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 רשימת מתכננים ויועצים

 

 
 טל':

 פקס':
 ניהול פרויקט:  נעם גת, ברק בוכניק

04-8681111 
04-8681112 

 טל':
 פקס':

 מתכנן מוביל: ויועצים בע"מ  אמי מתום מהנדסים

04-8681111 
04-8681112 

 טל':
 פקס':

 מתכנן תנועה: אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ 

02-6419143 
02-6436825 

 טל':
 פקס':

 אדריכלות מבנים: שלמה אהרונסון אדריכלים

02-6419143 
02-6436825 

 טל':
 פקס':

 אדריכלות נוף: שלמה אהרונסון אדריכלים

04-8681111 
04-8681112 

 טל':
 פקס':

 גיאומטריה:  אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ 

04-8681111 
04-8681112 

 טל':
 פקס':

 קונסטרוקציה: מהנדסים ויועצים בע"מ  וםמתאמי 

04-8681111 
04-8681112 

 טל':
 פקס':

 ניקוז:  אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ 

04-8681111 
04-8681112 

 טל':
 פקס':

 שילוט:  ם מהנדסים ויועצים בע"מ אמי מתו

 
 טל':

 פקס':
 יועץ תכן מבנה:  יותם הנדסה

 
 טל':

 פקס':
 :וסיסיועץ קרקע וב ישראל קיסר

 
 

 טל':
 פקס':

 מדידות: 

 טל': 
 פקס':

 יועצת הפקעות:  

 טל': 
 פקס':

 טיפול בעצים:  

02-6789770 
02-6789441 

 טל":  
 פקס:

 כמאות ועריכת מכרז שריסט מהנדסים
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 בטון יצוק באתר עבודות  -  02פרק 

 

 תכלליו הנחיות 00.02

 

 תיאור העבודה והאתר 10.00.02

 .ועבודת הכנה והריסה באתרבמסגרת ביצוע הפרויקט יבצע הקבלן עבודות בטון יצוק  .1

 קבלן את העבודות הבאות:ר יבצע הבין השא

 יציקת ראשי כלונסאות  .1.1

 ת תומכים לרבות יסודותקירו יציקת .1.2

 יציקת מעקות בטון .1.3

 יציקת מהלכי מדרגות .1.4

 ותאורה OCSי יציקת יסודות לעמוד .1.5

 עבודות פלדה  .1.6

  קיימים ת שיקום בטוניםועבוד .1.7

אשר כוללת  מסמכי ההסכםפרקים האחרים של כל עבודה אחרת המפורטת ב .1.8

 .בודות בטון יצוק באתרואה או בחלקה עבמל

חברת נתיבי המפרטים הכללים של  ,מסגרת מפרט מיוחד זהביצוע העבודות מפורט ב .2

ע"י  שיאושרווכנית העבודה לבים בהתאם לתהביצוע יעשה בש .והתוכניותישראל 

  .מנה"פ ובכפוף להסדרי התנועה הזמניים המאושרים

 

 םהסדרי ביצוע וביצוע בשלבי 20.00.02

עבודות יא בחשבון כי על הקבלן להב ,)מוקדמות( של חוזה זה 00בכפוף למפורט בפרק  .1

צוע העבודה הבטון היצוק באתר בפרק זה יבוצעו בשלבים ובחלקים בהתאם לשלבי בי

הרשויות המזמין ותוכננים ולהסדרי התנועה והסטות התנועה שיאושרו על ידי המ

  .המוסמכות

 

 הגשות   30.00.02

 סותתכנית טפ .1

תכניות  תפרטנה בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .1.1

 ,בתכניות יוצגו סידורים כלליים .אופן הרכבתןאת  הביצוע של הטפסות 

 .חומרי מילוי ופרטים נוספים ,חות לבידיםלו ,פחי פלדה מימדים של

הפסקות יציקה ואופן  ,תמיכות זמניות ,הקמה ,תכניות הביצוע יפרטו הנחה .1.2

כן ו כמ .שרוולים ושאר האביזרים הדרושים ,מיקום אינסרטים ,ביצועם

  .תכניות או תיאור של שיטות תמיכהיסופקו 

 תערובת בטון לאישור .2
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שלפני  ,מודגש בזאת דות סלילה וגישוררט הכללי לעבובנוסף לדרישות המפ .2.1

ביצוע העבודה על הקבלן להגיש בדיקות מוקדמות לתערובות הבטון 

 אושרנההתערובות תרק לאחר שאלה תאושרנה ו .השונותקות ליציהמוצעות 

  .יוכל הקבלן להתחיל ביציקות הבטונים הנדרשים  ,ה"פע"י מנ

יוגשו למנה"פ  ,ים השוניםלוקה לרכיבי חלפ ,כל התערובות אשר יהיו בשימוש .2.2

יום טרם מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות  15לפחות 

ערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות המעידות על תכונות הת

 .במפרטים

 ותעודות דיקות מעבדהב .3

מודגש בזאת כי  בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .3.1

אישורי ספקים ותוצאות  ,את כל תעודות הבדיקהפ לאישור מנה"הקבלן יגיש 

 .בדיקות המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים

 ,שפרהרי אחומ ,פלדת זיון  ,מוספים ,עבור: צמנט ,בין היתר ,תוגשנה דותתעו .3.2

הדבקה והגנה וכל שאר  ,בטונים ,חומרי שיקום ,תעודות אישור לפלדה רתיכה

ומרים לשיקום בטונים יהיו כמפורט במפרט זה או שווי ח .רים בשימושהחומ

 .ע"י נת"י ערך שיאושרו מראש

אשר יוגש לאישור מנהל  רת היצרןחומרים אילו יהיו מתועשים מתוצ .3.3

   .סגורות וחתומות ויובאו לאתר באריזות הפרויקט

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

לכל החומרים יבוצעו בדיקות  ,ת העצמית של הקבלןקרת האיכורת בבמסג .3.5

רות מקדימות לבדיקה השוואתית של תכונותיהן המתקבלות בפועל לבין הצה

 .ואלה תוגשנה לאישור נת"י היצרן

 

 יותות כללודריש חומרים 40.00.02

 בטון .1

 .דרישות החומרים כמפורט במפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל .1.1

צוין בתוכניות העבודה או במפרט מיוחד זה למיהיו בהתאם סוגי הבטון  .1.2

 יהיו ערכי ,כאשר הוראות אלה חסרות .ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים'

 סוגי הבטון היצוק באתר כלהלן:המחדל של 

 .לבטון רזה   20 -ב .1.2.1

 ,מעקות ,יסודות ,תומכים קירות ,כלונס ראשי ,כלונסאות   40 -ב .1.2.2

 .הבטון סוג צוין לא שעבורו טמנאל ולכל ,מהלכי מדרגות

האמורה בת"י  3.2הבטון בכל הרכיבים יקיים את התנאים הנדרשים בטבלה  .1.3

  .4לרכיב מסוג  1חלק  466
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 ממחיר כביור הבטון באלמנטי היחידה שמחיר לכך מופנית הקבלן לב תשומת .1.4

בכתב  סעיף לפי התמורה ובתוספת 30-בבטון ב האלמנטים ביצוע עבור

 .40-בן לבטו תוספת ורעב  ,הכמויות

 .לאישור הבטון ספק פרטי את פ"מנה לאישור להגיש הקבלן על .1.5

 צמנט .2

היצרן והמותג יועברו  .וליכלוך תפסול ,הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר .2.1

  .לאישור מנה"פ

 . 5N.CEM1 52פרט לבטון רזה( יהיה מסוג וגי הבטון )הצמנט בכל ס .2.2

לחומר  ר מנה"פ מראשליו לקבל אישובמידה והקבלן מעוניין לייבא צמנט ע .2.3

ללא אישור מנה"פ  במהלך העבודה וסוג הצמנט יצרןהקבלן לא ישנה  .וליצרן

 .מראש

 .0.4לא יעלה על יחס מים צמנט  .2.4

 אגרגטים .3

 בשום מקרה לא יעלה הגודלם המיועדים ליציקה באתר ירכיב רעבו .3.1

של תב ובכמ"מ ללא אישור מפורש  19המקסימלי הנומינלי של האגרגט על 

  .מנה"פ

 הבטון של רצון משביעת הנחה לצורך יותר קטנים אגרגטים נדרשים כאשר .3.2

 קטנים אגרגטים מכילה אכשהי הבטון תערובת תתוכנן ,צפופים באלמנטים

 .ב ממנה"פאך זאת רק לאחר קבלת אישור בכת ,יותר

 כדי ייבדקו האגרגטים ,הכללי במפרט המצוינת האגרגט לבדיקת בנוסף .3.3

 על תעלה לא הבטון בתערובות הכוללת וןי הכלוריד ולתשתכ להבטיח

 האלמנט חשיפת דרגת לפי ACI 318 בסטנדרט 4.3.1 בטבלה שנקבעו הגבולות

 .וןשבנד

 מים .4

  .שורע"פ דרישת המפרט הכללי לעבודות סלילה וגימקור המים 

 פלדת זיון .5

תהיה   ,ותירק ,יסודות ,ראשי כלונס ,פלדת זיון לכל הרכיבים השונים כולל כלונסאות

סוג  -במקרה של צורך בריתוך  .(W400P) 4466על פי דרישות ת"י  רתיכהצולעת מ

 .ן ומנה"פהאלקטרודות יאושר מראש  על ידי המתכנ

 אביזרי מתכת .6

חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים  ,קשירות ,תמיכות ,כסאות ,שומרי מרחק

יעמדו  ,דויקיון במקומם המלתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הז ,הדרושים כדי להציב

עלות אביזרי המתכת יהיה כלול  .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישורבדרישות 

 ונים ולא ימדדו בנפרד.במחרי היחידה הסעיפים הש

 (רוחקניםשומרי מרחק ) .7
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רוחקני  ,של המפרט הכללי 02072 מק"טדרישות דו ביעמ שומרי מרחק .7.1

 .פלסטיק לא יאושרו

עלות הרוחקנים  .חוס סיבי מתועשיםרוחקני בטון דהקבלן יעשה שימוש ב .7.2

 ולא ימדדו בנפרד. תכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים

 .מ"מ 50ות תומכים יהיה ירלק הבטון כיסוי עובי .7.3

 .מ"מ 40 יהבמעקות הבטון יה הבטון כיסוי עובי .7.4

 .מ"מ 60 יהיה בכלונסאות הבטון כיסוי עובי .7.5

 .הטפס ר"למ ותידיח מארבע יפחת לא הרוחקנים מספר .7.6

 טפסות .8

 .על פי מפרט כללי לעבודות סלילה וגישורטפסות ב יעשה שימוש

 ומרי אשפרהח .9

 .בהמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור שותדריע"פ ה ,חומרי ושיטות אשפרה

 רולקות )מעגילות( .10

הביצוע יהיה ע"פ  .ל מקום המצוין בתכניות או לפי הוראת מנה"פ יש לבצע רולקותכב

 ,וכפי שמתואר במפרט הכללי, למען הסר ספק .נתיבי ישראל מפרט הכללי שלהנדרש ב

 .דו בנפרדהרולקות יכללו במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימד

 קיטום פינות .11

 .קיטוםבכל פינות האלמנטים יבוצע  .11.1

 הקיטום יהיה  .מחומר פלסטימשולשים  םהפינות ייעשה על ידי סרגלי וםקיט .11.2

  .רת בתכניותם מצוין אחא אאל , ס"מ 2x2בחתך 

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

 

 ביצוע עבודות בטון 50.00.02

 ן במזג אויר חםת בטועבודו .1

 .וגישור המפרט הכללי לעבודות סלילהדרישות ע"פ ה

 יציקת הבטון .2

ונים תנהלפני ביצוע יציקה יגיש הקבלן לאישור מנה"פ תיק מסודר ובו כל  .2.1

פרטי  ,אישור על התערובות שנבדקו בשלב מוקדם כולל ,לביצוע הנדרשים

פרטי מפעל  ,ציקהמועדי הי ,תכן הטפסות חתום ע"י מהנדס מטעמו ,הביצוע

פרטי מפעל חלופי לבטון  ,שרטוט של מיקום המשאבה ואופן הביצוע ,הבטון

וכיווני  צבק ,מנהלי העבודה ואופן חלוקתם ,כמות הפועלים ,ומשאבה חלופית

ציקה והיערכות לביצוע הפסקות וכל פרט אחר שיידרש ע"י מנה"פ טרם הי

ל יוכל הקבלן לבצע את רק לאחר אישור הפרטים והתיק הנ" .ביצוע העבודה

 .העבודה

 .שאבת בטוןיציקת כל הבטונים תבוצע ע"י מ .2.2
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יש להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון של קירות  בעת היציקה .2.3

בדרך זו תבוצע היציקה  .הקירות ר יוכנו בראש רות פלסטיק אשלתוך צינו

יש  עם התקדמות היציקה .כבשיטת ״טרמי״ ותמנע נפילת בטון טרי מגובה רב

 'מ 1.0עלה על גובה נפילת הבטון לא י .ות הפלסטיק בהתאםלשלוף את צינור

 .מתחתית צינור המשפך

  .שימוש ב״חלונות יציקה״הלא יורשה  .2.4

 אשפרת הבטון .3

 .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישורשות דריפרת ע"פ השא .3.1

 האשפרה תהליכי .הבטון אלמנטי לכל נאותה לאשפרה רבה תינתן לב תשומת .3.2

 יםמי (7) משבעה פחות לא הבטון תימשך אשפרת .התקנים לדרישות ימויתא

 .466ובכפוף לדרישות ת"י  ןהבטו יציקת אחרי

 למעט יותתבנ י"ע וסיםכמ הנותרים למשטחים מיוחדות דרישות אין .3.3

 הורדת לצורך התבניות הרטבת פ ידרוש"ומנה הטמפ' קיצונית בהם במקרים

 .החום

 אשפרה יקבלו ,רגילים אויר מזג ינאבת ,החשופים המשטחים שאר כל .3.4

 .והמתכנן פ"מנה לאישור להלן בכפוף השיטות משתי אחת באמצעות

 .פ"ומנה המתכנן של אישור יקבלו החומרים כל .3.5

 תם יריעואשפרה ע .3.6

 דרישות תקן לפי פוליאתילן מצופה גיאוטכני בד ביריעות ששימו .3.6.1

ASTM-C-171  יעוב מ״מ 0.1 - מ פחות ולא פגמים בלי ויהיו. 

 הותהי יינזק לא הבטון כזה שמשטח באופן תהיה היריעות פרישת .3.6.2

 .ונמשך סגור לכיסוי מספקת חפייה

 נגד וםואט בלחץ עמיד ליריעות האשפרה להיות ההדבקה סרט על .3.6.3

 טיב ההדבקה להוכחת הדבקה ניסוי הקבלן יעשה השימוש פניל .מים

 .פ"מנה אישור ויקבל

 רטיבות שיבטיח באופן היריעות יוזרמו תחת רגילים שתייה מי .3.6.4

כל תקופת  במשך פרהשא יריעות גבי על צעידה תותר לא .רצופה

 .האשפרה

 ממברנה -אשפרה עם נוזל .3.7

 העומד אשפרה חומר בעזרת עתבוצ קורות של ודפנות קירות אשפרת .3.7.1

 . ASTM-C-309 האמריקאי התקן בדרישות

 לאחר הבטון מעל המים היעלמות לאחר מיד ייושם האשפרה נוזל .3.7.2

 הבטון של מההידרציה נזק כתוצאה כל שנגרם ולפני גמר דותעבו

  .המשטח של בדיקה כל יולפנ

  .הבטון של ואחיד לציפוי דק מאושר מרסס באמצעות ייושם הנוזל .3.7.3
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 לאחר דקות 30 תיושם שנייה שכבה .שלבים ניבש ייושם חומרה .3.7.4

 ונמשכת אחידה בשכבה ייושם הנוזל .השכבה הראשונה יישום

 .היצרן מהוראות תשלא תפח בכמות

 מים בהתזת פרוושיא ,איטום חומרי לקבל המיועדים בטון משטחי .3.7.5

 להשאיר הקבלן על במקרים אלו .אשפרה חומרי ליישם אין .בלבד

 פרוק לאחר מיד .פירוקן טרם פחותל ימים 2 הצד תבניות את

 י"ע האלמנט של הצדיות לפאות הקבלן אשפרה יבצע התבניות

נוספים  ימים 5 למשך לאשפרה עודיותיי ביריעות וכיסוי הרטבה

  .זה בסעיף כמתואר

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר  01.02

 

  .יצוק תחת אלמנטים מבנייםבטון רזה  10.01.02

 עשות ביצואור ודריית .1

 פרק לדרישות בהתאם הקרקע והחלפת החפירה תחתית הכנת ביצוע רלאח .1.1

 ,מ"ס 5 בעובי רזה בטון לצקת הקבלן על ,הפרויקט מנהל ע״י ואישורה ,51

 .כלונסאות ראשי/כלונסאות ראש קורת או/ו יסוד ,רצפה כל תחת  ,לפחות

 .סרגל יציקת הבטון הרזה תעשה כנגד תבנית צד ופניה יוחלקו באמצעות .1.2

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

 .בתוכניות המצוין למפלס ולהגיע שנוצר חלל כל

 לעבודות סלילה וגישור הכללי המפרט לדרישות יתאים יצועבה .1.4

 ותכולת מחיר מדידהי אופנ .2

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

  .העבודה לביצוע שיםרוהד

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

   .השונים והשיפועים העיבודים את גם כולל המחיר .2.3

  .מחירי היחידה את ישנו לא וצורתו הבטון שכבת בעובי שינויים .2.4

 

 למילוי חלליםבטון רזה  20.01.02

 אור ודרישות ביצועית .1

עלולים להתגלות חללים אשר וח הכלונסאות בעת חפירות למבנים ו/או קיד .1.1

  .יש למלא בעזרת בטון רזה

  .הקבלן ימלא חללים אלו לפי הנחיית מנהל הפרויקט .1.2

  .שנוצר חלל כל וימלא 20-ב מסוג יהיה זההר הבטון .1.3
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 ת מחירותכול מדידהאופני  .2

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

  .העבודה לביצוע הדרושים

מדידה בפועל של נפח הבטון הרזה אשר יושם למילוי  י"עפ תיעשה דההמדי .2.2

 .מדיו ומיקומויללא קשר למ ,החלל

 

 וברים ורגלי קירות תומכים מבטון בחתכים כלשהםות עיסוד 03.01.02

 עישות ביצותיאור ודר .1

הקבלן ייצק את  .40-סוג הבטון ביסודות עוברים ורגלי קירות תומכים יהיה ב .1.1

תומכים על גבי שכבת בטון רזה מפולסת אשר מפלסיה ביסוס לקירות ה

  .אושרו ע"י מודד מוסמך

  .יםתאהמ בגובה צד תבניות כנגד תבוצע היציקה .1.2

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

 .כיוונים בשני מ"מ 7 לעומק יוברש) הקיר עבור(היציקה  הפסקת וםתח .1.4

 ירותכולת מח מדידהאופני  .2

 סעיףחברת נתיבי ישראל  מפרט הכללי שלבהתאם למ"ק -ה על פי נפח במדידה תיעש

02.01.15.01.01 . 

 

 

 כלונסאות יצוקות במפלס עליון של קירות כלשהם  בחתכים מבטון קורות ראש 04.01.02

 ביצוע ודרישות תיאור .1

 ראש וקורות כלונסאות ראשי לצקת הקבלן על יהיה עבודותיו במסגרת .1.1

 כמצוין שונות ותצורות במידות קירות תומכים/קירות דיפון תכלונסאו

 .בתכניות

 . 40-ב יהיה בראשי הכלונסאות  הבטון סוג .1.2

 ואישורם לכלונסאות בדיקות ביצוע גמר לאחר רק יהיה הלא אלמנטים ביצוע .1.3

 .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור לדרישות ובהתאם

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

 בגובה צד תבניות כנגד תבוצע היציקה .רצוף אחד יציקה בשלב תיעשה

 .המתאים

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

 בנסיגה יוצב הצינור קצה .המתאים בקוטר( אפור) לןפוליאטי צינורות דרך

 טרם היציקה אחרל יוסר אשר יקמפלס קוני תותב יוצב המעטה עם ובמגע

 .האיטום שכבת ביצוע
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 עם .האשפרה משיטת כחלק לפחות ימים 4 הצד תבניות את ישאיר הקבלן .1.6

 ראש הכלונס/קורת ראש של העליון לחלקו אשפרה הקבלן יבצע היציקה תום

לאחר פירוק  .כמפורט במפרט זה ביריעות בכיסוי ושימוש הרטבה ידי על

 .ראש הכלוס/קורת ראש כנ"לאשפרה לצידי  תבניות הצד יבצע הקבלן

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

 .כיוונים

 ותכולת מחיר דהמדיאופני  .2

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

   .לעבודות סלילה וגישור

 

 משתניםקבועים ו/או  קירות מבטון בעוביים   05.01.02

 תיאור ודרישות ביצוע .1

 .40-סוג הבטון בקירות התומכים ב .1.1

גמר שהוגדר ע"י הקבלן ייצק את הקירות התומכים בתבניות המתאימות ל .1.2

לאחר  .טרם היציקהמפלסי הקיר יאושרו ע"י מודד מוסמך  .האדריכל

היציקה יש לבצע אשפרה בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה 

  .שורוגי

 כפי ,התפשטות( בלבד )מישקי בתפרים תבוצענה אנכיות יציקה הפסקות .1.3

 לעבודות הכללי במפרט 02.01.06.05בסעיף  הדרישות בתכניות ולפי שמסומן

 מאושר אלסטומרי חומר באמצעות יסתמו ההתפשטות מישקי.  וגישור סלילה

 יהכלל במפרט 02.01.06.06סעיף  ובהתאם לדרישות והמתכנן פ"מנה י"ע

 .וגישור להסלי לעבודות

 ." כמתואר בתכניות4בקוטר  אופקיים נקזים באמצעות ינוקזו התמך קירות .1.4

 גיאוטכני "לא בבד עטוף ,רחוץ גס חצץ רלטפי יונח כל נקז של הפנימי בקצה

  .מ"ס 30קוטר  ,ארוג"

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 .מפרט הכללי בהתאם למ"ק  -מדידה תיעשה על פי נפח ב .2.1

החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע האמור לרבות כלול את כל י המחיר .2.2

 .למעט פלדת הזיון ,העבודה

 

 30-במקום ב 40-בטון בתוספת מחיר עבור  06.01.02

 תיאור ודרישות ביצוע .1

-תכונות של ב ע"פ התכניות לספק בטון בעל בכל המקומות בהם נדרש הקבלן .1.1

ברת נתיבי רש במפרט של חעליו לספק את הבטון בהתאם לנד 30-במקום ב 40

 .ישראל
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על הקבלן להגיש לאישור עבור כל אלמנט בטון בפרויקט את תערובת הבטון  .1.2

תערובת יהיה ע"י טכנולוג בטון מומחה ון התכנ ,אשר מתוכננת לשימוש

  .בטון()אפשרי מטעם מפעל ה

על תערובת הבטון להיות מותאמת לדרישות המיוחדות אשר רשומות במפרט  .1.3

בתכניות הביצוע וכן במידה ונדרשת התאמה  ,שראלנתיבי יבמפרט  ,זה

 .דרגת החשיפה וכדומה ,סידור הזיון ,מיוחדת לגיאומטריה

 ולת מחיראופני מדידה ותכ .2

כללי של חברת נתיבי רט הבמפ 02.01.15.01.01מק"ט בהתאם ל קהמדידה תיעשה במ"

  .ישראל

 

 גמר פני בטון חשוף חזותי 07.01.02

 :צועתיאור ודרישות בי .1

ותי מבטון חשוף חזפני הבטון הגלויים דרש ע"י האדריכל יהיו מידה ונב .1.1

 בהתאם לדרישות המפורטות להלן.

גרגציה בגוון אחיד ובבטון חלק חזותי ואדריכלי ללא ספני הבטון יהיו בגמר  .1.2

  .בה ולרוחבה על ויברציה אחידה לכל פני האלמנט לגותוך הקפד

  .תמי אשפרה ועודכתמי שמן כ ,תפני הבטון היצוקים יהיו ללא נזילו .1.3

הבטון יהיה ללא אפר פחם ומינרלים במינונים משתנים ויהיו וממקור מים  .1.4

 .גוון אחיד הבטון ולהשגת גמר בטון אפור חלק בעלאחיד למניעת "צבעוניות" 

 .תאושר על ידי האדריכל ומנהל הפרויקטשל התבנית  צורת הגימור .1.5

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 רש ע לא ימדד לתשלום ויהיה כלול במחיר היחידה.ונדותי במידה גמר קיר חז

 

 

 3חלק /4466מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י  08.01.02

 תיאור  ודרישות  הביצוע .1

לדרישות  יהיו מצולעים רתיכים בהתאמה כל מוטות הפלדה שיסופקו לאתר .1.1

 .רתיך W בסימון  3חלק  4466ת"י 

במפרט הכללי  02.01.09מו לדרישות תת פרק על הזיון יתאיההוראות החלות  .1.2

 .של חברת נתיבי ישראל

ט בהתאמה לדרישות כיסוי הבטון יהיה כמפורט התוכניות ובהיעדר פירו .1.3

  .ישורהמפרט הכללי לעבודות סלילה וג

הריתוך יהיה לפי הנחיות  .תעשה רק באישור מנה"פ ת בריתוך מוטו הארכת .1.4

הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת  .נה"פפות להנחיות מ( ובכפי1)חלק  466ת"י 

 .הריתוך מתאימה לדרישות באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי
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 כולת מחירדידה ותאופני מ .2

ללא כל תוספת  ,יות שבתכניותטון לפי הכמו -המדידה תהיה  על פי משקל ב  .2.1

 וחפיות. פחת

אישור ביצע הקבלן )בספסלים המשמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיון ש .2.2

ומחירן כלול  ,לא ימדדו לתשלום ,מנה"פ( ואשר אינן מתוארות בתוכניות

 .צעקות מתיחה שעל הקבלן לבלרבות בדיקות ובהן בדי במחירי היחידה

  .במחירי היחידה של הזיון הם םגשומרי המרחק מסוג כלשהו כלולים 

תשלום אינם נמדדים ל ,ו/או הותרו לקבלן ע"י מנה"פ ,בוצעואם  ,ריתוכי זיון .2.3

יהיו כלולים במחירי  ,גם הם ,במעבדה מאושרתכולל מחיר בדיקתם  ,ומחירם

  .היחידה של הזיון

 

 שונים באלמנטים מ"ס  2בעובי P- 30מוקצף פוליסטירן לוחות 09.01.02

 הביצוע שותריוד תיאור .1

 ןסטירפולי י"ע תהיה ,קרקע או עפר י"ע יכוסה הבטון בהם בשטחים האיטום על הגנה

 .40/50ביטומן חם  עם מודבקים מ"ס 2בעובי  P-30 מוקצף

 נפרד.לוחות פולסטרן מוקצף כלולים במחיר האיטום ואינם נמדדים לתשלום ב

 

 

  4נקזים בקירות תומכים מצינורות בקוטר " 10.01.02

 אור ודרישות הביצועית .1

המותאמים לעמוד בעומסים של  SN-8מסוג  PVCהנקזים יהיה מצינורות  .1.1

הנקזים יורכבו במקומם  .ר יופעלו בזמן יציקת הקירותלחצי הבטון אש

זים הנק .המתוכנן בהתאם לתכניות ובהתאם למפלסי הקרקע המתוכננים

  .יהיו בשיפוע כלפי חזית הקירות

יש  ,בד גאוטכני בלתי ארוגיורכב פילטר חצץ עטוף  בגב הקיר מאחורי כל נקז .1.2

  .הקיר וע המילוי בגבלוודא כי הנקז במקומו בטרם המשך ביצ

לא ישולם בנפרד עבוד הנקזים  ניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישורב

 .לים במחיר הבטון של הקירותופילטר החצץ והם יהיו כלו

 

 )הפרדה ימישק ( התפשטות משקי  11.01.02

 הביצוע ודרישות תיאור .1

 יעמדו תשטוהתפה תפרי .התפשטות תפרי יבוצעו התומכים הקירות לאורך .1.1

  .י"נת חברת של הכללי במפרט 02.01.06.05בסעיף  הדרישות לבכ

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

 .זה במפרט 02.01.12סעיף  ראה מאושר אלסטומרי בחומר מישקים סתימת .1.3
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  .זה במפרט 02.01.13סעיף  ראה מייתדים מוטות .1.4

נובע מיישום בחום של חומרי איטום ים אלה לחום היש לוודא עמידות חומר .1.5

 .לאחר מכן

 באזור מישקי ההתפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומנית אשר כלולה במחיר .1.6

 .עבודות האיטום ולא תמדד לתשלום בנפרד

 מחיראופני מדידה ותכולת  .2

 כל על ומוגמר מושלם תפר ) א"מ( אורך מטר לפי תהיה לתשלום המדידה .2.1

 החומרים את גם יכלול והמחיר בתכניות וכמפורט לעיל כמתואר מרכיביו

 המיושם במשטחים ומוגמר מושלם תפר מכלול לקבלת הדרושים והמלאכות

 . בתכניות כמפורט הכול ופקייםאו אנכיים

כלול במחיר התפר ולא ישולם עבורם יהיה  מוקצף פוליסטירן לוחותמילוי  .2.2

 בנפרד.

 .פרדנב ישולם לעיל הדרישה פי על התפר איטום .2.3

 .בנפרד ישולמו המגולוונים מיתדיםה מוטות .2.4

 

 )מסטיק(  סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 12.01.02

 אור ודרישות ביצועית .1

 ומריאלסט בחומר משקים סתימת 02.01.06.06סעיף  ראה לביצוע דרישות .1.1

 .סלילה וגישור וכן הדרישות להלן לעבודות הכללי במפרט

 .ת חומר אלסטומרי מאושררות יבוצע בעזמישקי התפשט ם )סתימת(איטו .1.2

 ללפני ביצוע האיטום יתקין הקבלן פרופיל גיבוי מספוג פוליאוריתני עגו

הספוג יהיה רציף  .המיועד לאיטום מ"מ ממידת המרווח 5-בקוטר הגדול בכ

במידה והמרווח המיועד לאיטום משתנה יש להתאים גליל רקע  .יםוללא קרע

  .בקוטר מתאים

ל פני הבטון המיועדים לאיטום לרבות ניקוי שפות ה שש לבצע הכנהקבלן נידר .1.3

הרקע  את גליל ןלאחר ההכנה יש להתקי .יישורן וכד' ,עיבוד השפות ,התפר

 .לרוחבו  שלאחר התקנתו המרחק מפני הגליל לשפת התפר יהיה זהה כך

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

לאחר מילוי התפר יש לעבד את פני  .דים ועם הגלילפני הבטון בצדואחיד עם 

עובי המסטיק במרכז השקע לא יהיה קטן  .המסטיק בצורת שקע קעור

  .מחצית רוחב התפרמ

  .בוי בחיבור לבטון בשפותיש  להקפיד על קבלת צוואר במרכז התפר ועי .1.5

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

  .טותשל מישק התפש המדידה לתשלום היא לפי אורך )מ"א( .2.1
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על הקבלן להביא בחשבון שאיטום התפר הוא משני צידי מישק ההתפשטות  .2.2

  .)צד קרקע וצד פנים(

אספקת והתקנה גליל רקע  ,והכנת שפות התפר המחיר כולל ניקוי .2.3

וכל הנדרש לביצוע  טיק כנ"ל ועיבוד פני התפרם במסאיטו ,פוליאוריתני

 משני צידיו. התפראיטום מושלם של  

 

  מ"מ 20בקוטר  מייתדים תמוטו 13.01.02

 הביצוע ודרישות תיאור .1

 יםמייתד מוטות י"ע יחוברו ההתפשטות התפר צדי משני המבנה חלקי שני .1.1

 ,לפחות מיקרון 85יהיה   הגילוון עובי 918י  "ת לפי חם באבץ מגולוונים מפלדה

 .מיקרון 120 -אך לא יותר מ ,בתכניות כמסומן

 בקווים שיהיו כך בתוכניות ןכמסומ מייתדים מוטות להתקין הקבלן על .1.2

 המוטות .המישקים לקווי וניצבים ,המשטח ולפני לזה זה ומקבילים ישרים

 .לטפסה שמחוץ מיוחדת לתמיכה ייקשרו

 בתכניות למתואר בהתאם  .טרי לבטון מוטות להחדיר אין ספק הסר למען .1.3

 המיועד המוט קטע של הקצה(המייתד  המוט קצה על סגור שרוול יורכב

 .המוט מעבר לקצה מ"מ 50 יבלוט השרוול תזוזה( לאפשר

  .המוט על השרוול הרכבת לפני בגריז השרוול את למלא יש .1.4

 .למים ואטום סגור קצה בעל ויהיה המוט המייתד לקוטר יםיתא השרוול .1.5

 ה ותכולת מחירמדיד אופני .2

 לרבות ,המגולוונים המוטות היחידות מספר לפי תהיה לתשלום המדידה .2.1

 .בתכניות לפי המתואר הכל בגריז מולאהמ הפלדה נוריצ

 דיםתהמיי מוטות של מושלם לביצוע הנדרשות העבודות כל את יכלול המחיר .2.2

 .שטותי התפבמישק
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 עבודות איטום -  05פרק  

 

 הנחיות כלליות 05.00

 תיאור העבודה 05.00.01

בין השאר  ,טהפרויקשיבצע הקבלן במסגרת  ,פרק זה מתייחס לכלל עבודות האיטום .1

 בצע הקבלן את העבודות הבאות:י

בא במגע עם הקרקע וכן וכל אלמנט בטון אשר  קירות תומכים ,ראשי כלונס ,איטום .2

רט מיוחד זה וכן בהתאם לדרישות המפ מפרטות חמות בהתאם להנחיות במריח

 .05ה פרק הכללי הבינמשרדי לעבודות בני

 

 דרישות מקבלן המשנה לאיטום 05.00.02

טום, אשר הוסמך ממכון התקנים יאתר זה יבוצעו ע"י קבלן אטום ביהאודות כל עב .1

יהיה בעל תעודה באתר  של הקבלןראש הצוות לבצע עבודות איטום של גגות שטוחים. 

 של "אוטם מורשה" ממכון התקנים.

שניתנה לו צוות איטום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש הצוות,  אושרלא י  

 ימצא כל משך העבודות באתר.ראש הצוות י .ממכון התקנים

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

 עות.הירי

גיע לאתר יום לפני כל כחלק מהעבודה, על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו לה .3

כל עבודות  ה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעועבודת איטום, לבדוק את שטח העבוד

כנה הנדרשות לאיטום. היה והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות הה

עבודה המתוכננת, עד להשלמת כל המפרט ועל פי כל כללי המקצוע, לא תבוצע ה

 ההכנות ואישור של המפקח.

 

 אלמנטים לאיטום .0105

 הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתכת הבטון פניאיטום  01.01.05

 ת הביצועתיאור ודרישו .1

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

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

 .טוםצע את האייורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לב

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

 יש להכינה כמתואר להלן: .אחר זר חומר וכל עצב ,שמן ,אבק ללא

 .ניקוי פני הבטון .1.2.1

 :תיקון פגמים בפני הבטון .1.2.2

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

  ,620וטופ שפכטל צמנטי ייעודי כדוגמת סיקה מונ
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סגרגציות וקני חצץ עמוקים מכך יש לתקן בעזרת חומר  .1.2.2.2

 .122טופ  קה רפ או סיקהצמנטי ייעודי כדוגמת סי

 נזילות בטון בין תבניות וכדומהושיוף בדיסק של קיטום  .1.2.3

 .ס"מ 2.5שירה לעומק קקיטום חוטי  .1.2.4

וטיח פולימרי לא  ,ת פקקים מתאימיםדיוידג" בעזרסגירת חורי " .1.2.5

 מתכווץ

 .מ"מ יטופלו בטרם האיטום 0.3ב מעל ברוח סדקים .1.2.6

ון י(: עבודות בטבמפרט הכללי )נת" 02כל התיקונים בכפוף לפרק  .1.2.7

 ברכיבי מבנים מבטון -: תיקון נזקים  02באתר תת פרק 

 שכבות  3-מריחה ב .2

 .ויותר יום 21גיל הבטון בביצוע האיטום יהיה  .2.1

)ביטום(/  "115ימר ( עם פריימר ביטומני מסוג "פרי PRIMERשכבה ראשונה ) .2.2

רך ע-או שווה "פז יסוד" )פזקר(/ בתוספת מים לדילול על פי הוראות יצרן

ג"ר/מ"ר לקבלת שכבה  250-ישור מנהל פרויקט( בכמות של כ)בא  מאושר

 .רציפה ואחידה

או  ,ק"ג/מ"ר  1.5 -כ ת שלבכמו 40/50שכבת ביטומן ראשונה עם ביטומן  .2.3

 .יקט()באישור מנהל פרו ערך מאושר -שווה

על השכבה הראשונה בעודה חמה ודביקה יש ליישם רשת זכוכית במשקל  .2.4

 .מ"מ 2.5-3גודל עין  ,ג"ר/מ"ר 10±60

)רק לאחר קרור השכבה הראשונה(  40/50שכבת ביטומן שניה עם ביטומן  .2.5

 .קט()באישור מנהל פרוי ערך מאושר-או שווה ,ק"ג/מ"ר 2.0בכמות 

 .מ"מ בנקודת מדידה 4 -סה"כ עובי השכבות יהיה לא פחות מ .2.6

 ,מ"מ 20בעובי  P30ההגנה על האיטום באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף  .2.7

 .רת ביטומן חםמודבקים בעז

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

 .אין למרוח שכבת ביטומן לפני אישור מנהל הפרויקט .2.9

 .יותלאורך מישקי התפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומנית כנדרש בתכנ .2.10

אין להתחיל בעבודת הדבקת לוחות הפוליסטירן מוקצף לפני שכל השכבות  .2.11

 .התקררו

 

 ת מחירידה ותכולי מדאופנ .3

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

 ,ותכלול את כל עבודות ההכנה ,יםבין שטחים אופקיים לאנכיים או משופע

  .האינטרגלס תותרש ,שכבות הביטומן ,הפריימר
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תהיה כלולה במחירי  טום בעזרת לוחות פוליסטירן מוקצףיההגנה על הא .3.2

 .בנפרד תשולםטום ולא האי

יריעות חיזוק באזור תפרי התפשטות לא ימדדו לתשלום והינם כלולים  .3.3

 .במחיר האיטום

 

 רולקות   02.01.05

 כלליור תיא .1

ם בין יסודות לפני עבודות האיטום על הקבלן לבצע לכל היקף החיבורי .1.1

לפי הפרטים  ,30-ס"מ מבטון ב 5X5או עמודים "רולקות" במידות  -לקירות 

 .חברהטנדרטיים של ההס

 .הרולקות יכוסו בבידוד ביטומני .1.2

 .לפי התוכניות הרלבנטיות  ,בין אם סומנו או לא ,הרולקות יבוצעו .1.3

 לת מחירידה ותכואופני מד .2

שונים של הבטון רי היחידה היכללו במחי ,לרבות החומרים ,עבודות הרולקות

   .המצויים בכתב הכמויות ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי 

 

 ניםמבאיטום  025.0

 

 דרישות מקבלן המשנה לאיטום 05.02.00

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

בעל תעודה  יהיהבאתר של הקבלן ראש הצוות עבודות איטום של גגות שטוחים.  לבצע

 של "אוטם מורשה" ממכון התקנים.

שניתנה לו של ראש הצוות,  ודת אוטם מורשה*** לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תע

 ראש הצוות יימצא כל משך העבודות באתר. ממכון התקנים.

ם לפחות אישורים על ביצוע עבודות איטו קבלן האיטום נדרש להמציא למפקח .2

שהסתיימו ונמסרו( בהיקף ש השנים האחרונות )פרויקטים בשלושה פרויקטים בחמ

 בכל פרויקט.מיליון ₪  1.5-כספי של לא פחות מ

טום ביריעות נדבקות מעצמן לבטון, יבוצע ע"י קבלן המוסמך לעבודה זו ע"י יצרן אי .3

 היריעות.

עמו להגיע לאתר יום לפני כל איטום או מנהל העבודה מטכחלק מהעבודה, על קבלן ה .4

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

לן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות יטום. היה והקבההכנה הנדרשות לא

 המפרט ועל פי כל כללי המקצוע, לא תבוצע העבודה המתוכננת, עד להשלמת כל

 ההכנות ואישור של המפקח.
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 תאור העבודה 05.02.01

דרים, כולל: רצפת המרתף, קירות, גגות, חדירות לו את כל מעטפת החעבודות האיטום יכל

 ים.למבנחדירת מים ו קימת אפשרות לצנרת וכל אזור אחר שב

העבודה כוללת את איטום כל מעטפת המבנים וכל האלמנטים הבאים במגע עם מים 

בכל נמסר לקבלן פרט איטום וגם אם אין התייחסות במפרט הטכני.  שבפרויקט, גם אם לא

חיות, עליו להציע את מערכת האיטום, בהתאם לסטנדרט מקום שהקבלן חושב שלא קיבל הנ

 פרויקט, ולקבל לכך אישור מהמפקח ויועץ האיטום.כללי של איטום הה

 ם כדלקמן:העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי, המפרט המיוחד והתקנים הישראלי

 תקנים ישראליים

 )יריעות ביטומניות(,  1430ת"י 

 )אטום גגות שטוחים( 1752ת"י 

 תקנים ישראלים אחרים רלוונטים. 

 

 נים איטום רצפה וקירות המב 05.02.02

יטום רצפה וקירות המבנים, מתחת לרצפה, בקירות דיפון כלונסאות ובקירות חפירה פתוחה א

ות מערכת יריעות משוכללות שהבטון נדבק אליהן בזמן במגע עם הקרקע, יבוצע באמצע

 היציקה. 

  .Graceשל חברת  Preprufe® מסוגפרט רשום עפ"י מערכת מתאימה מה

לרבות חומרים ברשימת כל מרכיבי המערכת, וראות יצרן וכל מערכת שו"ע תלווה בה

מערכת של בדומה למפורט לגבי ה משלימים, פרטי החיבורים ופרטי הביצוע, כמכלול שלם

 ת מעבדה.הכל מלווה בנתונים טכניים מתאים ובדיקו. Graceחברת 

 

 איטום רצפה 05.02.02.01

לרצפה טרם  מותקנות מתחת 300R ®Preprufeהאיטום יבוצע באמצעות יריעות מסוג 

 ציקת הרצפה.י

 

 שכבות האיטום ברצפה תת קרקעית 05.02.02.02

 עפ"י מפרט יועץ הקונסטרוקציה. –סלע קיים / קרקע מהודקת  -

  .ס"מ 5בעובי  במוחלק היטבטון רזה  -

 prepruf 300R  (grace .) נדבקת מעצמה לבטון מסוג HDPEיריעת  -

מ לכל היותר ס" 60*60ס"מ, כל  10*10הנחת קובעי מרחק מקוביות בטון במידות  -

 וסידור הזיון.

לפי הצורך. לפני ביצוע יציקה חובה  –ביצוע תיקוני איטום ביריעות. שטיפת היריעות  -

ור יצרן יריעות האיטום ולקבל את אישורם בכתב  ואת אישלזמן את נציגי 

 ות המערכת. כתב, לתקינהמפקח ב

 רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית: -
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צפוף, למניעת סגרגציות  מבטון זורם, ס"מ, 5שכבת יציקה ראשונה בעובי כ  (1

 על גבי יריעות האיטום. 

ולכל  שכבה עליונה בהתאם להנחיות המתכנן, ובאופן רציף לשכבה הראשונה (2

 גובה החתך. 

 

 מרכיבי המערכת 05.02.02.03

 .  graceשל חברת  300R ®Preprufeוג מערכת מסעל פי ה רשוםהמפרט כאמור, 

כת לאישור, לרבות חומרים מרכיבי המער בבקשה למערכת שו"ע, על הקבלן להציג את כל

 משלימים, פרטי החיבורים ופרטי הביצוע, כמכלול שלם. 

 מרכיבי המערכת:

- 300R  ®Preprufe –  יריעתhdpe בעלת הדבקות עצמית לבטון טרי. עמידות 

 מ"מ, לפחות. 1.2מכאניות וכימיות. עובי היריעה י פגיעות מעולה בפנ

- apeT ®Preprufe –  דבק לבטון ציפוי כוללייעודי הסרט הדבקה Preprufe  

 להצמדה רציפה לבטון בחפיפות.

- LM ®Bituthene –  של יריעות ממברנה משחתית מתקדמת ליישום בסיומת

PREPRUFE ל צנרת וכו'.בחיבור לבטון, בראשי כלונסאות, בחדירות ש 

- 500S ®Adcor –    .עצר פולימרי תופח לתפרים בבטון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיושםסון החומר החא 05.02.02.04
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מעלות. אין  40יהיה באתר מקורה ומאובטח, בטמפרטורה עד  PREPRUFEאחסון יריעות 

 ום אחד על גבי השני באתר העבודה.לערום משטחים של חומר איט

 

 preprufeיעות הכנת תשתית להנחת יר 05.02.02.04

 :  Preprufeמצע מתאים למערכת   

וות חדים של אגרגט רגציות או קצבטון רזה עם גימור פני שטח חלק, ללא סג -

 מ"מ(. בטון שלא יעמוד בסטנדרט יוחלק ע"י שכבת טיט. 2)בליטות עד 

 

 התשתית באלמנטים אנכיים:

 טפסנות קבועה -

 טפסנות זמנית -

 מ"מ 19בעובי  OSBלוח  -

   Hydroductז יריעות ניקו -

 יריעות חציצה קשיחות. -

 מבני מסד סמוכים. -

 קיר מיישר מבטון. -

   כללי: .א

 כים להיות יבשים, אולם יש לסלק מים עומדים. ינם צרישטח אפני ה -

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

 מ"מ. 5-בור הבטון תהיינה יציבות ללא בליטות של יותר מות עהטפס -

 

 כללי -התקנה  05.02.02.05

בעלי הדבקה  מ' עם שוליים 1.2מסופקות בגלילים ברוחב  Preprufeיריעות 

עצמית מצד אחד על מנת לאפשר חפיות מודבקות היטב בין גלילים סמוכים. את 

. טמפרטורה מינימאלית Preprufe Tapeיתר החפיות יש להדביק באמצעות סרט 

 .5°C+ליישום: 

(, מומלץ 13°Cבתנאים קרים או גבוליים )פחות מ  Preprufeות בעת התקנת יריע

ועל כל הפרטים החריגים. יש ליישם בכל החפיות  Preprufe Tapeלהשתמש בסרט 

על משטחים נקיים ויבשים, ואת הציפוי המתקלף יש להסיר  Preprufe Tapeסרט 

 לאחר היישום.מיד 

 

 אופקית –התקנה  05.02.02.06
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 חפיות לאורך היריעות .א

 ה כלפי מעלה.ממקמים את היריעה עם הציפוי המתקלף, העשוי פלסטיק, כשהוא פונ -

 יש לדרג את החפיות בקצה על מנת למנוע עירום של שכבות.

יך החפייה. יש משאירים את ציפוי הפלסטיק המתקלף במקומו עד להשלמת תהל -

מ"מ  75קודמת על פני ריעה האת הי למקם במדויק את היריעות הבאות כך שיחפפו

 לפחות לאורך השוליים. 

הוא נקי ויבש לפני ביצוע ונחת מלמעלה מוודאים שחלקה התחתון של היריעה המ -

 חפייה. מקלפים את ציפוי הפלסטיק מבין החפיות, תוך הדבקת שתי השכבות זו לזו. 

רת מהדקים את החפיות בחוזקה בעזהדבקה רציפה ללא קמטים,  שנוצרת מוודאים -

 גלגלת. 

יש להסיר באופן  מוחלט את ציפוי הפלסטיק מכל היריעות לאחר השלמת ההתקנה,  -

 .והסרטים

 

 יות קצה ובקצוות חתוכיםחפ .ב

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

  Tape Preprufeבים במטלית לחה. נותנים ליריעה להתייבש ומיישמים סרט של נקי, ומנג

 . יש להדק בחוזקה בעזרת גלגלתממורכז מעל החפייה. 

 
 

 צוניותפנימיות וחי עיבוד היריעות בפינות .ג

בפינות פנימיות וחיצוניות יש לטפל כפי שמתואר בתרשימים להלן. יש לוודא שכל החפיות הן 

ומהודקות היטב. יש לוודא  Tape Preprufeלפחות, שהן מצופות  מ"מ 100ברוחב של 

סרט, ולהדק בחוזקה. יש לקפל את היריעה על מנת להבטיח קודקוד הפינה מכוסה ואטום בש

 יל התשתית ולהימנע מחללים.ה טובה לפרופהתאמ
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 חדירות .ד

יש לסמן ולחתוך את על מנת לאטום מסביב לחדירות כגון צנרת שירות, מוליך כליא ברק ועוד, 

יריעה נוספת בצורת מסרק )ראו תיאור שושנה והיריעה בצמוד לחדירה. מכינים יריעה בצורת 

את יריעת השושנה על הרצפה,  גג(, מתקיניםבסעיף הדן באיטום חדירות צנרת ב 1752בת"י 

מדביקים את הקיפולים, מצמידים את יריעת המסרק ומדביקים את כל החיתוכים בסרטי 

ע"י בחישה של  Bituthene LM . מכינים לשימוש Preprufeה. עוטפים את הצינור בסרט הדבק

ח על מנת להבטי  שני המרכיבים ומיישמים מסביב לחדירות והעיבודים תוך ביצוע העגלה

. איטום חדירות של קוצים דרך האיטום Preprufe Tape-ל Preprufeאיטום מלא בין יריעת 

על גבי הקוץ ועל גבי היריעות, כאמור  Bituthene LMמשחת יבוצע באמצעות מריחות של 

 האיטום.בפרט 

 

 תיקון היריעה .ה

קת הבטון. יש , טפסות ויצייש לבדוק את היריעה לצורך איתור נזקים לפני התקנת ברזלי הזיון

 לנקות בסילון מים אם יש צורך.

, ולאפשר לו יש לנגב את האזור הפגוע בבד לח על מנת לוודא שהוא נקי מלכלוך ואבק

מעל האזור הפגוע ולהדביק באמצעות  Preprufeלהתייבש. לתיקונים קלים יש למרכז טלאי של 

Tape Preprufeיש להסיר את ציפוי הפלסטיק מהסרט .. 

ם הדבקת שוליים חשופים נחלשה, או בהם החפיות לא נאטמו, יש לוודא במקומות בה

 . בחוזקה , ולהדקTape Preprufeשהאזור נקי ויבש, ליישם 

 

 ( PREPRUFE 300Rהתקנה אנכית ) 05.02.02.07

הלבן מכוון אל המצע/תשתית. יש לחבר עם פן הפלסטיק העבה יש ליישם את היריעה 

וש במחברים בעלי ראש שטוח המתאימים אנכי תוך שימבאופן מכאני את היריעה באופן 

 לתשתית. ניתן להתקין את היריעה בכל אורך נדרש. יש לאבטח את הקצה העליון של 
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לקצה העליון. שימוש מ"מ מתחת  50היריעה באמצעות לוח דק וצר, או באמצעות חיבורה 

שטח אותה אל ס"מ מייצב את היריעה ומ 60יפוסי של במיתדים לאורך היריעה במרחק ט

המצע. ניתן לבצע מיתדים דרך השוליים, הדבר מאפשר ביצוע חפיות מהודקות היטב, 

  Tape. מחברים חשופים יש לטלוא באמצעות Preprufeהמכוסות לאחר מכן בפס של 

Preprufe . 

ן של היריעה המונחת מלמעלה הוא נקי ויבש לפני ביצוע חפייה. חלקה התחתויש לוודא ש

בין החפיות, תוך הדבקת שתי השכבות זו לזו, ולוודא וי הפלסטיק מיש לקלף את ציפ

יש ההתקנה, יש להדק בחוזקה. לאחר השלמת  -שנוצרת הדבקה רציפה ללא קמטים

 .והסרטיםלוודא הסרה מוחלטת של ציפוי הפלסטיק מכל היריעות 

 

 חיבור לקורת הראש 05.02.02.08

לקורת הראש  יהודק ויודבקקצה יריעות האיטום המיושמות אנכית על גבי קירות הדיפון, 

 של קיר הכלונסאות, בהתאם לפרט האיטום הטיפוסי.

ון עד לחשיפת קצות האגרגטים. לפני חיבור היריעות לקורת הראש יש ללטש את פני הבט

 ס"מ. 30ת מ ראש לא יפחות לקורת הרוחב החיבור של היריע

 FLEXמסוג  לאחר הליטוש מבצעים מריחה של איטום צמנטי גמיש באזור ההתחברות

BETEC .כחלק מהמערכת המומלצת ע"י היצרן 

הדבקה דו ס"מ ע"י יריעת  20מדביקים את היריעות לבטון )ע"ג היאטום הצמנטי( ברוחב 

. Bituthene LMים בעזרת ס"מ נוספ 10, ומעבר לרוחב  BITUSTIK4000צדדית מסוג 

 ת.מדביקים את היריעות לחומר וליריעת ההדבקה ומהדקים בעזרת גלגל

מ"מ, מהודק  40/3היריעות לבטון בעזרת סרגל אלומיניום קשיח בחתך  מהדקים את

או שו"ע )כגון מחברת הילטי(, כל  spax בדיבלים קודחים בבטון, עמידים בקורוזיה, מסוג

 ס"מ לכל היותר. 15

על שולי היריעה, ועל הסרגל לכיסוי מלא של סרגל  Bituthene LMשכבה של  חיםמור

 יצוע עפ"י פרט האיטום הטיפוסי. והדיבלים. הבהאלומיניום 

 

 הסרת הטפסות 05.02.02.09

ישר ויריעות חציצה, על טפסות של קירות מרתף, ע"ג קיר מי Preprufeניתן ליישם יריעות 

טום של הרצפה. הכל ברציפות ליריעות האיית של רצפת המרתף וכד', על הטפסנות ההיקפ

ל חוזק מספיק ד שהבטון יקבלאחר יציקת הבטון, על הטפסנות להישאר במקומה ע

 . Preprufeבלחיצה ליצירת הדבקה  מספקת של פני השטח עם 

(בבטון לפני הסרת  N/mm1 )10 MPA 20יש להמתין לקבלת חוזק לחיצה מינימאלי של 

ימים לאחר גמר היציקה,  4 -. לשם כך יש להמתין כ Preprufeהטפסות התומכות ביריעות 

 ם לאבדן ההידבקות בין היריעה לבטון.ת עלולה לגרולפני הסרת הטפסות. הסרה מוקדמ

ת במרתף הנבנה במספר שלבי יציקה, חיבורי היריעות יעשו בחפיה עם הדבקה ברצוע

 וני.רט איטום חיצהדבקה דו צדדית ובנוסף, לאחר פרוק הטפסות תבוצע הדבקה של ס
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ביריעות.  לאחר פרוק הטפסות עוברים על שטחי הקיר האטומים ומתקנים כל חור ופגם

רפ" או -רי מוטות קשירה )דיוידגים( יש למלא תחילה בבטון פולימרי כדוגמת "סיקהחו

י משני צידי הקיר(. לאחר מכן מדביקים סרט אטימה מ"מ לפחות )המילו 10שו"ע, לעומק 

preprufe tape   .המיועד לתיקון מהצד החיצוני 

 

חה, ניתן לבצע ף בחפירה פתוע"ג קירות מרת PREPRUFE 300Rבמידה ויבוצעו יריעות 

תיקונים לאחר פירוק הטפסות באמצעות הדבקת טלאים ע"ג אזור התיקון מיריעת 

Bituthene 8000  מ לפחות מעבר לאזור התיקון. בחורי דיוידגים, לאחר ס" 15של בחפייה

 ס"מ. 20X20ילוי בבטון הפולימרי, יש להדביק טלאי כאמור במידות המ

 Bitutheneרת הטפסות יאטמו ע"י רצועות יריעות יעות לאחר הסמרווחים שימצאו בין יר

 היצרן(. ס"מ לפחות לכל צד )או פתרון שו"ע עפ"י הנחיית 15, בחפיה של 8000

 

 הגנה על האיטום בקירות מרתף 05.02.02.010

ם הקרקע, תבוצע הגנה ע"י יריעת ארג קירות, החשופות למגע עעל גבי יריעות איטום ב

 מ"מ. 0.5בעבי  HDPEת ומעליה יריע גר' למ"ר 200גאוטכני במשקל 

 

 גמר היריעות מעל הקרקע 05.02.02.011

הודק אל הקיר ס"מ מעל הקרקע. קצה היריעות י 15גמר היריעות בקירות יהיה לפחות 

ים קודחים בבטון, עמידים יבלמ"מ, מהודק בד 40/5בסרגל אלומיניום קשיח  בחתך 

ר. הביצוע כאמור ס"מ לכל היות 15או שו"ע )כגון מחברת הילטי(, כל  spaxבקורוזיה, מסוג 

 בפרטי האיטום, ובהתאם לשכבות הגמר המתוכננות.

כולל עד לכיסוי  ל הסרגל ועל הבטון,על שולי היריעה, ע Bituthene LMמורחים שכבה של 

ת לשכבות הדיבלים. הכל בהתאם לפרט איטום. שכבה מקשרמלא של סרגל האלומיניום ו

 פרטי האיטום.הגמר, תבוצע במידת הצורך, כאמור ב

השלמת האיטום באזור סף הכניסה למבנה תבוצע כאמור בפרט האיטום הטיפוסי באמצעות 

 טון במגרעת מבטון חרושתי מתאים כאמור בפרט.יריעות/מריחות. השלמת יציקת הב

 

 שמגבלות על השימו 05.02.02.012

o  יום מרגע יישום היריעה.  40יש לצקת את הבטון בתוך 

o קרינה בתוך שבוע מהיישום לכל והגנה מפני  יש להגן על היריעות הגנה מכאנית

היותר. ההגנה תהיה כזו שתבטיח כי לא ייגרם כל נזק ליריעות במהלך העבודות 

 באתר.האחרות 

o  בזמן יציקת בטון באזור מסוים, יש להשאיר יריעותpreprufe  מ'  1חשופות ברוחב

 לפחות עבור התחברות לאיטום בהמשך הרצפה.
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o ר לאיטום בהמשך, ממי צמנט ושיירי בטון יועדות להתחביש להגן על היריעות המ

י שיכולים לכסות על היריעות בזמן יציקת קטע מסוים של הרצפה. הנ"ל מאחר שמ

ות של היריעה ולכן צמנט ושיירי בטון יפעילו את הדבק ויגרמו לאובדן כושר ההדבק

את  פועל מיומן אשר תפקידו לנקות ולשטוףלנזק למערכת האיטום. יש למנות 

 החשופות מיד לאחר היציקה.היריעות 

o  תערובת הבטון שבשכבה הראשונה שעל מערכת האיטום, תהיה מבטון דחוס

גרגציות תוך ריטוט מינימלי. יש לוודא "הרטבת" היריעות המאפשר יציקה ללא ס

 בריא בכל שטחי המגע.בבטון 

o ת הכשרת נציגי יצרן היריעות ילוו את ביצוע האיטום לכל אורך התהליך, לרבו

תים המבצעים, ליווי בתחילת העבודות, ליווי אקראי בזמן העבודות ואישור הצוו

 בכתב לפני כל יציקת בטון.

 

 

ון יצוק בחפירה פתוחה ביריעות נדבקות ם קירות מבטחלופה לאיטו 05.02.02.013

 לאחר פירוק הטפסות לבטון הקשוי

 כללי

יריעת  – Bituthene 8000ש ליישם לאיטום על קירות בטון בחפירה פתוחה, לאחר הסרת הטפסות, י

 איטום להדבקה עצמית. ההתקנה עפ"י הוראות היצרן.

Bituthene 8000 300 ת, בשילוב ובחפיפה עם יריעתמיושם לאחר היציקה על קירוR ®Preprufe  אשר

 לרצפת המרתף.הותקנה מתחת 

ס"מ  15בחפיה של , Bituthene 8000פגמים וחורים בממברנה שתתקבל יאטמו ע"י טלאים מיריעות 

 מסביב לאזור התיקון.

 
 

   300R ®Preprufeהכנת היריעות של הרצפה מסוג 
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סביב היקף רצפת הבטון. יש לזהות חפיות חשופות ללא  300R ®Preprufe -יש לבחון את שכבת ה

(. על מנת להבטיח Preprufe Tapeקים מוכנים ביריעה, אשר מודבקים בסרט הדבקה )שוליים דבי

מ"מ מהדש העליון של  75ת, יש לחתוך בזהירות ולהסיר משולש באורך מערכת המודבקרציפות ב

 חפייה ללא שוליים:היריעה בלבד, כמתואר בקווקוו בפרט להלן המתאר 

 
 

, הכל בהתאם לפרטים. יש  LM ®Bitutheneיש להשתמש ב בחיבור בין סוגי היריעות לאורך חיבורים

אשר תותקן מתחת לרצפת  300R ®Preprufeעת לירי ne 8000Bitutheלבצע פרט חיבור בין יריעת 

 20כות היריעות תהיה המרתף )כמפורט קודם לכן(, עפ"י פרטי האיטום הטיפוסיים. חפיפה בין מער

 ס"מ לפחות.

 

 פריימר

הינה יריעת איטום להדבקה עצמית, שמודבקת לבטון הקשוי לאחר הסרת  Bituthene 8000 -יריעת ה

או פריימר ייעודי מתאים עפ"י הנחיות   BITUTHENE PRIMER S2סוגימר ייעודי מהטפסות, ע"ג פרי

 היצרן. 

 

 הכנות שטח

 Bitutheneטרם יישום יריעות ה בלת תשתית בטון חלקה ונקייה יש לבצע הכנת שטח מלאה עד לק

 , הכוללת:8000

סילוק בליטות חדות מפני הבטון ליישור עם מישור הבטון. הדבר  .1

י צמנט שיצאו מהחיבורים שבין התבניות או לבליטות של מנועד במיוחד 

במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחד. הביצוע ע"י דיסק או אבן 

 קבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.משחזת ל
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ון בדיסק. ליטוש והחלקה של פני הבט בכל מקום שבו יידרש יבוצע .2

ם לאיטום פני הבטון בכל השטח יהיו חלקים ומישורים, המתאימי

 יעות בהדבקה.ביר

ס"מ לפחות, ויתוקנו בבטון פולימרי  1חוטי קשירה יחתכו לעומק של  .3

 חרושתי.

מרי כגון "סיקה "מ יש למלא עם בטון פולימ 5קיני חצץ וחורים מעל  .4

קטנים בבטון יש למלא ע"י ושר. חרירים " או שו"ע מאPOWERרפ 

 "ע מאושר. יש" או שו602/625שפכטל צמנטי כגון "סיקה מונוטופ 

להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר, קטנים וגדולים עד לקבלת מישור 

ם של הבטון עד שלם. לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררי

להמתין כאמור עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה. עם גמר התיקונים יש 

 למועד מתאים לאיטום.

ולתקן עם סגרגציה בבטון יש לסתת לקבלת תשתית בטון חזקה,  .5

 " או שו"ע מאושר.POWERן פולימרי כגון "סיקה רפ בטו

ך חורי דיוידגים יאטמו באמצעות פקק ייעודי אשר יוכנס בלחץ אל תו .6

ד ליישור עהחור ומילוי בבטון פולימרי כגון מסוג "סיקה רפ" או שו"ע, ו

למישור הקיר. שאריות חומרי תיקון ינוקו מפני הבטון לקבלת תשתית 

 בה.אחידה ויצי

ן המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון אבק, פני הבטו .7

 לכלוך, צבע, שמן, חלב תבניות וחומרי אשפרה. 

 

 צנרת בקירות  רותחדי איטום 05.02.02.014

 רת בקירות:קיימות מספר חלופות לביצוע איטום חדירות צנ

  חלופה א'

מרתכים קנים  ור הקיר אליומ"מ לפחות במיש 3ע"י אביזר פלדה הכולל פח מגולוון בעובי  איטום

מ לפחות, למעבר הצנרת. הקנים יהיו מרותכים בריתוך מלא, אטום "מ 2.5 )שרוולים( מפלדה בעובי

 אל הפח., למים

 .קודחים בבטון את האביזר מקבעים לקיר בדיבלים

ת מעבר לאזור הריתוך של הקנים, עבור התחברות שכבו לפחות ס"מ 15 -שוליים גדולים ביהיו  לאביזר

דות האביזר, התקנתו וחיבורים בין שולי האביזר ליריעות האיטום כאמור בפרטי האיטום מי האיטום.

 הטיפוסיים.

 ,על גבי האביזר חד, אנירוסטה יע"י חבק נאופרן שיהודקמגומי  ("שמלה") ש שרווללביוזר יהאבקני על 

 הצינור החודר את הקיר.גבי על אחד ו

" )ביטום( על גבי חבק הנירוסטה כולל 244"אלסטיק  כגוןסטומרי לאביטומן יש לבצע מריחה קרה של 

 מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי. 
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 וגסמע"י משחה  ,החודר, בין השרוול לצנרתל יש לאטום בתוך השרוול בנוסף לאיטום סביב השרוו

המילוי  ת.ס"מ לפחו 10המרווח לעומק  " לאחר החדרת פרופיל גיבוי עגול בלחץ, ומילוי שלסטופק"

 ומר לאחר קיבוע הצינור למקומו. בפני המשחה יש למרוח חומר צמנטי רך כהגנה מומלץ ע"י היצרן.בח

 

 חלופה ב'

היטב לחומרים שונים מוצקים, מתפלס מעצמו, הנדבק  100%של חומר דו רכיבי, י יציקה איטום ע"

שו"ע. היציקה  " אוPB  2kמופוליאוריתן ביטומני מסוג "היפרדסכגון פלסטיק, ברזל וכו', כדוגמת 

ס"מ. התבנית תהיה אטומה  4תבוצע לתוך תבנית זמנית או קבועה, אשר תבטיח עובי חומר של 

ס"מ לפחות,  10ב חת החומר החוצה מהתבנית. החומר יחפוף את האיטום של הקיר ברוחלמניעת ברי

 רוול לצנרת, בין השיםדרהחו יםיש לאטום בתוך השרוול יםבנוסף לאיטום סביב השרוולובכל כיוון. 

 ס"מ לפחות. 10אשר תוחדר ותמלא את המרווח לעומק " סטופק" מסוגע"י משחה  העוברת דרכו,

השרוול לצינור. בפני נור למקומו, והכנסה בלחץ של פרופיל גיבוי בין לאחר קיבוע הציהמילוי בחומר 

 י רך כהגנה מומלץ ע"י היצרן. המשחה יש למרוח חומר צמנט

 

 'חלופה ג

החודרת דרך קירות המרתף שנאטמים ביריעות משוכללות שהבטון נדבק אליהן בזמן  איטום צנרת

ם היציקה, יבוצע באמצעות עיבודים ביריעות מתאימות מסוג היציקה, המותקנות בטפסות הקירות טר

PREPRUFE TAPE   או שו"ע, סביב הצינור, ומריחה של משחה מסוגBITUTHENE LM  .או שו"ע

 איטום הטיפוסי.כאמור בפרט ההביצוע 

 

 חלופה ד'

 איטום חדירות צנרת דרך שוחה הצמודה למבנה יבוצע עפ"י האמור בפרט האיטום הטיפוסי.

 

 גגות טוםיא 05.02.03

 לאיטום הגג השכבותסדר  05.02.08.05

 לקים היטב.הקונסטרוקטיבית מוחפני בטון של התקרה  .א

 פריימר ביטומני. .ב

להחלקת פני מ"מ ועד  2י בעוב 105/25מריחות של ביטומן חם מסוג  .ג

 השטח.

 4בעובי  S.B.Sשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  .ד

ויהיו עם גב  ,3, חלק 1430ימו לת"י היריעות יתא, כ"א. Mמ"מ, סוג 

 חלק. 

 גרם למ"ר. 300שקל פליי במ 4נייר טול  .ה

. שיפועים 15כל  6ס"מ לפחות עם רשת זיון קוטר  6בטון הגנה בעובי  .ו

 בטון ההגנה עפ"י דרישה.בוצעו בשכבת י
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 הערות כלליות 05.02.08.06

בכל שטחן לתשתית. האיטום יעבור  יולחמו יריעות האיטום הביטומניות .א

על ס"מ לפחות מ 15וייטפס אנכית בהגבהות  רציף על פני כל שטח הגגבאופן 

 לכל שכבות המילוי והאדמה. 

בהגבהות,  משטחו לתשתית. גמר האיטום 100%האיטום בהגבהות יולחם ב  .ב

 רגל ומסטיק/משחה, הכל כאמור בפרטי האיטום.בס

בהגבהות גבוהות בקרקע, יש לבצע השלמה של האיטום באמצעות התזות  .ג

 .05.05פה ע"ג יריעות האיטום הביטומניות. ביצוע כאמור בסעיף בחפי

הגנה על איטום חשוף במגע עם הקרקע בהגבהות יבוצע באמצעות לוחות  .ד

 ת הביטומניות בנקודות.דבקות ליריעוס"מ, מו 3קלקר בעובי 

קצה האיטום בחיבור לקורת הראש בהיקף קירות דיפון הכלונסאות ירד  .ה

אל קורת הראש לכל גובהה,  100% -ויולחם ב אנכית על גבי קורת הראש

קורת הראש באמצעות האיטום ביריעות יהודק אל  ס"מ. קצה 40ולפחות 

קודחים בבטון  ליםהודק בדבימ"מ, מ 3X50סרגל אלומיניום שטוח במידות 

 ס"מ. 15כל 

כל חדירות הצנרת בגג יטופלו ע"י אביזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת,  .ו

שו"ע, עם גוף המתהדק על הצינור ושוליים רחבים כדוגמת "דלמר" או 

 פרטים הטיפוסיים.ות האיטום, הכל בהתאם ללהתחברות ליריע

  HDPEיעות ם הקירות בירבחפיפה שבין יריעות האיטום הביטומניות לאיטו .ז

יש לבצע שכבות מקשרות שיאפשרו את הלחמת יריעות האיטום הביטומניות 

 הטיפוסי. באזור החפיפה, כאמור בפרט האיטום

 

 איטום בהתזות ביטומניות 05.02.04

 כללי

ת/קירות בקרקע בגובה שאינו מאפשר הלחמה של יריעות יות יבוצע ע"ג הגבהואיטום בהתזות ביטומנ

מ'(. במצבים אלו, היריעות הביטומניות של גג המבנה יטפסו  1-מעל ל ה מלאה )לרובביטומניות בצור

ון ההגנה, ויהודקו לבטון באמצעות סרגל ס"מ לפחות מעל לשכבת בט 30בהגבהות לגובה של 

ס"מ לפחות. בשאר הגובה  15מ"מ, מעוגן בדיבלים קודחים בבטון כל  4X50 אלומיניום שטוח במידות

 30ת כמפורט בהמשך, ובחפיפה מלאה ע"ג היריעות הביטומניות ברוחב זות ביטומניויבוצע איטום בהת

 ס"מ הנ"ל.

 

 חומר האיטום

פרופיטק מיושם בקר, דו רכיבי,  מסוג "נאפופלקס ת של ביטומן אלסטומרי האיטום יבוצע ע"י התזו

 מ"מ )מדוד ביבש(.  4בשכבות, בעובי כולל של  " )א.צ.שיווק( או שו"ע, מיושם2

 דיות מחומר האיטום:רישות התפקודה

 .כושר הידבקות מעולה לבטון לח .1
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 ההדבקה. בעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי לנתק את .2

 לפחות.  200%כושר התארכות  .3

 מ"מ. 2על גישור על סדקים עובדים מ .4

 ק"ג/סמ"ר לפחות. 1 -חוזק קריעה במתיחה  .5

 

 הכנות שטח

שור עם מישור הבטון. הביצוע ע"י דיסק או ני הבטון ליייש לסלק בליטות חדות מפ .1

 אבן משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.

 350מצעות התזת מים בלחץ של ן עליון מפני הבטון באיש לסלק שכבת קרום בטו .2

 .אטמ' לפחות

 ס"מ לפחות. 1חוטי קשירה יחתכו לעומק של  .3

" או POWERון "סיקה רפ ן פולימרי כגמ"מ יש למלא עם בטו 5קיני חצץ וחורים מעל  .4

שו"ע מאושר. חרירים קטנים בבטון יש למלא ע"י שפכטל צמנטי כגון "סיקה מונוטופ 

ום ו"ע מאושר, או ע"י חומר האיטום הביטומני איתו מבצעים את האיט" או ש620

להקפיד ולמלא את כל החורים, קטנים וגדולים עד ואשר מאפשר מריחה במלג'. יש 

ני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד ישור שלם. לפלקבלת מ

עד למועד  לקבלת תשתית חזקה ויציבה. עם גמר התיקונים יש להמתין כאמור

קון הצמנטיים עפ"י מתאים לאיטום. יש לבצע אשפרה מתאימה לכל חומרי התי

 הוראות היצרן.

לימרי כגון ן עם בטון פוסגרגציה בבטון יש לסתת לקבלת תשתית בטון חזקה, ולתק .5

 " או שו"ע מאושר.POWER"סיקה רפ 

היו מעוגלים ס"מ. פני הרולקה י 3X3יש לבצע רולקות מבטון פולימרי כאמור במידות  .6

 וחלקים.

 חומרים זרים כגון אבק, לכלוך, צבע, שמן,פני הבטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מ .7

 חלב תבניות וחומרי אשפרה. 

 

 פריימר

על כל השטח המיועד לאיטום. הפריימר יהיה  פריימר ליישםימה יש האט שום חומרלפני יי 

יימר מיועד להיספג בתוך הבטון, יצרן. הפרהוראות ה המומלץ עפ"ימסוג התואם את חומר האיטום 

 .אין לבצע איטום ללא פריימר תשתית הנדבקת היטב לאיטום. לחזק את פניו וליצור

 

 יישום חומר האיטום

טום בצורה אחידה בכל שטח הקיר באמצעות מריחה במברשת או התזה האי את חומר יש ליישם

פת רכיב האבקה לרכיב המשחתי( באופן מלא, באיירלס. הכנת החומר ע"י ערבוב שני המרכיבים )הוס

 רת תערובת אחידה.דקות ועד ליצי 3-4-סל"ד, ובמשך כ 400-נמוכה של כ בערבל מכאני במהירות
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)מספר ימים בהתאם לתנאי מזג האוויר( תבוצע באמצעות ארג  חר ייבוש מלאהגנה על האיטום לא

 מ מעל.מ" 0.5בעובי  HDPEגרם למ"ר ויריעת  200גאוטכני במשקל 

 

 דגשים נוספים

 אחיד וללא חורים או פגמים. ממברנת האיטום שתתקבל תהיה שלמה, בעובי .1

, ית מגג המבנההאיטום יבוצע בחפיפה לאיטום ביריעות ביטומניות המטפס אנכ .2

ס"מ  15ס"מ, ויבוצע בצורה מלאה ואחידה בכל שטח הקיר עד למפלס של  30ברוחב של 

 לפחות מעל למפלס הגמר בפיתוח.

כבות הגמר יש על מנת לשפר את ההידבקות בין האיטום שעולה מעל לפיתוח לבין ש .3

חליפין איטום בעודה טרייה, או ללבצע זרייה של חול יבש בפני השכבה העליונה של ה

שכבה מקשרת הנדבקת היטב לשכבת האיטום ולשכבות הגמר ומתאימה לכך ע"י  ליישם

 היצרן או ספק החומר.

עומקו ובכל השטח טרם הכיסוי בשכבות של חומר האיטום לכל יש להקפיד על ייבוש  .4

 .ההגנה

 

 להרחקת המים HDPEלמבנה ע"י יריעות קרקע מסביב איטום  05.02.05

מ' ממנו.  3ום קרקע מקיר המבנה למרחק של יש לבצע איט ,בכל מקום שניתן בהיקף המבנה .1

כמו כן ירחיק  האיטום ירחיק את המים מקו הבניין וימנע את חדירתם לקרקע סמוך לבניין.

 את השורשים באזורי גינון. 

 מ"מ )"גניגר" או שו"ע(.  1בעובי  .H.D.P.Eקע מסוג מיוחדות לאיטום קראיטום ע"י יריעות ה .2

 כלפי חוץ. 3%שיפוע היריעות  .3

גרם למ"ר, על מנת להגן על  200מעל ומתחת ליריעות יש להניח ארג גאוטכני במשקל  .4

 היריעות מפגיעות מכאניות.

יש( ובעומק תלוי בסוג הצמחייה )אם , של קרקע ס"מ לפחות – 30  -ו בת יכוסהיריעו .5

 ש.מחייה עם שורשים עמוקים, יש להעמיק את איטום הקרקע לעומק הדרוהשורשים. לצ

כך שלא חוברו לבטון ההגנה ע"י הדבקה בדבק מיוחד או על ידי סרגל מתאים היריעות י .6

  הקרקע ולאחר מכן.תהיה ליריעות אפשרות להתנתק בזמן מילוי 

 ה. כל החפיות שבין היריעות יעובדו בהלחמה מלא .7

 

 קירות חוץ איטום 05.02.06

בוצעו על כבות הגמר שיאיטום קירות חוץ בגמר חיפוי בהדבקה רטובה, יתקבל כחלק ממערכת ש

הקירות. ביצוע שכבות הטיח והגמר עפ"י המפרט הטכני המתאים. להלן דגשים לקירות חוץ בהדבקה 

 רטובה:
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ור. תוך הח בלחץ אלפקקים גמישים אוטמים  החדרתיעשה ע"י רי דיוידגים ם חואיטו .1

 כווץבטון פולימרי בלתי מת למישור הקיר באמצעות החורשל מילוי  מכן, יבוצע לאחר

 " או שו"ע מאושר. POWERיקה רפ כגון "ס

סגרגציה בבטון יש לסתת לקבלת תשתית בטון חזקה, ולתקן עם בטון פולימרי כגון  .2

 " או שו"ע מאושר. POWERקה רפ "סי

, חלב תבניות וחומרי רים כגון אבק, לכלוך, צבע, שמןפני הקיר יהיו נקיים מחומרים ז .3

 אשפרה. 

שיוף במשייפות או ע"י התזת מים בלחץ  קיר יעשה ע"יסילוק שכבות חלשות מפני ה .4

 פת.גבוה )גרניק( ועד לפתיחת הנקבוביות בפני הבטון ושכבת הבטון העליונה הרופ

הנאמר בתקן או על שכבות הגמר לעמוד בדרישות לחוזק ההדבקות לתשתית עפ"י  .5

 הם.הגבוה מביני -עפ"י הוראות יצרן חומרי הגמר

מנטית לקירות חוץ, מתאימה כתשתית שכבת הרבצה ציש למרוח על גבי הקירות  .6

שכבת ההרבצה לחיפויים קשיחים, של חברת "תרמוקיר" או "כרמית" או שו"ע. 

תקן תכונות שכבת ההרבצה יתאימו ל מוכנה מראש, במפעל. יבשה תערובתתהיה מ

שכבת הרבצה כתשתית לחיפויים קשיחים, כלומר עם תכונות  ,)תקן לטיח( 1920

חלק )ללא  במלג'ותוחלק מ"מ והיא תהודק לקיר  5השכבה  עובישופרות. מכאניות מ

הדבר  -מ"מ  7-גדול מ מ"מ או 4 -אין לבצע שכבה בעובי קטן מ .שינון בפני השכבה(

זה. בכל מקרה במריחה עם מלג' או בהת ומר. שכבת ההרבצה תבוצעפוגע בתכונות הח

בה אל הקיר להדק את השכ יש לעבור עם מלג' חלק על פני השכבה לאחר יישומה,

 1מינוס -ולהחליק את פני השכבה. השכבה הסופית תהיה מלאה, בעובי אחיד )פלוס

 ם כלשהם.מ(, ללא חורים או פגמי"מ

"מ כל שכבה. חוטי קשירה, מ 5יבוצע בהרבצה, בשכבות בעובי  חרירים בבטוןמילוי  .7

קע "מ לפחות. השמ 10פלדה, וברזלי זיון המציצים מהבטון, יחתכו בעומק  אלמנטי

 שנוצר ימולא בשכבת הרבצה כאמור.

 יש להרטיב את הקיר ולהספיגו במים לפני ביצוע השכבה.

תפרי בו, בחיבורים בין בטון לחומר איטום ביטומני, קיםיש לשים רשת באזורי סד .8

מ"מ והיא  10X10הרשת נגד אלקלי עם חורים בגודל  למנוע סדיקה. על מנת, יציקה

הביצוע בהתאם לאמור  ס"מ לפחות. 40ב הרשת ההרבצה. רוח תמצא במרכז שכבות

"י הרטבה יש לבצע אשפרה לשכבה ע בכפוף למפרט יצרן החומר ובליווי מטעמו.ולעיל 

 בתנאי רטיבות כל הזמן.ום, במשך שלושה ימים, כך שהשכבה תשמר שלוש פעמים בי

 

  E.P.D.Mאיטום ברצועות יריעות  05.02.07

כולל משקופי דלתות מסגרות, סביב סבכות בפתחים  ל הפתחיםקף כבהי EPDMיבוצע איטום ביריעות 

 למבנה הבטון וכו'. בקירות, סביב אלמנטי אלומיניום, בחיבור בין קונסטרוקציות קלות 

בין חומרים שונים ואלמנטים ם עם תזוזות קלות, נועד לאטום חיבורי E.P.D.Mאיטום ברצועות 

 '.וכו הוויטרינשונים, הצמודים זה לזה. כגון בין קיר ל
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 E.P.D.Mהמערכת כוללת פריימר, דבק משחתי עבה, מסטיק סיליקוני משני צידי ההדבקה, יריעת 

בורג" מתאימה: "רזיסטיט" או מערכת מחברת "טרל הקצוות במסטיק. מערכתמ"מ וסגירת  1בעובי 

 המשווקת ע"י חב' "דבטק".

 . מודבקים בכל שטחם.E.P.D.M -האיטום ע"י סרטי איטום מ

" )דבטק( או DYNOL 1649" )רזיסטיט( או "FP-75ל שימוש בפריימר ובדבק עבה כגון: "ההדבקה תכלו

 ".Silirub EPDMיקוני לאיטום קצוות היריעות כדוגמת "שו"ע. כמו כן שימוש במסטיק סיל

, יש לפרק את כל שכבות הגמר, לשייף את פני הבטון בדיסקים ובמברשות פלדה עד קה לבטוןלפני הדב

" או POWERאגרגטים ולמלא חורים וסגרגציות בבטון פולימרי מסוג "סיקה רפ חשיפת קצות הל

 שו"ע.

 ס"מ לפחות. 7 –בטון רוחב הדבקת סרטי האיטום: לתשתית 

 ס"מ לפחות. 4לוחות צמנט בורד רוחב הדבקת סרטי האיטום: לתשתית פלדה ול

מיועדים לאיטום, תעשה כל הרווחים ההאיטום מחייב תשתית חזקה ויציבה בכל שטח ההדבקה, לכן ב

 מ"מ לפחות אשר יתמוך את האיטום. 0.7תשתית ע"י קיבוע פח בעובי 

 .EPDMיש להגן על יריעות ה 

 

 ביריעות ביטומניות  גגותאיטום  05.02.08

 ביריעות ביטומניותעבודות הכנה לאיטום תקרות  05.02.08.01

 .1752"י לת בהתאם יעשו ההכנות כל  

  התשתית לאיטום .א

יה. פני התשתית יהיו חלקים, ללא בליטות, יל עוביבה ויבשה בכחייבת להיות יצ

 1-2טח של יש להגיע לרמת בליטות מקסימלית בפני הששקעים, חורים או סדקים. 

רך להחליקם. יש למרוח פריימר סביר להניח כי פני הבטון אינם חלקים ויהיה צומ"מ. 

 עד לקבלת פני תשתית חלקה. 105/25חם מסוג  ביטומןו

 

  לאיטום חי הבטוןי שטניקו .ב

יכללו הסרת כתמים )שמן, צבע וכד'(, סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים, שיוף 

 ע"י שואבי אבק תעשייתיים. בליטות וניקוי יסודי מאבק

 

 הכנת שיפועים .ג

יבוצעו בבטון שיפועים הבמידה ולא,  .יבבטון הקונסטרוקטיבשיפועי התקרה יעשו 

רה, האיטום יבוצע על גבי התקרה רישה. בכל מקההגנה שעל גבי האיטום עפ"י ד

 הקונסטרוקטיבית.

 או יותר, אם קיימת דרישה מיוחדת בתוכניות.  1.5%אחוז השיפוע 
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 האופקית בתשתית תיקונים .ד

ת הגג והיא יעשה עם יריעה מקומית בנוסף ליריעתיקון סדקים בבטון, הנראים לעין, 

 20-"מ ואורכה יהיה גדול בס 33מ"מ, רוחב  4תהיה מאותו סוג כמו איטום הגג, בעובי 

 ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון.

 סדר הפעולות: 

 י צידי הסדק.ס"מ משנ 20מריחת "פריימר" ברוחב  (1 

 ס"מ. 5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  (2 

רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק באשר פס  הסיד ימנע לחמת ה (3 

 הידבקותה מעל לסדק.

 

   בתשתית קעיםוש קוניםית .ה

התיקונים יבוצעו בשטחים שאינם חלקים ומישוריותם פגומה, מחוררת או  .1  

 לק, מישורי ואחיד.עם בליטות עד קבלת שטח ח

וי יסודי של השטח והרטבתו. התיקונים כוללים: סיתות הבליטות, ליטושן, ניק

 ח.החלקת השטו מספיק, מבצעים מילוי החורים, השקעים ובמידה והטיפול אינ

שימצאו בתשתית האופקית והאנכית ימולאו כדי להגיע לתשתית  שקעים .2

מתכווץ, מוכן  בלתית מלט צמנט חלקה ונקיה לאיטום. התיקונים יעשו באמצעו

 הישראלי בתקןמסוג בטון פולימרי, עומד  ממפעל, המיועד לשימושו באתר. המלט

. השימוש בחומר לפי קות מהירה, בעל התחזR-4 בדרגה, בטון לשיקומי והאירופאי

 הוראות היצרן. יש למרוח פרימר בחומר שימליץ היצרן.

 פיגו במים.לפני התיקון יש לנקות את המקום ולהס .3

למחרת יכוסו בשקי אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במים ו .4

 ימים. 3חות יוטה לחים שיוחזקו במצב לח במשך לפ

 

 "רולקות" .ו

 בין מישורים שונים, אופקי ואנכי. ורך המפגשיבוצעו לא .1

 תהרולקו. בתוכניות האמור לפי או"מ ס 5X5 במידות יבוצעו מבטון משולשות רולקות .2

מים, כגון מסוג מראש ממפעל, מגיע בשקים לערבוב עם  מוכן פולימרי מבטון יבוצעו

  "ע.שו או" POWER"סיקה רפ 

י הבטון בסמוך לרולקה. חומר מפנ השכבה יש לשפשף ולהחליק. יש לסלק שיירי את .3

 הסילוק ע"י שיוף בדיסק. יש לבצע "העגלה" של פני הרולקה.

 .כאמור קותהרול ביצוע לאחר אשפרה לבצע יש .4

 ס"מ לפחות. 2X2מידות המיועדת לאיטום תהיה קטומה. קיטום פינות יעשה ב פינה .5

 מראש מוכן, טרפזי ביטומני מפרופיל עשויות יהיו הרולקות, שיידרש מקום בכל .6

"מ, ס 3*3 ובמידות"ע, שו או"מלגול"  או"דבטק"  חברת"י ע המשווק כגון, ממפעל

 .מחיר תוספת ללא"ל הנ. באתר לפריסה מוכן בגליל המגיע



35 

 

 

 

 

 

 צנרת מעברי איטום .ז

החודרת דרך התקרות יעשה בעזרת אביזר חרושתי  צול 6 קוטר עדאיטום צנרת 

כולל שוליים אופקיים ה או שו"ע, לאיטום מעברי צנרת, כגון של חברת "דלמר"

 ת ומשמש)בלייזר(,  במפעל האביזר לגוף תמולחמ ביטומנית מיריעה)צווארון( 

מגומי תרמופלסטי המתהדק סביב הצינור.  האיטום וכן שרוולהתחברות לשכבות 

, "ממ 20( נירוסטה ברוחב וצע הידוק השרוול סביב הצינור החודר בבנד )חווקבנוסף יב

 .איטום מעלומריחת משחת 

ע"י יציקה של חומר  לאטוםיש או חדירה של אלומת צנרת  קטרי צנרת גדולים יותר,

עצמו, הנדבק היטב לאיטום ביטומני ולחומרים מוצקים, מתפלס מ 100%דו רכיבי, 

  PBגמת פוליאוריתן ביטומני מסוג "היפרדסמורזל וכו', כדוגון פלסטיק, בשונים כ

2kזמנית או קבועה, אשר תבטיח עובי חומר  תוך תבנית" או שו"ע. היציקה תבוצע ל

ס"מ לפחות. התבנית תהיה אטומה למניעת בריחת החומר החוצה מהתבנית.  4של 

 . ס"מ לפחות, ובכל כיוון 10החומר יחפוף את האיטום של התקרה ברוחב 

 

 ימר( כתשתית ליריעות ביטומניותישכבת יסוד )פר   .ח

ש לנקות יסודית את השטח המיועד נותה ילאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקי .1

לאיטום ולבצע פרימר. הפרימר מיועד להיספג בתשתית ולשפר את הדבקות היריעות 

 ית.לתשת

ת או ימר תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית: משטח הגג, הקירויהפר שכבת .2

ם וכד' עד לכיסויים המלא הרצפה, "רולקות", פתחי המרזבים, הצינורות הבולטי

 ר.ם בחומוהספגת

יסוד". זמן -. מסוג "פזמים בסיס על תהיהמקום שניתן, שכבת יסוד )פריימר(  בכל .3

שעות עד  24-יש להמתין כ -פריימר הרגילייבוש של הפריימר ארוך יותר מה

על המידה למניעת היווצרות אבק על ע האיטום יתר לעכב את ביצו להתייבשות. אין

בשנית. אין להלחים את היריעות על ריימר פני השטח. במקרה של עיכוב, יש למרוח פ

 גבי פריימר על בסיס מים שלא התייבש לחלוטין.

סולבנטים, רק באישור יה לבצע פריימר על בסיס שלא תהיה ברירה ניתן יה במקומות .4

מסוג , שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית המפקח, בכתב. במקרה זה

“GS-474” " 300בכמות  מאושר," או שו"ע 101 פריימקוטאו250 .גרם/מ"ר 

 .שעות 24-משעות ולא יותר  2-4 הינויבוש ישכבת זמן ה  

 

 חמות במריחות איטום .ט

 2, שימרח בכמות של 105/25ת יהיה ביטומן המיושם בחם מסוג ום במריחוחומר האיט

לי של החומר בכל נקודה מ"מ(, ועד להחלקת פני השטח. העובי המינימ 2ק"ג/מ"ר )עובי 

  לפחות, מעל לבליטות של הבטון. מ"מ 1 יהיה
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 ביטומןחימום והמסת ה

של כל מסת  ל חימום אחידיש להקפיד ע ביטומןבכדי לשמור על התכונות המקוריות של ה

 הביטומן לטמפ' מתאימה בהתאם להוראות היצרן.

טמפרטורה. הכל  על פי  בקרת בעלת, ביטומנים לחימום מכונה בעזרת יעשה החימום

 .5כללי פרק מפרט הדרישות ה

מודגש בזאת כי חימום יתר של הביטומן גורם להרס המרכיבים שלו ונוצר חומר בעל 

 ת.תכונות מכאניות ירודו

 

 SBSביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  גגותאיטום  05.02.09

 כללי .א

צוע הפריימר ושכבת הביטומן החם, אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות ר בילאח 

 הבא:בהתאם לפירוט 

 .S.B.Sשל יריעות בעובי כמוראה בתוכניות, משופרת בפולימר מסוג  שכבות 2  -  

 יריעות יהיו עם גב חלק.ומזויינת בלבד פוליאסטר לא ארוג. ה

לפי החתכים הטיפוסיים ולפי התוכניות. בכל ומ"מ  4 -עובי היריעה בכל מקום יהיה לא פחות מ   -

עם ציפוי אגרגט לשיפור ההגנה על האיטום  היהשנימקום שיידרש, תהיינה היריעות בשכבה 

 וההדבקות לשכבה שמעל.

 מסוג היריעות יהיו אחרת נכתב שלא מקום בכל. 3 , חלק1430תכונות היריעות יתאימו לנדרש בת"י   -

M .  

 יהיו, היריעות בגב" בלגי"וופל  כדוגמת שקעים של במקרה. חלק גב עם יהיו היריעות -

, זו בדרישה עומדות שאינן יריעות יתקבלו לא כי בזאת מודגש"מ. מ 0.3 לע יעלה שלא בעומק השקעים

 .תקן תו נושאות אלו אם גם

   

 וק""יריעות חיז .ב

 יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'.  

 ס"מ. 33של  מלייריעת האיטום, ברוחב מינייריעה, זהה לתעשה ברצועת  .1

ס"מ על מישור הגג.  10  -"מ על דופן ההגבהה וס 10ם תולחם במלוא שטחה לתשתית מינימו .2

 לקה.היריעה תולחם ישרה ללא כפלים, לא ישארו חללי אויר בין היריעה לרו

   

 שום של היריעות הביטומניותיהי .ג

ההכנה הדרושות כולל  ך ורק לאחר שבוצעו כל עבודותניתן להתחיל בביצוע האיטום א .1

יריעות חיזוק", ניקוי יסודי של התשתית לחמת ""רולקות" בטון, מריחת שכבת היסוד, ה

 ק"ג/מ"ר. 2ומריחת שכבת הביטומן, בכמות של 

על משטח הבטון לי היריעות, לתת להם "לנוח" לפני ההלחמה יש לפרוש את גלי .2

 זרה מצד אחד עד למרכז.לפחות חצי שעה ולגלגלם ח
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מלחימים את הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ     

 ם את החצי השני ומלחימים באותו אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללים.מגלגלי

 ך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים.סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמו .3

ווצר מפגש של ארבע ית "שח מט" כדי שלא יהנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצור .4

 רולקה.יריעות בצומת אחת. היריעות תסתיימנה על פני ה

 ס"מ בשני הכיוונים. 10החפיפה בין היריעות תהיה  -

יה,  יהיה כיוון ינבכל מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטום, אחת על גבי         הש -

 היריעות בשתי השכבות באותו כיוון.

ס"מ מהן ובמקביל  50זזנה כלפי התחתונה למרחק בה העליונה תוהחפיות של השכ -

 להן.

 לתשתית: א שטחןהיריעות תולחמנה במלו .5

זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת היישום ויהיו  -

הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם  המינימליים הדרושים להמסת

 להנחיות יצרן היריעות.

החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל(     מחוממת היטב ו"לגהץ" את כל על  -

ביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה ואת ה קצה היריעה

 בעת פעולה זו.

ס"מ  20-ת אשר תעבור את הפגם בעל כל פגם שיתגלה, יש להלחים רצועה מוארכ -

 צד.לפחות מכל 

חילה לחמם את היריעות באזור בי אבן )אגרגט( צריך תכאשר היריעה מצופה בשב -

 דבקה בין היריעות.בטיח ההחפיה ולשקע את האגרגטים על מנת לה

   

 יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקים וכד' .ד

אגרגט ם העיקרית עם ליריעת האיטו ות, הזהותת יריעותעשה ברצוע .1

מספר יריעות האיטום מלמעלה. תמיד ברולקות יהיה מספר היריעות גדול מ

 בכלל בשטח )כאמור בתקן(.

ס"מ את יריעת  15חפוף תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ות .2

 האיטום העיקרית.

ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה  8בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות  .3

 ובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק.העליון יק

 ום הרולקות.הפינות של איט יוקפד על עיבוד .4

  רשים  "מעשה חייטות" בהתאם לכללי הביצוע הנד -הביצוע           

 בעבודה ביריעות ביטומניות.                                
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 סרגל אלומיניום .ה

ין בעזרת סרגל אלומיניום יהבנ ות בטון שלומעק קירותיריעות האיטום יחוזקו אל 

 גובהבשני צידיו,  45-, עם שוליים מכופפים ב 1752 בתקן כאמורסטנדרטי מסוג 

שהכיפוף העליון שלו ימצא מעל לקצה ובע כך . הסרגל יקלפחות"מ מ 9 הכיפוף

 מנת לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצה היריעה. עלהיריעה 

, תחולפ"מ מ 5 בקוטר, הברגהס"מ, ע"י דיבלים מטיפוס מוחדר ב 20ל כל ע הסרגקיבו

 או" הילטי" כדוגמת מוכרת מחברה, לפחות שנה 15 למשך בשיתוך עמיד בחומר

 ."עשו או" פישר"

 ס"מ. 20המרחק בין הדיבלים 

 מ"מ. 5/35הקידוח 

יק זרת מסטיאטם בעיהמרווח בין סרגל אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל 

י הקירות ירד ויכסה " )חב' גילאר( או שווה ערך מאושר. ציפו11FCמסוג "סיקפלקס 

 ידרש.ייבוע, במידה ואת האיטום וסרגל הק

מ"מ  50X3סרגל אלומיניום שטוח בחתך מצעות קע באגמר יריעות ביטומניות בקר

 ה בפרטים.אל הבטון, כמורא ס"מ 15( כל FBמגולוון מעוגן בדיבלים מסוג עוגן חץ )

 

 

 ביקורת האיטום ע"י הצפה 05.02.010

ות האיטום כולל בריכות והיא נדרשת לכל עבוד 1, חלק 1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י  

 דרש ע"י המפקח.  יוכל מקום אשר יובים , מרפסות, חדרים רטשונות, גגות

 הבדיקה ע"י מכון בדיקות מוסמך. 

 ם נעשו ההלבנה וההגנה על האיטום.ההצפה תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטר .א

שעות  72אזורי בדיקה אשר יוצפו במים למשך במידה ושטח הרצפה גדול הוא יחולק ל .ב

 לפחות.

 פן שלא יזיק לאיטום.ה באופתחי הניקוז יסתמו זמנית לצורך ההצפ .ג

, ע"י בלון המוחדר לתוך הפתחים יסתמו בתוך צינור מי הגשם מתחת לקולט מי הגשם     

 טום הקולט עצמו.יולא מעל לקולט במטרה לבדוק גם את א הצינור,

 20 -ס"מ במקום הגבוה ביותר של משטח הגג ולא יותר מ 3רום המים יהיה באיזור המוצף,  .ד

 תקופת ההצפה.בכל  ס"מ במקום הנמוך,

יש לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים יותר מהקצה העליון של "יריעת  .ה

 החיפוי".

 שב כמוצלחת כאשר בגמר זמן ההצפה פני תחתית יהיו יבשים לגמריאיטום תחביקורת ה .ו

 ואין יציאת מים מהמרזבים או מכל מקום אחר.

או דליפה או יציאת מים מהמרזב או יבות כאשר במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רט .ז

 מכל מקום אחר, יש:

 יבשו. ילרוקן את המים מהגג  ול .1 
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 קומות שנתגלו דליפות.לתקן את הפגמים במ .2 

 .לחזור על בדיקת ההצפה עד קבלת איטום מושלם .3 

עבור בדיקות ע"י הצפה לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותה תהיה חלק מהסעיפים המתאימים  .ח

 ויות.ב הכמבכת

 

 המטרות"י ע ולפתחים לתפריםביקורת האיטום  05.02.011

 תפרים בקירות ובתקרות ייבדקו בבדיקת המטרה. 

פר . הבדיקה בהמטרה תעשה במקום אחד בת2חלק  1476בדיקות רה על פי התקן לתערך בדיקה בהמט

יב גם ט ההמטרה תבוצע מעל לתפר כך שייבדקעל התקרה.  -על קיר, ובמקום אחד בתפר אופקי -אנכי

 חיבור היריעות אל הקיר הסמוך.

)טוש( , בנוסף על כך, כל מקום שלא נבדק על פי התקן, ייבדק ע"י המטרה משפורפרת מקלחת 

ותית האם חודרים מים מסתכל חזבהמטרה על האיטום בתפר ומצדדיו, כאשר בודק שני נמצא בפנים ו

 חות.ות לפדק 2 –פנימה, בזמן ההמטרה. משך זמן ההמטרה על כל נקודה 

 הבדיקות כולן יהיו ע"ח הקבלן.

 

 אישור החומרים ומפרטי ביצוע 05.02.012

מפרטי ביצוע של כל החומרים שבדעתו להשתמש  לפני תחילת הביצוע הקבלן יכין עבור המפקח תיק

 רויקט זה.בפ

 החומרים, בדיקות מכון ופירוט אופן הביצוע.ו את תכונות המפרטים יתאר

 ה.יקט זהמפרטים יתייחסו ספציפית לפרו

 רק לאחר אישור המפקח אפשר יהיה להתחיל בביצוע עבודות האיטום.

 

 אחריות לטיב העבודה 05.02.013

שר( שנים. האחריות תתבטא במכתב אחריות )ע 10בודות האיטום למשך הקבלן יהיה אחראי לטיב ע

אם ימצא באתר מפקח צמוד אשר יאשר את טיב ר על ידו למזמין. האחריות תחול על הקבלן גם שיימס

 ה.העבוד

 האחריות תכלול את כל עבודות האיטום המפורטות במכרז.

ום ומקום, גם אם לא מוזכרים כל כחלק מאחריות הקבלן יהיה עליו לבצע איטום מושלם בכל מק

 מושלם.לקבלת איטום  הפרטים. המחיר כולל הכל

שרות זאת, ן מאפבמידה והקבלן סבור שאינו יכול לתת אחריות כזו מפני שלדעתו דרישות מפרט זה אינ

 עליו להודיע על כך מראש, לפני קבלת העבודה.

 

 אחריות יצרן החומרים 05.02.014

מה של כל החומרים פקת את מערכת החומרים לאיטום להתאעל הקבלן לקבל אישור של החברה המס

 ומרים למערכת ככלל ולכל חומר כפרט.י העבודות המתבצעות ולהתאמה בין החלמבנה הנ"ל, לאופ
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ל היצרן והמשווק שיכלול: הסברים לקבלן, הדגמות, פיקוח כדי לוודא כי הביצוע קוח שיהיה ליווי ופי

רצונו. בעיות שיתגלו ו/או הנחיות יועברו למפקח באתר.  היצרן, נעשה על פי הוראות היצרן ולשביעות 

 שתגבה את אחריות הקבלן.שווק, ייתן אחריות לטיב החומרים ולתפקודם דרך המ

 

 שורביצוע דוגמאות לאי 05.02.015

 קבלן יכין דוגמאות לכל סוג עבודה לפני ביצועה, לאישור יועץ האיטום.ה

 מא. יועץ האיטום יוזמן לאתר לבחינת ביצוע הדוג

 חידה.עלות ביצוע הדוגמאות שיבוצעו במקומן הסופי יהיה כלול במחירי הי

ל כך מחיר ולם עעלות ביצוע הדוגמאות שיבוצעו לא במקומן הסופי, לא יהיה כלול במחירי היחידה ויש

 בנפרד.

 מיקום, גודל וצורת הדוגמא יהיו על פי הנחיות המפקח, בכתב.

 

 אופני המדידה 05.02.016

במסגרת הסעיפים השונים  יםכלולמר, תיקונים והפריכל עבודות ההכנה, ה 05.15.1

 מדדו בנפרד.שבכתב הכמויות ולא י

כל חלק מסעיפי עבודות האיטום המופיע בתיאורים השונים שבמפרט המיוחד,  05.15.2

כלל במסגרת הסעיפים השונים יוי ,למה למפרט ולפרטים שבתוכניותוה השמהו

 שבכתב הכמויות.

 המדידה שיטת 05.15.3

ח הנראה לעין( כולל החלקים לפי השטח בפריסה )שט כל שטחי האיטום ימדדו

 המשופעים. האנכיים, האופקיים ו

( לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד הפינה בין החלק האופקי והאנכי )איטום רולקה

 מחיריהם)רולקה(,  פולימריבטון מ או ביטומןעבור ביצוע פינה משולשת מ ותלרב

 . מריחות או התזות וא ביריעות לאיטום היחידה במחירי ייכללו

 כללי 05.15.4

 אם גם ובתוכניות בפרטים, במפרט המפורט את ככולל יחשב הכמויות בכתב האמור

 .הכמויות בכתב במפורש צוין לא

 .החפיות ללא, לעין הנראה השטח לפי ,סהריבפ שטח לפי תעשה המדידה

, אורך מטר לפי תעשה המדידה"א, מ לפי מדידה הכמויות בכתב שנרשם מקום בכל

 '.וכו סטיות, החפיות חישוב ללא, הנמדד התיאורטי האורך ילפ

 התחברויות 05.15.5

 ן, בינהאיטום מערכות בין להתחברות, תידרשנה אם, שתידרשנה למיניהן חברויותתה

לאלמנטי ניקוז ואלמנטים  לחיבורם מישורים ובין מישורים שונים, באות ןלבין עצמ

 להם ייוחדבנפרד, אלא אם ככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו  יחשבואחרים 

 .חפיות בשטחי גם מדידה המגדיר הכמויות בכתב סעיף במפורש

 הכנות 05.15.6
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, שיוף, החלקה, יישור כגון הקיימות בתשתיות תידרשנה אם, תידרשנה למיניהן הכנות

 ולא היחידה במחירי ככלולות תחשבנה' וכו ניקוי, תיקון, שחיקה חומרי התזת

 .בנפרד תימדדנה

 הגנות 05.15.7

, למעט כאלו שיוחד להם במפורש האיטום על הגנה לצורך שתידרשנה יניהןמל הגנות

 ולות במחירי היחידה ולא תימדדנה בנפרד.סעיף בכתב הכמויות, תחשבנה ככל

 האיטום על שמירה תוך בשלבים עבודה ביצוע לקבלן לאפשר ותיועדמה זמניות הגנות

 כאלו למעט, בנפרד למוישו ולא היחידה במחירי כלולות יהיו ההתחברויות באזורי

 .הכמויות בכתב מיוחד סעיף להן שיוחד

 תייםושחר אבזרים 05.15.8

 סרגליאביזרים חרושתיים כגון: אביזרים לאיטום סביב מעברי צנרת, קולטי מי גשם, 

 הדרישות עפ"י הכל .וביצוע התקנה, הספקה יכלול המחיר. בנפרד יימדדו' וכו מתכת

 .ובתכניות במפרט

 חרושתי אביזר ללא, האיטום דרך חדירות בסבי מיוחדים עיבודים

יזר חרושתי מיוחד, לא צנרת, וקולטי מי גשם ללא אב עיבוד של יריעות סביב חדירות

 ים שבכתב הכמויות.השונ יימדדו בנפרד ויהיו כלולים בסעיפים

 במחירי ככלול יחשב, איטום שטחי דרך החודרים קוצים של לחדירות מסביב איטום

 בכתב מהם לחלק סעיפים במפורש יוחדו אם אלא, בנפרד יימדד ולא היחידה

 .הכמויות

 רציפות 05.15.9

 במפורש  צוינו לא אם אף, האיטום רציפות הבטחת לצורך שתידרשנה העבודות כל

 .בנפרד תימדדנה ולא היחידה במחירי ככלולות בנהתחש, הכמויות בכתב
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 תעבודות מסגרו  -  06פרק 

 וצרי נגרות אומן ומסגרות פלדהמ

 כללי  06.00

 

מהדורה חמישית, יולי   06ה פרק כל עבודות הפלדה יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בני

וחד, ולתקנים הישראלים והזרים ט המיסגרות פלדה", למפורט במפר"מוצרי נגרות אומן ומ – 2008

 במפרט הכללי. 19001המפורטים בסעיף 

לה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הוב

נות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה כל העבודה הדרושה כדי לעחומר הדרושים להתקנתם, ו

 ריטים לקיר/לקרקע לפי פרטי קונסטרוקטור.פון העיג ומושלמת של הפריט.

י תפרים, סימני אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימנ

 ארגון, שמות מסחריים של המערגלים וכיו"ב.

(. כל דרישות 2008)מהדורה יולי  06דרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק נו השלמה למפרט זה הי

 המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  מפרט ה

י זה, לבין מספור המפרטים על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכנ

 כמויות.האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב 

ה כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים, המקובלים, במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע מהשור

.  סיבולות המתכת כמפורט 127שונה. הנגרים והרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י הרא

ת חראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימויהיה א . הקבלן19-ו 6בפרק 

, ל חלקאספקה, עבודה וכל סוג ש המידות המדוייקות. כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים

 אביזר או חומר הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה.

 לאישור האדריכל.  SHOP DRWINGלכל האלמנטים יספק הקבלן

 

עבודות הריצוף,  ח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלןביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשט

 לפני קיבוע מתכנןצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם היות יוהנח ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור

לנגישות התקפים והעדכניים. כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ו .והרכבה בשטח

 ת וצבועה בתנור.המתכת תהא מגולוונ

 

 וסו העבודות הבאות:זה יכבפרק 

 מכסים לתא בקרה -
 מעקות ומאחזי יד -
 דלתות רפפה -
 ארון פח לפילר -
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 :  העבודה והמחירתכולת 

כל  ם,כל הפריטים כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים להתקנת

בשטח לאחר נים הנדרשים קותי, המרכיבים הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית

הדרושה כדי לענות ו ,זהוכל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק  הביצוע

כוללת גם את התקנת העבודה יודגש כי  .לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט

ריצוף קע/החיפוי/ה, והשבת הקרן ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרשגועיו

 .זמניותדות האת הפיגומים ואת כל העבו ותמסגרות כוללהנגרות והעבודות  .למצב קיים

 

 הנחיות ואופני מדידה מיוחדים  06.01

 ובפרטים. תואר במפרטיםוהן תבוצענה באופן מושלם כמופיע בתכניות וכמ, העבודות לא תמדדנה

על פי פרט עיגון כמפורט בחוברת  רקע לפי הנדרשעיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בק

כבסיס לתכולת המחיר, והתאמתו לכל עבודה  זה מיוחדהפרטים הסטנדרטיים הנילוות למפרט טכני 

 אישור קונסטרוקטוררש ודפרט עיגון/ביסוס שאינו סטנדרטי שימוש ב דורשת אישור קונסטרוקטור.

  .ותמחור נפרד

 טח יבוצעו ע"י מחברים וברגים. בורים בש. כל החיאין לבצע ריתוכים בשטח

וזיה נקודתית, סימני תפרים, סימני ת קוראין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימ

 וכיו"ב.  של היצרן ארגון, שמות מסחריים

פנימיים, לפי בחירת י ריתוך אינסרט או ריתוך עם מחברים יש לחבר מעקות וחלקי מאחזי יד על יד

או צלב, יש לעבד את קצות האלמנטים המתחברים על מנת  Tם צוין אחרת בחיבורי היצרן, אלא א

 הצינור אליו הם מתחברים ולרתך סביב. וצרת שיתאימו לת

ל ידי כיפוף הצינור יש לבצע שינויים במעקות על ידי כיפוף. יש לבצע עקומות פשוטות ומורכבות ע

ל תצורה נדרשת. יש לשמור על חתך גלילי ור כבמכונות מיוחדות על מנת לייצר עקמומיות אחידה עב

פיתוח, סדיקה או כל פגיעה אחרת בפני המעקה וות, של הצינור לאורך כל הכיפוף, ללא קריסה, עי

 החשופים.

 ן אחרת בתכניות. אם צוי מ' אלא 12הקבלן יספק מישקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על 

מ"מ מכל צד של המישק, יש  50הנמשכים לפחות  הקבלן יספק מישקי החלקה עם שרוולים פנימיים

מודים, כפי שמצוין בתכניות. אם יש צורך מע "ממ 150למקם את המישקים במרחק שלא יעלה על 

נור במקומות להקל על התפשטות ההתכווצות, יש לספק פתחי שחרור בקצוות תחתונים של הצי

 סמויים. 

 .לא אם צוין אחרת בפרטים המצורפיםהקבלן יספק עיגון בקצה מאחז יד בחיבור לקיר, א

מ"מ במקום או על ידי  5.0פלדה בעובי וחות יש לסגור קצוות פתוחים של הצינורות על ידי ריתוך ל

מ"מ או  6.35ם מחברים מתועשים, מלבד מקומות בהם מרחק בין קצה הצינור ופני הקיר הסמוך הנ

ר, סורגי קצוות אוגנים ומתאמים שונים פחות. חיבורים, אוגנים ומתאמים: הקבלן יספק חיבורי קי

מעקות ומאחזי יד לעבודות אחרות. יש לספק  ורי הבין חלקי הצינורות וחיבועוגנים הנדרשים לחיבור 

 לוקים. אינטרסים ואביזרי עיגון אחרים לחיבור למאחזי היד לבטון או לקירות הב
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 הערות כלליות   06.02

 איכות הפריטים והחיבורים

יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות, יהיו אלו  והנגרות סגרותמוצרי המ

כונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים. במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא נהים חיבור

יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, 

 . הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.המתכנן רולקבל אישו

י הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן, אלא אם צוין על ידמוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו 

 אחרת בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.

 ניים וממין משובחווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תק ,ון ברגים, חומרי הלחמההעזר כג כל חומרי

 כל החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.ביותר. 

 

 עבודה כלליותדרישות 

מדרגה ראשונה.  עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצועכל ה

ת המתכנן רשאי לדרוש החלפ הכללי. במפרט 19.032ות ויתאימו לנדרש בסעיף הרתכים יהיו בעלי תעוד

 אינה משביעה רצון. א במידה ולפי ראות עיניו עבודתורתך ללא כל הנמקה שהי

 

 תוךעבודות רי

 א יבוצע ריתוך בשטח. עבודות הריתוך יבוצעו אך ורק במפעל, לפני גילוון וצביעה.ל

להאריך אלמנטים בשום מקרה  מות המיועדים לכך בתכניות.  איןאין לבצע עבודות ריתוך אלא במקו

ך ורק במקומות המסומנים ומאושרים לפי תכניות.  קטע נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו א ע"י תוספת

 ריתוכים יבוצעו לפני גלוון החלקים. כלל הכ

גן או בדיקה אולטרה ובדיקת רנט 11.9.61סעיף  1225בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י 

 מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע. ו ע"יכל בדיקות הריתוך יבוצע 11.9.6.2סונית ע"פ סעיף 

ם הריתוך יהיה מסוג ריתוך מלא, ללא שלקה נוגדיהריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מ

 )סיגים( הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים.

גמר עבודות הריתוך והגלוון הצורה מה מקצועית גבוהה. לאחר עבודות הריתוך יבוצעו בר

 יוותים  או שינוי מידות.ה של האלמנטים יישארו ללא שינוי ישרים ללא עוהגיאומטרי

 ברגים מצעותעבודות חיבור בא

ע"ג האלמנטים  -בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו מיקום החורים, קוטרם המדויק של החירור 

 י הקשר.  אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא ע"פ תכניות ללא אישורהמתחברים וע"ג פח

 כל החורים יבוצעו במפעל, טרם הבאת האלמנט לאתר.בכתב. 

ם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה ובכוח הדריכה לנדרש בקוטרהברגים שבשימוש יהיו מתאימים 

 בת"י. אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.



45 

 

 

 

 

ו שני אומים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמד מגולווניםבאלמנטים 

 מהודקים היטב לכל בורג. 

מיומנים ומנוסים ובפיקוח של מנהל בדים הרכבתה ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עו

 העבודה.

 

 מידות  

כל יתר את . ותגדרו , מוטות, עמודיםבמיוחד לגבי מידות של פרופילים ,כל המידות בתכניות מחייבות

בלבד ובנוכחות אדריכל ורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור ההמידות על הקבלן לקחת באתר. לא ת

והמפקח. לפני  אדריכלל גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של האו ע/ביומן ו המפקח. כל סטייה תרשם

ודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים יוו ,התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו'

 דה.לביצוע מדויק ומושלם של העבו

יה טרוקצהקונס הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות

 ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.

ורך קביעת צל הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור

 המידות המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה.

 הפלדה הן כדלקמן: ת בייצור אלמנטיהסיבולות המותרו

 מ"מ. 2.0±עמודים וקורות פלדה  -

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למיניהם  -גים רי ברהדיוק במידות בין חו -
 

 מסגרות  תהליכי אישור ובדיקה לעבודות     06.03

לכל  1:50 עד קנ"מ 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING שרטוטי יצור ריכלדאהקבלן יגיש לאישור ה

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם.  ,סגרותאלמנט מ

ה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין ים אלשרטוט

"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו

אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם ו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. כולל על פי תקן יבוצע

 העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. חילת המפקח. ת

 יחי' מכל סוג. 2חות הגשת דוגמאות לאישור האדריכל של כל אלמנט, לפ

כולל גילוון, צבע וחומר  ,על פי הפרט מנטיםלאהקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי ה

הדמי האלה יורכבו כדי  מפקח. דגמי/אדריכלדי  העל י הכיסוי, שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה

דה הסופית. דגמי דמי אלה לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבו

ם. כל פרטי העגינה והתמיכה את בעומסים המוטלייוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לש

 יותקנו.

שת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של המפקח י דריכל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"

 סטטיקה לאיכות עבור הפרויקט.והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט הא

י, אלא אם סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמ אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור

 י המפקח.על ידסטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב 



46 

 

 

 

 

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

האדריכל/מפקח לאורך כל זמן על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי 

 זתם.ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הז

מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם מאתר האדריכל/ה תנה הוראה על ידיר נכאש

 קט.הפרוי

 

 חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי

 מ"א דוגמא 2 –מכל המעקות, הגדרות ומאחזי היד  .1
 לט' קומפיחי 1 –דלת רפפה וארון לפילר  .2
 

 לוון חםיעבודות צבע וג   06.04

 לווןיתהליך הג

 .918אם לכללי המקצוע ודרישות ת"י ון יעשה בהתתהליך הגילו

ם, קוצים, אפר, שאריות פלקס, נקודות מגע בין ספוסיהגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר: ח

 פריטים, עיוותים ושטחים בלתי מצופים.

היו מגולוונים, הגילוון והכיפוף יבוצעו לים פרופילים ומוטות פלדה יכל האלמנטים החיצוניים הכול

 פ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות.ע

 

 לווןיטיפול לאחר ג

את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תיגרמנה פציעות ולא  צורך,לאחר הגילוון יש להחליק, במידת ה

 קת השחזה.להשתמש בדיס יןיהיו חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. א

 

 צביעה על גילוון

 .או ש"ע "מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור

 ערך לאחר קבלת אישור המפקח. יהקבלן רשאי להציע צבעים שוו

 ת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע למתכת המגולוונת.מחייבצביעה על גילוון 

 

 צביעת הפלדה

, באתר מותרים תיקונים ISO 9002-ל ידי המפקח ובעל הסמכה לכל הצביעה תעשה במפעל מאושר ע

 .RALך קטלוג צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתו בלבד. גוון

 וש בתנור.וייב הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאושרת על ידי המפקח. 

 יו מסומנים בתאריך פג תוקף.המיכלים יה

 לחות.אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו 

. אין 90%על סית מאין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יח

 לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על המשטח הנצבע.

 הקרקע על תמיכות.הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מ
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 כנו לצביעה.שעות מאז שנוקו והו 4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר 

 

 טיפול באלמנטי מסגרות ופרזול  06.05

 הובלת הקונסטרוקציה

 נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים.ובלה יש להקפיד על ה

יש  תן, סזל או  מנילה.היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פש

 ל דבר רך.סמרטוטים, יוטה או כ להניח בין החלקים השונים

ים בלתי מאמצ בעת ההרמה ע"י העגורן, יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו, כך שלא ייווצרו

 מתוכננים בקונסטרוקציות.

 על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג.

 כונים באתר.יש להקפיד על פריקה ואחסון נ

 אחסון הקונסטרוקציה

 ומסודר.האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי 

 אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה ביניהם.

 שמירה על אלמנטי הפרזול

י הפרזול ואישור האדריכל והמפקח, על הקבלן לשמור על כל האלמנטים עד אלמנטלאחר הרכבת 

 בזמן העבודה תוחלף על חשבון הקבלן.למסירת הפרויקט. כל פגיעה באלמנטי הפרזול 

 

 דות המסגרותפירוט עבו                06.06

 

 מכסה מרובע לתא בקרה לריצוף אבנים משתלבות 06.06.01

 .ת הרלבנטיםהתשתייש לתאם מול גורמי 

 ס"מ 60/60מידות: 

 גמר: ברזל יצוק לריצוף אבן משתלבת, של אקרשטיין או ש"ע

 לתשתית כולל: תוספת אלמנט זיהוי

 אופן מדידה: יח'

 

 מעקה בטיחות מעוגן לקיר  06.06.02

 ס"מ 110גובה מידות: 

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 7039RALגוון: 

 אופן מדידה: מ"א

 

 מעקה בטיחות משולב עם מאחז יד  06.06.03

 ס"מ למאחז היד 90ס"מ למעקה הבטיחות, גובה  110מידות: גובה 

 חם וצבוע בתנורגמר: מגולוון באבץ 

 7039RALגוון: 
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 אופן מדידה: מ"א

 

 

 מאחז יד  06.06.04

 ס"מ  90מידות: גובה 

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 7039RALגוון: 

 אאופן מדידה: מ"

 

 

 דלת רפפה לנישה בקיר 06.06.05

 מידות: לפי פרישה אדריכלית

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 העבודהוכל הנדרש להשלמת  כולל: מנעול, צירים

 7039RALגוון: 

  אופן מדידה: מ"ר

 

 ארון פח עבור פילר 06.06.06

 מידות: לפי פרישה אדריכלית

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.

 לת רפפה, מנעול, צירים וכל הנדרש להשלמת הארון: דללכו

 7039RALגוון: 

 אופן מדידה: יח'

 

 פתחים לחדר הטכני 06.07

יזרי נעילה, ידיות, חלקים קבועים, משקוף, אב הובלה, אספקה התקנה ועיגון של ומחיר:עבודה תכולת 

 ים תומכים וכל הנדרש להתקנה מושלמת.עמוד

 

 : RR-120פתחים בחדר 

 

  24-05רפפה לפי פרט ידת חי

 כולל דלת רפפה חד כנפית ויחידה עילית קבועה

 ס"מ,  115/225 –מידות: דלת 

 ס"מ,  95/115 –יחידה קבועה 

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.

 כל גוון: לפי בחירת אדרי

 אופן מדידה: קומפ'
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 ני תאורה חשמל ומתקעבודות  -  80פרק 

 

 כללי .8.10

 

דרישות המיוחדות לתכנון, לל הנתונים הטכניים והלהגדיר את כ עדמפרט זה נו

ותשתיות לאורך ייצור, התקנה והפעלה של מערכות חשמל, מתקני תאורה 

יב ת לטכבישים, צמתים, מעברים תת קרקעיים ושצ"פים, כולל התייחסו

החומרים והמלאכה, לרבות הוראות והנחיות לעמידה בדרישות המזמין 

 ה ירושלים" ועיריית ירושלים.ור"תוכנית אב תחב

  

 הנחיות, תקנים וסטנדרטים  .8.20

 

וחו של החוק וכל תקנות ובתקנות שתוקנו מכ 1954 –חוק החשמל תש"יד  •

 קן החשמל.אחרות הנוגעות למית

( 3יו ואגרות( )תיקון מס' ה )בקשה להיתר, תנאתקנות התכנון והבני •

 .2008 -התשס"ח

 ים.ות בדרכים לתכנון מאור בדרכיחהנחיות משרד התחבורה והבט •

משרדית -במפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הבין 08 פרק •

 י החוזה לבנייה ולמיחשובם. לסטנדרדיזציה של מסמכ

מכרז למתן  –ית ירושליים מפרט טכני מיוחד של מערכת הרמזורים של עירי •

זקה אחקה ושירות למתקני רמזורים קיימים והתקנה, שירותי התקנה, אחז

 ושרות של מתקני רמזור חדשים.

 תאורת רחובות. – 1862"י ת •

משרדית -במפרט הכללי לתשתיות תקשורת של הוועדה הבין 18פרק  •

 שובם. לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיח

 יריית ירושליםמחלקה למאור עה –מפרט מאור  •

  

 תיאור העבודה .08.3

 תאורה מערכת .08.3.1

 

יות המאושרות של תאורה תבוצע בהתאם לתוכנתית עבור התשעבודות ה •

מחלקת מאור, ובהתאם להנחיות מחלקת מאור ועל פי המפרט 

 ועל פי המופיע בתוכניות . 08משרדי פרק הביינ

 תאם מול מחלקת מאור ויזמין מפקחבעת הנחת תשתית התאורה, הקבלן י •

  מטעמה שילווה את החפירה, הנחת הכבלים וסגירת התוואי.

יהיו כלולים במחירי החפירה  כל עלויות התיאומים מול מחלקת מאור •

 והתשתיות. 
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, מתוכננת החלפה 37תחום קטע מתוכננת החלפה של כל מערכת התאורה ב •

לוי אשכול ובניית שתי יית תאורה אחת בין רחוב פארן לרחוב של מרכז

:הראשונה בכניסה משדרות לוי אשכול לרחוב מקווה מרכזיות חדשות

 צמוד לסיפרייה העירונית .ל, והשניה ברח' שלמה זלמן שרגאי בראיש

אופיין על פי המ LEDפנסי התאורה החדשים יהיו מסוג תאורת   •

תבי הכמויות או שו"ע , בסוף הקטע ובסוף כל קו נדרש לחבר צנרת בכ

עם כבלים חתוכים לצורך אפשרות חיבור בין מרכזיות מחוץ לתוואי 

 הפרויקט.

ברה בקוטר שכבתית קו-ורית דותוכננת צנרת שרשמ לתשתית התאורה •

מ"מ מסוג י.ק.ע עבור הזנת חשמל  63מ"מ , יתווסף צינור  75

מ"מ מסוג י.ק.ע הכולל כבל  50בטחון ובנוסף נדרש גם צינור למצלמות 

 עבור מערכת דאלי  . שמשו מ"מ אשר י 2.5

 

 חשמל חברת עבור תשתיות .08.3.2

 

ות ת המאושרחשמל תבוצע בהתאם לתוכניות עבודות התשתית עבור חבר •

של חברת חשמל, ובהתאם להנחיות חברת חשמל ועל פי המפרט 

 ועל פי המופיע בתוכניות . 08הביינמשרדי פרק 

חות הזמנים, מועדי בעת הנחת התשתית הקבלן יתאם מול חברת חשמל לו •

 ם.הנחת הצנרת, הכבילה וחיבור

מול חברת חשמל ויזמין ם בעת הנחת תשתית חברת חשמל, הקבלן יתא •

 שילווה את החפירה, הנחת הכבלים וסגירת התוואי. מפקח מטעמה 

פירה חשמל יהיו כלולים במחירי הח כל עלויות התיאומים מול חברת •

 והתשתיות. 

וח של מפקח ו על ידי הקבלן הראשי בפיקצנרת , חציות,ותשתית יבוצע •

בוצע על ידי בעל י מטעם חברת החשמל , הנחת כבלים וחיבורים והשחלות

 טעמה התשתית או קבלן מ

 

 חשמל מ"ג  •

ת חדשות ואף מכיל בתוכו העתקות של קווי מתח גבוה , ביצוע מופו 37קטע  -

 יימים.חיבור לקווי חשמל קיימים תוך שמירה על קווים ק

מבוצעת העתקת חדר טרפו של חברת החשמל , נדרש לתאם עם  32840ך בחת -

    ל זמני כניסה לשטח ותיאום העבודותע הקבלן המבצע את העבודות

 

 חשמל מ"נ  •

מכיל בתוכו העתקת תשתיות חשמל מתח נמוך תוך חיבור  37קטע  -
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 נים חדשים.צרכ

 

 בזק חברת עבור תשתיות .08.3.3

 

המאושרות של  בזק תבוצע בהתאם לתוכניותעבודות התשתית עבור חברת  •

 חברת בזק, ובהתאם להנחיות חברת בזק.

 .18פרט הבינמשרדי פרק צע בהתאם למבוהעבודות ת •

בעת הנחת התשתית הקבלן יתאם מול חברת בזק לוחות הזמנים, מועדי  •

 הכבילה וחיבורם.הנחת הצנרת, 

מין מפקח בעת הנחת תשתית חברת בזק, הקבלן יתאם מול חברת בזק ויז •

 התוואי. מטעמה שילווה את החפירה, הנחת הכבלים וסגירת 

ירה במחירי החפחברת בזק יהיו כלולים  ולכל עלויות התיאומים מ •

 והתשתיות. 

ואף  מכיל בתוכו העתקות של קווי בזק , ביצוע חיבורים חדשים 37קטע  •

 חיבור לקווי בזק קיימים תוך שמירה על תשתית קיימת . 

 

 עירונית תקשורת עבור ותתיתש .08.3.4

 

ת עבודות התשתית עבור עיריית ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניו •

 תאם להנחיות העירייה.המאושרות של עיריית ירושליים, ובה

 .18העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק  •

ים מול העירייה יהיו כלולים במחירי החפירה ת התיאומכל עלויו •

 והתשתיות.

 

 

 רמזורים עבור תשתיות .08.3.5

 

עבודות התשתית עבור עיריית ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניות  •

 להנחיות העירייה ומנת"י. ושרות של עיריית ירושליים, ובהתאםמאה

 .18ק העבודות על התשתית תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פר •

כל עלויות התיאומים מול העירייה יהיו כלולים במחירי החפירה  •

 יות.והתשת

יש לדאוג למפקח מטעם הפרויקט בזמן העבודות על ביצוע תשתיות  •

 הרמזורים

שר במנת"י ונדרש די קבלן רמזורים המאוה ייעשו על יילעבודות הכב •

 לתאם איתו זמנים ומועדי כניסה לעבודה 
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 PHI חברת רעבו עבודות .08.3.6

 

 בנוסף יבוצעו עבודות להעתקת אנטנה סללורית ברחוב שרגאי

יש לתאם עם קבלן העבודות  PHIה מתוכננת ומבוצעת על ידי חברת תקהע

  ח ותיאום העבודותשטשלהם את זמני הכניסה ל

 

  120 מיישרים חדר על ותעבוד .08.3.7

 

 במסגרת הפרויקט ייבנה חדר מיישרים. •

 רקות , וחיבורי תשתית אל החדרים( מבצעים הא1א בשלב זה )אינפר

לפי המפרט יבוצעו  120חדר מיישרים הארקות וחיבורי התשתית ל •

 ועל פי המופיע בתוכניות .  08הביינמישרדי פרק 

ו לפי המפרט של חברת החשמל בורי תשתית לחדר מיתוג יבוצעת וחיקוהאר •

 וכניות .ועל פי המופיע בת 08ועל פי המפרט הביינמשרדי פרק 

 לתוואי המולטיטובולר 120בנוסף יבוצעו גם חציות מחדר המיישרים  •

 ת .ועל פי המופיע בתוכניו 08העתידי על פי המפרט הביינמשרדי פרק 

 

 

  יםגובל בורע עבודות  8 .08.3

 

הגובלים לשטחי הפרויקט יבוצעו ע"י הקבלן   כל העבודות במגרשים •

רקע או מי מטעמם ולאחר בירור בתיאום ואישור מלא עם המחזיקים בק

 הן צריך להתחבר .ת אליוקבלת אינפורמציה לתשתיות הקיימות ולתשתיו

מם טעעל הקבלן להציג תכנון מתואם ומאושר על ידי בעלי הקרקע או מי מ •

 בלים לפרויקט . לפני תחילת העבודות בשטחים הגו

של מבצעים העתקת חיבורי תשתית קיימים למיקום החדש  – צריפי שפע •

ם החדשים על פי צריפי שפ"ע המועתקים כולל איבזור מלא של הצריפי

 תכנון מפורט שיאושר מול בעל הקרקע .ת בעלי הקרקע ועל פי דרישו

 המצלמות הקיים, חיבורילמות למערך מצחיבור  – בית הספר רנה קאסן •

חשמל לשער חשמלי חדש,חיבורי חשמל ותקשורת ואיבזור מלא לביתן 

יע בכתבי הכמויות ( ,העבודות הסופיות יקבעו על פי תכנון שומר החדש )מופ

 אחר תיאום ואישר מול בעל הקרקע .כין למפורט שהקבלן י

יסה המערבית כנהסדרת תאורה עירונית בחניון וב – גבעת התחמושת •

חשמל ותקשורת לשער כנף חדש ,העבודות החדשה, הסדרת חיבורי 

יכין לאחר תיאום ואישר מול  הסופיות יקבעו על פי תכנון מפורט שהקבלן

 בעל הקרקע .

ורת קיימים לביתן רי חשמל ותקשהעתקת חיבו –בית הספר עבדאללה  •

כתבי ב שומר החדש כולל איבזור מלא של הביתן החדש לשומר )מופיע
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יקבעו על פי תכנון מפורט שהקבלן יכין  הכמויות ( , העבודות הסופיות

 לאחר תיאום ואישר מול בעל הקרקע .

 ביצוע עבודות תשתית + מאור בדרכים .408.

 מבוא .08.4.1

 

שתית לאורך תוואי הרכבת הקלה לביצוע עבודות תמפרט זה מתייחס  •

 בירושלים.

כות, אי-קבלן, איכות העבודה, ציוד שווהה תנאים כלליים הכוללים: סיווגי •

בטיחות בעבודה, תיאום עם גורמים ורשויות, התאמת התוכניות, המפרט 

 כמויות, בדיקות קבלה ואחריות הקבלןוכתב ה

מדידות וסימונים, חפירות קרקעית ובכללה, בין השאר: -תשתית תת •

ם תימירת מרווחי בטיחות בהצטלבויות צנרת חשמל עם שירווחציבות, ש

בקרה, -ת צנרת, אספקה והתקנת תאיאחרים, עבודות פרוק, אספקה והנח

 ליכי הארקהאספקה, השחלה וחיבור כבילים, אספקה והנחת מו

דות( הקבלן המבצע יהיה אחראי על התשתיות שביצע )צנרת, כבלים, יסו •

והקבלן ועל אחזקת התשתיות עד למסירת המערכת למזמין גם ובמידה 

 רכת או חלק ממנה בתקופת הביצוע.מעיידרש להפעיל את ה

תאורה וציוד הדלקה שבכללן, בין השאר: דרישות -ספקה והתקנת גופיא •

גופי התאורה מסוג  .תאורה, נורות, ציוד הדלקה ותקנים -ופיכלליות לגבי ג

נדרש בנוהל הסמכה פי ה-תאורה  יהיו על-ישים, גופיגופי תאורת כב

 תאורה בעירית ירושלים.-לספקים וגופי

בין השאר: דרישות כלליות לגבי תאורה שבכללן, -פקה והתקנת עמודיסא •

ורה מסוג גופי התא גופי .תאורה, נורות, ציוד הדלקה ותקנים -עמודי

סמכה לספקים פי הנדרש בנוהל ה-תאורה  יהיו על-תאורת כבישים, גופי

 תאורה בעירית ירושלים.-וגופי

: דרישות יצור, עמידה ארמרכזיות לתאורה ולוחות חשמל שבכללן, בין הש •

ישות התקנה, אספקה, הובלה והתקנה באתר, בדיקות בתקינה ובדר

 חשמליות ובטיחותיות כנדרש

מתקני תאורה זמניים/ארעיים על עמודי עץ שבכללם, בין השאר: וע ביצ •

 פקה והתקנה.ייצור, אס

ביצוע הארקות שבכללן, בין השאר: הארקות יסוד בעמודי תאורה  •

ם, אלקטרודות אספקה והנחת מוליכי הארקה אופקיי ,הומרכזיות תאור

הארקה אנכיות, הארקות יסוד לגשרים, מעברים תת קרקעיים ולקירות 

 .בטון

 

 כלליות הנחיות .08.4.2

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

 

 תנאי סף להשתתפות בפרויקט  :

ורט למטה, בענפי רישום ס הקבלנים בדרגת סיווג המפום בפנקרשקבלן 

 , כדלקמן:לביצוע עבודות הנדסה בנאיות ורשום ברשם החברות בישראל

  160חשמלאות                                      -

  240שורת                     קווי תקהנחת  -

  250הנחת קווי חשמל                          -

  270   תאורת כבישים ורחובות           -

 ת .שנים האחרונו  5ניסיון מוכח לביצוע עבודות חשמל בפרויקטים דומים  ב 

הנדסאים לפחות עם  2אנשים לפחות , מתוכם  10מעסיק צוות עובדים של 

 שנים לפחות . 5יסיון בעבודה כהנדסאי  נ

ות חשמל מטעמו , בעל ודקבלן יעמיד לרישות הנהלת הפרויקט מנהל צוות עב

ק בעבודות חשמל, מנהלי העבודה בשטח ישו רישיונות חשמלאי רישיון לעיסו

 חד מהעובדים רישיון לעיסוק בעבודות חשמל בתוקף . מתאים למתקן , לכל א

 בה .ות בעבודה ועבודה בגוצוות עבר הדרכות בטיח

 

 עבודה ותחילת היתכנות שלב ..4.408

 

 ,ל המידותהחוזה את כ קבלת התוכניות ומסמכי עםעל הקבלן לבדוק מיד  •

הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי 

אמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, הת

 ל כך מיד ובכתב למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב.דיע עו להועלי

מים ההנדסיים שבוצעו ע"י צוות אוהמזמין יעביר לקבלן את כלל התי •

נון מול אותם הרשויות והגופים במהלך תכנון הפרויקט לצורך קבלת כהת

 הרישיונות המתאימים לביצוע העבודות המתוכננות.היתרי חפירה ו

מור בכל נושא ענייני ויות וגופים ענייניים כאהקבלן אחראי לתאום עם רש •

 לפרויקט ובכלל : 

עבודה כך גת המידע הנדרש לתכנון ההשאיתור תשתיות קיימות ל -

 שתימנע כל פגיעה בהן

ת כל תכנון עבודות בקרבת תשתיות קיימות בזהירות הנדרשת למניע -

 פגיעה בהן[

ים פי הנדרש במסמכי ההסכם האחר-התחברות לתשתיות קיימות על -

 או בהתאם לצרכים נדרשים במהלך העבודה באתר.

 ,ת לקווים קיימים של חשמלכובכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמי •

לסוגיה )בזק, טלביזיה, וכו(', מים, ביוב, תיעול, דלק, גז וכיו"ב, תקשורת 

בודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם תבוצענה הע
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 .יימיםותקינותם של קווים ק

בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה/חציבה, עליו לוודא את מיקומן המדויק  •

את באמצעות חפירות שונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזה של התשתיות

הגישוש גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בביצוע העבודות. חפירות 

תבוצענה בנוכחות מפקח החשמל ומפקח מיוחד מטעם כל רשות/חברה 

 קרקעית הידועה באתר, כאמור לעיל.-ל מערכת תשתית תתאית עהאחר

 ודהעבור הכשרת התוואי, סימון ועב דיבמפרט הבינמשר 08.02ראה פרק  •

 הכנה. 

 

 למזמין ומסירתה העבודה גמר שלב .08.4.5

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.01.10בנוסף לאמור בסעיף  

החשמל, יזמין הקבלן לאחר השלמת כל העבודות באתר והשלמת כל חיבורי  •

"חברת החשמל" לכל המערכות והמתקנים  על חשבונו ביקורת כוללת של

ע לכל חיבור חשמלי ומעגל למו במסגרת הפרויקט. הביקורת תבוצוששה

 בנפרד.  

למת העבודה, יקבע עם חיבור מערכת/מתקן תאורה לרשת החשמל והש •

תקן. להפעלה ניסיונית של המערכת/מ מנהל הפרויקט מועד מתאים

בנוכחות הקבלן, מנהל הפרויקט, מפקח החשמל, ההפעלה הניסיונית תבוצע 

  ונציגי העירייה.ן המהנדס המתכנ

ון מיידי של כל הליקויים שנמצאו, אם נמצאו, בכל אחד הקבלן יפעל לתיק •

 מיניהם.משלבי המסירה והבדיקות ל

 

 מערכת/מתקן ותיק עדות תוכניות .08.4.6

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.01.09+  08.01.08 בנוסף לאמור בסעיפים 

לאורך כל שלבי  MADE ASהקבלן נדרש להכין ולהגיש תוכניות עדות  •

כולל בשלבי הכנה, חפירת תעלות/ בורות, הנחת תשתיות, ביצוע העבודות, 

ת, החזרת המצב לקדמותו ו/או השלמת מבנה מילוי חוזר, יציקת יסודו

אופקיים, השחלה, חיבורים, וחים כביש בנקודות החציה/ חפירה, קיד

 התאמה והגבהת שוחות/ בריכות/ תאים.

הל הפרויקט קבלן יספק למנשלמת כל התיקונים, הוהלאחר בדיקת המתקן  •

 ( מספר המתקן הכולל:CDעותקים )עותק קשיח "נייר" ותקליטור מדיה  5

שם הפרויקט, שם הרחוב, מספר הסכם, פרטי הקבלן הראשי, פרטי  -

 פרטי מנהל הפרויקט ופרטי מפקח החשמל. קבלן החשמל,

 ד במתקן.יורשימת ציוד הכולל מפרט, דגם, ואחריות של כל הצ -

 מפות ותוכניות מצביות. -
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 .AS-MADEוכניות הנדסיות בחזקת  ת -

 דוחות טכניים ואישורים. -

 ספרות טכנית. -

 עבודה.יומני  -

 

 ואחריות בדק תקופת .08.4.7

 הבינמשרדי. 08פרט במ 08.01.11בנוסף לאמור בסעיפים  

תקופת האחריות של הקבלן על מערכת החשמל והתאורה בפרט תחל  •

 יוצא אישור למערכת/מתקן. בומהמועד ש

וראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות בהעדר ה •

 רכת/מתקן כלהלן:שונות לפי מרכיבי המע

 שנים. 6 -עמודים וזרועות לתאורה  -

 שנים. 3  - לבן בעמודיםפסים צבועים בשחור וב -

 שנים. 10 –)אחריות על כל חלקי הגוף(  LEDגופי תאורה  -

 שנה. 1  -תאורה נל"ג פי וגב נורות -

 שנים. 5 – אורה: משנקים, קבלים, נורות, מצתיםת-אביזרי -

 שנים. 2 – חשמל-תאורה / לוחות-מרכזיות -

 

 קרקעיות-תת תשתיות .08.4.8

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.03+   08.02+   08.01בנוסף לאמור בפרקים  

הסימון ו הקבלן יפעיל מודד מוסמך שיבצע את כל עבודות המדידה •

מיקום ובתוואי והן בגובה ובקביעת רומי הכרוכות בהצבה נכונה )הן ב

ם, וככל שיידרש ע"י מנהל הקרקע הקיימים והסופיים( של כל הרכיבי

 הפרויקט. 

פת הביצוע המודד המוסמך של כמו כן מודגש במפורש כי במשך כל תקו •

ה ידמוד לרשות מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו לכל סוג מדהקבלן יע

 לום נוסף. שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תש

ם ביצוע האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישול •

מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע יעמוד המודד המוסמך  .בנפרד

 הקבלן לרשות מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו לכל סוג מדידה שתידרששל 

ורט להלן לום נוסף כשביצוע האמור לעיל והמפתשלצורך הפרויקט ללא כל 

 יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

ך של הקבלן יעשה ידי המודד המוסמ-אורה עלת-סימון המיקום של עמודי •

תנועה, -שפה, איי-אבני ,עקות הבטיחותרק לאחר שיסומנו בשטח מיקומי מ

 מדרכות וכבישים.
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הדורש עבודות פיתוח של מערכות , עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה •

ות, יתכן והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים, אחר

ההתקדמות של עבודות התשתיות האחרות, וזאת ללא בהתאם לקצב 

רי חיבור לצנרת עקב כך ו/או חפירות אביז תוספת מחיר, גם אם יידרשו

 זהירות לגילוי תשתיות אשר בוצעו בשלב קודם.

צמוד לתשתיות קיימות, שבה ר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בספבמ •

 .תבוצע עבודת חפירה זהירה , ללא תוספת מחיר

  בקרה-ולשוחות/תאי לתעלותחפירה  •

ם לתוכניות בקרה תבוצענה בהתא-חפירות לתעלות ולשוחות/תאי -

ר בבת אחת לכל אורכה ולכל ולפרטים המוצגים בהן. כל תעלה תחפ

הצנרת ומוליך ההזנה ועד ליעדה, וזאת לפני הנחת ר עומקה בין מקו

 הארקה. 

פשרים במידה ובגלל הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע אשר לא מא -

ם בתיאום ביצוע החפירה בבת אחת, נתן לבצע את החפירה בחלקי

 ו של המפקח.ובאישור

 ס"מ וברוחב עד 120חפירות התעלות לצנרת הכבילים תהיינה בעומק  -

מות הצינורות ו כתב הכמויות ולפי כי התוכניות אלפס"מ או  60

ס"מ בקרקעית מתחת  10ס"מ מכל צד, כולל  10המונחים ובתוספת 

רוחב התעלה  Invert Level המתוכנן לתחתית הצינורות  לרום

ות אלא אם צוין אחרת במסמכי ההסכם לפח ס"מ 40בתחתית יהיה 

 האחרים. 

פיים, למעט במצב של סועומק התעלה לא יפחת ממטר מפני השטח ה -

 כאמור.  CLSMשימוש    ב

בקרה תבוצע בהתאמה לעומק הקבוע בתכנון -חפירה לשוחות/תאי -

כניות ולפי המפלסים של תחתיות הצינורות הנכנסים בהתאם לתו

 דרש.והיוצאים, כולל הנ

 חציות דרכים  •

חפירה הכוללת פתיחה של מיסעת כביש קיים מאספלט או מבטון  -

ניות, לפי יוחד של מנהל הפרויקט, בהתאם לתוכמ תותר רק באישור

תנאי הקרקע והתשתיות האחרות באתר )בכביש חדש, במסגרת 

 , תותר חפירה גם לפי שלבי ביצוע הסלילה(.עבודות פיתוח

ציית המיסעה ו/או נדרש בתוכניות, חבמידה ולא ינתן אישור לפתיחת  -

דוח כזה יק .דרך קיימת )כביש( תבוצע ככלל באמצעות קידוח אופקי

ושרת, בכל עומק שיידרש ללא תוספת יבוצע בכל שיטת קידוח מא

 מחיר לעומק. 

ות ש יהיו כפי שמפורט בכתב הכמויעומק החפירה ורוחב פתיחת הכבי -
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ס"מ  60 ס"מ וברוחב עד 120או לפי התוכניות, אחרת תהיינה בעומק 

 ס"מ מכל צד. 10ולפי כמות הצינורות המונחים ובתוספת 

-לתשתיות תת ענה כל העבודות הנדרשותש חדש תבוצביבחציית כ -

קרקעיות לפני עבודות הסלילה למיניהן. האחריות לתאום ולביצוע 

רש היא כולה של הקבלן ולא תוכרנה תביעות כלשהן מצד הקבלן כנד

 .אם לא יעשה כן

בכל צינורות המעבר המותקנים בחציית כבישים יושחלו חבלים  -

מ"מ שישמשו 8וטר בקשזורים מחומר פלסטי מתאים 

 .הכבילים הייעודייםלהשחלה/משיכה של 

 חציות מסילת רכבת קלה  •

ובפתיחה של הכביש בחפירה תבוצע  מסילת רכבת קלה חדשהחציית  -

תנאי הקרקע באישור של מנהל הפרויקט, בהתאם לתוכניות, לפי 

וח, והתשתיות האחרות באתר )בכביש חדש, במסגרת עבודות פית

 שלבי ביצוע הסלילה(.י תותר חפירה גם לפ

 200 ס"מ וברוחב עד 300ורוחב פתיחה תהיינה בעומק עומק החפירה  -

ונחים הכמויות ולפי כמות הצינורות המ ס"מ או לפי התוכניות או כתב

ע החצייה והנחת הצנרת יונח ס"מ מכל צד. לאחר ביצו 10ובתוספת 

CLSM  ס"מ מפני המסילה. 180מעל הצנרת לצורך הגנה בעומק עד 

-נדרשות לתשתיות תתציית מסילה תבוצענה כל העבודות החב -

וע קרקעיות לפני עבודות הסלילה למיניהן. האחריות לתאום ולביצ

כנדרש היא כולה של הקבלן ולא תוכרנה תביעות כלשהן מצד הקבלן 

 .ןעשה כאם לא י

בכל צינורות המעבר המותקנים בחציית כבישים יושחלו חבלים  -

מ"מ שישמשו 8אים בקוטר מתשזורים מחומר פלסטי 

 .כה של הכבילים הייעודייםלהשחלה/משי

 אחריות הקבלן •

כדי לפתור את הקבלן מאחריותו  אין בביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה

ות המלאה ליציבות החפירה חוק והוא יהיה הנושא הבלבדי באחרי מבחינת

 עבודות העפר והיסודות.ולבטיחות 

בסמוך ו/או בתוואי כבישים  יםעומקי חפירה חריגים המתוכננ -

ם עבור ביצוע תשתיות החשמל והתאורה, כולל הקפדה על יימיהק

ים קיימת ומטעמי בטיחות בעבודה מרווחי פעילות מתנועת רכב

ילוט מתאים, מעקות ון וש)תימוך/ דיפון זמני/ מדרגות בחפירה, סימ

 הגנה ובטיחות ועוד(

 

 מילוי חפירה •

וצע בהתאם להוראות המפורטות תבמילוי חפירה וחציית כבישים  -
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 הבינמשרדי. 08במפרט  08.02.04 סעיףב

 

ות פיתוח של עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה, הדורש עבוד -

ת דרש לבצע את העבודות הנחוצומערכות אחרות , ייתכן והקבלן יי

צב ההתדקמות של עבודות התשתית בקטעים מוגבלים, בהתאם לק

 . ירהאחרות , וזאת ללא תוספת מח

 

 

ס"מ  20ממצע סוג א' בגובה  המילוי החוזר מעל הצנרת יעשה -

החלפת , בחציות כבישים תבוצע  98%-מהודקות בבקרה מלאה ב

, חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך  CLSM–החומר ל 

 ורטי בלבד.התיא

 

יידרשו קטעי עבודה שיבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות  -

 לא כל תוספת מחיר.ל לילה , כל זאת

 )חפירה/חציה( קיים מצב מדידת •

נדרש למצע מדידת מצב קיים לאחר ביצוע החפירה והנחת התשתיות  -

ד לפני אישור המפקח לכיסוי התעלה, לשם תיעוד העבודות שבוצעו, עו

 ים.טרם כיסוי

 שונות מערכות עבור תשתיות בין מפגש .08.4.9

 

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.03+   08.02+   08.01בנוסף לאמור בפרקים 

טלבות צנרת חשמל עם תשתית של שרות אחר ו/או בהתקרבות בהצ •

המרחקים בין התשתיות השונות בהתאם  לתשתית כזו יש לשמור על

מתכנן הכביש ו/או בהתאם ע של מערכות מפורטות לביצו-לתוכניות תאום

 לחוק החשמל ותקנותיו.

 באים:ה בהעדר הוראות אחרות יישמרו הכללים

לבין מערכת תשתית אחרת כגון  חשמל-בכל הצטלבות בין כבילי -

יותקנו קווי החשמל טלפון, טלוויזיה או מים, ו/או התקרבות ביניהם, 

 .מתחת למערכת האחרת

כבילי מתח נמוך, ו/או התקרבות בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין  -

 .ס"מ לפחות בין הקווים20יישמר מרווח של   ,ניהםבי

ים או ביוב או ניקוז יישמר בין כביל חשמל לבין צינור מטלבות הצבכל  -

 .ס"מ לפחות בין הקווים50מרווח של 

ן צנרת ו/או כבילי תקשורת "בזק" ן כבל חשמל לביבכל הצטלבות בי -

ס"מ 30או התקרבות ביניהם, יישמר מרווח של ו/או כבילי טלוויזיה, ו/

 לפחות בין הקווים.

תית יכת התשיקט ו/או הרשות/חברה לה שירוידי מנהל הפ-אם יידרש על •
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אותה יש לחצות לשמור על מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג 

  .פי הוראותיהם והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספיתכנדרש ל

 120 -יב עומק קטן מאו מתחת למכשול המחי בכל מקרה של מעבר מעל •

  .ור ממנהל הפרויקטישס"מ, מסיבה כלשהי, חייב הקבלן לקבל הנחיה וא

מעל מכשול )מעביר מים, צנרת "מקורות", צנרת נפט, כבילי במעבר כבילים  •

 "בזק" וכו'(.

תעפויות או מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק ה של הסבכל מקר •

כלשהי, חייב הקבלן לבצע את העבודה לפי תוכנית פרט  קטן ממטר מסיבה

ל הפרויקט לעומק החפירה. נהקבלת אישור בכתב של ממתאימה לאחר 

מ' אורך תעלה 1ס"מ לכל  15ומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית שינוי בע

 ספת כספית.ולא יהווה עילה לתו

 

 קרקעית-תת בצנרת כבלים .08.4.10

 

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.05בנוסף לאמור בפרק 

י מתוצרת מאושרת ע" XLPEמנחושת מסוג כל כבלי החשמל בפרויקט יהיו  •

 .579י תו תקן לפי ת"מכון התקנים ונושאי 

 

  הארקות .08.4.11

 

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.05בנוסף לאמור בפרק 

רודות הארקה אנכיות תבוצענה במרכזייה למאור וכן בסוף כל קו קטאל •

 .1742האלקטרודות תעמודנה בת"י  . ליד כל עמוד תאורה וכן

ממ"ר יונח בחפירה בקרקע 35 מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך •

ת הארקה אופקית, לרבות השחלתו לעמודי התאורה ולמרכזייה כאלקטרוד

לכבילים וחיבורו בתוך העמודים ובמרכזייה למאור למאור דרך צנרת מעבר 

לחיצה תקניים. מהדקי הארקה -ושרוולי כביל-לפס הארקות באמצעות נעלי

  316יעמדו בדרישות ת"י .

וצע רקה בקרקע, תבתפצלות של מוליכי האה במקומות בהם נדרשת •

–באישור מפקח החשמל, בשיטת חיבורי קדוולד )ריתוך כימי  ,ההתפצלות

(CADWELD  היוצרים קשר מולקולרי עמיד בתנאי שיתוך. מחיר חיבורי

כלולים במחירי מוליך הארקה ולא ישולם עבורם  ,שוקדוולד, אם יידר

  .אחריםה בנפרד אלא אם נרשם אחרת במסמכי ההסכם

בקרה, ביסודות המרכזיות למאור -וחות/תאיובשP.V.C .-בצנרת המעבר מ •

ך ההארקה הגלוי בתוך צינור או בצנרת במעבר מעל מכשול יושחל מולי

 מ"מ29מריכף בקוטר 

וי והשזור בתוך ה יושחל מוליך ההארקה הגלתאור-ביסודות בטון לעמודי •

 .טון של יסודות אלההבמ"מ שיוכן מראש ביציקת 29צינור מריכף בקוטר 
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 קיים תאורה מתקן רוקפי .08.4.12

 

ו בשלב תאורה קיימים לסוגיהם שנדרש לפרקם יפורק-מערכות/מתקני •

של רכיבים ענייניים  ההכנות לעבודות תשתית רק אם הם מפריעים לביצוע

 זאת על פי הוראות בכתב של מנהל הפרויקט.הכביש בעבודה ו

 /רכותלו מעה קיימים לפני שהותקנו והופעורתא-אין לפרק מערכות/מתקני  •

תאורה זמניים חלופיים. כל -תאורה קבועים או מערכות/מתקני-מתקני

מערכת/מתקן קבועים או זמניים כאמור או חלק מהם טעון  פרוק של

 הפרויקט. להאישור בכתב של מנ

 ככלל כוללות עבודות הפרוק בהתאם לסוג המערכת/מתקן המפורקים:  •

 פרוק מכני -

זנה, כך שלא ייוותר מוליך או ה-שמלי מלא, לרבות שליפת כביליק חורפ -

תקן המפורק או חיבור או אביזר או חלק חשמלי או מכני אחר של המ

 הקשור אליו, ומחובר למקור מתח חי.

 םהחזרת פני השטח לקדמות -

 פינוי הציוד המפורק למקום שיורה מנהל הפרויקט -

 פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר -

החשמל לניתוק אספקת קיימת כולל: תאום עם חברת רכזייה מ פירוק •

כזייה על ניתוק חיבורי החשמל, פירוק לוח התאורה והובלת המר ,החשמל

 כל חלקיה למקום שיורה מנהל הפרויקט.

ודי תאורה ישנים, , כולל מרכזיות ישנות, עמהפירוק של ציוד לא בשימוש •

ורה ישנים או מעמודי תאתשתיות חשמל, חיבורים ממרכזיות או מעמודי 

חדשים, יבוצעו באישור מראש של מנה"פ ולאחר תאום תאורה זמנית 

חריות הקבלן לבצע תאומים אלה בזמן מראש עם הבעלים של הציוד. בא

 ומראש.

רי צרכן ות עמודי חשמל רשת ישנה, חיבופירוק עמודי חשמל ישנים, יסוד •

באחריות הקבלן  ט,מבוטלים, פילרים מבטון שלא בשימוש בתחום הפרויק

לסלק את הפסולת וזאת במסגרת לוחות המזנים של ועל חשבונו לפרק ו

 הפרויקט.

 

 רמאו מרכזית .08.4.13

 

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.07.06בנוסף לאמור בסעיף 

המתוארות בתוכניות ולפי נה בהתאם לדרישות המרכזיה תבוצע ותב •

 דרישות עיריית ירושליים.

וליאסטר עשויה ארונות אטומים מפ3X100A,עד ר מרכזיה למאור חיבו •
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כוללת בקר מחיווט אל  CI,משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות 

 ם הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל, בהתאםרייה, וכל הציוד והאביזריהעי

 .לתוכניות

 המרכזיה תבנה לפי הפרט הסטנדרטי של עיריית ירושליים. •

 

 תאורה גופי .08.4.14

 

 רדי.הבינמש 08במפרט  08.09בפרק לאמור ף בנוס

ידי הקבלן יהיו -כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על •

מיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים המאושרים לשימוש  רק

יים הנושאים תווי תקן ישראלי, שעברו הליך להסמכת בעיריית ירושל

 הענייני של העירייה. הלתאורה בהתאם לנו-יצרנים/ספקים וגופי

ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף  20יתאימו לדרישות ת"י   גופי התאורה •

  .ידי מכון התקנים הישראלי-אישור בדיקת מנה על

ו בעלי אישור התאמה גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי א •

-פי בדיקת מנה, דהיינו לכל משלוח של גופי וזאת על 20לדרישות ת"י 

 מכון התקנים הישראלי.  ידי-ורה יצורף אישור בדיקת מנה עלתא

למפורט  ידי הקבלן יהיו בהתאם-כל הציוד והאביזרים שיסופקו על •

 בתוכניות תאורה וחישובי תאורה.

שלים, יהיו גופים מאושרים בעיריית ירוגופי תאורה אשר יסופקו בפרויקט  •

 תאורה.י ומספקים את רמת ההארה הנדרשת לפי תוכניות חישוב

פיע בכתבי הכמויות ו/או המאופיין בתכנית גוף התאורה יהיה דוגמת המו

 ף הם כלהלן :או שווה ערך מאושר כאשר מאפייני הגו

בחירת ולפי  AKZO-150בגוון  -עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור 

לומן  ----לדים )לפי כתב הכמויות(  תפוקת אור  ----המזמין, מערכת של 

לפי כתב הכמויות(  גוף וואט ) ----מויות(  הספק כולל של הכ)לפי כתב 

ית מחוסמת מפזר אור עם זכוכ IP-66,התאורה הינו בעל דרגת אטימות 

מערכת דרייבר אינטגרלית התואמת לתפעול  IK08.לם טרמי עמידהבה

עקומות  פוטומטריות שונות לקבלת אופטימיזציה בביצוע 4 תקין. בעל 

 התכנון לפי עקומה

אורך  ISO17025 . אושרות מעבדהלפי בחירת המתכנן העקומות מ ---------

  החיים

ללא שינוי עפ"י דרישת  3000Kשעות עבודה. צבע האור   60,000לפחות 

 .המתכנן

 .דדאו שווה ערך mA 700זרמי אפשר ות הפעלה בדרייברים שונים בעלי 

זרי גמר ביכל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, מערכת הבקרה, א •

ם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב יסופק ויותקן בהתא -וכו' 
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בתנאי שאושר ע"י  -ה ערך הכמויות. זכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שו

וד השווה מבחינת שב צימנהל הפרויקט, על מנת להסיר ספק, ציוד שו"ע יח

ל ש התכונות הבאות: חשמליות מכניות, פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה

 ות שוטף ואמין. מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שר

ולא הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה 

 תשמר למנהל הפרויקט.  -יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת( 

ן יציג הקבלן את הציוד שו"ע יחד עם שו"ע ע"י הקבל בזמן הצגת ציוד

 ולא לא יאושר שו"ע.  דההציוד שהופיע בתוכניות או בכ"כ במי

 נהל הפרויקט תהיה סופית וללא עוררין. קביעתו של מ

 

 ם: ע לפי האיפיונים הבאי, קביעת שווה ערך יקבעבור גופי תאורה

 איפיון צורני  .א

לגבי צבע, טיב החומרים, גימור  יאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה

 חיצוני, מידות וכו'. 

 איפיון ביצוע  .ב

 יינה. נקודות ההשוואה תה - ע"י מתכנן התאורה

 פוטומטרית באמצעות עקומות.  השוואה  -

 ומקדם מסירת הצבע(K) גוון האור במעלות קלווין  -

 .Ra/CRIINDEX  

 איכות החומרים מהם מורכב הגוף.  -

  μLB.נצילות  -

 DIN ,UTE,ופים ובין לאומיים ת"י, קנים אירהתאמה לת -

,CIE.CIBS  

בסיס תוכנית התנוחה  עלע"י הגשת תוכנית חישובי תאורה  -

 ז תוצאות  בנקודות שידרשו ע"י המתכנן .ועם טבלת ריכ

ן ועל חשבונו ע"י ניסוי תאורה שיעשה בשטח ע"י הקבל -

תוך הצגת ג"ת אשר מופיע במועד שיקבע ע"י המפקח 

 המוצע. במכרז וג"ת

 איפיון תקציבי  .ג

יש לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת שווה 

במסמכים טכניים  המוצע. הצעת אלטרנטיבה תהיה מלווהך הער

 והשוואה כספית. 

 הספקה   .ד

להחליף/להוסיף גופי תאורה המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק, 

קדמים של באופן מיוחד לפרטי התכנון בשלבים המתשיותאמו 

 הפרוייקט. 

כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם למפרט. באם ידרשו להשגת 



64 

 

 

 

 

ה הוספתם טעונה פי תאורה אשר לא נכללו במפרט, תהיגוהמטרה 

אישור מראש בכתב, ממתכנן התאורה. האישור ילווה ע"י ניתוח 

רים שיבוצע ע"י מתכנן התאורה ויהווה את הבסיס להתחשבנות מחי

 ה כל דרישות אחרות. תקבלנעם הקבלן. לא ת

 

 

 

 תאורה וזרועות עמודי .08.4.15

 

 עמודי וזרועות התאורה •

התאורה המאושרים בעיריית י התאורה יהיו אחד מסוגי עמודי ודעמ -

של עיריית ירושלים, ויהיו אחד מהעמודים המתוארים במפרט המאור 

 ירושליים.

 ירושליים. זרועות לעמודי תאורה יתאימו למפרט המאור של עיריית -

כל עמוד יישא תו תקן ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה  -

  לתקן הישראלי ולדרישות שבמפרט זה.ם ונמצא מתאי

מ' 47העמוד יתאים לסטנדרט עיריית ירושלים ויהיה למהירות רוח של  -

 לא יותר כל פגם בגלוון עמוד תאורה וזרועותיו.  .שניה לפחות

 600החל מגובה  ח ו/או פתחים לאביזריםבעמודי התאורה יהיה פת -

לעמוד ע"י בורג ק מ"מ מעל הבסיס עבור מגשי הציוד. מכסה הפתח יחוז

לא יהיה ניתן להוציאו מהמכסה )כך שהבורג לא אלן מנירוסטה אשר 

מוד(. גודל הפתח יתואם, לפני יאבד כאשר פותחים את מכסה פתח הע

  ליו.לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו א ,ייצורו

בפתח העמוד יהיו תפסנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי  -

 4 מולחם לעמוד עם 3/16 בורג פליז " בוהאביזרים, כמו כן יהיה 

דיסקיות פליז רגילות, אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז, עבור חבור 

קה מנחושת לעמוד, ופס הארקה מגולבן מלוחית שביסוד פס האר

 העמוד

רה יפנה לצד צפון או מזרח, ולכיוון של עמודי התאו פתח מגשי הציוד -

 אי אך לא מהצד ולא מהכביש.ה שיהיה ניתן לגשת אליו מהמדרכה ו/או

ום אשר בו ניתן הדבר, ואשר אין בו אבן שפה למדרכה יוצבו בכל מק -

מ' משפת הכביש, או במישור העצים, אלא אם 0.8העמודים במרחק של 

 בהוראת המפקח. ישנה הנחיה אחרת בתוכניות או 

על כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף מספר העמוד בהתאם להנחיות  -

 לים.ושעיריית יר

לפי סוג העמוד וסוג הפנס ובצבע גמר לכל עמוד תהיה זרוע לכל פנס  -

 זהה לזה של העמוד.

ועות וללא פגם בגלבון. לבנים בגלבון חם ללא בעמודים מפלדה יהיו מגו -
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די של העמוד בהתזת חול וכימיקלים. עובי הגלבון יעשה לאחר נקוי יסו

כמפורט בכתב  רךמיקרון. העמוד יהיה באו100יה לפחות הגלבון יה

  הכמויות.

ס"מ ראשונים של העמוד יצבעו 30 -ברגיי היסוד ו -העמוד  לאחר הצבת -

 באספלט חם. 

 ורהעמודי תאיסודות ל •

 תהבור ליסודות העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאם לתכניו  -

לצורך היציקות, כל עבודות הברזלנות תבוצע ע"י ברזלן מקצועי  -

 ובהתאם לשרטוטים30 -בוהיציקות תהיינה מבטון 

על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי ברגיי לפני היציקה,  -

העמוד אשר ימוקם על היסוד. ברגיי  היסוד למרכזי החורים של בסיס

קצה בורג היסוד  .לעיל מפורטהיסוד יהיו כפי השרטוטים ובמרווחים כ

יסוד  רגהבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם. לכל בו

קצות הברגים ימרחו במשחת גריז  .ניםאומים ודיסקית מגולב 2יהיו 

קצה העליון שלו יבלוט גרפיט ויולבש עליהם להגנתם צינור "פד" שה

 מעבר לברגים וימולא בגריז גרפיט.

השטח אזי חלק זה של יציקת  וד בולט מעל פניבמידה וחלק מהיס -

ועם פינות קטומות, , היסוד יהיה בתבנית עם דיקטים בצידה הפנימי

 .נית יוחלקו כל הפאות של יציקה זוולאחר הסרת התב

לפרט בתוכניות  כמות וקוטר הצנרת ביסוד העמוד יבוצע בהתאם -

 הפרטים. 

  

 זמנית תאורה מערכת .08.4.16

 

על עמודי תאורה מעץ שיותקנו ביסוד  הזמנית מתבססמתקן התאורה  •

תא"מ. מיקום העמוד יקבע לפי  בלטרומי ויוזנו בתשתית עילית באמצעות כ

 יות תאורה זמנית ולפי שלבי הביצוע.תוכנ

הנחה עילית, במידות עמוד העץ יותקן ביסוד טרומי נייד מבטון ל •

 10 ה בקוטר "פלד-ס"מ לפחות, בתוך שרוול מבוטן מצינור655×655×655

  .מטר 1.6ובאורך 

משוכנים ם היסוד יוצב על משטח מהודק ומיוצב, היסוד יכלול אביזרי •

 ה. תקניים יצוקים בבטון להרמ

 .אור-היסוד ייצבע בפסים של צבע לבן זוהר מחזיר •

שתית עילית התאורה הזמניים תבוצע בת אספקת חשמל ופיקוד למתקני •

עמודי העץ ומתיחת הכבלים בין  המרחק .תוך שימוש בעמודי עץ ארעיים

ביש בנקודת הכמטר לפחות בין הכבל לבין פני  6יבטיחו מרווח חופשי של 

  .המתלה הנמוכה ביותר
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שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכאניים יועברו אל הכבל הנושא  •

י יהיה משוחרר מהם לחלוטין. במתיחת הכבל הנושא יש והכביל הייעוד

המרבית המותרת לתיל הפלדה בטמפרטורת  מתיחהלהקפיד לא לעבור על ה

  .ידי יצרן הכבל-כמומלץ על ,ההתקנה

ינות ואטומות המותקנות עילי יעשו בקופסאות משורית מכביל יוהסתעפו •

חלקה התחתון על העמודים. הכביל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות ב

 ידי כיפוף הכביל בקשת כלפי מטה-של הקופסה, או בצדדיה על

ממ"ר  16מוליכים בחתך  5הכוללים N2XYלים העיליים יהיו מטיפוס ביהכ •

שא כאמור. יל אווירי מבודד( קשורים לכבל הנו)תלפחות, או כביל תא"מ 

 חתך המוליכים יהיה כמוצג בתוכניות.

יפות הארקה בהתאם לפרטים הכבל הנושא יוארק ותישמר בו רצ •

 .ניותשבתוכ

 

 קטיבייםקונסטרו אלמנטים הארקות .08.4.17

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.05בנוסף לאמור בפרק  

ך גשרים, מעברים תחתיים, קירות תמ: יסוד תבוצע למבנים כגון-הארקת •

ותעלות ניקוז מבטון שמשולבים בהם עמודי תאורה או מתקני חשמל. 

  .פי שלבי ביצוע המבנה ולפי הנחיות מנהל הפרויקטהעבודה תבוצע ל

)ראו גם תקנות ד בהתאם להוראות הדין ההארקה תהיה הארקת יסו •

ולפרטים  ותובהתאם לתוכני6356(החשמל ]הארקות יסוד[, התשמ"א 

 םהטכניי

שת התפצלות של מוליכי הארקה בקרקע, תבוצע במקומות בהם נדר •

 -כימי ת חיבורי קדוולד )ריתוך באישור מפקח החשמל, בשיט ,ההתפצלות

)CADWELD אי שיתוך. מחיר חיבורי היוצרים קשר מולקולרי עמיד בתנ

ם כלולים במחירי מוליך הארקה ולא ישולם עבור ,אם יידרשו קדוולד,

סכם האחרים )גון המפרט הטכני בנפרד אלא אם נרשם אחרת במסמכי הה

 המיוחד ו/או כתב הכמויות(

וד בהתאם לתוכניות יס-תאורה תבוצע הארקת-ליסודות בטון לעמודי •

ותכו לכלובים של בורגי העיגון הארקות בעמודים שיר-באמצעות פסי

ה אל מוטות רקזיון ירותכו מוליכי ההא-ון עם פלדתביסודות. ביסודות בט

 ההארקות שבעמודים -יגון ופסהזיון, כלובי בורגי הע

לפי פרטים בקרה לאלקטרודות הארקה אנכיות יותקנו -שוחות/תאי •

על ידי בקרה יהיה מוגן מפני פגיעה -כאשר מיקום כל שוחה/תא ,בתוכניות

 ה(רכב היורד לשוליים )כגון מאחורי עמוד התאור
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 יםותשלומ מדידה אופני .08.4.18

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.00בנוסף לאמור בפרק  

ה ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדיד •

ת לפי מכלולים: כל העבודה בסעיף מסויים נמדדת ביחידה אחת מושלמ

כל העבודות, החמרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי  ת, כוללועובד

  לגרוע מהאמור במפרט .

העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד  ידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבידמ •

 ם בכל מקרה. )לפי ההגדרות מטה(.עבודות, חומרי העזר כלולי

 תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב •

תוכניות. בתיאורים המלאים במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים ב

קנה הכמויות כולל את ההספקה הת ף בכתבסעיכל סעיף ובכל מקרה 

 פרט אם צויין אחרת במפורש.  וחיבור

ים סעיף דומה או שונה במידות בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קי •

אינטרפולציה המבוססת על  מויות של הקבלן,יעשה    החשוב ע"יבכתב הכ

 לוונטי הנ"ל. הסעיף הר

הגדיל או לבטל סעיפים בכתב  ו להמזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין א •

 ות, לפי ראות  עיניו.הכמוי

 הלן: תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור ל •

 את המפורט בתנאים הכלליים, דרישות מיוחדות.  -

: קיום התנאים הנ"ל 08ללי למתקני חשמל את המפורט במפרט הכ -

  יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בניפרד.

)פרט לאלה שיסופקו ע"י  החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם לכ -

 המזמין(. 

מוש בכלי עבודה, כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שי -

עבודות ת בבטון, בטיט וכד' ותיקוני במכשירים, ומכונות, סתימו

 ע עבודות הקבלן. שניזוקו כתוצאה מביצו

עובדים למקום  סעתהובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, ה -

 העבודה וממנו. 

ם עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע תאו -

 העבודות האחרות. בשלבים מתואמים עם 

ודות אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עב -

 שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם. 

  וד.המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וצי -

ירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאות כלליות של הקבלן: )הן יש -

 הוצאותיו המוקדמות והמיקריות. 

 כס וכו'. כגון: מס קניה, מ ההיטלים הממשלתיים -
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 רווחי הקבלן.   -

  

 מתקן רמזור .08.5

 –ם למפרט טכני מיוחד של מערכת הרמזורים של עיריית ירושליים תאבה 

ים אחזקה ושירות למתקני רמזורים קיימה, מכרז למתן שירותי התקנ

 והתקנה, אחזקה ושרות של מתקני רמזור חדשים.
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 עבודות טיח  –  90פרק 

 

 לליכ 09.00

רשות בתכניות, או במפרט מפו בכל מקרה שלא נקבעו הוראותפרק זה מתייחס לעבודות טיח פנים. 

ית ו/או לפי הנחיות ספקי משרדשל המפרט הכללי של הוועדה הבינ 09, קובעות הוראות פרק  המיוחד

יב דקורטיביים. כמו כן, קובעות הוראות התקנים הישראליים המעודכנים בכל הנוגע לטציפויים 

 ב'.-מלא א' ו 1920תקן , החומרים וכו'

 ת:בפרק זה יכוסו העבודות הבאו

 טיח פנים. -

 

 : תכולת העבודה

ה, פיגומים )במידת הצורך(, יישור הכנ אספקת והובלת החומרים, לרבות כל אלמנטי הפילוס והיישור,

ח יהיה לכל גודל ופילוס,  תיקונים )במידת הצורך( וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה. מחיר הטי

 גובה החלל. ספת עבורהשטח, כולל בשטחים קטנים וכן בחללים גבוהים, ללא תו

 

 : תכולת המחיר

ליכט רגיל, פינות גרמניות לט שספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מא -

 ליכט צבעוני(.)למעט ש

ות צנרת לאחר התקנתיקונים  תשתיות,ביטון משקופים עיוורים, חלונות, דלתות וצנרת  -

 לבטן עם סומסום. - ברצפה

 ריכוז הפסולת במקום אחד באתר.ות בסיום העבודו האתרניקיון  -

 )על פי הצורך(. צול ברשת רביץ 4סגירה צינורות  -

 בודות ריצוף וההתקנות.ח בסיום עת טיהשלמו -

 ל פינה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גרמנית.כ -

 

 הנחיות ביצוע כלליות 09.01

 

 שטחיםת ההכנ •
סות את מקום הפגישה ברשת פלסטית במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכ

 רים ברשת ברזל.גישודרישת המפקח יש לבצע או הצורך  ע"פע"י המפקח.  מאושרת

המילוי יבוצע לכל האורך והעומק עד  .1:3)ללא סיד וטיט(  ה יסתמו במלט צמנטחריצים לצנרת סמוי

 לסטית.שת פי ברולת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות מסוימים יש לבצע כיסקב

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד.
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על הקבלן  ,ר שקועים )אך ללא גילוי הברזלים(יושארו קטעי קי יציקות ו/או בניה יצועבמקרה ואחרי ב

יישור זה לא יקבל המפקח. בעד  על ידי ערב משפר הדבקה שיאושרוטיט מלט עם  ע"י לבצע יישור הקיר

 מורה כשכבת טיח נוספת.הקבלן ת

 

 סרגלי פילוס ופינות •
בעובי  ביעת עובי הטיח והבטחת טיח מישורים לקבכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימי

 אחיד של כל השטח.

גובה הפינות יהיה כגובה  ערך. רמנית או שווה, דמוי פינה ג XPNזוויתניםפינות לטיח פנים יהיו עם 

 .הקיר/פתח

 

 ודות שונותחדש אחרי עב תיקונים בטיח •

גון: נגרים, מסגרים, רצפים, ם )ככל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השוני

ן במסגרת הקבל ע"י ים, שרברבים, מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין טיח חדש לקיים יבוצעוחשמלא

 ללא תשלום נוסף. –טיח ה עבודות

 

 אופני מדידה מיוחדים •

     ריצים, אפי המים, עיגול הפינות וכיו"ב, כמסומן בתכניות ובפרטיהן, כלולים ך, החהחיתו -

 השונים ולא ימדדו בנפרד.הטיח  ריחיבמ

ו לאורכו אלמנטי פח או אלומיניום, המוכנס להפרדה בין משטחי טיח ובין טיח לאבן, יותקנ כל -

תוספת עבור רצועות אלה והן  , שיאפשרו הדבקות הטיח. לא תשולםXPMמשני צידיו שתי רצועות 

 פי שהוצגו בכתב הכמויות.ות כו במחירי היחידות, דהיינו מדידה צד אחד במ"א או ביחידיכלל

 

 וגמאותד 09.02

את  והאדריכל. ר המפקחמ"ר לפחות לאישו 1.0 –על הקבלן להכין דוגמאות של טיח פנים בשטח של כ 

 וקבלתו.מבנה ד גמר הע"י המפקח אין לסלק או להרוס ע הדוגמא המאושרת

 

 טיח פנים 09.03

ה. וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבוד הכנה: אספקת והובלת החומרים כנ"ל, תכולת עבודה ומחיר

קווים מעוגלים יבוד בוכן ע ,מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות ובכל מקום לפי דרישת המפקח

 ומשופעים.

 : מ"ראופן מדידה

 הנחיות ביצוע •

ה בשתי שכבות, סרגל בשני הכיוונים על שטחים מישוריים ועל תקרות על פי ים יהיטיח פנ -

ליישם את השכבה השניה.  לאחר מכן ורק ,ימים 2יש לאפשר את השכבה התחתונה ות. וכניפרטים, ות

והמפקח  ,ימים לפחות. יש לראות דרישה זו כעקרונית 3במשך את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח 

 בלן לא עומד בדרישות. את העבודה במידה והקרשאי לפסול 
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 צע חיתוך טיח.יבו במפגש בין הטיח של הקירות והטיח של התקרות, -

 

 הטיח בזויתני רשת מגולוונתחיזוק כל פינות  •

מלוא גובהם, במפגש ות כל הקירות למגולוונת בפינ XPMיש לקבוע זוויתני מגן עשויים רשת  -

 הוראות המפקח. חיצוני בין קירות ועמודים ובהתאם ל

הפח נות הרשת תחובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע את פי -

 וון הנדרש. בצבע מגן, שתי שכבות צבע בג

ת בכל היקף ת מגולוונפינות רש –זוויתני המגן יהיו לכל גובה הפינה. בפתחים ללא משקופים  -

 הפתח.



72 

 

 

 

 

 עבודות צביעה  –  11פרק 

 

 כללי 11.00

 , מפרט מיוחד זה וכתב הכמויות.11צביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק ות העבוד

 העבודות הבאות:יכוסו  זה רקבפ

 קירות בצבע פלסטי בחדר הטכני.צביעת   -
 

 תכולת העבודות

אים ולא תשולם כל לי כוללת העבודה גם את הנושאים הבשל המפרט הכל 11בנוסף לנאמר בפרק 

 תוספת עבורם:

 עבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע הצביעה.ה כל -
 .דריכלביצוע דוגמאות לשביעות רצון הא -
 ונים ולהנחיות האדריכל.התאמה מלאה לדרישות בנושא גו -
 מפקח.תיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות ה -
 אספקת החומרים. -
מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת הכנת התשתית כנדרש, לרבות ניקוי והסרת לכלוך  -

 חורים.
 

 תכולת מחירים

כמויות, כאשר כל אלמנט גמור פרט יצרן הצבע, מפרט זה וכתב הולל מכוללת את הנאמר במפרטים, כ

גלום במחירי  19, 06מופיעים בפרקים ומושלם לשביעות רצון המפקח. מחירי הצבע של פריטים ה

 היחידה בפרקים אלו.

 

 האופני מדיד

 .מדידה נטו של שטחי הצביעהלפי מ"ר, 

 

 דוגמאות   11.01

שבועיים לפני תחילת היישום כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, ת של על המבצע להכין דוגמאות סופיו

ות ולהחליף הפרטים לפי הנחיות המפקח. המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן את הדוגמא

עד לגמר העבודות. הבדיקה לגבי עמידות והתאמת בידי המפקח, דוגמאות מאושרות יישארו באתר 

 קול דעתו של המפקח.פי שיהצבעים לדרישות השונות היא ל

 

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות צביעה   11.02

 גימור וגוון   •

ופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה ל, לפי קטלוג ייצרן. הגימור הסהגוונים יהיו לפי בחירת האדריכ

ה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן אדריכל. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרלדרישות ה

דריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה, ועל לאורך כל ביצוע העבודה. הא  ידע ואחקבו

ן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש פי דרישה זאת יבצע הקבל
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 משיך בצביעה.כל הקבלן להיו

 שכבות הצבע •

מס' מינימלי נדרש של שכבות  , הוא11מס' שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק  -

בהם לא ע. בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. שטחים שגוון הצבע צב

ת, כי דעתו של האדריכל מודגש בזא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות, עד לקבלת גוון אחיד.

יו על יעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהת בצבאו המפקח לעניין זה היא הקובעת. כל ההוצאות הכרוכו

 חשבון הקבלן.

בות הסופי יהיה כנדרש יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכ -

 יהיה לפי הנחיות היצרן.השכבות(  צבע )עובילהשגת הגימור באישור האדריכל. כיסוי ה

 אחריות הקבלן •

רת כלשהי, תהיה לשלוש ן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחכמו כאחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע, ו

 שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 בי הביצועבדיקות הצביעה ושל •

ה, יעמוד הקבלן לרשותו בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלד -

תאים, מאושר על ובי מיק באזור הצביעה מד עשל המפקח לצורך בדיקתה. על הקבלן להחז

 ישמש לבדיקת עובי השכבות. ידי המפקח, אשר

את כל הצנרת הגלויה, לתקן  בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע -

 ע העליונה השניה.ולצבוע את שכבת הצבקירות שנפגעו מעבודה זו, 

 הקפדה על ביצוע עבודות הצביעה •

 תבטא:לה שתנדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעו

 בהכנת הרקע. -

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה. -

ת, צנרת או כל אביזרים אחרים אלומיניום, מסגרות, נגרו בהגנת המוצרים כגון: פרטי -

זמן שיבצעו את עבודות ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה אחת בבניין ב שיוכנסו בבניין על

 מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים. יב לכסות כל פרט עללן חיהצביעה. הקב

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. -

 

 צביעת קירות בצבע פלסטי 1.02.011

 " או ש"ע צבע "סופרקריל" מהסדרה הירוקה של "טמבור

שכבות  3-"ע ושכבות על טיח פנים, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש 4: הרכב הצבע

 " או ש"ע, עד כיסוי מלא. שכבת היסוד תהא מותאמת לצבע העליון.2000"סופרקריל 

 : לבן.גוון

 מ"רפי : לאופן מדידה
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 עבודות אבן  –  14פרק 

 

 (.1991) 14פרק " ייהלעבודות בנמפרט כללי "מפרט הזה הינו השלמה לדרישות 

 מפרט הכללי.ל מקרה על דרישות הות בככל דרישות המפרט המיוחד עדיפ

 

 כללי 14.00

 

חבה של העבודות בהתייחס במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הר40 ופרק  14פרק 

 מויות.ף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכלעבודות פיתוח האתר וריצו

רלוונטיים של לו, את כל הפרקים הויכל העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו,

 המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים.

כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או ים בכתב הכמויות כל הפריטים הרשומ

-וטיט כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. עבודות ריצוף כוללות שכבת חולחומר הדרושים להתקנתם 

ה בעבודה כל עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה צמנט. כמו כן כלול

 ומושלמת של הפריט.

ות אבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים ירבק

 ה וישום של גמר האבן הסופי.לאספק

 

 באות:במסגרת פרק זה יכוסו העבודות ה

 גיר טבעית בעיבודים שוניםחיפוי קירות באבן  -

 ריצוף אבן טבעית )בגבעת התחמושת( -

 הנדבכי ראש )קופינג( מאבן גיר קש -

 אבן פינתית מאבן גיר קשה. -

 מדרגות -

 חיבור לקיר קיים -

 מדרגות מאבן גושנית  -

 

 גיר קשה בן לאבן בדיקות א 14.01

 קח וכדלהלן:ת כנדרש על ידי המפקראיוייצור ובדיקות א -הקבלן  יבצע בדיקות הקדם

ים, באזור ייצור ממקומות שונ–יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם  ייצור:-בדיקות קדם.1

ה בהתאם ש כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור המתכנן. יש לבצע את הבדיקה הבאשממנו י

 וחוקיים ישראליים נוגעים: SIIשל  378לדרישות תקן 

 של אבן בנייה טבעית". (Bulk specific Gravity)ל סגולי לצובר : "ספיגה ומשק ASTM C97.א

 ית".של אבן בנייה טבע: "חוזק ללחיצה   ASTM C170ב.

 : "מודול שבירה של אבן בנייה טבעית".ASTM C99ג. 
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ית דוגמאות שמספקות עבור בדיקה אקראית ייבחרו בצורה אקרא יצור:בדיקה אקראית במהלך הי

מ"ר של ייצור אבן, כדי  200התקנה. תסופק ערכת דוגמאות אחת עבור כל יצור האבן שמיועד למי

 ן.לבסס את אחידות מקור האב

 (לאבן גיר קשה)תכונות האבן  14.02

מ"ק ובמידות לפי הפרטים בתכניות טון/ 2.6האבן תהיה נקייה ורחוצה, בעל משקל סגולי לפחות 

תיבחר בהתאם לדוגמא באישור המפקח יהיו אחידים. האבן האבן וון ובכתבי הכמויות. סוג וג

ת לדרישה זו, עלולה להידחות ע"י והאדריכל. אבן אשר לפי דעת האדריכל והמפקח לא מצליחה לענו

קשורות להסרת והחלפת ה ותהמפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה. הקבלן יישא בכל ההוצא

 האבן הנדחית בחומר אחר שהתקבל.

 

 ול ומשלוחטיפ 314.0

 עינהאריזה וט •

ות תוך שימוש בכל אמצעי הזהיר, לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח

אין להשתמש בשום חומר העלול לגרום לכתמים או . נזק במהלך ההובלההסבירים והמקובלים נגד 

 .ויי צבע לשם אחסון או אריזהשינ

 אחסון והגנה באתר •

יש להערים אותה על גבי עץ או פלטפורמות בגובה , וןסהבניה או חצר האח באתר עם קבלת האבן

. תאימים כדי למנוע הכתמה בעת האחסוןצעי זהירות מויש לנקוט אמ, מ מעל פני הקרקע"ס 8 לפחות

או יריעת פלסטיק מתאימה אחרת בפוליאתילן  יש להשתמש גם, אם האחסון אמור להימשך זמן רב

 .ככיסוי מגן כללי

 ניקוי •

הקבלן ינקה בזהירות את , אחרי השלמת ההתקנה. יקוי בסדנה בעת הייצור הסופיהאבן תסופק לאחר נ

או כל גורם אקראי המכתים את פני האבן /ו, לכלוך, כתמי ושיירי מלט, הלכלוךיסיר את כל , האבן

 .באתר

, ושחזיםאו מ ו בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם משויפיםמברשות פלדה אניתן להשתמש ב

, העלולים לגרום לשינויים בצבע, ש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות אחרותאולם השימו

 . הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים/יש ליצור קשר עם היצרן .אסור בהחלט

 

 הגשות   14.04

 אבנים מכל סוג עיבוד 4יוגשו  –י החיפוי, הריצוף והקופינגבנמא .1

 אבנים. 2יוגשו  –בני ראשה ה, המדרגות ואהפינ מאבני .2

 

 (Mock- ups)דגמי דמי   14.05

. בטרם  יזמין 35בסעיף  3210דף אביזרים ופרטי חיבור כאמור במ הקבלן יספק דוגמאות של חומרים,

ת הבאות לאישור האדריכל לפני התקנתם באתר, הרכיבים אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאו

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי האדריכל. אתר יהיו זהים ברמתנים בהמותק
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שיונחה על ידי האדריכל/מפקח. דגמי הדמי  הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום

ור וכל המאפיינים של העבודה הסופית. רכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבהאלה יו

חוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי מתאימה, מחוזקת ומ בצורהה יוקמו דגמי דמי אל

 העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים.

וצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של המפקח הנחוצים יב כל השינויים

 ויקט.ר הפרמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבווהאדריכל עבור כל דג

דמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא אם אישור דגמי ה

 ו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.סטיות כאלה אושר

דריכל/מפקח לאורך כל זמן על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי הא

 זזתם.ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או ה

 חלק מהמתוכנן לביצוע. דגמי הדמי לא יהיו

 ה אותם מאתר הפרויקט.כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנ

 

 דגמי הדמי הנדרשים:

 מ"ר דוגמא. 2 –חיפוי וריצוף מכל סוג  .1

 מ"א דוגמא. 2 –י ראשה נה ואבנאבני פי קופינג, .2

 פודסט דוגמא.מ"ר  1מדרגות+ 3סט של  –מדרגות  .3

 

 אבןבחיפוי קירות  14.06

 תכולת העבודה והמחיר •

כולל  ,י החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניותלמנטכל אאספקת והובלת החומרים, טפסנות ופיגומים,      

מ"מ  150במרחק מ"מ מרותכים  5בקוטר רשת מגולוונת ממוטות , מוט קשירה מגולוון לרשת מתכת

בניה בתצורות בבטון וביג'יבונד כמפורט, מילוי גב   יםבוד סביב נקזטה, עיירוסנמקוצים , אופקי ואנכי

בניה בגבהים , גמר הקיר מעל קו משופע, י אבןעל משטחחריצים , פינות אבן, מעוגלות ומושפעות

וכל עבודה הנדרשת להתקנה מלאה ומושלמת  דרשיםפרטי קצה, ביסוס לקיר האבן וגימורים נ, שונים

 .2378הנדרש לפי תקן אבן ודרישות ת"י  נג ואבני הפינה. כלהקופישל החיפוי, 

 

 הנחיות כלליות •

  זויין עם ציפוי אבן )בניה יבשה(.פרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מ

יבוצע בן בלבד. קיבוע האבן לקיר . פרק זה יתאר את חיפוי האהקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור

 טיחות.לחוקים, לתקנות ולבהתאם לפי פרטי קונסטרוקטור וב

 מ'(, על כן יש לשים לב לתפרים 12חלק מהקירות בקטע זה גבוהים במיוחד )גובה ממוצע של 

האופקיים המסומנים בפריסות האדריכליות וכן לפרטי קשירת ועיגון האבן שיועברו ע"י 

ירות והזה בגובה רב, על כל המשתמע מכך מבחינת הבטיחות העבודה תבוצעונסטרוקטור. הק

 הנדרשים.
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 .לאחר אישור בכתב מהמפקח ,ות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניותהקיר

  5וצינור הניקוז שקוע  ,ס"מ לכל גובה שורת האבן 2-3יהיו ברוחב  וזלניק פתחי המוצא

 . אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי תבוצע באמצעות ירס"מ לפחות מפני האבן בחזית הק

, לקבלת מגלש שיאפשר הוצאת מים מהנקז אל חזית קיר האבן. דה ידניתיבונד בעבווביג'בטון 

פלדה, קידוחים מבחוץ דרך  האבן. לא יותר עיגון באמצעות קוצי הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי

 לקוצים. חיפוי האבן אל הבטון, וריתוך הצינור

צוין בתכניות ובפרטים. ת ודרוגים בהתאם למקפיצוראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית. יותרו 

והשורה שלפני האחרונה תספוג כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו אופקית 

ס"מ  1סימלי של "( מק"פוגהבמידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים. התקנת האבנים תעשה במרווח )

 בין אבן לאבן.

, הסיתות יהיה ללא פציעה ו/או פיצוצים. ובפרטים לורט בתכניות האדריכי המפפני האבן יסותתו על פ

. לא יוותרו קטעים בחזית האבן ללא סיתות: לא יראו הסיתות יכסה את מלוא פני האבן וללא "זמלה"

 יתות.ת מסוימת של הססימנים של חיתוך האבן. וכיווניו

.  תיעוד להאדריכיימת על ידי רה הקהקבלן לא יחל בבניית שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השו

אחר חתימת הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד. הקבלן יורשה להמשיך בבניית שורה נוספת רק ל

אין בדיקה חלקית זו וחתימה על טופס המאשר לקבלן , המפקח על טופס הבקרה. למען הסר ספק

 דה.של העבוהמשיך בניית השורה הבאה מהווה אישור לקבלה סופית ל

 

 ביצוע העבודה •

 החיפוי ביצוע

צע בדיוק עבודת האבן תבו החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות.

רושים מישקים בעובי אחיד וכו'. על הקבלן להיעזר בכל העזרים הד ,תשמר המשכיות של שורות ,מירבי

י קירות מעוגלים חיפודידה אופטיים. ירי מכדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות ובמכש

דבך לנדבך לא יורגש )במישק האנכי( בין נ שההפרש שיוצר בנקודות השבר ,ובתוואים עקומים יבוצע כך

עיל לפי בטון יימדד בנפרד. פרטי קשירת האבן לרשת המתכת המפורטת למ״מ.  1על  הולא יעל

 קונסטרוקטור.

 מילוי גב האבן

בהתאם לעובי הנדרש  ,עם אגרגט דק 20 -יהיה בטון ברקע ין האבן וקיר השישמש למילוי ב( מלט)טיט 

 .של המילוי

 

 תפרי הרפיה

בחיפוי שמעל לתפר הפוגה תהיה ר ובמקומות המסומנים. הנחיות קונסטרוקטויבוצעו בבטון לפי 

 הנחת האבנים תהיה בתצורת רוכסן זו על גבי זו.פתוחה ונקיה משאריות טיט, ו

 

 קיבוע האבן
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תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה נאותה , בןהותקנה עבודת האי שאחר

 לתקנות ולבטיחות.ונסטרוקטור ובהתאם לחוקים, הקיבוע ייעשה לפי פרטי ק .ומספקת מפני נזק

ופיסות כאלה , תה יחשב לפגם באבןהגנה בלתי נאוה או כתוצאה מיכל כתם שנגרם במהלך הבני

יספק , היומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת הבניבמידה וגימור או ח .יסולקו מהעבודה

 .העבודה הדרוש כדי להתקין חומר חדש זה הספק חומר חדש ואת כוח/הקבלן

וגימור כל חיתוך הוא יבצע . לן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחריםהקב/ספק האבן

ק באופן סביר מתוך ים וכפי שניתן להסישיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחר

 .השרטוטים והמפרטים

 

 ה בשורותחיפוי אבן טבעית ביר זית טובז 14.06.01

 ולפי הקיים בשטח DG3מידות: לפי פרט 

 .ס"מ 45ס"מ, גובה מקסימאלי  15אבן טרפזית, בגובה מינימלי לרבות 

 עיבוד: טובזה ללא זמלה

 גוון: צהוב

 אופן מדידה: מ"ר

 

 טובזה לחיפוי הקיר אבן פינה ביר זית 14.06.02

 מידות: לפי פרט

 פנים 2עיבוד: טובזה 

 גוון: צהוב

 : מ"אאופן מדידה

 

 קופינג אבן טבעית ביר זית תלטיש 14.06.03

 ולפי הקיים בשטח DG3ות: לפי פרט מיד

 ס"מ 2ברדיוס  קנטים עליונים 2עיגול  פנים, 3-עיבוד: תלטיש ב

 גוון: צהוב

 מ"אאופן מדידה: 

 

 פינה ביר זית לקופינגאבן  14.06.04

 ולפי הקיים בשטח DG3מידות: לפי פרט 

 ס"מ 2קנטים עליונים ברדיוס  2, עיגול פנים 4עיבוד: תלטיש 

 גוון: צהוב

 פן מדידה: יח'או

 

 בשורותחיפוי אבן טבעית ביר זית תלטיש  14.06.05

 ולפי הקיים בשטח DG4מידות: לפי פרט 

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי  15בגובה מינימלי  לרבות אבן טרפזית,
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 עיבוד: תלטיש ללא זמלה

 גוון: צהוב

 אופן מדידה: מ"ר

 

 אבן פינה ביר זית תלטיש לחיפוי הקיר 14.06.06

 ת: לפי פרטמידו

 פנים 2עיבוד: תלטיש 

 גוון: צהוב

 מ"אאופן מדידה: 

 

 קופינג אבן טבעית ביר זית מוסמסם 14.06.06

 שטחולפי הקיים ב DG4ט מידות: לפי פר

 ס"מ 2קנטים עליונים ברדיוס  2פנים, עיגול  3-עיבוד: מוסמסם ב

 גוון: צהוב

 ופן מדידה: מ"אא

 

 אבן פינה ביר זית לקופינג 14.06.07

 ולפי הקיים בשטח DG4מידות: לפי פרט 

 ס"מ 2יונים ברדיוס קנטים על 2ם, עיגול פני 4עיבוד: מוסמסם 

 גוון: צהוב

 : יח'אופן מדידה

 

 בור לקיר קיים/השלמת חיפוי קיר קיים חי 14.06.06

 כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת הקיר

 ות: לפי הקיים בשטחמיד

 עיבוד: דוגמת הקיים

 הקייםגוון: דוגמת 

 אופן מדידה: מ"א

 

  ריצוף ומדרגות 14.07

 תכולת מחיר

ודק, שכבת שתית, שכבת מצע מה אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק

תוספת אלמנטי הנגשה חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך, יסוד וגב בטון )למדרגות(, 

 )למדרגות(.

 

 ביצוע הריצוף

 ריצוף הנחת ה -
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כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י האדריכל.  ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור

או התיחום בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות  כל מקרה מאבני השפהתחיל בתהנחת הריצוף 

תחיל לרצף הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש לה"אבני קצה" ו/או "חצאים",  –

של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה 

עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" ייחיתוך האריחים  לש, אלא רק טרפזי.ך משואבנים בחיתו

 ן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.יש להקפיד שהאב .מיוחדת

 .ןפעם נוספת ולהרטיב ןהנחת האבנים יש לנקות לפני

דה ומפורט כך, ות בהתאם למפורט בתוכניות, הכוללות שכבת בטון במיביונחו על שכלוחות האבן 

 ס"מ.  2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4רת שיפועים בעובי משתנה, מצע חול בעובי ליצי

 גאומטריה לריצוףסימון  -

 ע"י מודד.יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף 

ם. יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים בגאומטריות מ' מקסימו 2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

 י האדריכל בשטח ת קשתיות יאושרו ע"שתיות. גאומטריוק

 טרם ביצועם.

 סטיות אפשריות -

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 .מ"מ 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

מ' ופלס מים. לבדיקת  3גל שאורכו מ' תעשה באמצעות סר 10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד 

 טי.ש במכשיר מדידה אופש להשתמאורכים גדולים יותר י

 "מ.ס 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

 

 ביצוע מדרגות 

לאחר הנחת . קיםמיושרים והדו מצעים בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי האבן תונח ביסוד

המישקים ימולאו במלט על  מחצית גובה האבן.ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד ל

 יכל(.האבן )לאישור האדר בגוון בסיס צמנט לבן

 בגבעת התחמושת –ריצוף באבן גיר קשה ביר זית צהוב  14.07.01

 ת לפי פרט ודוגמת הקיים.הנחה בשורו

 קייםלפי דוגמת ה מידות: משתנות,

 עיבוד: מוסמסם

 אופן מדידה: מ"ר

 כולל חיתוך ברדיוס 

 

 מדרגות מאבן ביר זית צהוב  14.07.02

 ס"מ 5 , עובי6Dמידות: לפי פרט 
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די ס"מ לכל אורך המדרגה, צבוע בגוון ניגו 3פאות. כולל טיט ופס מחוספס ברוחב  2סם עיבוד: מוסמ

 לבחירת האדר'

 אופן מדידה: מ"א
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 שורתתשתיות תק-18פרק 

 

 תשתיות קיימות 

 סלקום

ם תא במדרכה הצפונית של רחוב ן מזרח לאחר חציית שד' בר לב עתשתית סלקום נכנסת למקטע מכיוו

יכה עם תשתית בזק מערבה עד לפניה צפונה מזרחית לספריית מאירהוף. משם שרגאי. משם היא ממש

 שתית עם בזק ומתחברת למבנה בזק.ממשיכה הת

 

 פרטנר

ה הצפונית של רחוב נכנסת למקטע מכיוון מזרח לאחר חציית שד' בר לב עם תא במדרכתשתית פרטנר 

ממשיכה מערבה על המדרכה  כה הדרומית. התשתיתרשרגאי. משם תשתית פרטנר חוצה לכיוון המד

 שנמצאים מעבר לגדר. PHIהדרומית עד לחיבור לארונות 

 

 וטה

ת של שדרות אשכול. התשתית ממשיכה תשתית הוט נכנסת למקטע מכיוון מזרח במדרכה הצפוני

ות רמטר צפונית לצומת וחוזרת לשד 25ה. חציית מעבר המטלה נמצאת מערבה עד לרחוב מעבר המטל

משיכה באותה מדרכה כולל חציית רחוב משמר הגבול עד לחציית שדרות אשכול אשכול. התשתית מ

נעה צפונה על המדרכה  רגליים. רגל אחת 2-חוב מקווה ישראל. התשתית מתפצלת לבסמוך לר

הוט )מרכזיית הוט מחוברת למרכזיית בזק(. רגל שנייה נעה המזרחית של שדרות אשכול עד למרכזיית 

 ת של שדרות אשכול עד לגבול הפרוייקט.ה על המדרכה המזרחימדרו

 

 תשתיות מתוכננות

 סלקום

במדרכה הצפונית של א קיים במדרכה הצפונית של רחוב שרגאי. התשתית מונחת התוואי מתוכנן מת

רגליים. רגל אחת חוצה את  2-ה קיימת. התוואי מתפצל לרחוב שרגאי עד לחציית שרגאי בסמוך לאנטנ

יכה מערבה על המדרכה הצפונית של רחוב שרגאי עד לפנייה צפונה גאי ורגל שנייה ממשררחוב ש

 נה בזק. . התוואי ממשיך עד להתחברות לתא קיים בסמוך למבירהוףמזרחית לספריית מא

 

 פרטר

ל רחוב שרגאי. התשתית מונחת במדרכה הצפונית שהתוואי מתוכנן מתא קיים במדרכה הצפונית של 

 .PHIלאנטנה קיימת. משם התוואי מתחבר לארונות  לחציית שרגאי בסמוךרחוב שרגאי עד 

 

 הוט

 תשתית עילית זמנית

בשדרות אשכול ועולה לעמוד מתחיל מתא על תוואי קיים סמוך לגבול הפרויקט המזרחי התוואי 

דרות אשכול למדרכה הדרומית ומשם ממשיך על עמודים במדרכה הצפוני, התוואי חוצה את ש

נטר. התוואי ממשיך על המדרכה הדרומית של שדרות אשכול עד  וחוצה את רחוב קרל תבמדרכה זא
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כה וחוצה את מוך למרכזיית הוט קיימת. משם התוואי ממשיך באותה מדרלהתחברות לתא קיים בס

תוואי ממשיך על אותה מדרכה עד לצומת של רחוב מקווה ישראל בכדי להתחבר לתא הוט קיים. ה

 הוט קיים. חפץ ושם מתחבר לתא  שדרות אשכול עם ארץ

 

 תשתית סופית תת"ק

ה הצפונית של שדרות אשכול. בצומת עם התוואי מתחיל מתא שהונח בשלב הזמני וימוקם במדרכ

של מעבר המתלה רגליים. רגל אחת נעה על המדרכה המזרחית  3-התוואי מתפצל ל רחוב מעבר המתלה

נטר משם ממשיך במדרכה  ת אשכול לכיוון קרלוומתחבר לתא הוט קיים. רגל שנייה חוצה את שדר

ך לשדרות בר לב. רגל שלישית ממשיכה הצפונית לרחוב שרגאי עד לתאים קיימים פרטנר וסלקום בסמו

. רגל 2-תפצל לת של שדרות אשכול עד לצומת עם רחוב משמר הגבול שם התוואי מעל המדרכה הצפוני

נת. רגל שנייה ממשיכה לקצה המדרכה המתוכנ אחת נעה על המדרכה המזרחית של משמר הגבול עד

ווה ישראל. התוואי חוצה למדרכה על המדרכה הצפונית של שדרות אשכול עד לחצייה מול רחוב מק

תוכננת )יש רגלים. רגל אחת נעה מזרחה עד למרכזיית הוט מ 2-ול ומתפצל להדרומית של שדרות אשכ

ה הדרומית של שדרות יכה מערבה על המדרכשלתאם חיבור למרכזיית בזק ולחשמל(. רגל שנייה ממ

 אשכול עד להתחברות לתא קיים בצומת עם רחוב ארץ חפץ.

 

 י עובר בסמוך לתשתיות קיימות ומתוכננות.התווא

 ים מחייבים:מפרטים ותקנ

 י נפרד מחוזה זה:מפרטים ותקנות המהווים חלק בלת               

 

 דות עפר.של משרד הביטחון,מפרט כללי לעבו 01מפרט  .1

 פרק ט'. 1988דות הבניה תשמ"ח תקנות עבו .2

 תקנות הרשות המקומית. .3

 מפרט של חברת הוט .4

 ותקשורת.חוק בזק  .5

 .08המפרט הכללי הבין משרדי פרק  .6

 

 

 בודות: ביצוע הע

ורת עבורה מתבצעת התשתית. ביצוע העבודות יהיה על פי מפרט הטכני של חברות התקש 

בלן משנה הכלול ברשימת ים תבוצע באמצעות קוהתא עבודות ביצוע תשתית הצנרת

קבלן יוודא כי קיימת הקבלנים של חברות התקשורת. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת וה

לאשר בכתב את קבלן המשנה לביצוע עבודת  אצלו הרשימה המעודכנת. על הקבלן

 ת.התקשורת ע"י בעל התשתי

 להלן רשימה חלקית של קבלנים מאושרים של חברות תקשורת:

 תכנון

 תוכניות .א
 כניות כוללות : התו
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 .תוכניות למתקן התקשורת כולל מיקום מוצע לתשתיות חלופיות חדשות

 מיקום מוצע לשוחות חדשות וכל הנדרש.

 פרטי חפירה.

קבלת כל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לשטח יש לפנות למפקח בשטח לב

 הנחיות מתאימות

 רשימת תוכניות מצורפות .ב
וכנו מטעם המזמין ראה במצורף למסמכי ת מערכות תקשורת שהרשימת תוכניו

 המכרז.

 

  תכולת הפרק

מאושר,הנחת  ת קרקעיות לתקשורת, )חפירות,חציבות,פינוי החומר לאתרבניית תשתיות ת -

ון, ניקוי גובים, החזרת המצב צינורות,הנחה ואו בניה של תאים, מילוי החפירה, הגנות בט

 לקדמותו(.

והצנרת, וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה, דה לביצוע החפירות מחיר היחי  -

צנרת תושבת החול או החמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך ההנחה, חפירה/חציבה, הידוק, 

לדופן התעלה ו/או  באורכים נדרשים וחיתוך הצנרת בשיפוע מתאים למוצא לתעלה, בהתאמה

כל האביזרים וכל הנדרש לביצוע  ו/או מתוכננת כולל מתקן הניקוז, חיבור לצנרת קיימת

 מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח. 

 

 בטיחות

ה ודרישות הבטיחות של חברות ל הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודע -

 וי תשתיות תקשורת.לבינ 1תקשורת המופיעות בחוברות המפרטים 

 

 

 תכניות תאומים ואישורים

תוכניות שאושרו ע"י חברות התקשורת, וע"י קבלנים מאושרים בודה תבוצע בהתאם לכל הע -

 י העבודה הנהוגים בחברות התקשורת.בחב' התקשורת וע"פ נהל

צמוד ובפיקוח אנשי חברות התקשורת וכלול במחירי היחידה. על הקבלן  כל העבודות בליווי -

עימם בזמן בורם ולתאם עבודתו סור הודעה בכתב לחברות התקשורת על תחילת העבודות עלמ

ידי קבלנים ביצוע עבודות בקרבת תשתיות תקשורת. ביצוע עבודות התשתית יהיה רק על 

כן על הקבלן לסייע לחברות התקשורת בכל המאושרים לביצוע ע"י חברות התקשורת. כמו 

כל לים וחיבורים דרושים לעמודים ושוחות קיימות, כולל הדרוש לביצוע עבודות השחלת כב

 על ידם, ועליו לכלול זאת במחירי היחידה בפרק זה.העבודות שידרשו 

התקשורת ולמסור את כולו או חלקו לחברות תקשורת  חברת מוריה רשאית לבטל את פרק -

שוטפת, ללא לן מטעמם, לביצוע עבודות במסגרת "קידום זמינות", ואו במהלך העבודה הולקב

 כל תמורה נוספת לקבלן.
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ל ידי הקבלן ועל חשבונו(. על הקבלן להוביל את סים לתאי תקשורת )עאספקה והתקנת מכ -

 המכסים מהמפעל או מהמחסן.

 ירה.יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ומחירם כלול בסעיף החפסרטים  -

ביצוע ימסרו על ידם אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חברות תקשורת. התכניות המאושרות ל -

 לקבלן.

האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה, ירות והצנרת , וכל מחיר היחידה לביצוע החפ -

או חמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך הצנרת  הנחה, חפירה / חציבה, הידוק, תושבת החול

ה ואו ם נדרשים וחיתוך הצנרת בשיפוע מתאים למוצא לתעלה, בהתאמה לדופן התעלבאורכי

וכל הנדרש לביצוע  ת כולל כל האביזריםמיתקן הניקוז, חיבור לצנרת קיימת ואו מתוכננ

 מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח.

הנחת  ו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות,על הקבלן לתאם את עבודת -

 חוסר תאום.מצעים, אבני שפה וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מ

ולתאם סימון בשטח של הרשויות המתאימות, על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מ -

 התשתיות הקיימות באזור העבודה לפני הביצוע.

ועה בעבודות שתית חדשה תבוצע בתוך הסדרי התנועה ומחוץ להסדרי התנעבודות הנחת ת -

בנפרד או בנוסף עבור ביצוע לילה או יום לפי דרישת הרשויות והיתר העבודה. לא ישולם 

 נועה.התשתיות מחוץ להסדרי הת

 

 חפירה ומילוי

והקבלן  עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות,  יתכן -

ים, בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבל

 התשתיות האחרות, וזאת ללא תוספת מחיר.          

חומר החפור מתייחס לשכבות ות, המחיר להחלפת הבכל סעיפי החלפת חומר שבכתב הכמוי -

ג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ס"מ, המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סו 20בגובה 

-תבוצע החלפת החומר ל , בחציות כבישים98% -ל CLSM  חישוב הכמויות לצורך תשלום ,

 ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.           

ת יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה, יים מבחינה תחבורתיביצוע קטעים בעיית -

כל זאת ללא  כל תוספת  מחיר.   

 

 שונות

ש עקב ביצוע העבודות.הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנפש או לרכו -  

מפקח מטעם מנהלת הפרויקט ואו חברות תקשורת, יפקח על שלבי העבודה, בהתאם לשיקול  -

ע שאינו עומד בדרישות המפרטים, תנאי ההתקשרות, לפסול כל פרט או קטדעתם יהיו רשאים 

 או ברמה מקצועית נאותה.

 

 פרטי תשלום והבהרות לכתב כמויות:
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ת התקשורת מטרת מסמך זה להבהיר את אופני המדידה ותכולת העבודה עקב ריבוי המפרטים בעבודו

 של כל סעיף בכתב הכמויות.

התקשורת עבורה מבוצעת העבודה, אך אופן  ט הרלוונטי של חברתביצוע העבודה יהיה על פי המפר

 המדידה והתשלום בהתאם למסמך זה.

לפי מפרט חברת התקשורת  ואין התייחסות באופן המדידה לסעיף מסוים ימדד וישולםבמידה 

 המתאימה.

 

 חפירת תעלה תקשורת

 סעיפים 18.01.0062 – 18.01.0002  בכתב הכמויות

 40נדרש בהתאם לתוכניות וברוחב תחתית חפירה של מינ'  או חציבה לעומק\ה והתשלום כולל: חפיר

סילוק משטחי ויות, כולל ניסור פירוק וסילוק אספלט, ניסור פירוק וס"מ בהתאם לסעיף בכתב הכמ

בטון, פירוק וסילוק יסודות עמודי חשמל, תאורה וכל יסוד בטון אחר, מדרכות אספלט/ריצוף מכל 

אם מוחזר ובין אם לא, לאחר חישוף השטח. וק כל עצם אחר בין סוג, פירוק וסיל  

ר להגיע לעומק החפירה הנדרש, כולל שיפועים, דיפון ושא מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש על מנת

פעילויות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהתאם לחוקי הבטיחות ובהתאם לנדרש במפרט חברת 

 התקשורת. 

ס"מ מפני  30מון, לכל חברת תקשורת, אחד בגובה סרטי סי 2קה והנחת מחיר היחידה כולל הספ

-ו ס"מ באדמה רגילה 5צנרת. הספקה והנחת שכבת חול בעובי ס"מ מפני ה 60הצנרת והשני בגובה   

ס"מ מעל הקצה העליון של הצינור.  30-ס"מ בסלע מתחת לצינורות, חול בין הצינורות ושכבת חול 10

.444פמ"כ החול הנדרש הינו חול מ  

 ידה יכלול החזרת החומר החפור )בהתאם למפרט חברת התקשורת( בהידוק מבוקר עד לפנימחיר היח

 הקרקע הקיימת. 

אחד לשני או קצה צינור במקרה ואין תא ויכלול את כל התשלום יהיה לפי מ"א מדוד ממרכז תא 

סעיף בלן החלק היחסי של ס"מ  ישולם לק 40-המפורט לעיל. במידה ויש צורך בתחתית חפירה רחבה מ

 זה.

פים בעומקים שונים אלא לקבלן ישולם ע"פ סעיף מתאים לפי עומק החפירה בפועל. לא ישולם כפל סעי

מטר(  3)חפירה עד  18.01.0050מטר התשלום ע"פ סעיף  2.7לעומק  סעיף תשלום אחד. לדוגמא חפירה

 בלבד.

 

 אספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה לפי תוכנית

 סעיפים 18.01.0590 / 18.01.0404 בכתב הכמויות

P.V.Cצינורות  ם לכיתוב הנדרש, מאושרים ע"י קשיח ופלדה יסופקו ממפעלים מאושרים ובהתא 

ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא.חברות התקשורת. המדידה   

 דדו מתא לתא או קצהמ"מ יהיו בהתאם לאפיון חברות התקשורת וימ63מ"מ וקוטר 50צינורות קוטר  

 צינור במידה ואין תא.

יר אספקת והנחת הצינור.השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים )שרוולים( כלולים במח  
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מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים , תומכות, קשתות,  8שחלת חוט משיכה במחיר הצינור תיכלל אספקת וה

 מצמודות, מחברים וכל הנדרש במפרטי חברות התקשורת.

כל המפורט לעיל. לפי מ"א ותכלול את המדידה  

 

 בדיקת לחץ לצינורות 50 מ"מ ו- 63 מ"מ.

 סעיף 18.01.0690 בכתב הכמויות

וישולם לפי מטר אורך צינור.בדיקת לחץ בהתאם למפרט חברות התקשורת ימדד   

 

 העברת מנדרול לצינורות 110 מ"מ ו/או 63 ו/או 50 מ"מ

 סעיף 18.01.0700 בכתב הכמויות

מ"מ בהתאם למפרט.ימדד וישולם במ"א. 50מ"מ ו63מ"מ,  011מנדרול לצינורות העברת   

 

 בניית צווארונים לתאים

 סעיפים 18.01.1040 בכתב הכמויות

מטר. ימדד וישולם לפי יחידה. 0.5לתאים חדשים או ישנים בגובה עד בניית תוספת צווארון   

 

 חיבור צנרת חדשה לתא קיים

 סעיף 18.01.1071 בכתב הכמויות

ל וי וניקוי התא, חציבת פתח הכנסת הצינורות כולל מופות וביטון ותיקון טיח התא הכהסעיף כולל גיל

כל קבוצת הצינורות לתא. בהתאם למפרט חברות התקשורת. ימדד וישולם לפי כניסת  

 

 חפירה ובניית תא תקשורת

 סעיף 18.01.1200 בכתב הכמויות

ול חפירה ואספקת התא כולל טבעות חברות התקשורת ויכלאספקה, הובלה, התקנה וביצוע לפי מפרט 

 רצפה ותקרה וכולל מכסה. ימדד וישולם כיחידה.

 

 פירוק תאי תקשורת

 סעיף 18.01.1360 בכתב הכמויות

ק תאי תקשורת מכל סוג וגודל, פירוק מכסה והעברתו למחסני חברת התקשורת, פינוי הפסולת פירו

הפיקוחומילוי חפיר התא בחומר מאושר ע"י   

 

 תיקון משטח אספלט

 סעיף 18.01.9810 בכתב הכמויות

יבוצע עפ"י מפרט שפ"ע של עיריית ירושלים. ימדד  הפעלת סעיף זה היא רק באישור המפקח בשטח.

 וישולם לפי מ"ר.
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 פלדה  מבני -  19 פרק

 

 הנחיות כלליות 19.01

 כללי 19.01.01

 של לדהפ מבני  –19 לפרק תבכפיפו תבוצע בפרויקט הפלדה אלמנטי כל של העבודה .1

 יתהלאומ החברה – מ"בע ישראל נתיבי של וגישור סלילה לעבודות - הכללי המפרט

  .מבנה -שילוט גשרי   02 -פרק תת ,לדרכים

 למפרט בכפיפות העבודה תבוצע ,במפרט כלשהו לנושא ספציפית ייחסותהת באין .2

 .)הכחול הספר( בניה לעבודות משרדי הבין

 בעבודות המיושמים וההתקנות המלאכות קותהבדי ,החומרים לטיב מתייחס זה פרק .3

  .בפרויקט וסככת פרגולה שילוט גשרי בניית

 ,השוניםפלדה ה יצרני ,המשנה קבלני לרבות עבודות הפלדה את שיבצע הקבלן .4

 חייבים וכדומה  מגולוונות פלדה קונסטרוקציות ,טרומיים בטון עמודי ,כלונסאות

 טרום לבטון המפעל ,הקבלן .ומותד עבודות בביצוע כחמו ניסיון בעלי להיות

 מומחה יועץ להעסיק ןהקבל על .המפקח של מראש אישור טעונים והמסגרייה

 .לבצע שיש והבדיקות העבודה נוהלי את שיקבע לריתוכים
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר    -  23פרק  

 

 הנחיות כלליות 23.01

 כללי 23.01.01

הנחיות פרק  ,1378, ת"י 940ת"י  יבוצעו עפ"י הכלונסאות ויציקתם כל עבודות קדיחת .1

שור של חברת נתיבי ישראל בתוספת הוראות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגי 23

 .המפרט מיוחד ז

 .אלא אם מצוין אחרת בתוכניות 40-הבטון בכלונסאות ב .2

ת קידוח במסגרת ביצוע הפרויקט זה יבצע הקבלן עבודות ביסוס ודיפון הכוללו .3

נסאות בקטרים שונים ממפלסים שונים ובמועדים שונים עבור קירות ויציקת כלו

כן יבוצעו כמו   .רות התומכים ועבור ביסוס עמודי חישמול ותאורהביסוס הקי ,דיפון

כלונסאות על ידי הקבלן אשר ישמשו עבור קירות דיפון זמניים לצורך הגנה על הכביש 

 .ניםאו המערכות בשלבי הביצוע השו

 

 י הסביבה והאתרתנא 23.01.02

 להביא עליו .באזור התנועה ואת הסביבה תנאי את בהצעתו בחשבון להביא הקבלן על .1

 של ביצוע שלב בכל לרשותו מודיע אשר השטח ,במקרים מסוימים כי בחשבון

  .מצומצם הינו הכלונסאות

 הרשויות דיי על לו יאושרו אשר השונים התנועה בהתאם להסדרי יהיה הנתון השטח .2

  .תהמוסמכו

 ,לגלותן עליו אשר קרקעיות תת קיימות מערכות באתר כי בחשבון להביא הקבלן על .3

 הכלונסאות ביצוע את תכנןל עליו .ו/או להעתיקן לפי התכנון.עליהן ולהגן לסמנן

  .בהתאם

 או חוצות קרקעיות תת מערכות עוברות בו מקום בכל כי בחשבון להביא על הקבלן .4

 של מושלם ביצוע לו יאפשר אשר מיוחד סידור לתכנן יהיה עליו ,ונסאותלכל סמוכות

 בשלב הקידוח למקום מסוימים וחזרה כלונסאות ביצוע על דילוג כולל הכלונסאות

  .העבודה השלמת לצורך סילוקן או המערכות העתקת לאחר תריו מאוחר

 צורך יש) וכו' דהפל ,בטון גושי בגין(לקדיחה  ניתנות אינן אשר "הפרעות" של במקרה .5

 ."רזה "בבטון למלא מכן מחפר ולאחר ידי על פנותםל

 

 שיטת הביסוס 23.02

 לליכ 23.02.01

המרחק בין  .ויצוקים באתר הכלונסאות יהיו קדוחים ,בהתאם להמלצת יועץ הבסוס .1

 .הכלונסאות כמצוין בתכניות

 .ו/או שילוב של השתיים ו/או מכונה סיבוביתהקידוח תהיה בהקשה  שיטת .2
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חשבון בהצעתו את תנאי הקרקע המשתנים לאורך הקידוח על הקבלן להביא ב .3

עליו להביא בחשבון  .לשכבות סלע בחוזקים שוניםמשכבות מילוי בהרכבים שונים 

 .ייתכן שתתרחש חוסר יציבות בשכבות אלה -ת המילויושי בקידוח דרך שכבאת הקו

 .דשבייצוב הקדח בבטון וקדיחה מח יהיה צורך במקרה כזה 

אשר  ערוך עם מכונות לקידוח בהקשה ומכונות קידוח סיבוביות על הקבלן להיות .4

 ע השונות.מותאמות לשכבות הקרק

ת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביע .5

או מהצורך בשימוש במספר מכונות \, ושכבת קרקע כל שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי

לעומק הנדרש. למען הסר ספק התשלום עבור הקידוח  קידוח על מנת להגיעושיטות 

ונות ושיטות קידוח שונות ככל הנדרש לביצוע יהיה למ"א כולל שימוש במספר מכ

 ופן מושלם.העבודה בא

 המיועד הציוד ואת עבודתו תוכנית את פ"מנה אצל הקבלן יאשר ,העבודה ביצוע טרם .6

 תידרש כי הביצוע ובאופן יודהצ בבחירת בחשבון איבי הקבלן .העבודה ביצוע לצורך

 .הקידוח למקום בצמוד תנוע כבדה אשר לתנועה ובסמוך מוגבלים בשטחים עבודה

 

 שלבי ביצוע  23.02.02

ן להביא בחשבון כי ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם לשלבים הרשומים על הקבל .1

 .מהפרויקט בתכניות ובכל מקרה בכפוף להסדרי התנועה הזמניים הנגזרים

 החלק של מחדש וגילוי חפירה וכן לקדמותו מצב והחזרת כיסוי ,שלביםב ביצוע .2

 .לונסאותהכ של היחידה במחירי כלולים והם ישולמו בנפרד לא ונסהכל של העליון

 על הגנה לנושא נתיבי ישראל חברת של הכללי המפרט לדרישות הקבלן לב תשומת

 .הכלונס ביצוע גמר לאחר הזיון מוטות

 הסופיים הכלונס מפני הבולט הנדרש הזיון אורך כי לעובדה יתמופנ הקבלן לב שימת .3

 שימוש ידי על להשלימו יידרש הנדרש לאורך יגיע לא דה והקבלןבמי  בתוכניות מצוין

 ולא הקבלן חשבון על יהיה כל הנדרש  זה במקרה  הזיון להארכת מכאניים במחברים

 .ל"הנ בגין תביעות כל יוכרו

 

 ביצועתנאים כלליים ל 0323.02.

 צוות הקידוח .1

 .330-קידוח הכלונסאות יבוצע ע"י קבלן בעל סיווג א

 נסאותסימון כלו .2

ון יבוצע בהתאם למידות הרשומות הסימ .סימון כלונסאות יבוצע על ידי מודד הקבלן

 .בתכניות והמתייחסות לנקודות קבועות במבנה הקיים

 קידוח כלונסאות .3
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 לרבות ,אחד רציפה וביום בצורה הסופי אורכו לכל יעשה הכלונס קידוח .3.1

 והקבלן מידהב .פתוחים בורות להשאיר אין .היום באותו הכלונס יציקת

 .כנדרש מתאים יודצ עם מחדש להיערך עליו, זה בביצוע מתקשה

יחולו מפולות אם בקדיחה במילוי ואם בסלע סדוק מאוד או מכל סיבה אם  .3.2

 ,15 -בבטון רזה בדוח ולמלא את הקדח על הקבלן יהיה לעצור את הקי ,שהיא

כל עת יש לחזור על תהליך זה ב .ורק לאחר שהבטון התקשה לחזור ולקדוח

  .שנתקלים במפולת

 יםכלולם יהיו וה תוספתכל תשולם וזר לא והקידוח החבעבור הבטון הרזה 

 במחירי היחידה של הכלונס.

חללי מערות תת רוויים ב ,אזורי הקידוחים המתוכננים בכל שטחי העבודה .3.3

 .יות וקיים חשש לאיבוד ראשי מקדח כתוצאה מביצוע עבודות הקידוחקרקע

לא תוכר כל תביעה בגין הנזק  -ראש המקדח לחלל שכזה במקרים של נפילת .3.4

נגרם כתוצאה מאיבוד ראש המקדח ועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון ש

 .במחירי יחידתו

ע"י קבלן למלא את החלל במקרה של גילוי חלל/מערה תת קרקעית יידרש ה .3.5

בטון רזה ולאחר מכן להשלים את הקידוח ויציקת הכלונס במיקום ובאורך 

"ק( אשר עבור מילוי הבטון הרזה ישולם בנפרד לפי כמות בטון )מ, הסופי

נוצקה בפועל, המדידה ותשלום רק בנוכחות הפיקוח ואישור מוקדם של 

 מנה"פ.

רה זה ייעשה הקידוח במק .הדיפוןלא יותר קידוח כלונסאות צמודים בקירות  .3.6

השלמת הקידוח של כלונסאות צמודים תתאפשר רק לאחר  .כל כלונס שלישי

ימים  3א לפני מחוזקו הסופי ול 50%הגעת חוזק הבטון בכלונס הסמוך ל 

עם  . , לצורך כך תבוצע בדיקת חוזק לחיצההסמוךמתום יציקת הכלונס 

דיקת חוזק הכלונס הצמוד ללא בימים ניתן לבצע את  7זאת, במידה וחלפו 

 .של הכלונס הקיים

 תכונות הבטון .4

 )הירוק הספר(וגישור  סלילה ודותלעב הכללי המפרט יעמוד בדרישות הבטון .4.1

 :הבאים נוייםבשי 23ופרק   02פרק 

 בטון ק"למ ג"ק 400על  תעמוד המינימאלית הצמנט תכולת .4.1.1

  0.55על   יעלה לא צמנט המים יחס .4.1.2

של  קונוס שקיעת לבטון להבטיח שי טרמי צינור דרך ההיציק את לאפשר כדי .4.2

 .גבוהה ועבידות  "8-"7

 40-ב -ל יתאים שחוזקה מתאימה תערובת נןלתכ הקבלן נדרש כך לצורך .4.3

 התערובת .לצורך בהתאם אויר ומעכבים כולאי כגון ערבים הכוללת

 28-ו ימים  7בגיל  חוזק בצירוף בדיקות פ"מנה לאישור תועבר המתוכננת
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של הכלונס  היציקה ביצוע טרם יום 30תבוצע  רובתהתע תכנון הגשת .יםימ

 .הראשון

 תהליך היציקה .5

ו העליון יוצמד בחלק ,בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה - צינור מגן .5.1

אורך  .של הבור צינור )שרוול( מפלדה בקוטר גדול במקצת מקוטר הקדח

 .תוך הבור(מ' ב 2.3 -י השטח ומ' מעל פנ 0.7מ' ) 3 -הצינור )שרוול( יהיה כ

 תפקידו של השרוול לשמור על צורת ראש הכלונס ובמיוחד כאמצעי בטיחותי

צינור  .הבטוןעבור העובדים הנמצאים באזור ראש הכלונס בזמן יציקת 

מ"מ. האחריות הבלעדית לאספקה  10הפלדה יהיה בעל עובי דופן מינימלי של 

 עבור כך.לא תשולם כל תוספת ושימוש בצינור מגן הינה של הקבלן, 

 פ"מנה שווידא לאחר ורק אך ביציקה להתחיל לקבלן יותר כי כאן מודגש .5.2

 .זה לכלונס המיועדת הבטון כל כמות נמצאת באתר כי שרואי

 ,או כל פסולת אחרת  ,ללא הפסקה עד לקבלת בטון נקי מעפרתבוצע היציקה  .5.3

 לאחר שיובטח שכלוב רוק או שליפת צינור המגן תיעשה רקיפ .בראש הכלונס

 .הזיון אינו שוקע בבטון הטרי

 מטרים  5יהיה  הטרמי צינור כי בזה מודגש. 8" יהיה הטרמי הצינור קוטר .5.4

 .השונים קההיצי שלבי בכל הבטון בתוך לפחות

מודגש בזאת שאחרי הכנסת כלוב הזיון וצינור הטרמי ולפני יציקת הבטון  .5.5

 .מקדח נקוי שטוחבכלונסאות יש לנקות את תחתית הקצה ע"י 

 תות הכלונסאותסי .6

 ,נדרשת פעולת סיתות של ראש הכלונס או האלמנט ,לאחר התקשות הבטון .6.1

בטון תקין ועומקו  הסיתות יחשוף  .באופן שלא תיגרם פגיעה בזיון בכלונס

אם הסיתות לא הגיע למפלס ראש הכלונס  .ס"מ 30-של הסיתות לא יפחת מ

: סיתות מנה"פהנדרש לפי הנחיות  יבצע הקבלן את ,או האלמנט המתוכנן

 .עד למפלס המתוכנן ,או יציקה משלימה ,נוסף

 הכלונס של העליון יהיה בקצהו הסיתות לאחר כי הקבלן יבטיח מקרה בכל .6.2

  .קרקע או פסולת סימני וללא נקי וףצפ בטון

ידי -מאושר על ,הסיתות ייעשה באמצעות פטיש אוויר ידני או ציוד אחר .6.3

 הסיתות עקב ייפגע בכלונס והזיון היה .בכלונס הזיון על השמיר תוך  ,מנה"פ

 התיקון .המתכנן יבחר בה דרך בכל הזיון את הקבלן לתקן/להחליף על יהיה

 .נוספת קבלה תמורה אפשרות ללא הקבלן חשבון על יהיה

 בדיקת כלונסאות .7

הבדיקה תהיה ע"פ  .כלונסאות יבדקו בדיקות אולטראסוניותהחלק מ .7.1

  .וגישור כללי לעבודות סלילהדרישות המפרט ה

 צינורות בקרהיבוטנו שיטה האולטרסונית בבדיקות ביצוע העבור  .7.2

  .תבכלונסאו
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 אנכיותם ורציפותם תשמריחוברו על ידי ריתוכים אל כלוב הזיון ו תהצינורו .7.3

  .בקפדנות

בליטות  וללא ,לאורכם יהיו באמצעות מופות מוברגות תהצינורובורי יכל ח .7.4

  .ושבבים

כל החבורים יהיו אטומים וימנעו  .פקק מוברגהצנור תחסם על ידי תחתית  .7.5

  .תוהצינורכניסת מים ו/או בנטוניט לתוך 

 .פקקי גומי בעת היציקהס"מ מעל פי הקידוח ויסתמו ב 30יובלטו  תהצינורו .7.6

כל הכלונסאות אשר לא ייבדקו בבדיקה אולטראסונית ייבדקו  בבדיקה  .7.7

 .סונית

 

 קידוחי גלעין .8

חשש של פגם רציני ברציפות הכלונס או מצביעים על  הבדיקהאם ממצאי  .8.1

קידוחי גלעין לבדיקת רציפות  רשאי להחליט על ביצוע מנה"פ ,באיכות הבטון

שמתאים  3רה כזה יהיו הקידוחים בקוטר "במק .היציקה ו/או החוזק

  .לבדיקות חוזק בטון תקינות

ישירות והעקיפות הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין ההוצאות ה .8.2

  .רוכות בביצוע הקידוחים להוצאת המדגמים הכ

אשר אם לפסול את הכלונס או ל "פמנהיחליט  ,עפ"י תוצאות קידוח הגלעין .8.3

עשה לצורך התיקון או החלפתו של הכלונס הפסול ע"י נו וכל מה שייוקיתאת 

 .יהיה על חשבון הקבלן ,או שיטה אחרת ,הוספת כלונסים אחרים

 

 ת:מדידת עדו .9

של מיקום  (As Made)כלונסאות יעביר הקבלן מדידת עדות עם סיום ביצוע ה .9.1

ונס לאחר סיתות ומפלסי ראש ברזלי הזיון אשר הכלונסאות כולל מפלסי הכל

 הכלונסאות.בולטים מ

המדידה תועבר לבדיקה ואישור של מנה"פ והמתכנן, אין להמשיך בביצוע  .9.2

 ראש הכלונס בטרם קבלת אישור של המדידה.

יקום הכלונסאות יהיו בהתאם למפרט הכללי סטיות המותרות של מה .9.3

ס"מ.  5קום הכלונס לא תעלה על לעבודות סלילה וגישור, סטיה אופקית במי

לות מכך על הקבלן יהיה לבצע על חשבונו תיקונים במידה ויהיו סטיות גדו

 ככל שידרש על ידי מנה"פ והמתכנן.

 

 ותכולת מחיר אופני מדידה 23.04

 האבחנה .כלשהו לעומק זהה יהיה היחידה א ומחיר"מ לפי תהיה לתשלום דההמדי .1

 .כמפורט בכתב הכמויות הקוטר י"עפ תהיה כלונסאות בין
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מפלס עליון מתוכנן של  -הסיתותאחרי  הכלונס סממפל יהיה לתשלום הנמדד האורך .2

 לאמור בכפיפות בפועל הקבלן הכלונס שביצע תחתית למפלס ועד כלונס כמצוין

 .פ"מנה ולפי הנחיות וכניותבת

 לא תשולם כל תוספת תמורה בגין קדיחה בסוגי סלע/קרקע שונים )רכים וקשים  .3

ובדומה לא יינתן תשלום  כך .כאחד( מעבר למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות

או בעת  או מכונות קידוח בזמן הביצוע/כפול למ"א קידוח במקרה של החלפת שיטות ו

 , חללים וכו'.ת בעיות כמו מפולותקידוח חוזר בעקבו

 עקב ,כניותבת מאשר יותר גבוה למפלס מגיע שראשם כלונסאות יבצע והקבלן במידה .4

 בטון לסלק עליו יהיה מכך וצאהתוכ ,כלשהי אחרת או מסיבה שלו הביצוע שיטת

 או לח במצב יסולק הבטון אם בין וזאת ,לתכניות להתאימו כדי הכלונס בראש עודף

 גם חיצוב  .לתשלום יימדד לא ,ביסוס אלמנט של הזה העודף הקטע ,קשוי במצב

 .היחידה במחירי כלול ויהיה לתשלום דדיימ לא הכלונס של העודף הקטע וסילוק

בגין כך תשולם תוספת תשלום עבור  ,40-וצעו עם בטון מסוג בבכל הכלונסאות י .5

  .ות( וזאת בהתאם לסעיף בכתב הכמוי30-)במקום ב 40-שימוש בבטון ב

 צוע העבודה לרבות:ית כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבהמחיר יכלול א .6

 .נסאות וסילוקן בגמר העבודהרמפות זמניות לביצוע הכלו .6.1

הקרקע והסלע  ,המילויידוח דרך כל שכבות קלרבות ה ,קידוח כלונסאות .6.2

 לשפיכת המאושר אל אתר מהקידוח המוצא החומר סילוק כולל ,הקיימים

 .מהאתר כלשהו במרחק ונמצא ,פסולת

 .(בנפרד יימדד עצמו הזיון(כשלם  או בחלקים אם ביןהזיון  תקנת כלובה .6.3

 .ן בעת ביצוע הקידוחיםשרוולי מג .6.4

מ"מ לפחות  16כולל חישוקים בקוטר  םמוטות זיון ספירליים אלכסוניי .6.5

הכל כנדרש  .המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם לזיון

 .המתוכנן לחיזוק כלוב הזיון

 .זה לשימוש בטון וגלגלות ,הזיון לכלובי מרחק שומרי ,צינורות .6.6

 .ינור טרמיש בצלרבות השימו יציקההבטון וה .6.7

ראש הכלונס למפלס המתוכנן  תוהכנ עד לקבלת בטון נקי הכלונססיתות  .6.8

 כולל ניקוי הזיון ללא פגיעה בו וכולל ,להתחברות אל אלמנטי המבנה מעליו

 ,מנה"פתת אל אזור מאושר ע"י ושיירי הבטון המסו הרחקת הקרקע הנחפרת

 .ןס"מ מהכלונס מעל מפלס מתוכנ 30לרבות סיתות לפחות 

יקות גלעין בהתאם דוב ,וסוניות בדיקת הכלונסאות בבדיקות אולטרסוניות .6.9

 .להחלטת מנהל הפרויקט

 מדידת עדות של הכלונסאות. .6.10

 ויציקת הכלונס לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר .6.11

 .לס נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר הכלונסבמפ
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למסומן  ש הקבלן להעמיק את הכלונסים מעברבמידה ובמהלך הקידוח יידר .6.12

מקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה הנקובים עהה ,בתכניות

 .בהצעתו שבכתב הכמויות ללא כל תוספת עבור הגדלת העומק

 , התארגנויות חוזרות לונסאות בשלביםוספת עבור קידוח הכלא תשולם כל ת .6.13

 .ועבור חפירות גישוש

דרך הבטון רזה חוזר קידוח מילוי בטון רזה וור לא תשולם כל תוספת עב .6.14

 .נתגלתה אי יציבות של הקדחשבמקרה 

 באלמנט תיקונים או/ו הביסוס אלמנט פסילת של מקרה בכל כי במפורש מודגש .7

 כשצורת  בלבד הקבלן חשבון על כולו קוןהתי יהיה  הוא פגוםש קבע פ"שמנה הביסוס

 .בלבד פ"מנה ידי על נקבעים התיקון והיקף התיקון

עלות  .סעיף נפרד בכתב הכמויותבצינורות הבדיקה ימדדו לפי מטר אורך וישולמו  .8

 .הסתימה בדייס צמנט נכללת במחיר הצינור

 .מויותבכתב הכ 02בפרק הזיון יימדד וישולם בסעיף נפרד  .9

 .יימדד וישולם בנפרד 30-במקום ב 40-בטון בתוספת עבור  .10

וישולם בנפרד בסעיף בטון רזה למילוי  מילוי חללים/מערות תת קרקעיות יימדד .11

 .חללים
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 סידורי נגישות לנכים  -  27פרק 

 

 כללי 27.00

חד דרישות המפרט המיו כל. 27פרק " מפרט כללי לעבודות בנייה"מפרט זה הינו השלמה לדרישות 

 .  עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי

 וף ליועץ נגישות ובאישורו.כל סידורי נגישות לנכים יהיו בכפ

 

 :באותבפרק זה יכוסו העבודות ה

 מישושית ופס מובילריצוף אבן 

 

 דוגמאות 27.01

 . הקבלן יספק דגמים לאישור האדריכל והמפקח -
 .רוו זהים לדגמים שאוששיותקנו יהיריצופים כל ה -

 .הדוגמאות שאושרו יימצאו בשטח האתר עד לגמר העבודה -
 

 ישותפירוט אבני הנג  27.02

רה, הידוק שתית, שכבת מצע ע"פ התכניות, חפיאספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח : תכולת מחיר

 מהודק.

 

 )עיגולים( הנגשהריצוף אבן סימון ל 27.02.01

  ס"מ 20/20/6 מידות:   

 יט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"עגמר: על בסיס ט   

  ף, מנוגד לריצוגוון: לפי בחירת האדריכל    

 אופן מדידה: מ"ר   

 

 )פסים( גשההנל פס מובילריצוף  27.02.02

  ס"מ 20/20/6 דות:מי   

 גמר: על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע   

  מנוגד לריצוף ,גוון: לפי בחירת האדריכל   

 אופן מדידה: מ"ר   
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 ושיקום נופי  פיתוח האתר  -  40פרק 

 

 כללי  40.00

דצמבר  –ית ללי )מהדורה חמישבמפרט הכ 40ד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק מפרט מיוח

 נטיים אחרים שלו ,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.וו(, או פרקים רל2009

ם של ינטיופציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלונדרשים ע"י פירוט סהעבודה והחומרים ה

 העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.  המפרט הכללי הקשורים לביצוע

ומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה של כל החלקים והחהעבודה תכלול אספקה 

 בהתאם למסמכי החוזה, וביצוע העבודה.

יש לקבל  -, בו מופיעה התייחסות לבטון קונסטרוקטיבי ות בפרטים ובמפרטיםבכל מקום בתכני

 לבטון.  הנחיות ואישור קונסטרוקטור

במפרט טכני מיוחד זה לגבי העבודה המפורטת  במקרה והסעיף בכתב הכמויות כולל יותר מתכולת

 מוצר מסויים, יגבר הסעיף.

 .2009צמבר ד -, מהדורה חמישית 40המפרט המיוחד מסתמך על פרק 

 מיוחד מתייחס לעבודות הבאות:המפרט ה

 ריצוף אבן טוסקנה בגמר מסותת -

 ותתאבן גן רחבה בגמר מס -

 חבקים לעמודי רמזור, חישמול ותאורה -

 עומר שליט העתקת אנדרטת -

 ותדוגמא  40.01

 , הצבע והגמר בהתאם יח' מכל סוג 2-לא פחות מלחומרים הנ"ל של את הדוגמאות לאישור הקבלן יגיש 

  ור טובה.לכתוב ובאיכות גימ

 

 ( ובדיקותMock- upsדגמי דמי )  40.02

 וגשו לאישור לפי המפורט להלן:דגמי הדמי החזותיים יבוצעו וי

 בן ריצוף טוסקנה מ"ר ריצוף משטחים בא 3 -

 מ"א אבן גן רחבה  3 -

 סט קומפלט של חבק לעמוד )מורכב מארבעה רבעים( מכל סוג -

מפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה ייקט במקום שינחה הדגמי הדמי יוקמו באתר הפרו

 ם סופיים. לדמות תנאי ביותר על מנתהמתאימה והשלמה 

  ות עבור הפרויקט.לאיכ האסתטיקהדגמי הדמי יקבעו את סטנדרט 

, ללא פירוקם או דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות

 . הזזתם
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דות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור לא יחל בביצוע העבוהקבלן 

 נויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. ולעשות בה שי

 קבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.ספק, לא תשולם ל למען הסר

 

 עבודות ריצוף  40.03

 יצוףתכולת מחיר לר •
החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת אספקת והובלת 

 ל ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך.חו

 

 ףביצוע הריצו •

 הנחת הריצוף  -

יצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י האדריכל. ב

לת הריצוף" המסומנים בתכניות. התקדמות הריצוף תהיה בהתאם ל בהתאם לקווי "התחהריצוף יתחי

השפה או  תחיל בכל מקרה מאבניתהנחת הריצוף י "התחלת הריצוף". לחיצים המסומנים מקוו

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה  –בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות התיחום 

חיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת שפה הנגדית. יש להתהנדרשת, לעבר אבן ה

 פזי.ו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרזחילה של האבנים(. במפגש עם ק

יש להקפיד שהאבן החתוכה  .עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתייים חיתוך האריח

 ניצבת ישרה. תישאר ללא פגמים, עם דופן

ס"מ  3-4 ות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול בעובייונחו על שכב הריצוףאבני 

 ס"מ.  2ומצע טיט בעובי 

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון אחד, ונפסקים  –שקי מקשר ר האבנים הינו מיסוג המקשר בכל סידו

היה מסוג א' כמוגדר במפרט המצע י. ס"מ כל אחת 20בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .2014, 51הכללי, פרק 

 סימון גאומטריה לריצוף

 סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד. יש לבצע

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים בגאומטריות  2כל  ם וקשתיים יסומנוקווים אמורפיי

 עם.ריכל בשטח טרם ביצוקשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האד

 סטיות אפשריות

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2פני שכנתה לא תעלה על סטייה בין פני אבן ל

מ' ופלס מים. לבדיקת  3עשה באמצעות סרגל שאורכו מ' ת 10ורכים עד בדיקת הסטיות בריצוף לא

 אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 "מ.ס 1±המתוכנן מעל  תותר סטייה מהגובה לא
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יצוף, מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין אלמנטים עיבוד כיוון דוגמת ריצוף, שינוי כיוון בר –"קווי שינוי" 

ן שפה, ריצוף בקשתות, ניסור בזווית, התאמת יחידות מיוחדות סביב פתחי דרגות, קירות, אבכגון מ

כנדרש. במידה והחלק הדרוש להשלמה  יבתיים וכדומה יהיועצים, ריהוט, מתקנים, אלמנטים סב

מת היציקה תתבצע תוך יצירת פוגה זהה לאבן ס"מ תורשה השלמה עם בטון מוסף. השל 3-יפחת מ

רובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו, עפ"י סרגל מתאים.  תע הסמוכה ע"י

. כמות הפיגמנט 20ב -פחת מק בטון ההשלמה לא יהוראות והמלצת יצרן האבנים המשתלבות. חוז

 בטון ההשלמה  גווןקל הצמנט בתערובת. )משקל פיגמנט(, מסך כל מש  4%ביחס לצמנט לא תעלה על 

בכל מקום בו מצוין פיגמנט או גוון הכוונה  יצוין אחרת במסמכים. , אלא אםף על ידויהיה גוון הריצו

הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה  . השלמות הריצוףפקחבאיכות טובה מאושר ע"י המתכנן/המלצבע 

 אחרי ההידוק.

להניח במקומות החיבור מרצפות שלמות או חלקי מרצפות  במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש

 קיימים, ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות.מנוסרות במישקים 

, בין אריח לאריח מ"מ 2-3רווחים של יש להשאיר מבאריחי ריצוף ללא  מרווחונים )"ספייסרים"( 

 .לצורך מילוי בחול

ם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בה 

צמנט,  1. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק ס"מ 5נו עולה על השפה אי

מ"מ. יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוון  6.5ודלו המקסימלי חלקים אגרגט שג 2חלקים חול ו  1.5

 והבטון יהיה על בסיס צמנט לבן.ריצוף ה

 

 ריצוף אבן משתלבת  40.03.01

 ס"מ 7עובי ס"מ,  25/25 25/12.5 12.5/12.5מידות:    

 גמר: מסותת, דגם טוסקנה תוצרת אקרשטיין או ש"ע   

 גוון: לפי אדריכל על בסיס טיט לבן   

 אופן מדידה: מ"ר   

 המחיר כולל: טיט, חול ועבודה.   

 

 גן וחבקים לעמודיםאבני   40.04

 בני גן ולחבקים לעמודיםתכולת מחיר לא •
 ת, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק,בשטח ע"פ התכניו פיזור, החומרים אספקת והובלת

 ורך(וחגורה סמויה )לפי צ משענת בטוןו חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד

 וחבקים לעמודיםביצוע אבן גן  •
לאחר הנחת ופילוס  .והדוקים מיושרים מצעים האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי

  ובה האבן.מיכה עד למחצית גהאבן יש לצקת גב בטון לת

 

 אבן גן רחבה 40.04.01

 ס"מ 10/20/50מידות: 
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 גמר: מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע

 קרשטיין או ש"עגרפית לפי קטלוג א גוון: אפור

 אופן מדידה: מ"א

 

 חבק לעמוד רמזור 40.04.02

  ס"מ 25/25/6מידות: 

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע

 צוףגוון: לפי הרי

  ח'אופן מדידה: י

 

 חבק לעמוד תאורה וחישמול 40.04.03

 מידות: לפי עמוד 

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע

 לפי הריצוףגוון: 

  ידה: יח'אופן מד

 

 העתקת אנדרטה  40.05

לשימור, שהעבודה בקרבתם נדרשת לזהירות בתחום הפרויקט קיימות מספר אנדרטאות המיועדים 

למבנה הצופים שבגבעת התחמושת )אנדרטת עומר שליט(  סומנת אנדרטה סמוךיתרה. בנוסף מ

בעת הביצוע בשטח חדש לפי התכניות.  שהקבלן אחראי לפירוקה הזהיר, אחסונה והעתקתה למקום

 תינתן הנחיה נקודתית ע"י האדריכל ושפ"ע.

יטות והאמצעים י המפקח והאדריכל טרם תחילת העבודות את כל הכלים, השהקבלן נדרש להציג בפנ

 צוע עבודות ההעתקה והשימור.לבי

 

י עצמו. : כל העבודות הנדרשות לטיפול בכל אחד מהאלמנטים בפנתכולת העבודה והמחיר •

 –ללו בין השאר, אך לא רק העבודות יכ

 ניסור הביסוס במסור ייעודי -

 העתקה זהירה במנוף  -

 ם שלבבתחום שטחי ההתארגנות של הקבלן בצורה שלא יינזק בשו אחסון -

ט למקומו החדש וקיבועו בהתאם לתכניות ובהתאם לפרטי החזרת האלמנ -

 הקונסטרוקטור והאדריכל.

 : קומפלטאופן המדידה •
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 גינון והשקיה  –  41 פרק

 כללי 41.00

פברואר  -הדורה רביעיתמ) במפרט הכללי 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 

 2001 )מהדורה ראשונה, 41.5ת גנים, פרק ינון והשקיה: אחזקוהמפרט הכללי לעבודות ג(, 2009

בהתייחס הרחבה של העבודות  מהווה(, ומשרד הביטחון/ההוצאה לאור -בהוצאת ועדה בין משרדית 

 ויות.לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמ

הדרושים לשם ביצוע העבודה  ים, ציוד ואביזריםהעבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומר

 .בהתאם למסמכי החוזה

 וחד. אחרת במפרט טכני מיעל הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר 

בין מספור סעיפי קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה ל בהכרחעל הקבלן לקחת בחשבון שאין 

  המפרטים האחרים.

מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית מערכת ההשקיה  כולל אתזק את הגן על הקבלן יהיה לתח

לא ישולם בנפרד  ים. עבור תחזוקה זוחודש שנה ותשעהולאחר שתילת שתיל האחרון לתקופה של 

 ומחירה כלול במחיר הביצוע.

 

 בטיחות ורישוי

 במפרט המיוחד. הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט מחירי היחידה בכתב 

 יבוצעו ע"י אנשים מורשים -חומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים בודות עב

 בחומרים אלו.  לביצוע עבודות

ע מוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצהשי

 ובחוברות בהמלצות.וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר 

 

 סימון 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד 

ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא ת עצים בשתי יתדות לנטיע

כן  ואישור האדריכל. כמות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב יתחיל בחפירת בור

 יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.

 

 קיימיםשמירה על עצים וצמחיה 

חלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ובשוליו. עם זאת, חל איסור מו

י עצים יעשה הדבר רק פים או פגיעה בשורשמידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענב

עשו בנוכחות לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים לכך. פעולות הגיזום וחפירת השורשים יי

ית פקח מטעם הרשות המוסמכת בשטח. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גיזום ובהנחי

 כריתה מכל סוג.ו
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 תכנון גנני עבור צמתים

מ'. סוגי העצים יוגדרו ע"י  2עו עצים דקי גזע עם נוף גבוה מהראות בצמתים יינט בתחום משולשי

 האדריכל והאגרונום.

 

 בודה ם הנדרשים במהלך העשלבי ביצוע ואישורי

ן והשקיה והמפקח גינופיתוח, לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: 

 לקבלת הסבר כללי. 

על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות השתילים,  היביצוע להזמין הצמחיעם קבלת תכניות ל

 מראש. כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו

ללא אישור בכתב לכל . אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים הקבלן המבצע

 לב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:ש

 ביםהדברת עש -

 יסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן.ניקוי  השטח בכ -

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. -

הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע עבודות  סוג הדשנים, חומרי תאום  -

יב או בצמחייה ר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסבהכשרת הקרקע. לא יות

 עדת לשתילה וזריעה בשטח.המיו

 גמר הכנת קרקע. -

טר לפי המיקום, קו ן,ולפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימ -

י הקרקע הגננית הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילו

 ם.השקיה, והדברת עשביאו טמינה של מערכת ה/רק לאחר פרישה ו

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. -

 תלה(.אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במש -

 שתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.אישור לסוג ה -

 .גמר שתילה -

תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו 

בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות ובגין  חשבות בצרכי העבודההת

 האמור לעיל.

תשעה חודשים יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון למשך ר המפקח באתה באישור לאחר מסירת העבוד

לא קבלן ה התשלום יהיה לפי כתב הכמויות בחשבון של דונם לחודש. בהתאם למפרט האחזקה הכללי.

עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים להדברת עשבים תשלום וספת כל תיקבל 

 ה. ולביצוע שתילה ואחזק



103 

 

 

 

 

 ופסלים העתקת אנדרטאות

אחראי לפירוקם בתחום הפרויקט קיימים מספר אנדרטאות ופסלים המיועדים לשימור, שהקבלן 

מנט תינתן הנחיה נקודתית ע"י תכניות. לגבי כל אלהזהיר, אחסונם והעתקם למקום חדש לפי ה

 האדריכל ושפ"ע.

טות והאמצעים ות את כל הכלים, השיהקבלן נדרש להציג בפני המפקח והאדריכל טרם תחילת העבוד

 לביצוע עבודות ההעתקה של כל פסל ואנדרטה.

 

עצמו. כל העבודות הנדרשות לטיפול בכל אחד מהאלמנטים בפני  :תכולת העבודה והמחיר •

 –ו בין השאר, אך לא רק העבודות יכלל

 ניסור הביסוס במסור ייעודי -

 העתקה זהירה במנוף  -

 יינזק בשום שלבשל הקבלן בצורה שלא אחסון בתחום שטחי ההתארגנות  -

 החזרת האלמנט למקומו החדש וקיבועו בהתאם לתכניות ובהתאם לפרטי -

 הקונסטרוקטור והאדריכל.

 : קומפלטאופן המדידה •

 

 

 דוגמאות 41.01

 צוינו אשר הצמחים וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על -

 .מהאדמה וגריםב-חצי כעצים או/ו יםבמיכל שתילה/לנטיעה

 האדריכל עם מראש ואםשית בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים -

 .קבלןה של ברכב  יקוים רהסיו מועדו. לפני שבועיים לפחות

 משרד ליד למשמרת יישארו  האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל -

 .הקבלן ובאחריות יביד ומטופלים גודריםמ ,המפקח

 דוגמא כעצי וסימונם ישורםא לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים -

 .מאושרים

 הקבלן לנדרש. הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה נואי הקבלן י"ע סופקוש הדוגמאות אישור -

 ולפי החוזה/המכרז מסמכי לפי הנדרשים םהצמחי את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי

 .המפקח הוראות

 

 

 הכשרת הקרקע לגינון 41.02

 תכולת העבודה: •
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מת גן, יישור גנני, מילוי אדתיחוח, ה, סוח עשבייה, הדברת עשבייייקוי השטח מפסולת וצמחיה, כנ

 זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

 :תכולת המחיר •

באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת  וי בורות, חפירה, שתילה, מילאספקה, פיזור קרקע גננית

 ,מפרטת הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט בלמקום שיורה המפקח, וכל העבודו

חודשים ממסירה סופית של כל העבודה בהתאם  9-שנה וי הגינון, כולל העצים למשך אחזקת כל שטח

אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק  .41.5פרק  הכללי לעבודות גינוןוהמפרט המזמין לדרישות 

40. 

 

 כללי •

דריכל פטוף עפ"י דרישות אמערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טקווים מוליכים ל

 ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 

 -שנה וואחזקה ל דרושים לביצוע שתילהוכל עלויות המים ה יםחודש 9 -שנה ו אחריות לצמחיה למשך

 זמין. מחיר אחזקה לפי דונם.חודשים. בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המ 9

ג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות )בהפרשים ת לבצע שינויים בסוהיזם שומר לעצמו את הזכו

תקן ו לקבלן בהתאם לחיר או תוספות ישולמשל מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מ

 שוהם.

מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על 

 עצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.תיאום מלא לאספקת ההשתילים, כולל 

לצורך  נה למפקח,ולהראות את המדידה הראשו לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים

ודשי ח 9עד למועד מסירה סופית ובמשך היא עלות המים  .דת כמויות המים לביצוע ואחזקהמדי

 פ החלטת המפקח.ע" –פ הנמדד במונה בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע" האחזקה.

 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה •

חים וכן הקבלן לנקות את השט בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על

 לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת. 

 בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום.  העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר

מו כע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי המפקח. מהסוג המאפשר ביצו הכלי המכני יהיה

שלא ניתן לבצע בכלים מכניים.  ים בכל אותם המקומותכן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידי

הניקוי והחישוף יישור השטח מהמצב שלאחר  עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת,

. הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאתרי ריכלאדהנדרש בהנחיות ה ליישור סופי

תאום ותשלום אגרות  ת מוסמכת אחרת. חובתפסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשו

 ישא בכל ההוצאות.ילמוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו 
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 עיבודי קרקע  •

 50לה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק מת גן או כאשר השתילפני מילוי השטח באד

 ית גבהים. כולל יישור סופי בהתאם לתכנ ,ס"מ באמצעות משתת רוטט

ם. יד עד לקבלת פני שטח חלקימגרפת או  קלטרתטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י יישור הש

 קרקע בוצית. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא ב

 -מהשטח לאתר אשפה מאושר  יורחקובמהלך העבודה  ותגליס"מ אשר  5-ים מולת ואבן הגדולכל פס

 על חשבון הקבלן. 

 הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות.לפני היישור הגנני 

 

 

  גינון והריצוף בחומרי הדברהריסוס שטחי ה •

 תבוצע הדברת עשביה באופן הבא: חישוף ויישור השטח,לאחר גמר עבודות ניקוי 

ד להופעת עשביה חד ע ,שבועות 3שה ימים במשך ומ"ק לדונם כל של 15השקיית הקרקע בכמות של 

לעידוד נתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת ש

ירוססו בהתאם להוראות  הם ה מפותחת ורעננהלאחר הופעת העשבים וקבלת עלוו והנבטת עשבייה.

 המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

ות הצמחייה רטובה. בכדי למנוע נזקים רוחות וכן כאשר עלו אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן

. במידה ולמרות זאת יש נזקים מריסוסים אלו בסביבה ישתמש הקבלן במשטחשלצמחיית תרבות 

 ונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. ן את הנזקים על חשביתקן הקבל

וקבלת אישורו  לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום

דברה, סוגי ה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, יעילות ההלתמות

ח עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל ר ריסוס נוסף. כיסוהצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזו

 המפקח.על כך שלב, תדירות ומקום שיורה 

ת היצרן. העבודות בחומרים כימיים יבוצעו משרד החקלאות והוראותכשירי ההדברה יעמדו בדרישות 

 בצמחייה ובעלי חיים באזור. תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע 

 בודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. י עובדים מורשים לעעבודות הריסוס יבוצעו ע"

ת לעיל, ההשקיה עפ"י ההנחיו לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחרבשטחי גינון 

מקרה הקבלן אחראי  פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל 1-2כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 . להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית
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 תיחוח •

וע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח המזמין/אדריכל, על לאחר ביצ

ס"מ בעזרת  40יוב הקרקע. התיחוח ייעשה לעומק מינימלי של תיחוח לפני תחילת ט קבלן הגינון לבצע

כן, -מקום. כמואפשר ביצוע תקין ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של הציוד מכני מן הסוג המ

ע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים, תבוצ

 מיוחדים או כל כלי אחר. ע בעזרת "קילשונים" הפיכת הקרק

 במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.

 

 ול ודישון שטחי גינוןזיב •

 ס"מ 70-30עומק : מידות

יאושר על סמך בדיקת ו 801ספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי הקומפוסט לא: החומרתכונות 

 פוסט.מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומ

 בשטחי הגינון, שיחים ושתילים וכל המתואר בסעיף זה. מ"ק –יבול : זאופן מדידה

ם , פיזור, תיחוח, מיבלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן: הוהמחיר כולל

 והשקייה וכל המתואר בסעיף זה. 

  :זיבול •

 םמ"ק לדונ 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1כל שיחים ושתילים במי

 טר הומוס. לי 1.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל 

 לעץליטר קומפוסט מועשר  100תוספת  -עצי דקל 

 ליטר קומפוסט לעץ 50וספת ת -עצים אחרים 

 :דישון •

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  – לעצים

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -לדונם, ו ק"ג סופרפוספט 100 – לשטחי גינון

ליטר  0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -קיה במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההש

 מים בכל השקיה. למ"ק

באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י כלים  הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע את

ח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על זבל שישאר בשט תחחת.ידניים או במ

 הקודם(. חשבונו )וכן סילוק הזבל

ים בודדים פיזור הזבל והדשן ו כאשר יש שתילת עצמ' ו/א 1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 

תילה והנטיעה ולאחר יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד הש

בתהליך  דונם.קוב ל 30הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

 י מילוי הבור.ול עם אדמת הגן לפנהשתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיב

שתנה תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון מ

 ג האוויר.בהתאם לתנאי מז
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 אדמת גן 41.03

 תאור ותכולת המחיר: •

ח בשטח ע"פ תוכנית או למקום שיורה המפק מקומות הדרושיםאספקה, ב. הובלה, ג. פיזור בא. 

ה הדרוש ולפי הרומים הדרושים, ד. תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגניות בשטח, בעובי השכב

ניקוי וחפירת , ה. לפי תוצאות בדיקת הקרקעים אחרים אשר ידרשו )קומפוסט( וכל תוספת חומר

פינוי לשטח מאשור ע"י המפקח, פיזור אדמת הגן בשטחי השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ו

 ם בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת.גינון ובגומות לעציה

 : אופן מדידה •

שכבת המילוי )עומק המילוי יקבע לפי ממוצע מדידות  פלת גודל השטח בעוביבחישוב מכמ"ק נטו, 

 פי.מפקח(, או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסושכמותן ומיקומן יקבעו ע"י ה

 

ת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת קרקע לפני הבאת אדמ

אחרת שתאושר ע"י המפקח. באזורי  חקלאות או בכל מעבדהבמעבדות שירות שדה של משרד ה

 ט.השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפור

דה בכל חלקיה ללא אחי קח. האדמה תהיהיש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפ

חול  85%האדמה אדמת חמרה חולית ) בכל מקרה תהיה .רגבים, ללא גושים או שרידי קרקע נזזית

 נפחית לא יעלה על ושיעור האבן ,ס"מ 3אבנים שגודלן מעל  עבדה(. האדמה לא תכלוללפחות בבדיקת מ

5%. 

 המילוי. רת עשבים מלאה לפנייש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדב

בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה למטרה זו במתחם. 

 ע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה.מקרה זה התשלום יבוצב

 

 :בדיקות קרקע •

ה יינתן האישור לאספקת האדמ, לשטח טעונה אישור בכתב של המפקחכל אספקה של אדמה גננית  .א

 אות בדיקות הקרקע.על סמך תוצ

הבדיקות תלקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח המוערם ולאחר  .ב

יהיה על הקבלן לפנות את  התאמה,במקרה של חוסר  .האדמה למקור התאמת וזאת לבדיקת ,הפיזור

 פסולת מורשה. שבונו לאתרהאדמה על ח

ממעבדות השדה של משרד החקלאות או באמצעות אחת  זמין המהבדיקות יבוצעו על חשבון  .ג

 יבו את הקבלן.ימעבדה מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או המפקח יח

במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם תהיה(, לא תזכה קרה של פסילת האדמה במ .ד

 ה על חשבונו.פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלאת הקבלן בכל 

של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון אורגני  במקרה .ה

שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים ו/או חומרים אחרים ו/או  ו/או תוספות של

עולה זו לא תהווה ות שיומלצו ע"י המעבדה / מפקח על חשבונו, בכל מקרה פלבצע בה פעולות אגרוטכני

 ילה לתוספת מחיר כלשהי.ע
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 הערכים לבדיקות קרקע .ו

 :כל ערך וערך להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

1 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול
 % 

 60%עד  –חרסית 

 80%עד  –סית +סילט חר

 6-8 בין PH חומציות בסיסיות בקרקע 2

  2עד  EC Ds/mמלית מוליכות חש 3

 80%עד  %  SPרוויה  4

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 15עד  מאק/ליטר mg+caתכולת סידן + מגנזיום  6

 6עד  מאק/ליטר Na נתרן 7

 20%עד   %  גיר כללי 8

 3000 יחס Fדלתא  9

10 PAR 1עד  סיח  

 15-20 מג'/ק"ג N\NO3חנקן חנקתי  11

12 K 1 מאק/ליטר מיצויב 

13 P 15-20 מג'/ק"ג אולסן 

 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  14

 

 מרבדי דשא 41.04

ודות, החומרים והאמצעים הדרושים לפרישת ספקה, הובלה וכל העב: אהעבודה והמחיר כוללים

ן , לרבות כל המפורט להל41,41.5י לעבודות גינון פרקים מפרט הכלללבהתאם מרבדי הדשא וקליטתם, 

המחיר כולל כל הטיפולים הנדרשים  העבודה.מושלם של ות הדרושות לשם ביצוע וכל העבודות הנוספ

 -וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה וסט,רקע, דשני ראש לקומפהדברת מזיקי ק -טרום שתילה

  יום לאחר השתילה. 30כולל טיפול במשך  .והשקיה דישון ,הידוק במעגילה, ריסוסים

 מ"ר :אופן מדידה

 טיב הדשא •

ו זן הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתכנית או באחד ממסמכי החוזה. חומר השתילה יהיה מזוהה מין א

שא אחרים ונקי מעשבים ופגעים. מרבדי הדשא יובאו מקרקע בעלת , נקי מעירוב בזני דבוודאות, בריא

 רקע הגן, או מקרקע קלה יותר.הרכב מכני דומה לק

לחות המרבדים ואוורורם, ושמירתם במקום מוצל תוך הקפדה על שמירת חומר השתילה יובא לשטח 

ל היום או תלה, בשעות קרירות שומוגן מרוח. ההובלה תבוצע מיד לאחר הוצאת המרבדים מהמש

  .שך הנסיעההמרבדים יסופקו בשעות הבוקר המוקדמות, כשהם מכוסים במבשעות הלילה. 
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משתלה. אישור זה אינו חומר השתילה בשטח ה השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב

עשבים או פוטר את הקבלן מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה מאוחרת להמצאות 

 ים. זני דשא זר

 ביצוע •

זאת במקרה של אדמה עבודות השתילה יעשו בקרקע לחה מעט, אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח ו

שעות, מזמן ניתוק המרבדים  24תוך  . הנחת המרבדים תהיהקלה, או כאשר שותלים בעונת הגשמים

 במשתלה.

 .בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה יש לסמן

יונחו  בצורת ניצב לשיפוע הקרקע, תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים. הם מרבדי הדשא יונחו ב

השטח העליונים ת המרבד לקרקע. פני יש להבטיח מגע טוב בין תחתי בנים ומצעם לא יהיה יבש.בנית ל

ר" המרבדים יהיו צמודים אחד לשני בצורה מקסימלית ובאופן ש"התפשל המרבדים יהיו אחידים. 

יש להקפיד על גובה אחיד של המרבדים בחיבורם בתפרים, ולפיזור חול בין תפרים יהיה קטן ביותר. 

בגלילים יש  במקרה של הנחהבדים. . השלמת קצוות תעשה ברצועות ובחלקי מרמלאים ובשולים לא

ה לאחר ההנחה, יש לדאוג ללחות קבוע לחתוך ולסלק שרידים של רשת הגלילה שיבלטו לפני השטח.

 להשרשת המרבדים.  והשקיות רצופות עד

ריצים והתפרים בין המרבדים, בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול את שולי הדשא ואת כל הח

 ק"ג. 70/50ילה ולהדק את השטח בעזרת מעג

 15ול בשטח לאחר השתילה יכלול השמדת עשבי בר, דישון ע"י גפרת אמון )דשן חנקני( בכמות של הטיפ

ח אחת לשבוע החל מהשבוע השני וטיפול במחלות ומזיקים, הכל עד אחת לשבועיים, כיסו ק"ג לדונם

 להתבססות מלאה.

 שקית מרבדי דשאה •
הדוק יותר בין הקרקע למרבד  להנחתה וליצירת מגע לאחר ההידוק יושקה השטח השקיית רוויה

ד לקליטתו ולבלובו. הדשא. לאחר מכן במשך מספר ימים, יושקה הדשא מספר השקיות בשעות היום, ע

השטח בשטחי דשא גדולים, אין לחכות עם ההשקיה לגמר כל שתילה, אלא יש להשקות חלקים מ

 במהלך השתילה.

מ"ק  9-6מ"מ ליום ) 9-6סה"כ  -אוויר ם ביום בהתאם למזג הפעמיים עד חמש פעמיההשקיה תבוצע 

פעם מ"מ ואחר כך  7-5ות ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמ 7-5לדונם(. כעבור 

דשן חנקני בכמות ימים מוסיפים  14ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות המפקח. כעבור 

 פת אדמה תחת המרבד.קומות ששקעו ע"י הוסק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים מ 3של 

 

 נטיעה  41.05 
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פורט בהתאם למנטיעת העץ, : כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים להעבודה והמחיר כוללים

מילוי בורות נטיעתו, הצבת העץ ו ובכלל זה: 41,41.5בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים 

שקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית(, ה מקום שיורה המפקח,באדמת גן, סימון, סילוק פסולת ל

כולל כל המחיר  יצוע העבודה.וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם באחזקה ואחריות עד המסירה 

וכל הטיפולים  הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט, -הטיפולים הנדרשים טרום שתילה

  הבור והתמיכה לעץ יימדדו בנפרד. חפירת סוסים ודישון.הידוק במעגילה, רי -הנדרשים לאחר שתילה

 יח' )עץ(: אופן מדידה

 

 כללי •
ם על גידול העצים במשתלות, העברה, איכות על ידי אגרונוהתארגנות מוקדמת להזמנת עצים, בקרת 

  .שתילה, קליטה וגידול עד למסירה לעיריה

פ.ע וכן .ע"י שצים כנדרש, מאושרים ומת לב הקבלן מופנית לצורך בהתארגנות מוקדמת להשגת עתש

ת ע"י ע"י המזמין )הזמנה מוקדמת ממשתלות מאושרות ע"י ש.פ.ע והמזמין, ליווי וביקורת במשתלו

ומאושר ע"י שפ"ע במהלך גידול העצים במשתלות,  [ועל חשבונו]מטעם הקבלן  אגרונום מוסמך

 .יון ממחלות ומזיקים(התאמת העצים מבחינת גדלם ומבחינת בריאות העצים וניק להבטחת

כנ"ל גם ליווי וביקורת במשתלות ובאתר, ע"י האגרונום הנ"ל מטעם הקבלן, להבטחת טיפולי ההכנה 

זתם ושינועם  תוך  הגנה על העצים בעת העברתם, ליווי והנחיית כהכנה להעברתם, ארי לעצים

 הלך הקליטת והגידול עד למסירה לעיריה.שתילתם וליווי במ

 נת השמיטה ולארגן את עבודתו בהתאמה.בחשבון את תאריכי ש על הקבלן לקחת

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.

אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך , וכן שיש רוחות חזקותאין לטעת בשרב או כ

 . לה

 של הכרעתו לפי גשם, רלאח ימים 5 ועד שמיםג בימי מקצתן או כולןהנטיעה  עבודות לביצוע איסור חל

 .כלשהן יותאקלימ הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה לא. המפקח

 

 מר הריבוי וטיב השתיליםמקור חו •

תילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם לקבוצות דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לש

 ונתיים, וכו'. ים, שיחים, ורדים, עהצמחים: עצ

 אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש.

שלא נקלט על חשבונו הוא, חליף כל שתיל או עץ הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים וי

 כולל בתקופת האחזקה.

ו בם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון. הצמחים יהיהשתילים יתאימו לקריטריונים וטי

כלומר יחס נכון בין נוף  ,ובעלי נוף מסועף ,התחשב בגודל המיכל בו הם נטועיםבריאים ומפותחים ב

צוב(, נקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או וצבים )כאשר נדרש עימע, לשורש ולגודל המיכל

 ה.ב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזיאחרים(, ללא שיבוש בעשבים. ט
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 והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים. ,השורשים מקוצצים

ן למיכל עתה הועתקו ממיכל קטשתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שזה 

 גדול יותר.

 לשטח. יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים

 ן.מתם לתנאי השתילה בגיוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתא

 ופעם נוספת לפני השתילה. ,כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני הבאתם לשטח

 מות המפורטת בכתב הכמויות.תחייב להשתמש בכל הכהמזמין אינו מ

 המפקח והאדריכל. לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור

בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י  תה כלל. האישור יהיהשתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעש

 הקבלן לביצוע העבודה.

 מהמפקח. אישור בכתבפיעים בתכנית, אלא בלא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המו

 

 הזמנת שתילים •
הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים מיוחדים ו/או ימים מקבלת צו התחלת העבודה, יערוך  10תוך 

 וכן פלטות דשא. בוגרים

לן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה, יוזמנו במועד הקב

 פקתם במועד הנדרש.מתאים להבטחה אס

 

 שתילת חשופי שורש  •

ד לאחר הוצאתם ממקום האחסון יינטעו בעונה המתאימה, מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מי

 המלצות המקצועיות לכל מין ומין(.שניתן לאחסנם )לפי האו מהאריזה וזאת במינים 

ן בה מאווררת, לחה כגוכדי למנוע התייבשות שורשי השתילים, יש לשמור אותם עד השתילה בסבי

 קרקע לחה, נסורת לחה וכו'.

שהשורשים יהיו  -ל וטיב מערכת השורשים לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתי

ולים ועפצים. השתיל, ע"פ הדרישות לשתילי נוי. יש לסלק קליפה שלמה, ללא גידבריאים, בעלי 

שורשים קרועים ולקצר דש חתכים בקצוות של במזמרה שורשים צולבים, מסולסלים ופגועים ולח

 שורשים בודדים החורגים מגודל הבור המומלץ.

תילי י שמוגדר בהמלצות לשש להקפיד על יחס מתאים בין הנוסף למערכת השורשים, כפבזמן הגיזום י

 נוי.

 שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה בקרקע במשתלה.כך יש לשתול את הצמח 

רשיו בבור יהיו חופשיים, מילוי האדמה ייעשה בהדרגה עם הידוק יוחזק השתיל, כך ששובעת השתילה 

 שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.בין השורשים, כך 
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גדושה להנחתה )כדי להביא את השתיל למקומו הסופי(. עד לה יש להשקות השקיה לאחר השתי

שים אך לא בעודף חו רטיבות בבית השורלקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטי

 להבטחת אוורור נאות בקרקע.

 ים לקליטה או שתילים שמועברים לא בזמנם ולשאר צמחים,לצמחים קש -"שתילה ברטוב" )במים( 

 אם לא צוין במפרט.תבוצע שתילה ברטוב 

ומוסיפים מיום או מזרימים מים לבור, במשך כל זמן השתילה  2/3 -בשיטה זו ממלאים את הבור ב

 כך שנוצרת עיסת בוץ דלילה.קרקע לבור 

ים כלפי מטה, עד להתקשות העיסה ועמידה השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך הקפדה על הטיית השורש

 .עצמית של הצמח

בוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים )גזע וזרועות( בלובן, בתום השתילה יש לצ

 ובו המלא.למניעת פגיעת קרינה עד לקליטת העץ ולבל

 

 וש אדמהשתילה בג •

ה, יוצאו השתילים בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיע

 מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים.  ם בודדים החורגים מןשורשי

את מעטפת הגוש ומישרים את  וש, מפוררים בזהירותבמקרה של סלסול שורשים במעטפת הג

 השורשים.

ים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(. מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדד

השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או השקיה גדושה ונחיתת לאחר 

 בקרקע המשתלה.

וע, להלבין את הגזע והענפים באזורים החשופים, כדי שופים מעלים, יש לצבבמקרה של נטיעת עצים ח

 נה, עד לקליטת הצמח.למנוע מכות שמש כתוצאה מקרי

 

 תהליך שתילה •

היה כגובה פני הקרקע מסביבתו. את הקרקע המשופרת ור, כך שגובה הגוש יהעץ יונח במרכז הב

ה שני שליש ולאחר יש לחזור על כך בגובמוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. 

 מילוי כל הבור.

יינה קרובות לגזע, במידה ולא אפשרי יש להכין יש להניח סביב העץ טפטפות שתה -שיטת ההשקיה 

 מים.יב העץ ולמלא אותה בגומה סב

 בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. -תדירות ההשקיה 

כיוון שנושא  קובלת.יפות ההשקיה לרמה המלאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכ

 קות לגבי כל שתילה.המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדוי
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עם גוש אדמה חשוף  וך שלושה חודשיםתיועבר ר בזמן קצר, עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועב

 שורש.

 

 בורות לעצים  41.07

 

כמו כן דורשים פיתוח הנדסי של תקרת זה אינם סטנדרטיים, יש לשים לב כי בורות שתילה בפרויקט 

 בחוברת הפרטים האדריכליים והקונסטרוקטורביים.בטון לפי קונסטרוקטור. יש לשים לב לפרטים 

 

לבורות   150/עומק בס"מ 160/רוחב בס"מ 370אורך בס"מ  -אזורי גינון וס"מ ב 150/150/150: מידות

 ס"מ. 150ת תהיה גם היא לעומק של פירה בערוגות המשכיוכמו כן חשתילה בודדים במדרכה. 

 לפי יחי'. :אופן מדידה

 

 תכולת עבודה ומחיר:

רה זהירה במידות חפיהבור ע"י מודד,  סימון מיקוםהמחיר כולל : גונניםחפירה לעצים בשטחים מ -

ק"ג  5בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של , פינוי החומר החפור, בהתאם למפרט וכתבי הכמויות

 ,ס"מ 30-70ליטר קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק  50-מת הגן בלעץ, זיבול אד

ל תקופת הביצוע וויה והשקית העצים כהשקית הנחתה, השקיית מים לר, מילוי הבור בעת השתילה

  ינון.בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת ג

 לעיל: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף בשטחים מרוצפיםחפירה לעצים  -

תיות, לוי והידוק שתית ותשפירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון ריצוף כולל מי - באהבתוספת ה

הצנעת מגביל תקרת בטון )נכלל בכמויות הקונסטרוקטור(, ביצוע בעבודה זו יש לקחת בחשבון 

)נמדד בכמות נפרדת(, ופיזור שכבת  ז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכלמערכת ניקו, והתקנת שורשים

חצץ בגודל ה טוף אובר סייז או סוג האגרגט יהי .A111ס"מ בתחתית הבור לפי פרט  50בי אגרגטים בעו

 ס"מ. לכל סוג אחר של אגרגט, יש לקבל את אישור האדריכל.  6-3

פ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה ובהתאם הנטיעה לעצים תעשה עמובהר בזאת כי הסדרת בורות 

טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את ם או מרוצפים. למיקום הבור עפ"י התכנית, בשטחים מגונני

 מם.ישור המפקח למיקוא

 בורות השתילה במכרז זה אינם סטנדרטיים, ויש להקפיד לבצעם בהתאם לפרטים.

עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ולוודא שאין בשטח חפירה באתר הנטיעה  באחריות הקבלן לקבל אישור

מים רקעיות אשר עלולות להינזק. באחריותו לתאם עם כל הגורעבודתו תשתיות עיליות ו/או תת ק

חברת חשמל, בזק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. בנוסף יש לנקוט במשנה הנוגעים, כגון: 

ימים. דבמידת הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש. למען ת הסמוכים לקירות קיזהירות בחפירת בורו

 חידה.הסר ספק, הכל כלול במחיר הי

ה, לרבות הכנה של אדמה ת העצים לשטחי הנטיעשעות לפני אספק 24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 

 גננית למילוי הבורות. 
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ת הבורות כך שלא יהוו חפורים, עליו לגדר אמודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות 

הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או מפגע בטיחותי. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון 

 י אורח.פגיעה כלשהי בעובר

 גןן במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הבנוסף למצוי

במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי  החפירה. יתרת החפירהולערמה בסמוך לבור 

בהתאם  יח בור במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרהאישורו של המפקח אשר יבט

יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת אדמת  למידות שלהלן

 ורך הנטיעה.הגן הדרושה למילוי בור לצ

 

 סמוכות לעצים  41.08

 מ' 3ס"מ, גובה  8: קוטר מידות

ן ו/או טא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא סימני ריקבו: עץ אורן מקולף מחותכונות החומר

 .חדירת מזיקים

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3: לפי יחי' )יחידה כוללת אופן מדידה

 לת שטיכמוס, קשירה לעץ.והצבת הסמוכות, השח : אספקההעבודה והמחיר כוללים

לה( יוסרו במועד עליו יורה מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כא

 המפקח/האגרונום.

כות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת העצים( ובגובה הדרוש פק ויציב לכל עץ סמוהקבלן יס

 לפי מידות גזע העץ. 

מושחלת  ןעליה. סמוכות לכל עץ 3 - מ' 0.5 בעומק נו בקרקעטמיו על ידי הקבלן יסמוכות שיסופקה

 ס"מ. 25)שטיכמוס( באורך  אלסטית צינורית שקופה

, בשתי נק' 8הקשירה תהיה בצורת  ."מ לצידי העץס 15ון הרוח, במרחק הסמוכות יועמדו בניצב לכיו

 וע ברוח.לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנ

 

   ביל שורשיםמג  41.09

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע.

 ס"מ 150: גובה מידות

בחום. עמידה  מחוברים ארוגים לא : יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיביםנות החומרתכו

 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים לחדירת

 : מ"אאופן מדידה

 תקנה לפי הוראות יצרן.ה והובלת החומרים, ה: אספקהעבודה והמחיר כוללים
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 לא כדי התקנתם. זאת, לגבי רשת בכתבמפו הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא

 השורשים )המפריעים מגבילי ללא עצים לשתול שניתן באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל

 תמך לקירות ביםהקרו תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה הארוך(. בבורות בטווח להתפתחות העץ

 יותקנו -ויועצי התשתיות  האדריכל עם בתאום המפקח, עליהם שיורה במקומות ורק אך -ומבנים 

אישור קונסטרוקטור  את לקבל יש לקירות . בצמודהנחיית המפקח לפי טרובקו בגובה ,שורשים מגבילי

 .השורשים מגביל להנחת

 

 מערכת אוורור הקרקע  41.10

 צועת הרחוב ובמדרכות.ורות נטיעה לעצים ברבב

 "4קוטר ב  PVC: צינור שרשורי וצינור מידות

 יחי': אופן מדידה

 ן.תקנה לפי הוראות יצר: אספקה והובלת החומרים, ההעבודה והמחיר כוללים

 "4בקוטר  שרשורי צינור העץ, עשוי השורשים של בית אזור לאוורור המיועד פרט והתקנת אספקה

 בשתי השורשים בית את אזור מ"ר, המקיף/גר' 200 בצפיפות ארוג יבלת גאוטכני-בד ריעתבי עטוף

 ניהגאוטכ יריעת הבד "יע הוא אף יאטם בקרקע שטמון מ' לפחות. הקצה 3 של אורךוב לפחות כריכות

" 4 קוטר PVCלצינור  ויחובר מעלה יעלה השני הצינור קצה .ומצע שורשים ע"י הצינור סתימת למניעת

לפחות.  שנים 10 למשך UVלקרינת  הניתן לפתיחה, העמיד סריג עם פלסטי המכס ס"מ, בעל 60 ורךבא

 ה, במיקוםהנטיע בור לדפנות וךהקרקע המתוכננים, בסמ פני בגובה ויותקן שחור בצבע יהיה המכסה

 סמוכים./הרצופים הבורות עקבי בכל

 העתקת עץ  41.11

 עבודות הכנה להעתקת העץ.

 

 שטח העתקה ושטח הנטיעה הסופית.ה, סימון העץ, הכרת אישורי העתק •

תקה מהרשויות המוסמכות )פקיד היערות(. על הקבלן ובאחריותו לקבל בכתב את האישורים להע

 ום מראש עם הרשות המקומית ע"י משרד תכנון הפרויקט.עץ המועתק ייקבע בתאמיקום נטיעת ה

שאין בשטח עבודתו  באתר הנטיעה ולוודא על הקבלן לקבל אישורי חפירה הן באתר ההעתקה והן

ים הנוגעים בדבר כמו חברת תשתיות תת קרקעיות שעלולות להינזק. באחריותו לתאם עם הגורמ

ניקוז וכו'. כל נזק שיגרם לתשתית תת קרקעית מזורים, מחלקת מים וחשמל, בזק, כבלים, מחלקת ר

 יתוקן מיד באחריות הקבלן ועל חשבונו.

יות התת קרקעיות רשאי המפקח לדרוש מהקבלן ועל ק בעניין מיקום התשתבמידה ומתעורר ספ

 תיות.חשבונו חפירות גישוש לאיתור התש

ידור השטח, אביזרי ורך ההעתקה לרבות: געל הקבלן לדאוג לכל סידורי הבטיחות הדרושים לצ

לו ולכל צד בטיחות, שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם ומניעת נזקי גוף ורכוש 

 שלישי.
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ג'. גובה הכיסוי  ל הקבלן בעת ביצוע העבודה להיות מבוטח ביטוח מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צדע

 בודה.ייקבע על ידי המזמין לפני תחילת הע

ועל חשבונו לדאוג להסדרי הבטיחות בתנועה לרבות קבלת אישורי תנועת ממשטרת  באחריות הקבלן

 הכול לפי הצורך. לשם הכוונת התנועה, ישראל כולל שכירת שוטרים

תקין מראש חיבור מים, כולל על הקבלן לתאם מראש חיבורי מים לצורך השקיית העץ המועתק ולה

דרושים לצורך השקיה סדירה של העץ המועתק, הן ורך( וכל האביזרים הרכישת מונה מים )במידת הצ

יבור למערכת התקנת מערכת פיקוד/חבשטח בו נמצא כעת והן בשטח אליו יועתק, לרבות אספקה ו

 הקיימת, בהתאם להנחיות המפקח.

ר ע"ג גזע העץ באופן בולט ובלתי מחיק, באזו יקום הצפוןמעל הקבלן לסמן לפני העתקת העץ את 

ת החיבור לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש תעשה כך שכיוון הצפון המקורי צוואר השורש )נקוד

 נתנה הוראה אחרת מהמפקח.ורש המקורי, אלא אם ישמר ובהתאמה לגובה צוואר הש

ת למנוע תקלות העלולות לגרום לפגיעה על הקבלן לארגן את כל הציוד הדרוש להעתקה מראש על מנ

ם ורכישת כל ציוד הבטיחות והכבילה הדרושים לשם ייצוב העץ (, לרבות תאו2)שלב  בעץ ביום העתקה 

 באתר השתילה.

ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום  80( בגובה הבולט מ"מ 10עגול )בעובי  הקבלן יסמן בעזרת יתד סימון

 ית המפקח.וית מרכז הגזע. המיקום יסומן בלונטיעת העצים החדשה, היתד תסמן א

 

 להעתקה הכנת העץ •

: על הקבלן לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה המפקח לבדיקת היקף ועומק מערכת חפירת גישוש

 ה.שורשי העץ המיועד להעתק

ולהשקות לרוויה את העצים המיועדים  ,על הקבלן להכין גומה סביב גזעי העצים כשבוע לפני העתקה

 תקה.להע

 :גיזום .א

על נופם המלא.  העצים ולהעתיקם השתדל להימנע מגיזוםהעצים הינם צעירים ובעלי נוף מועט. יש ל -

גוזם  זום העצים יבוצע ע"יבמקרה הצורך יאושר גיזום נקודתי ע"י המפקח ויבוצע לפי הנחיותיו. גי

ה הזכות לפסול / מוסמך ומקצועי, על הקבלן לקבל את אישור המפקח להעסקת הגוזם, למפקח שמור

קה, לרבות שלב חיתוך השורשים שיבוצע לווה את כל שלבי העתלאשר כראות עיניו את הגוזם. הגוזם י

 ידנית ע"י הגוזם.

גזעים לפי ההוראות הבאות: יש יבוצע גיזום ענפים ובמידה ולא יינתנו הוראות מיוחדות ע"י המפקח  -

ה, יש לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר לגזום ענפים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העבר

ם את שלד העץ בשלמותם, העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו גזעים ראשיים המהוויענפים/

בכל מקרה  ם יושארו שלמים ובלתי גזומים.וענפים/גזעים שילדיייגזמו עד בסיסם )אין להשאיר זיזים( 

ח העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת הגזע אין לגזום ולהסיר יותר מאשר משליש מנפ

 יזום.הענפים בעת ביצוע הגו

כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י  -
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 המפקח.

גזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן", ריכוז ענפי העץ החשופים ו -

 .40% מינימאלי

 :עטיפת הגזע המרכזי .ב

בד יוטה )כותנה( חום או לחילופין ביריעה קה על הקבלן לעטוף בלמניעת פגיעה בגזע בעת העת

 גאוטכנית את הגזע הראשי.

 :כיסוי נוף העץ המועתק ביריעת צל .ג
ע בחודשים החמים )שלא כהמלצתנו(, יש לכסות את נוף העץ למניעת דיות במידה וההעתקה תתבצ

העברת ימים לאחר  14לפחות , רשת צל זו תשמש 50%סות את כל עלוות העץ ביריעת צל יתר. יש לכ

 העץ למקומו הסופי, או בהתאם להוראות המפקח.

 :ריסוס נגד מזיקים .ד
לדאוג לריסוס העלווה בחומרים נגד  חרי פעולות ההכנה ישבמהלך תקופת ההמתנה להעתקה וא

 המפקח בלבד.כנימות עלה/פיטריות/ מזיקי גזע לפי הוראות 

 

 העתקת העץ לאתר הנטיעה הסופי.  •
 כללי

 ועד את אזור הנטיעה הסופי לרבות:הקבלן להכין מבעוד מעל 

 התקנת מערכת השקיה כנדרש. -

 הסדרת דרך זמנית להובלת העץ. -
מה גננית לכיסוי )שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח(, להכין מבעוד מועד אדעל הקבלן  -

 בת גוש העץ המקורי.העדיפות היא לאדמה מקר
 חיפוי עליון.אספקה והכנת קומפוסט וכפיסי עץ ל -
 מצעי קשירה ועיגון במידת הצורך.הכנת א -
 

 ניתוק בית השורשים •

יצוע העתקה, לרבות: הציוד הדרוש לצורך בעל הקבלן להתארגן מראש לספק לשטח את החומרים ו

 , ניילון ניצמד וכו'.מחפרון בעל כף צרה, ציוד לחיתוך שורשים ידני, חומרי ריסוס

קולי מזג אויר והציוד הנדרש. לא תורשה שור המפקח בהתאם לשיניתוק השורשים יבוצע בהתאם לאי

ח ויתואם עתו הבלעדית של המפקהעתקה בימי חמסין ו/או בימי סערה, מועד העתקה נתון לשיקול ד

 רוש.מראש עם הקבלן ורק אחרי שהמפקח משוכנע כי הקבלן מוכן עם כל הציוד הד

 תפוררות הגוש.עבודות העתקה יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת ה

 ניתוק בית השורשים:אופן 

ות תוך מ' ממרכז הגזע. הפעולה תבוצע באיטיות ובזהיר 1על הקבלן לחפור ברדיוס של לפחות  -

 ץ כלפי פנים.התקדמות מהחו

מרכז הגזע )ובהתאם לגודל מ' מ 1 -מ' סביב הגוש ובמרחק של כ 1 -על הקבלן לחפור לעומק של כ -

בניצב לרדיוס הגוש כך שיהיה חיתוך נקי של  בשטח(. החפירה תבוצעבית השורשים והוראות המפקח 

ופן ידני בעזרת וק השורשים תבוצע באמרבית עבודת נית –שורשים. על הקבלן להיערך לגיזום ידני 

ופן קריעה או שבירה גסה של משור מכני, עתים מושחזים, מזמרות וכו'. אין לבצע בשום פנים וא
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 שורשים היקפיים.

ס"מ במשחת גיזום מסוג "לק  2כל חתך שורש שקוטרו עולה על  וך השורשים יש למרוחבגמר חית -

 בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

חיתוך השורשים על הקבלן לרסס את אזור החפירה נגד פטריות בחומרים מייד בסיום החפירה ו -

בתמיסה,  0.1%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  1גרם אבקה ל  1+ קוציד ביחס של הבאים: דלסן 

יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה מסוג 

KIPA 2,000בריכוז של ppm. 

הפעולה תבוצע בעזרת מחפרון יש לנתק באיטיות ובזהירות את חלקו התחתון של גוש השורשים,  -

 בהדרגה מכל צידי הגוש.

ן לעטוף את כל גוש השורשים בכל היקפו ותחתיתו גוש וחשיפתו על הקבלעם השלמת הרמת ה -

 גוש השורשים.אר שלם לרבות תחתית ביריעת "ניילון נצמד" ולהדקו באופן כזה שכל הגוש ייש

 

 העברת העץ. •

לא תתבצע מגזע העץ בשום מקרה. ההרמה העברת העץ תבוצע בעזרת משאית מנוף כנדרש, הנפת העץ 

 ש האדמה בלבד.תתבצע מתחתית גו

 עברה יש לעשות בצורה איטית ורצופה כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים ויישאר בשלמותו.את הה

דפנות פתוחות, עיגון העץ למשאית יעשה ע"י חגורת בד בלבד על גבי משאית בעלת  העצים יועמסו

 למניעת חבלה בגזע.

ה כנדרש, קשור הסעה בעל כושר הובל ש השורשים יונח בצורה אנכית כשגזע העץ  זקוף על משטחגו

וצע ומהודק ויוסע למקום הנטיעה באיטיות, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, ההעברה תב

 וקו מהקרקע.שעות מנית 3תוך 

 

 בור הנטיעה ונטיעת העץ. •

ם השורשים. מידות הבור: אורכו, רוחבו ועמקו יהיו גדוליגודל בור הנטיעה ייקבע בהתאם לקוטר גוש 

 השורשים המועתק. ממידות גוש 1/3 -ב

 על הקבלן לחפור ו/או לחצוב מבעוד מועד את בור הנטיעה.

הנטיעה, חומר החפירה / חציבת הבור יפונה  אתר לשימוש חוזר בעתאדמה נקייה מאבנים תושאר ב

 על חשבונו.מהשטח לאתר שפיכה מאושר ע"י הקבלן ו

י הבאתה לשטח, אדמה זו תוערם אושר ע"י הפיקוח לפנעל הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית שת

 ליד בור הנטיעה.

 ור מלא מים.במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח, הנטיעה תבוצע בב

עץ את הניילון הנצמד ולהניח את גוש שורשי ה לחלוטיןת העץ בבור הנטיעה, יש להסיר טרם הנח

 במרכז הבור על גבי שכבת המצע כמפורט מטה.
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הנטיעה, חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת ח אנכית בתחתית בור העץ יונ

צוואר השורש הסופי כך  . תוך הקפדה על גובה5%בשיעור  801בקומפוסט מאושר העונה על תקן 

אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח.  שיתאים לפני השטח הקיימים ובהתאם לכיוון הצפון המקורי,

 ישוחרר מכבלי המנוף רק לאחר ייצובו. וחזק ע"י המנוף, העץכל זאת בשעה שהעץ מ

 ו.השקות לרוויה גומה זבגמר מילוי האדמה והידוקה הידני על הקבלן לבצע גומת השקיה ול

יח את קו הטפטוף כאשר מסתיים שלב מילוי האדמה והעץ עומד יציב, יש להסיר את הקשירות. יש להנ

את הצינור לקרקע בעזרת יתדות עיגון ור הנטיעה, יש לקבע במעגלים כך שיכסה את כל השטח מעל לב

כפיסי ר מכן יש לפזר שכבת מתאימות ולבדוק את תקינות מערכת ההשקיה שהוכנה מבעוד מועד. לאח

 ס"מ. 10לפחות עץ )רסק גזם( מעל כל שטח בור הנטיעה על גבי שלוחות הטפטוף, עובי השכבה 

למען הסר הספק,  תילה במידת הצורך.ילה מייד עם סיום השעל הקבלן לבצע עבודות תמיכה ייצוב וכב

 שיטת הכבילה תיקבע ע"י מהנדס הפרויקט.

 שלא יוצף הגוש. חות בכל הגוש המועתק ומאידךההשקיה כך שתישמר ל על הקבלן להפעיל את מערכת

 

 נטיעה הסופי.טיפול ואחזקת העץ המועתק באתר ה  •
ום ההעתקה ועד יום המסירה חודשים( מי 12קבלן )אחזקת העץ המועתק תעשה במסגרת אחריות ה

 רבות:הסופית ללא כל תוספת מחיר, על הקבלן לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות ל

 –עבודות השקיה  .א
 יש לדאוג להשקיית העצים לפי התכנית הבאה:

 ליטר/מ"ר/יום(. 1עה אחת כל פעם ): פעמיים בשבוע למשך ש2-12,1חודש 

 ליטר/מ"ר/יום(.1תיים כל פעם )עמיים בשבוע למשך שע: פ11-10, 4-3חודש 

 ליטר/מ"ר/יום(. 8: פעם בשבוע למשך שש שעות כל פעם )9-5חודש 

 יוני להצלחת ההעתקה!נושא ההשקיה הוא חי כ יודגש

 עבודות גיזום. .ב
 ריסוס נגד מזיקים ומחלות. .ג
 דישון. .ד
 ץ.ייצוב הע .ה
 הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח. .ו
 בודהלשימור באזור שטח העהנחיות  •

 לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן דרכי גישה ומקומות עמידה עם מנהל הפרויקט.

ים או לאלמנטים דוממים בסביבה ובכלל זה: עצים, ימת נזק כלשהוא לצמחהעבודה תתבצע ללא גר

 דרגות, מערכות השקיה וכו'.מדשאה, שיחים, קירות בנויים, מ

 י עבודת ההעתקה.כל נזק שיגרם תוך כדהקבלן יהיה אחראי בלעדי ל

ב את המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק, החלטתו תהיה סופית ותחיי

 הקבלן.

 



120 

 

 

 

 

 מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי   41.12

 

 כללי

נועדו וד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, שביצוע מערכת השקיה יעשה בצמ .1

 ת השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.להשלים האחד א

דכנת ומאושרת על ידי ודה וקבלת תכנית מעוהתחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עב

 מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

 , כלומר תכנית מצבAS MADEלהגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות על המבצע  .2

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   קיים בשטח לאחר הביצוע.

ר הדרושים להתקנתם, וכל את כל אביזרי החיבו כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם

 הכמויות.העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

על ידי המפקח, כך שלא תפגע  בזמן העבודה שינתנו הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים

 ההמשכיות והתקדמות העבודה.

בלת אישור המפקח על השלב בי העבודה רק לאחר קביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשל

 המבוצע.

ללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי משרד מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכ

 .41.03פרק  – הביטחון

ובאזורי הפרויקט קיימים ראשי מערכת ומחשבי השקיה, יש לפרקם בצורה זהירה ולהעביר  במידה .3

 ם האחראי על ההשקיה בעיריית ירושלים.העבודה תעשה בתאום עלמחסני העירייה, 

 יה הקיימת בגבולות השטח המתוכנן במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשק .4

 חיות הנהלת הפרויקט ומתכננת ההשקיהימת לחדשה בהתאם להניש לחבר המערכת הקי

ודה, אביזרי חיבור מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עב .5

 נדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.ה

 

 ביצוע מערכת השקייה 41.12.01

 

 ת, קירות וכבישיםמעברי שבילים, מדרכו

 

 מעבר צר להנחת השרוול ע"יכביש וכו' יש לפתוח בהם, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל,  . 1

ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה ים משתלבות אספלט או הוצאת אבנ ניסור

שלא תיגרם אי נות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך במחירי העבודות השו

לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים נוחות 

 מחירי היחידה השונים.חדשים, יהיה כלול ב שפורקו או אלמנטים

 חתיו הם מונחים. ס"מ  משולי המעבר מת 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2

 טח ע"י צבעשרוולים וכן לסמן בשיש לסמן במפה את המקום המדויק של ה

 .למים עמיד

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .3
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ן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות המתכנן על הקבל –ימים בשטח שרוולים מכל סוג וקוטר הקי

ינור השקיה במידה ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צ

 ותה כלולה במחירי עבודות אחרות.ן כל תמורה ורואים אהקבל

 ילן ללחץ מיםיהיה  מפי.וי.סי או מפוליאת –.    שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 4

 או בהתאם לתכנית.  10מ"מ דרג  110מינימלי בקוטר 

 ני הכביש הסופיים. ס"מ מתחת לפ 100ראש השרוול בעומק  

 .ימוש במהדקים מכנייםבמעברי כביש רוחב החפירה יאפשר ש

        

דרג מ"מ   75-50עשויים  פוליתילן ללחץ מים  בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 

, בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות. ראש 10מ"מ דרג   90ללחץ מים בקוטר או פוליתילן   6

 ס"מ.   40ל טמון בעומק השרוו

       

 מפקח.ה תעשה לפי הנחיות ההשחלת צינורות ההשקי 

 בתכנית. שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין   .5

 רך בציון סוג וקוטר השרוול. דידה: שרוול במטר אוהמ . 6

 ואת וחוט משיכה ביזרים, מחברים התקנה, כל הא השרוול, הנחת  המחיר כולל: אספקה, 

 וי מלא.להנחת שרוולים וכיס כל העבודות הדרושות 

 

 תאי בקרה

תא  בתוך  כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו.   1

 בגובה הריצוף.המכסה  הביקורת. 

 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

 ס"מ. 10תחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי ב

, 20 -המפקח, הבטון מסוג ב ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות 20X20בחתך ונח ע"ג חגורת בטון הבריכה ת

 ות.או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלב

  "מורן"עם טבעת ומכסה דגם ס"מ  80ס"מ או  60בקוטר  בריכת בטון  –כה בריכה במדר   .2

 ל.או ש"ע. כיסוי פני המכסה יהיה בהתאם להנחיות האדריכ וולקן של

  עם טבעת ומכסה בטון. בריכת בטון – ריכה בשטח גינוןב

  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".

 תא ומכסה –חידה המדידה: י . 3

 וכל העבודות הדרושות., מצע יר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחבריםהמח

 

 פוליתילןצנרת   41.12.02

 

 מחברים

 פנימה. כדי למנוע חדירת לכלוך צינורות בעת העבודה,יש לאטום את פתחי ה.  1

 טפטוף או  קווי כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה,.  2

 "פלסים" או ש"ע.  ,צופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון"לרי מתחת



122 

 

 

 

 

 ין להשתמש בתחיליות פלסאון"  ש"ע. א  16M" בין שלוחות הטפטוף יהיו מחבריחיבור 

 ומחברי שן.

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".

 בציון קוטר ודרג הצינור.פוליתילן במטר אורך .  המדידה: צינורות 3

 הנחת הצינור,  מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, 

 , כיסוי התעלה, בדיקת מאבנים ועצמים קשים מצמדים, ניקוי התעלה -אביזרי חיבור 

 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.

 על גבי הצינור ולא ל אביזר אחר המורכב לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כ

בצנרת ובשלוחות  פצלויות נוספות תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהת

 הטפטוף.

במחיר  אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול יאתילן באזור סלעי )צינור הפול

 היחידה.

 

 ת הצנרת וחיבורהשפרי

ת שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא ור בשטח מגונן )למרוצנרת תעב .1

 עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

 ינורות זהים בקוטרם,צ. צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .2

 יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 או בזוית וממטיר .קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק  .3

 מ"מ.  25ל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר כ .4

 

      ממטירים

 .ס"מ משולי הדשא 20קסימלי של גזרה יונח במרחק מ ממטיר .1

 . כולל במחיר היחידה.נגר פנימי-אלוכולל  התזה אחורניתיהיה ללא ממטיר גזרה   .2

 האביזר. לאחר  הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת ןחיצוני יורכב, במידה ותינת-אל נגר .3

 כבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.שהור

ר ואחר הרכבת נג-נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-אל המחיר כולל: אספקת

 מחדש. הממטיר

 . מדידה: יחידת ממטיר קומפלט.4

 הכל בהתאם  גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור,ומחיר יחידת ממטיר 

 מפקח.ה יאושר ע"י המתכנן או יםסוג הממטיר לנדרש.

 

 וף קווי טפט

כאן. מטרתו של   ות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גםכל ההוראות המתייחס. 1

 ף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.סעי

שעה. /יטרל 2 ספיקת הטפטפתמ"מ  16 לוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר. ש2

 הטפטפת אינטגרלית בצינור.

 יצרן(. יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו  יחיותהשבכל . 3



123 

 

 

 

 

 .ך הקרקע בעומק הנדרשהקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתו.  4

ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 

 מ"מ, אם לא נאמר אחרת בתכנית. 32מחלקים ומנקזים יהיה  קוטר קווים הבטון(. )לחגורת

במצמד + פקק,  או טוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז כל קצוות שלוחות הטפ.5

תאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בה

 ר.בקיפול הצינו

  .וף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופיתקצה שלוחת טפט. 6

 משווק ע"י "עומר" אוס"מ מינימום, מסוג ה 30בריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר פרטים מוגנים ב . 7

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. ש"ע.

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.

ך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת. קווי יונחו הקווים לאור -בשיחים. 8

רות. הטפטפות יונחו חז הקווים יהיו ישרים ללא  ,צד אחד ויסתיימו בצד שניהטפטוף יתחילו ב

 ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע.

ברזל  שלוחות ייוצבו ביתדות יחים בצורה רפויה. הפריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת הש. 9

 מטר. 2.0ים סטנדרטיים, כל ס"מ או ע"י מייצב 30מ"מ בצורת ח באורך  6מגולוון 

השיחים. במידה  במקביל לקווי הגובה, מעל שורת לוחות הטפטוף יונחו ש - בשטחים מדרוניים. 10

 צמח. יד כל  והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על

 דידה: שלוחת טפטוף במטר אורך. . המ11

 חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  חיבור, מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי  

 הכל בהתאם לנדרש. –הצנעתה, ווי ייצוב  הרכבתה,ושלוחות הטפטוף  

 במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו  

 צמח כלול במחיר היחידה. תופס טיפה על יד כל 

מסביב לכל עץ תצא טבעת  עומק הנדרש.יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם ל   - לעצים. 12

 .ליטר/שעה 3.5פטפת , טמצינור טפטוף 

ס"מ. כל   30 לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזעבמרחק 15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת: 

  יתדות כנ"ל.   3 - בטבעת תיוצב 

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      

ו א הפיקוחו בשטח ע"י מחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית אמיקום צינור ה

 בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

א בתוך שרוול. ממנו יצתוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור 

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16צינור עיוור 

 

 יחידה.  -טפטוף המדידה: טבעת 

ייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה בעזרת ר, מייצבים, הרכבה והמחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבו

 מצמד לקו המים.
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 ראש מערכת )ראש בקרה(

מיקום הראש, צורת הרכבתו  .קו אספקת המיםערכת כולל התחברות למחיר התקנת ראש המ . 1

 דת הצורך.וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במי

 רשות המוסמכת.או בהתאם להנחיות המד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת  . 2

 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " . 3

 רט בתכנית.ע"פ פאנכיים או או  מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע . 4

 1/2" , שסתום אנטי ואקום , עליהם מורכב ברזון תלת דרכיברונזהומעלה  יהיו עשויים מ 1מקוטר "

 כנית.או בהתאם למצוין בתורקורד 

אתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל מדכנים ייסת המים ויצמסנן כנב . 5

 בפרט. סתימה בהתאם למופיע , או מורהלמדידת לחץ

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. . 6

 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט  . 7

חיבור ראש המערכת למקור  ה,התקנ ,ביזרי חיבור, אספקהאמגופים, אביזרים, המחיר כולל: 

 הדרושות. כל העבודות המפורטותוהמים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב 

 כו'(, אלא אם .  כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים ו8

 צוין אחרת בתכנית.

חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט אביזר מונע זרימה  ראש מערכת המכיל .9

 ת (.) לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכ  בתכנית.

                                    

רקורדים, אבזרי חיבור,   ארגז הגנה  ,3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2המחיר כולל: מז"ח, 

יות הפיקוח, אספקה והרכבה. בדיקת המז"ח ע"י מוסמך רטים או בהתאם להנחבהתאם למפורט בפ

 ת. וצא ע"י משרד הבריאומז"חים. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים שה

 

 ראש מערכת ארון 

 הכל בהתאם למופיע . ש"עמסוג "ענבר" או "אורלייט" או  ארוןהראש יותקן ב .1

 יקוח. או ע"פ הנחיות הפ בכמויות, בתכנית

 יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.ון ת והאר. ראש מערכ2

 ס"מ 10 לפחות ת הארגז יהיו אחידים,בין האביזרים לדפנו אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים. 3

 קרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.מקבילים לראש המערכת יהיו  מהדופן. אביזרי

 ערכתהתאם לאבזרי ראש המארון יהיה בגודל ה.   4

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש המערכת יהיו 

או בהתאם  שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על חשבון הקבלן מידות הארון, יותקנוגדולות מ

 ובכמויות. לנאמר בפרטים

 .MASTERראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  וןאר. 5

 בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-מנעולים ומפתחות "רב על הקבלן לספק

השטח שבין הארגז  הדלתות. שלויאפשר פתיחה נוחה  ס"מ מאבן השפה 40 -הארון יהיה מרוחק כ.  6

משני צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה  ס"מ. 10לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי 



125 

 

 

 

 

  ערוגה תהיה . אבן התיחום של ה בגובה הקרקע

 בהתאם לתכנית האדריכל.

הסוקל חב המתאימים למידות ס"מ באורך ורו 50. התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק 7 

ילוי בצידי הסוקל ופילוס האדמה בתחתית הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מ

הסוקל. הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו צוב הרגליות בצידי ופילוס הסוקל, יש להשתמש בבטון ליי

 ועד לכך.על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם במקום המי

 ת פילוס הארון שוב.יש לבדוק א

ר את המילוי בצורה אחידה מכל צידי מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפז

 הסוקל במקביל.

ון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  מחיר הארון מדידה: קומפלט לאר .8 

שני פסי מתכת  יר היחידה,  מנעול מסטר.גבי סוקל הכלול במח כולל: אספקה והתקנה של הארון על

.  סביב ארון ראש המערכת ומחשב השקיה יורכב חבק פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון

 ממתכת + מנעול. הגנה

 

 קר ההשקיהב

                       להפעלהוהדרושים המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים  מחשב.      1 

 חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך.  תקינה,  

  

 ח למרכז, לרבות אספקה והתקנה        המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשט 

 וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם                        דגם לוח על פס דין של שקע ישראלי 

 הפיקוח.  עם קבלן החשמל או בהתאם להנחיות 

 או בהתאם להנחיות בכמויות.  לשנה ותכלול אחריות היצרןע"י היצרן וצע תבהרכבה  

 

 ע.הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש" וןהמחשב יורכב באר .   2  

רכת תהיה יציאה  למי פיקוד . הכוללת חיבור צינורית מי פיקוד   למגוף   בכניסה לראש המע

)לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש וף מסנן פומית בגוף המגההידראולי הראשי כולל התקנת 

 (המערכת

 

 יחידה.    –מדידה: סולונואיד 

לונואידים, הכלול סו שב, הרכבה על פססולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמח

 במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

 

 ודהסיום עב

        חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום  6ל לאחר תקופה ש .1

   וראות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להאת הבורות 

 קבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים ביצוע העבודה על ה מהלךהמפקח. ב

 שנעשו בשטח בזמן הביצוע.
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הנתונים למתכנן ולהגיש  כל קו השקיהובסיומו של המערכת בתחילה  לבדוק לחצי מים בראש.  יש 2

 או למפקח.

אוטוקד  בתוכנתבדיסקט  AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  .3

ורת. קרקעית ותאי ביק צנרת תת שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, תכנית בניר וב

יום אחר גמר  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ לן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.כל זאת ע"ח הקב

 ודה, לפני חשבון סופי. העב

 בון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חש
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   ריהוט רחוב –  42פרק 

 כללי 42.00

רחבה של העבודות בהתייחס לעבודות ט מיוחד זה המהווה הבמפרט הכללי יקרא בצרוף למפר 42פרק 

 ת וכמפורט בכתב הכמויות. ריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכומתקנים ו

ונטים של ורקים הרל"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפהעבודה והחומרים הנדרשים ע

 ם. המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטי

 

 נכללות העבודות הבאות:במסגרת פרק זה 

 ריהוט חוץ •

 ספסלים -
 אשפתונים -
 ברזיות -
 מתקני אופניים -
 וןפח טמ -
 ביתן לשומר  •
 

 

  דוגמאות 42.01

ם )"אב טיפוס"( של כל אחד האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דג מבלי לפגוע בכלליות

 מהמוצרים המפורטים להלן לאישור האדריכל והמפקח.

 מוצרים לפני קבלת אישור. אין לבצע את הזמנת ה

בדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנ

 חשבונו. 

 

 ריהוט חוץ 42.02

, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם הריהוטל כל אספקה ש: תכולת העבודה והמחיר

את התקנתו כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת  , וכןם למסמכי החוזהביצוע העבודה בהתא

 חיבור למים קומפלט. –בברזיה  .קיים ריצוף למצב\חיפוי\הקרקע

נגישות. המתכת תהא מגולוונת ל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ול: כתכונות החומר

 גמר בטון לפי המפורט. ם ונגד אש לפי תקן; וצבועה בתנור; העץ מטופל באימפרגנציה נגד חרקי

תבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח ת: ביצוע העבודה

אשר מיקומים מדויקים עם פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לעבודות הריצוף, ע"

 .והרכבה בשטח לפני קיבוע אדריכלה

 

 

 קשירה לאופנייםמתקן  42.02.01

 סטנדרט עיריית ירושלים ולפי פרט דגם:

 יימת" לפי פרט ולפי דוגמה ק2מידות: צינור בקוטר 
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 גמר: נירוסטה מוברש

 אופן מדידה: יח'

 

 אשפתון  42.02.02

 כא או ש"עתוצרת שחם ארי 3485דגם: רותם, מק"ט 

 ס"מ 75מידות: גובה 

 9918גמר: מרקם כורכרי בהיר 

 אופן מדידה: יח'

 

 ספסל  42.02.03

 או ש"ע.  health & comfortשלושה מקומות כולל מאחז יד, תוצרת  contourם: דג

 : לפי פרט ולפי סטנדרט ירושלים מידות

 טנדרט ירושליםגמר: לפי פרט ולפי ס

 אופן מדידה: יח'

 

 סום רכב מפלדה קבוע מח 42.02.04

 דגם: סטנדרט עיריית ירושלים

 "6מידות: קוטר 

 , כולל מחזיר אורRAL7039ון וון וצבוע בתנור בגוגמר: מגול

 אופן מדידה: יח'

 

 לחצן בתוספת מתקן שתיה לכלבים ברזי 2 ברזיה נגישה עם 42.02.05

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע 2611 ט"דגם: אביב, מק

 רןמידות: לפי מפרט יצ

 אפור צמנט גמר: בטון

 אופן מדידה: יח'

 

 פח טמון 42.02.06

 התברואה בעיריית ירושלים.קנה, בתיאום עם מח' כולל חפירה והת

 מ"ק תוצרת חברת אלון או ש"ע 5דגם: מירה 

 מפרט יצרן מידות: לפי

 גמר: לפי בחירת האדר'

 אופן מדידה: יח'
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 ביתן לשומר 42.03

ציוד החומרים, החלקים וכולל כל ה, הנדרש למבנהשל כל  אספקה: תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנתו כולל ביסוס ועיגון ם למסמכי החוזהם ביצוע העבודה בהתאאביזרים הדרושים לשהו

 כולל ותקשורת,לחשמל, מיזוג  החיבורים .הריצוף למצב קיים לקרקע על פי קונסטרוקטור והשבת

 בנפרד. השערים החשמליים יימדדו על שליטה מערכת

 

 הגשות ודוגמאות •
 יש להגיש לאישור האדריכל את הדגם הנבחר.

 

 מיקוםביסוס ו •
בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף,  ותבצעייסוד בטון וחיבור לשטח ב מבנהביסוס ה

, מים מדויקים עם האדריכל לפני קיבועפ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקוע"

 בשטח. היקום ע"י האדריכל לפני הרכבלאשר מו

 

 ביצוע •
. כל אלמנטי האלומיניום והבטון לפי 06הנחיות בסעיפי פרק כל אלמנטי המסגרות יבוצעו לפי ה

 ני האלמנטים לבחירת האדריכל.הנחיות היצרן והיועצים הרלבנטיים. כל גוו

 

 לשומר  ביתן 42.03.01

 של "שחם אריכא" או ש"ע 200דגם: גלבוע 

 מ"ס 200/200 :מידות

 גמר: לפי מפרט יצרן

 גוון: לבחירת האדריכל

 אופן מדידה: יח'



130 

 

 

 

 

 עבודות סלילה  -51פרק 

 

 כללי

כולל בתחום דרכי  פרק זה מתייחס לכלל עבודות הסלילה המתבצעות בתוך גבול העבודה של המבנה,

 ם לצורך ביצוע העבודה. גישה ומשטחי עבודה זמניים הנדרשי

"עבודות סלילה" במפרט הכללי של נתיבי ישראל  51התאם לדרישות שבפרק כל העבודות יבוצעו ב

ה. תחום עבודות עפר למבנים יכלול את כל תחום החפירה ו/או בר( במהדורתו האחרונ)מע"צ לשע

 בתוכניות. המילוי למבנה כמוגדר

ים ת בפרק זה תתבצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיפהמדידה לתשלום עבור כל העבודות המפורטו

אם כן צוין אחרת "עבודות סלילה" במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, אלא  51המתאימים בפרק 

 ורש במפרט טכני מיוחד זה.במפ

ירות ועבודות עפר" של פקודת הבטיחות תשומת לב הקבלן מופנית בין היתר להוראות פרק ט' "חפ

בלן לפעול בהתאם להוראות אלו. אין ועל הק 126עד  111כנות ליום הביצוע( סעיפים בעבודה )המעוד

שמירה על הבטיחות בעבודה לפי המוטלים על הקבלן ל באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה או אחריות

פי התקנות והחוקים -ל מקרה על הקבלן לעבוד עלכל חוק או הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל. בכ

 כנים ביותר לתקופת העבודה בפועל.המעוד

 תרתאור הא .א

ר ובהמשך מצומת רח' ארץ חפץ עד לצומת קרל נט, לאורך שדרות לוי אשכולהפרויקט ממוקם 

מ' מצומת ששת הימים . כנ"ל לאורך רח' קרל נטר וזלמן שרגאי עד  50-60כול עד לשד' לוי אש

חיים בר לב/קלרמונט  –ניות ראשיות דרכים עירו צומת בנוסף שהוא צומת שד' חיים בר לב. ל

גם לאורך שד' לוי אשכול וגם שד'  שבה עוברים נפחי תנועה גדולים מאודשרגאי, נו/זלמן ג

ולצורך זאת תוכננו שלבי ביצוע, ים הללו ר תנועה ללא הפרעה בצמת. יש לאפשיים בר לבח

 נועה זמניים לרבות רמזורים זמניים.מעקפים והסדרי ת

ד. הקבלן ינקוט בכל נמצאת תשתית ראשית של חשמל, מים, ניקוז ועו בתחום הפרויקט 

 האמצעים לאיתור והגנה עליהן. 

 ת בכל אתר הפרויקט.ראשי לנושא הבטיחו קבלן מכרז זה ייחשב כקבלן 

 המשך לאורך שד' בר אילן.מת שכונה חרדית לאורך שד' לוי אשכול ובלפרויקט ממוק ממערב .ב

 תנאי קרקע ג.

 דיקות מעבדה ודו"ח ביסוס,כולל ב ן בוצעו בתחום בפרויקט על ידי המתכנןקידוחי ניסיו

ר את הקבלן זאת, אין דרך לפטו וריה. עםמניתן לראות את ממצאי הקידוחים בחברת ש

נו )קידוחים ... מביצוע חקירת קרקע נוספת, על פי פרוגרמה שיכיל בעצמו, והכל על חשבו



131 

 

 

 

 

ן את הוא ממצא לנכון כי יש צורך בכך על מנת להכי בדיקות מעבדה וכו'...(. בכל מקום שבו

 הצומת למכרז.

 עבודות הכנה   51.01

 עבודות הכנה

 ת הדיקור בגבולות רצועת העבודה. נדרש לשמור על נקודו .1

מטר. גובה  20כל  נקודות הדיקור בשטח יסומנו עם מוטות ברזל וסרט אדום עם מס' חתך, .2

 י הקרקע. ס"מ מעל פנ 80הסימון לא יפחת מגובה 

 ת העבודה ויחודשו במידה שיפגעו באופן מיידי.נקודות הדיקור ישמרו במהלך כל תקופ .3

ות בגדר איסכורית )להלן: גבולות העבודה(. לוודא את נדרש לתחום את כל שטח העבוד .4

ציבות הגידור תשמר כל עוד מתבצעות  יציבותה באופן שוטף ולתקנה במידת הצורך, כך שי

די ליציבות הגדר בכל העבודה. מודגש בזאת שהקבלן הינו האחראי הבלע עבודות בתחום גבול

 מהלך העבודה בשטח.

 

 עבודות עפר 51.02

זה מפורטות הדרישות מהקבלן לגבי עבודת הקשורות לעבודות עפר. העבודות  במסגרת תת פרק

ות בתוספת הנחי 51.02רט הכללי לעבודות גישור וסלילה פרק תבוצענה בהתאמה לדרישות המפ

 ודרישות נוספות המוגדרות בפרק זה.

 כללי .1
המסומנים  ומת לב הקבלן כי בעת ביצוע העבודה אין לעבור את קו הדיקורים פרט למקומותתש

גבול בתכניות כמעקפים וכדרכים זמניות )באם יסומנו כאלה בתוכניות(. בכל מקרה לא תהיה חריגה מ

 ההכרזה. 

 זאת. הקבלן יפקח באופן קפדני על ביצוע הוראה

מהקצוות ו/או עפ"י המתואר בתכניות שלבי הביצוע  לא תאושרנה כל גישות לשטח הפרויקט למעט

 ת ועבודות עפר.ובתכנית הכללית להתארגנו

במפרט זה אם תוך כדי ביצוע העבודה יתגלו אי התאמות בין סוג הקרקע בפועל לבין אלה המפורטים 

 נחיות בהתאם.על הקבלן לדווח על כך למנהל הפרויקט לקבלת ה

 דגשים לעבודות עפר .2
 ילוי והידוק המילוייםחומר למ  2.1

, העונה לדרישות A-2-4או  A-1וג אאשטהו של יולצרכי מילוי ניתן יהיה להשתמש בחומר המילוי עם ס

, )ג( אחוז עובר 10%של לפחות  #19על נפה  ס״מ, )ב( אחוז משתייר 7.5הבאות: )א( גרגיר מקסימלי של 

, 35%, )ה( גבול נזילות מקסימלי 25%לבין  0%בין  #200, )ד( אחוז עובר נפה 90%לבין  25%בין  #4נפה 

, )ח( צפיפות יבשה מעבדתית 8%, )ז( מת״ק מעבדתי תכנוני של 10%)ו( אינדקס פלסטיות מקסימלי 
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בתחום רטיבות העיבוד  0.5%תפיחה של מקסימום  ק״ג/מ״ק, )ט( 2,050מקסימלית של לפחות 

 מת״ק.במערכת ה

שעונה לדרישות הנ״ל, אך בתנאי שגודל הגרגיר ניתן יהיה לעשות שימוש בכל חומר מקומי 

ונות החומר יותאמו לדרישות המפורטות לעיל. כל מלאכת ההידוק תכו 3המקסימאלי לא יעלה על ״

 ס״מ. 20תבוצע בבקרה מלאה בשכבות בעובי של 

 דרגות הידוק יהיו:

 .98%ימום מינ  a-2-4לחומר המילוי מסוג 

 ות בעומק השכבה.ללא תל A-1 100%לחומר המילוי מסוג 

 2,000קסימאלית יבוצעו לפחות כל מ בדיקות טיב שוטפות לחומר המילוי לרבות צפיפות מעבדתית

 מ״ק.

 שכבות לא יציבות 2.2

יציבות יש לעדכן את מנהל הפרויקט ולפעול בזמן עבודות העפר שכבות לא  אם תתגלנה 

 ות שיתקבלו ממנו.בהתאם להנחי 

פסולת מכל סוג שהוא, יש להודיע למנהל הפרויקט ולפעול במקרה ובזמן החפירה תמצא   

 קבלו ממנו.יתבהתאם להנחיות ש 

 שיפועי מדרונות   2.3

  )אופקי:אנכי(. 1:2.5 -במילוי השיפוע הצידי בשיעור שלא יפחת מ א.

 )אופקי:אנכי(. 1:2.5שיפוע חפירה מותר באופן זמני במילוי יהיה  ב.

 )אופקי:אנכי(. 3:1י בסלע יהיה שיפוע חפירה מותר באופן זמנ ג.

 תקרקעיו -מילוי חוזר מעל מערכות תת  2.4

ס"מ מעל הצינור ומעל  30-עד למפלס של כ CLSM-עטיפה סביב מערכת הניקוז תבוצע ב

 יבוצע מילוי חוזר.

ויבוצע בבקרה  51.02.02.01.06 חומר המילוי החוזר יהיה חומר א' לפי המפרט הכללי סעיף 

 ''.3רגיר המקסימלי מלאה. גודל הג 

 קעטיפול ועיבוד הקרקע ,חפירה  וחפירה להחלפת קר  2.5

יש להקפיד על דרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל לביצוע בדיקות עבודות עפר  א.

יקט יבוד הקרקע. הבדיקות יבוצעו בבורות שיפתחו לאורך הפרוו/או שתית לפני ע 

 בטרם ביצוע עבודות העפר.  



133 

 

 

 

 

ם בין היתר גם לקביעת מיון קרקע היסוד, קביעת עומק העיבוד בקטעים השוני הבורות ישמשו 

 על פי דרישות המפרט המיוחד, התאמת חומרי החפירה למילוי וכו'. 

ך כל אחד מצירי הפרויקט, כאשר המרחק בין כל שני מטר לאור 1.0הבורות ייפתחו לעומק  

 מ"א. 100ת לא יעלה על בורו 

פתחו מיד לאחר החישוף ואילו בקטעי חפירה הבורות יפתחו לאחר בקטעי מילוי, הבורות י

 שתית המתוכנן )תחתית מבנה(. ה הגעה למפלס

החומרים בכל בור יבוצעו בדיקות אפיון הכוללות דרוג וגבולות אטרברג לכל אחד מ

 מ' מפני הבור(. 1.0, 0.5המאפיינים את הבור )מדגמים ממפלסים 

ו מנהל הפרויקט ודרכו ליועץ המבנה לקבלת הנחיות ביצוע תוצאות הבדיקות ירוכזו ויועבר

 סיור בשטח לאמידת הבורות. יםולפי הצורך יתקי

עיל, כלולים עלות הבורות ובדיקות הקרקע הנדרשות לרבות חפירה בשלבים וכל הנאמר ל ב.

ינם תוספת תשלום כלשהי ולא תהא  לקבלן טענה במחירי היחידה של עב' העפר ולא תשולם בג 

 כלשהי בגין עלויות נוספות ו/או עיכוב בלו"ז הביצוע.  

 

 חומרי המיסעה הקיימתב שימוש חוזר  2.6

 אסור להשתמש למילוי בחומרי המיסעה הקיימת. 

 בניית סוללה על מדרון קיים 2.7

 במפרט חב׳ נתיבי ישראל. חיבור בין סוללת מילוי חדשה לקיימת תבוצע בהתאם לנאמר 

 )ד'(. 51.02.03.06.02בסעיף   

 עבודות עפר למבנים  2.8

 חפירה/חציבה עבור קירות תומכים, יסודות וכו'. ועעבודות העפר בפרק זה מתייחסות לביצ 

ק ובריא. החלפת קרקע, אם החפירה/חציבה לתחתית היסודות תהיה עד מפלס סלע מוצ

 הקרקע.תידרש, תהיה רק באישור יועץ 

בניות צד, לצורך כך באחריות הקבלן לבצע חציבה של היסודות יוצקו כנגד הסלע הטבעי ללא ת 

 ויציבה. יתהדפנות בצורה בטיחות 

מילוי סוללת הכביש יהיה מילוי למבנים מאחורי נציבי קצה ומאחורי קירות תומכים, כמוגדר  

 במפרט המיוחד. 2.1ות בסעיף במפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל, המילוי יתאים לדריש 
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מ'  1. ברצועה ברוחב של 98%ס"מ בהידוק מבוקר לצפיפות של  20כבות של המילוי יבוצע בש 

 ס"מ, באמצעות ציוד ידני. 10ופן הקיר, יהודק המילוי בשכבות בעובי של עד הדמ 

לן " של נת"י לעבודות סלילה וגישור, מופנית תשומת לב הקבבנוסף לאמור ב"מפרט הכללי

 למפורט להלן:

 סוגי הקרקע א.

אפיינת השתית בחרסית עם צרורות כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע, יהיה על באופן כללי מת

 לסווג חומרי החפירה, לצורך שימוש למילוי ו/או לסילוק.ן הקבל

ים יסולקו מהאתר ואילו חומרים יערמו או למנהל הפרויקט שמורה הזכות לקבוע אילו חומר

להוציא מהאתר כל חומר  חוזר ע"י אחרים. בכל מקרה חל איסור על הקבלן יועברו לשימוש

 ללא ידיעתו ואישורו של מנהל הפרויקט בכתב.

 דפי העפר יפונו משטח האתר, אלא אם תתקבל הנחיית מנהל הפרויקט לנהוג אחרת.עוכל  

אתר ם שונים יהיה בתיאום עם מנהל הפרויקט ולאתר פסולת או סילוק עודפי עפר וחומרי

התיאומים והעבודות הדרושות. לא ישולם  אחר, מאושר ע"י הרשויות והמזמין לרבות כל

 רי פסולת מאושרים או אתר אחר.אתלקבלן בנפרד עבור אגרות כניסה ל

 ירי היחידה.היטלים כלשהם בגין פינוי פסולת ו/או עודפי חפירה מהאתר כלולים במח 

תר אחר ולא לאתר פסולת, יש לקבל את אישור אם יחליט הקבלן לפנות את החומר העודף לא 

  ר.פקח וכן להמציא תעודות בדיקה, ולקבל אישור בכתב מהמפקח טרם פינוי החומהמ 

 הובלות עפר במשאיות ב.

ילוי תעשה תשומת לב הקבלן מופנת לכך כי כל הובלת עפר במשאיות מקטעי חפירה לאזורי מ

ק בהתאם לכיווני הנסיעה המורשים כחוק. בדרכים, מחוץ לתוואי, ובדרכים קיימות אך ור

ם מצד לצד יותר בצמתים קיימים בלבד ובמקומות שתואמו עם מנהל הפרויקט וע המעבר 

 משטרת ישראל. 

 .בעת ביצוע עבודות העפר בחודשי הקיץ על הקבלן למנוע פיזור אבק למניעת הפרעה לתנועה 

 הידוק קרקע יסוד מקורית ועיבוד שתית    2.9

 שות ביצוע: דרי א. 

 i נה בהתאם לדרישות ולהגדרות המפרט הכללי של באופן כללי עבודות העפר תבוצע 

 . 51.02נת"י בפרק   

ii הקפיד על דרישות המפרט הכללי לביצוע בדיקות עבודות עפר ו/או שתית לפני ל יש

לעיל( שיפתחו לאורך הפרויקט בטרם  2.5ורות )סעיף העיבוד. הבדיקות יבוצעו בב
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עת מיון קרקע היסוד, קביעת ע עבודות עפר. הבורות ישמשו בין היתר גם לקביביצו

ט המיוחד, התאמת חומרי פרעומק העיבוד בקטעים השונים על פי דרישות המ

יקט מ' לאורך כל אחד מצירי הפרו 1.0החפירה למילוי וכו'. הבורות יפתחו לעומק של

בקטעי מילוי, הבורות יפתחו  מ"א. 100כאשר המרחק בין כל שני בורות לא יעלה על 

ואילו בקטעי חפירה הבורות יפתחו לאחר הגעה למפלס השתית מיד לאחר החישוף 

מבנה(. בכל בור יבוצעו בדיקות אפיון הכוללות דרוג וגבולות ה המתוכנן )תחתית

מ'  1.0, 0.5הבור )מדגמים ממפלסים אטרברג לכל אחד מהחומרים המאפיינים את 

 הבדיקות ירוכזו ויועברו למתכנן המבנה.  מפני הבור(. תוצאות

 iii :עומק עיבוד קרקע יסוד 

( 25%של עד  200ר נפה ובעבור השתית )חרסית מעורבת עם צרורות עם אחוז ע •

 ס״מ בשכבת עיבוד אחת; 20בעובי של 

)מתחת לשכבת המצע ולכל רוחב גבי שכבת הסלע -בקטעי חציבה בסלע תונח על •

בר קזת עשויה מחומר מצע סוג ג׳ עם חסם עליון לעוהחתך(, שכבה גרנולארית מנ

ר נג. חציבת הסלע חשוב שתתבצע בשיפוע ובאופן כזה, שמי ה18%של  #200נפה 

החודרים לתחתית המיסעה יוכלו להתנקז לעבר תעלות הניקוז. עובי השכבה לא 

 ; 2.5גיר המקסימאלי יהא ״ס״מ וגודל הגר 12-יפחת מ

פיפות העיבוד הן בהתאם למובא במפרט הכללי הדרישות לרטיבות העיבוד ולצ •

ת לרבו 51.02.03.09.02ודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל, סעיף מס׳ לעב

 .51.02.03.01טבלה מס׳ 

 

iv  תתגלה מטר בהם  1.5החלפת קרקע: בכל קטעי הסלילה בחפירה ו/או במילוי רדוד עד

ע החלפת קרקע בחומר מצע סוג בפני השתית חרסית רזה ו/או שמנה, יהיה צורך לבצ

החלפת  , תבוצע50%-ל 25%של בין  #200מכילה אחוז עובר נפה  ג׳. במקרה שהשתית

-ל 50%של בין  #200ס״מ. במקרה והשתית מכילה אחוז עובר נפה  40קרקע לעומק 

שלוש שכבות. בקטעים בהם אחוז עובר ס״מ ב 60, תבוצע החלפת קרקע לעומק 70%

לס הסלע ס״מ. במידה ומפ 80, תבוצע החלפת קרקע לעומק 70%-גדול מ #200נפה 

לאחר  סלעה גבוה מעובי החלפת הקרקע, יש לעצור את החפירה להחלפת הקרקע בגג

החלפת קרקע יש לעבד ולהדק את קרקע היסוד המקורית בהידוק מבוקר בשכבה 

 מ.ס" 20אחד לעומק של 

 מדידה ותשלום:  ב.

 ים השונים בכתב הכמויות.מדידה: לפי מ"ר בהתייחס לסעיפ 

 ר לעיל.תשלום: כולל כל האמו 

 ל כמתואר לעיל הכעבור חפירות הגישוש והבדיקות הנדרשות למדגמי הקרקע הקיימת ו 
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 לעיל, לא ישולם בנפרד והינם כלולים במחירי היחידה השונים. 5.2ובסעיף  

 ק אספלט קיים מתחת לכביש מתוכנן.פירו 2.10 

 אספלט קיים. מות שבהם תחתית המיסעה תהיה מעל או בתוך שכבותסעיף זה יופעל במקו 

 שכבות האספלט יפורקו לכל עומקן. 

 

 שכבות מצע  51.03

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל. 51.03ודות המצע יבוצעו בהתאם לפרק עבכל 

כלשהו בתנאי שיעמדו לריות מהמיסעה הישנה יתאימו לשימוש כחומר מילוי מסוג שכבות גרנו

 בדרישות המפרט המיוחד.

  מצע סוג א' 13.0

 דרישות ביצוע:  

האיכות המוגדרות במפרט הכללי לעבודות סלילה ת חומר מסוג מילוי מצע א' יעמוד בדרישו 

 וגישור של נתיבי ישראל.  

 .2ס"מ גודל גרגיר מקסימלי יהיה " 10בי של בקטע שול בשכבה עליונה בעו 

  וג ג'מצע ס 3.02

 קטן  200#אחוז עובר נפה  51.03.02.01.03ף בניגוד לאמור במפרט הכללי של נת"י סעי 

 ".2.5ת גודל מקסימלי יהיה שר. במקרה של שכבה מיי18% -מ

 מדידה ותשלום: 

 לה וגישור.לפי מ"ק מהודק, בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלי

 .כבות, הכל לפי מפרט כללי לעבודות סלילה וגישורתשלום: כולל הובלה, מילוי והידוק מבוקר בש

 

  שכבות אספלטיות במיסעות 51.04

במפרט הכללי לעבודות  51.04ף יבוצעו בהתאם לפרק צוכל עבודות ריסוס אספלט, אספלט וקר 

  סלילה וגישור. 

 ם לתוכנית פרטי מבנה.שכבות האספלט במבנה יבוצעו בהתא 
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 רט:כמות הריסוס המדויקת תהיה כמפו 

 ק''ג למ''ר 1.0ריסוס יסוד  

 ק''ג למ''ר 0.35ין שתי שכבות אספלט חדשות ריסוס מאחה ב 

 ק''ג למ''ר 0.45שטח מקורצף ו ריסוס מאחה בין שכבה חדשה 

הקיימת  באזורי התחברות למסעה קיימת, בטרם ביצוע הריבוד, יש לחספס את המיסעה 

 באמצעות קרצוף. 

 חףעבודות ניקוז ומניעת ס 51.05

 תיאור העבודה 

 עבודות הניקוז כוללות: 

. יחד עם ו'ת מערכת ניקוז עירונית שכוללת: תאי קליטה, תאי בקרה, צינורות דלים וכהתקנ

 זאת מתוכננים:

 )במידת הצורך(. מעביר מים זמני •

 תאי בקרה וקליטה. •

 .20-ז בריפראפ / ברשת פלדה מרחבית עם מילוי בטון בדיפון תעלות ומוצאי ניקו •

 דרת וניקוי תעלות עפר קיימות ואפיקים קיימים.הס •
 

 כללי ודרישות לצנרת ניקוז מבטון:

במפרט לעבודות סלילה וגישור במהדורה  51.05מור בפרק האכל עבודות הניקוז יבוצעו על פי  א.

 המעודכנת ביותר במועד ביצוע העבודה. 

החדש. יש לקבל את אישור  27רות הניקוז מבטון יהיו בעלי אטם מובנה ובהתאם לת"י צינו ב.

מנת הצנרת מהמפעל בצירוף התעודות הרלוונטיות שיידרשו ע"י מנהל מנהל הפרויקט לפני הז

 ט.הפרויק

 5בניגוד למוגדר בכתב הכמויות, צינורות הניקוז מבטון מזוין שהקבלן יספק לאתר יהיו מדרג  ג.

 .27"( לפי ת"י 175דרג ") class 5החדש ולא  צינורות ניקוז מבטון מזוין  27"י לפי ת

החדש, והתשלום  27לפי ת"י  5כלשהי עבור אספקת צינורות מדרג לא תשולם לקבלן תוספת 

 לסעיפים בכתב הכמויות.ם יהיה בהתא

 ממסמכי המכרז זה.כחלק בלתי נפרד  –כול הבודות הניקוז יבוצעו לפי מפרט מיוחד של חב' הגיחון 

 עבודות סימון כבישים 51.32
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בתוספת  51.32ישור וסלילה פרק תבוצענה בהתאמה לדרישות המפרט הכללי לעבודות גהעבודות 

 ה.הנחיות ודרישות נוספות המוגדרות בפרק ז

 הסרה מכנית של סימונים בצבע חד רכיבי)מחיקה/ העלמת צבע( 51.32.2409מק"ט 

 דרישות ביצוע:  א.

 ת מנהל הפרויקט.קה/העלמת צבע  תבוצע לפי כמפורט בהמשך ובהתאם  להנחיומחי 

ה תהא מכונה ייעודית, דהיינו מכונה שנבנתה במיוחד על ידי המכונה המיועדת לביצוע העבוד 

 ום עיסוקו לצורך ביצוע עבודות חספוס עדין פני מיסעות.תחיצרן שזהו  

 : התזת מים בלחץ.שיטות העבודה המותרות על פי חוזה זה הינן  

 מ"מ ויהיה אחיד לרוחב הקטע המטופל. 5ל עומק הטיפול יהיה בתחום שלא יעלה ע 

ה חספוס יכלול את כל הנדרש על מנת להשאיר, לאחר הטיפול, את המיסעה נקייציוד ה

 לחלוטין, ללא כל פסולת או שאריות אחרות.

 מדידה ותשלום: ב.

 קווי ניתוב: מדידה לפי מ"ר .  

 )עבודות הכנה וכריתת עצים(  251.

 

 עבודות הכנה 51.2.01

 . מפקח באתרלפי הנחיות ה הכנההעבודות : כל ולת העבודה והמחירתכ

 : נטואופן המדידה

 . י תחילת עבודות פיתוח כלשהןפני הקבלן ל"ל עבודות ההכנה יבוצעו עכ -
 

 כריתת עץ 51.02.2
 יחי': אופן מדידה

, עבודה, מקצועית, לרבות מנוף ומשאית כריתה/עקירהרך : כל הציוד הנדרש לצותכולת עבודה ומחיר

בלת אישור פקיד היערות, ביצוע כריתה/עקירה , תיאום וקשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויותת

קבוע/זמני/מטמנה מאושרת עפ"י הנדרש בתכניות וכל המתואר בסעיף  וםלרבות שורשים, פינוי למיק

 זה.

 נום.אישור מפקיד היערות, בכפוף להנחיותיו ובתיאום עם אגרוביצוע הכריתה ייעשה לאחר קבלת  -
 .עץ שייכרת יחוייב בכופר תמורתו ע"ח המזמין -
מדויקות  . הוראותריהעיב וכרוכה באישור מחלקת גננות 89בתיקון  כמוגדרנטיעת עצים חלופיים  -

 לנטיעה כוללות, כאמור בתיקון: סוגים, איכות, כמות, מועד ומפרט טכני.

 בכפוף להנחיות אגרונום ורט"ג. מחייבים התייחסות מיוחדת, והביצוע הטמנת מינים פולשיםפינוי ו -
 

 צוף והגינון בחומר הדברהריסוס שטחי הרי 51.02.3
 : מ"ראופן המדידה
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 תכשירי ההדברה ושימוש בכל כלי ואמצעי  קת: אספתכולת העבודה והמחיר

 הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.

 41.02לפי המפורט בסעיף  -
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 ניטור מבנים    -  54פרק  

 

 חוק אתר –הביצוע ניטור רעידות במהלך  54.01 

ור רעידות )ויברציות( במבנים הסמוכים לאתר העבודה של מובאות להלן הנחיות לנושא ניט

 ים:שלהקו הירוק בירו

 

העבודות ההנדסיות אשר מתוכננות במסגרת הפרויקט כגון חציבות, קידוח כלונסאות, הידוק 

גורמים לזעזועים ורעידות י וכדומה יבוצעו בסמיכות למבנים קיימים, עבודות אילו ויברציונ

לגרום לנזק במבנים קיימים )בניינים, מבנים תומכים, תשתיות וכו'(  )ויברציות( אשר עלולים

 וחד בעת ביצוע העבודות בסלע קשה מסיבי. מיוב

 

וקרל נטר  124לוי אשכול ברח'  025ו  020בסמוך לקירות מבנים  2על הקבלן לבצע ניטור של 

126. 

 

ר תכלול בין היתר אמצעות חברה מומחה מטעמו תכנית ניטור מפורטת אשעל הקבלן להכין ב

 את הנושאים הבאים:

רציות מעבודות הנדסיות על מבנים סמוכים. יבחוק האתר אשר יקבע את השפעת הוו .א

על פי הוראות של תקנים  בהיעדר תקן ישראלי מתאים, חוק האתר ומדידת הזעזועים יוכן

 ". long-termעבור עבודה מתמשכת "  DIN 4150, DIN 4130רלוונטיים, כדוגמת

ולם כל תוספת תשלום בגין האמצעים שיידרש הקבלן לנקוט על מנת לעמוד לא תש

 נים הנ"ל.תקב

סקר מבנים מפורט אשר יבוצע ע"י מהנדס מבנים מומחה בתחום, הסקר יכלול דוח אפס  .ב

 יימים במבנה.ת העבודות ודוח סופי עם מיפוי הפגמים והליקויים אשר קלפני תחיל

של המבנים, הגדרת מצבם הנוכחי שלפני הבנייה, הסקר יכלול בין היתר: תיאור כללי 

עקב אחרי סדקים ופגמים אחרים, דוח סיכום הכולל המלצות מ צילומים מבפנים ומבחוץ,

 טיפול במידה וישנם.

 ניטור מבנים: .ג

פקח על העבודות דות רציף של המבנים המצויים בתחום ההשפעה וזאת בכדי לניטור רעי

המותר במבנים הקיימים, הניטור יאפשר מעקב קבוע ההנדסיות ולמנוע וויברציות מעל 

 וך מתן התראה בזמן אמת במקרי חירום.ת ורציף אחר מצב המבנים

נים הקיימים, כמות לשם ביצוע חוק האתר והניטור הרציף, יותקנו סיסמוגרפים על המב

 כנית הניטור ע"י המומחה.הסיסמוגרפים ומיקומם יקבע במסגרת ת

ר לנושא רעידות יוכן ע"י חברה מומחה בתחום ויותאם לכלי תכנית הניטור וחוק האת

 העבודה של הקבלן.ת העבודה ושיטו

ניטור הרעידות יכלול מדידת רעידות רקע, בזמן בו לא נערכות עבודות, למשך זמן של 

 לפחות שבוע לפני תחילת העבודות.



141 

 

 

 

 

כלי  יפורטו הבמטעמו תכנית עבודה מקדימה  כין הקבלן והמומחהלפני תחילת העבודות י

רעידות המפלס  ת,העבודה בהם עתיד לעשות שימוש הקבלן, מיקומם בשטח העבודו

 העתידי של כל כלי, שעות העבודה של הכלים השונים וזאת לכל אחד משלבי העבודה. 

רעידות יערכו בזמן הידת יוגש דו״ח מדידת רעידות. מד בכל חודשוכן  ילת העבודותעם תח

ישנן במידה ו פועלים בהתאם לאופן העבודה המרבי באתר.בו כל כלי העבודה באתר 

במקרה  ,רעידותהינקטו אמצעים מידיים להפחתת המותרים ידות רעהחריגות ממפלסי 

תראינה תוצאות חריגות, תופסק לאחר מכן  במידה וגם, כזה יערך דו״ח מדידות חוזרות

 יישא באחריות למשמעויות הפסקת העבודה. והקבלן העבודה

נה כל תביעה כספית או בקשה להארכת משך ביצוע עקב כך והקבלן יישא לא תוכר

 ת בעלויות אלו.דיבלע

 בעזרת הניטור הרציף יוכל המזמין לקבל מעקב קבוע ורציף אחר מצב המבנים ולקבל התראה

 בזמן אמת במקרה של בעיה.

ת שו לאישור מנהל הפרויקט עם תחילת הפרויקט ולפחותכנית הניטור וחוק האתר יוג

 חודשיים לפני תחילת העבודות באזור המתוכנן לניטור.

 

 :לוםתשאופני מדידה ו

תכנון וביצוע של ניטור רעידות יימדד לתשלום לפי קומפ' של ניטור מבנה/בניין אחד במשך 

ו/או כמות הדירות.  ם, ללא תלות במידות הגאומטריות של המבנה, כמות הקומותחודש של

הלך החודש ישולם החלק היחסי של מספר הימים של הניטור במידה ויבוצע ניטור חלקי במ

 ת הניטור החודשית.לויום מע 30מתוך 

 התשלום כולל:

 הכנת תכנית ניטור מפורטת באמצעות מומחה מטעם הקבלן. .1

 באמצעות מומחה מטעם הקבלן. הכנת חוק אתר .2

 הנדס מבנים מטעם הקבלן.הכנת סקר מבנים באמצעות מ .3

 ם הקיימים, ללא תלות בכמות אשר תותקן.התקנת סיסמוגרפים במבני .4

 מצעות חברה מומחה בתחום.באניטור רעידות רציף של המבנים  .5

 הגשת דוחות כנדרש לעיל. .6

 יונים של הרעידות.שימוש בכלים הנדסיים אשר עומדים בדרישות ובקריטר .7

 ות של מבנים קיימים.כל הנדרש לביצוע עבודות ניטור רעיד .8
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 : נספחים רשימת

 בשלב ההקמה נחיות למניעת מפגעיםה -נספח א'

 אתר ומיתוג הסברה הנחיות  -נספח ב'
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 בשלב ההקמה  הנחיות למניעת מפגעים -נספח א'

 2019נובמבר : עדכון

כחלק מהיתר הבנייה וטעון אישור סופי של גורמי איכות הסביבה  הבהרה: מסמך זה מוגש

 ונים במסמך. בעיריית ירושלים. יתכנו שינויים ועדכ

 . מירהמחה ההנחיתגבר ה של סתירה מצב בכל

  

 מבוא

בקו  37מסמך זה מפרט את ההנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בעת ההקמה של מקטע 

 הירוק של הרכבת הקלה בירושלים.

ל האמור במסמך זה כפוף לשינויים ו/או דרישות נוספות כפי שיועלו ע"י עיריית ירושלים כ

 .עירייהילת העבודות ע"י המחלקה להגנת הסביבה בהבנייה ואישור תח בעת קבלת היתר

 

 הנחיות למזעור מפגעים בעת ההקמה

 תנאים לתחילת העבודות  .1

יבה בעירייה הסכם חתום עם אתר טרם תחילת העבודות יוצג למחלקה לאיכות הסב 1.1

 מורשה ומוסדר לקליטת עודפי עפר ופסולת בניין.

לקה לאיכות הסביבה בעירייה תכנית אתר ת תוגש לאישור המחטרם תחילת העבודו 1.2

ות. במידה ויעלה הצורך בחניית כלי עבודה באתר ההתארגנות, התכנית תגדיר אזור התארגנה

 ייעודי לחניית כלי עבודה.

 מטרים.  52תר ההתארגנות יוקף גדר בגובה .א 1.3

שלבי בתשריטי הגידור ל טרם תחילת העבודות יוקמו כל הגדרות הזמניות הכלולות 1.4

ת )כולל הפיתוח(, או באישור המחלקה לאיכות העבודוהביצוע. הגידור יוסר רק עם השלמת 

 הסביבה בעיריית ירושלים.

קה לאיכות הסביבה בעירייה תכנית לניקוז מי טרם תחילת העבודות תוגש לאישור המחל 1.5

 נגר ולטיפול בהם בעת העבודות.

 ה לאיכות הסביבה תכנית אתר לאחסון זמניוגש לאישור מהמחלקטרם תחילת העבודות ת 1.6

 דפי עפר ופסולת בניה. לא יתאפשר עירום עפר/ פסולת באתרי העבודה.של עו

 ש להערות המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה. טרם תחילת העבודה תוגש תכנית לניטור רע 1.7

 ייה.איכות הסביבה בעירטרם תחילת העבודה תוגש תכנית הרטבה לאישור המחלקה ל 1.8

 יועץ סביבתי בעלי ניסיון אשר ילוו את העבודות.הקבלן יתקשר עם יועץ אקוסטי ו 1.9

 

  מניעת מפגעי רעש .2

. 1979 –רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט ציוד הבניה יעמוד בתקנות למניעת מפגעים )2.1

גש לאישור "ל. דו"ח המדידה יוהקבלן יחויב במדידות רעש מהכלים ההנדסיים לפי התקנות הנ

יה, לפני הפעלת הציוד בשטח. בכל מקרה ייעשה שימוש בציוד המחלקה לאיכות הסביבה בעירי

 ת", משאיות בינוניות וכד'. "שקט" הכולל שימוש במכונות לא ישנות, מכונות קידוח "סגורו
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עם יועץ  טיח עמידה בדרישות הנ"ל יתקשר הקבלן לפני תחילת העבודותעל מנת להב2.2

 תית.ל ניסיון בליווי ביצוע של פרוייקטי תשאקוסטי בע

. לא תבוצענה 1992-שעות העבודה תהינה ע"פ התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג2.3

 -ל 17:00בין השעות  בבוקר, ובימי מנוחה 07:00בערב ולפני השעה  19:00עבודות לאחר השעה 

 בהמשך. 5.2.24 -5.2.19ים ת לילה מפורט בסעיפלמחרת יום המנוחה. נושא עבודו 7:00

ת העבודות יש להשלים את כלל הגידור האקוסטי ההיקפי של האתר על פי טרם תחיל2.4

גדר האקוסטית תהיה רציפה ככל המתואר בתשריטי הגידור לשלבי הביצוע במסמך זה. ה

 או שווה ערך.מ"מ,  1.2. הגידור האקוסטי הינו גדר פח איסכורית בעובי הניתן ואטומה

קו רק בתום העבודות )כולל פיתוח(, או באישור גדרות יוקמו לפני תחילת העבודות ויפורה 2.5

 המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.

 י הגידור. י העבודה, אלא אם צויין אחרת על גבי תשריטהגדרות ימוקמו בגבול אזור 2.6

נטו מול מבנה ספציפי,  שעות עבודה 3 -לו לעבודות מיקרופייל, מכבש ובאגר פטיש יוגב 2.7

מטרים מגבול העבודה האחרון בו  80 -ן "ידלג" לחתך עבודה המרוחק בולאחר מכן הקבל

דה בהגבלת השעות בחוברת המכרז בוצעה העבודה. על הקונסטרוקטור לקבוע הנחיות לעמי

 לקבלן.

 ה הרועשת לאחר השעהבאזורים בהם יש הגבלה על שעות עבודה יש להתחיל את העבוד 2.8

 17:00בבוקר ולסיימה עד השעה  8:00

על הקבלן לעדכן את התושבים ומוסדות הלימוד כאשר תתבצע עבודה רועשת מול בתי  2.9

 הספר ו/או מול מבנה המגורים הספציפי.

נטר ושד' לוי אשכול יבוצעו בתיאום עם דיירי  בפינת רח' קרל 25העבודות להקמת קיר  2.10

 ים.מ' תוצב בחצר הבניין, בתיאום עם הדייר 4ר אקוסטית בגובה הבניין. גד

במידה והקבלן ירצה להגיש חלופה אקוסטית, יהיה באחריותו לספק נספח אקוסטי  2.11

 ל עיריית ירושלים. מפורט לאישור היחידה הסביבתית ש

אחר ה באתר הוא קבלת אישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה )לתנאי להפעלת מגרס 2.12

 בחירת קבלן(.

כי רגל ברחוב קרל נטר יוגש למח' לאיכות הסביבה טרם תחילת העבודות לפירוק גשר הול 2.13

שפעות בעיריית ירושלים נספח ביצוע סביבתי אשר יפרט את שיטת הביצוע ואת הה

מפגעי רעש ואבק(, לרבות פירוט האמצעים לצמצומם. הסביבתיות הנגזרים מעבודות הפירוק )

 ידי יועץ אקוסטי מטעם הקבלן. ת אקוסטית תינתן עלהתייחסו

 עשניטור ר

שבוע לאחר תחילת כל שלב של העבודות יבוצעו מדידות רעש סביב הכלים, לפי תקנות  2.14

אחריות הקבלן. . ביצוע המדידות הוא ב1979ר מציוד בנייה( למניעת מפגעים )רעש בלתי סבי

 לים.סביבה בעיריית ירושדוח המדידות יוגש לאישור המחלקה לאיכות ה

העבודות יבוצעו מדידות רעש במספר נקודות בסמוך שבוע לאחר תחילת כל שלב של  2.15

קה לאיכות למיקום העבודות. תכנית המדידות ונקודות המדידה יתואמו מראש עם המחל

הוא באחריות הקבלן. על פי תוצאות המדידה יוחלט אם יש הסביבה בעירייה. ביצוע המדידות 

עש נוספים ו/או ניידים, נוספים להפחתת הרעש כגון הצבת מתרסי ררך בנקיטה באמצעים צו
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קיצור שעות ההפעלה של הציוד הרועש ביותר וכד'. הדוח יפרט את לוח הזמנים הנדרש 

רות המחלקה לאיכות הסביבה עים אלו. דו"ח המדידות וההמלצות יועבר להעלנקיטה באמצ

 בעירייה.

 עידה, או במידה שהועברה דרישה מהמחלקהלונה בגין רעש או רבמידה ותתקבל ת 2.16

לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, יבצע הקבלן תוך שבוע מדידת רעש/רעידות לבירור 

 המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.התלונה. דו"ח מדידות יועבר לאישור 

ונים האקוסטיים, ובמדידות הרעש/ הרעידות ימצא כי התגלתה חריגה מהקריטרי במידה 2.17

 הקבלן להציג פתרונות למזעור המפגע. על

דו"ח תוצאות מדידת הרעש והרעידות לרבות תיעוד של סוגי העבודות, ציוד, קריטריונים  2.18

 מדידות.גש למנהל הפרוייקט תוך שבוע ממועד ביצוע הלמפלס הרעש, ושיטת המדידה יו

 עבודות לילה:

ישראל ובכפוף להנחיות ולאישור תאם לדרישות משטרת לא יותרו עבודות לילה אלא בה 2.19

 לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.המחלקה 

יגיש בהינתן אישור לעבודות לילה, ולפני תחילתן, הקבלן יבצע מדידות של רעש הרקע, ו 2.20

 יית ירושלים.דוח מפורט למחלקה לאיכות הסביבה בעיר

ה תכנית מפורטת לביצוע יכות הסביבה בעירייכמו כן, הקבלן יגיש לאישור המחלקה לא 2.21

 ות הלילה לעת ביצוע עבודות. מדידות רעש בשע

מדידות רעש בעת העבודות יחלו מיד ביום הראשון בו תבוצענה עבודות בלילה בכל אתר  2.22

 בה בעיריית ירושלים. ואתר. דוח מדידות יוגש למחלקה לאיכות הסבי

ך של עיריית ירושלים "הנחיות הדוח מפורטות במסמ הנחיות לביצוע המדידות והכנת 2.23

 . 30.6.19עש בשעות הלילה" מיום למדידת ר

עה עבודות רועשות הכוללות חציבות, ניסור אספלט בסלע ועבודת מכבש, יסתיימו עד הש 2.24

יבוצעו עבודות שקטות ככל  07:00 -ל 24:00. בין השעות 7:00, ולאחר מכן יחלו משעה 24:00

 יות.וללות את הנחת התשתהניתן הכ

 אתר התארגנות:

מ' ממבני  20במרחק מינימלי של  גנרטור באתר ההתארגנות, יש למקמובמידה ויוצב  2.25

 בתוך חדרי שינה / מגורים. dB(A) 44מגורים. מפלס הקול המחושב במרחק זה לא יעלה על 

במרחק  dB(A)75על הגנרטור יוזמן בחופה אקוסטית מושתקת כך שמפלס הקול לא יעלה  2.26

 מ' מהחופה. 1

 מ'. 2.5בגדר אטומה בגובה  אתר ההתארגנות יגודר 2.27

 יישריםחדר מ

 יש לשמור על האפשרות להקמת קיר אקוסטי קבוע מול פתחי האוורור של חדר 5.2.1

 . 2המיישרים אם יידרש במסגרת אינפרא 

 

 . אמצעים למניעת מפגעי אבק3

עים המקובלים להנחתת אבק מעבודות , ינקוט הקבלן באמצלצורך צמצום ומניעת מפגעי אבק

  עפר:
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בלתי סלולות ע"י מכלית מים או חומר פולימרי המאושר יש להרטיב את דרכי הגישה ה 3.1

בתקופות היבשות, ויותר מכך בהתאם לצורך בתחום שטח  להרבצת אבק, לפחות פעמיים ביום

 במים מלוחים.העבודות עליהן ינועו כלי העבודה. אסורה הרטבה 

ערמות  ע לפחות לצורך מניעת הרחפת האבק.ש להרטיב את ערמות העפר במים אחת לשבוי 3.2

 העפר ימוקמו רחוק ככל האפשר ממבנים רגישים.

 מטרים, או יותר מכך, בהתאם לתשריטי הגידור 2.5גובה אתרי העבודה יגודרו בגדר ב 3.3

עים נוספים במידה לבור הקידוח או אמצעבודת המיקרופייל תיעשה תחת הרטבה רציפה  3.4

 וההרטבה לא תספיק.

 קידוח יכוסה.בזמן עבודות מיקרופייל, בור ה 3.5

 המשא.העמסת המשאיות בחומר הגורם לאבק תעשה מגובה מינימלי ולתוך ארגז  3.6

יש לכסות בכיסוי ברזנט את כל המשאיות ומובילי עפר )גם במידה והן ריקות( הנכנסות  3.7

 דופן הארגז.ש לוודא כי היריעות מתוחות ומהודקות לת  משטח העבודות. יויוצאו

ל גלגלי משאיות ע"י שוקת שטיפת גלגלים/ מתקן ייעודי טרם היציאה יש לבצע ניקוי ש 3.8

ם מטרדי העפר. במידה ויתגלו מטרדי עפר מחוץ לשטח העבודות, על לרחוב, לצורך צמצו

 ץ לשטח העבודות.מנע מהוצאת עפר מחוהקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להי

יסה לשטח העבודות, לצורך דרכי הגישה בנקודות הסמוכות לכנ יש לבצע טאטוא של 3.9

 מניעת הרחפת אבק בדרכים. 

 בלן לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.תכנית ההרטבה תוגש ע"י הק 3.10

ה לאיכות הטיפול יוגש למחלק תלונות על מטרדי אבק יטופלו מידית ע"י הקבלן, דוח 3.11

 הסביבה בעירייה.

ובדים, הספקים וקבלני המשנה הנכנסים ל הביצוע להדריך ולוודא כי כל העעל מנה 3.12

 יפעלו על פיהם. לאתרי העבודות יכירו את האמצעים למניעת אבק ו

היועץ הסביבתי או מפקח מטעם הקבלן יוודא יישום האמצעים להרטבה, באמצעות  3.13

תלונות על מטרדי אבק. של פעם בשבוע לפחות או מיד לאחר קבלת ורים בשטח בתדירות ביק

והטיפול בתלונות יועברו לידיעה למחלקה לאיכות סביבה בעירייה. העתק יופקד  דו"ח הסיור

 בלן. באתר הק

 

 . טיפול בעודפי עפר ובפסולת בניה 4

פי עפר המורשה לקליטת עוד תנאי לתחילת העבודה הינו הצגת ההסכם עם מפעיל האתר 4.1

 לקה לאיכות הסביבה בעירייה.ופסולת בניה, למהנדס העיר ולמח

 אסורה שריפת פסולת מסוג כלשהו בתחומי התכנית. 4.2

עודפים מכל סוג, יש לפנות את הפסולת שהצטברה אסורה הטמנה בקרקע של פסולת או  4.3

 אחת לשבוע, או בהתאם לצורך.

שור ייה באתר. טרם תחילת העבודות תוגש לאיודפי עפר ופסולת בנאין לבצע אחסון של ע 4.4

 מהמחלקה לאיכות הסביבה תכנית הטיפול לסילוק מיידי של עודפי העפר ופסולת הבנייה.

ון, או לבצע שטיפה של המשאבות ו/או המיקסרים בשטחי אין לשפוך בשטח שאריות בט 4.5

 העבודה.
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נה הנכנסים לאתרי העבודות הספקים וקבלני המש ביצוע לוודא כי העובדים,על מנהל ה 4.6

 מצעים לטיפול בפסולת בניין/עודפי עפר הרשומים לעיל ויפעלו על פיהם. יכירו את הא

 

 . בקרה ודיווח 5

טעמו אשר יהיה בשטח, יאתר אירועי אבק ומפגעי רעש אם הקבלן ימנה מפקח מיוחד מ 5.1

 דחיפות האפשרית. יגרמו ויפעל להסרתם ב

 ההוראות הבאות: פקח יקפיד על מילויהמ 5.2

שים למניעת פליטות חלקיקים ואבק ומניעת רעש ממתחם העבודות כל הצעדים הנדר 5.2.1

 יובאו לידיעת כלל העובדים ומפעילי הציוד באתר העבודות.

שת המחלקה המפקח יקיים סיורים לפחות פעם בשבוע )או יותר לפי הצורך או לפי דרי 5.2.2

 יוודא יישום ההוראות שלעיל. בעירייה(, במהלכם  לאיכות הסביבה

תלונה על מפגעי אבק ומפגעי רעש הנגרמים עקב ביצוע פעולות ההקמה, יטופלו באופן  כל 5.2.3

 בה ירשם ביומן העבודה אשר יופקד באתר. מיידי. תיעוד התלונה ואופן הטיפול 

 

  

 . הוראות לתפעול אתרים6

רי התארגנות לאישור המחלקה הציג את התכנית לאתילת העבודות, על הקבלן לטרם תח

 יבה בעיריית ירושלים שתכלול בין היתר:לאיכות הסב

 אמצעים למניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן: 6.1

 מנפח המיכל עצמו. 110%בתוך מאצרות שנפחן  מכלי דלק יותקנו 6.1.1

טברו אסורה. הנוזלים שהצ -ם אשר הצטברו במאצרות הניקוז לסביבה של הנוזלי 6.1.2

 זי לאיסוף שמנים משומשים.במאצרות ישאבו ויפונו למיכל המרכ

שמן משומש ייאסף ויאוחסן בתוך מיכל מרכזי לאיסוף שמנים משומשים אשר יותקן  6.1.3

 תקנית. עם מילוי המיכל, יועבר לאתר למחזור שמנים.במאצרה 

בטון המנוקז תקנית או על משטח  ם יאספו ויאוחסנו במאצרהמסנני שמן משומשי 6.1.4

 עברו לאתר מאושר לטיפול במסנני שמן. למפריד שמנים. המסננים יו

 מיכל הדלק של הגנרטור יותקן במאצרה תקנית. 6.1.5

ודה של דליפות שמנים ודלקים מציוד מכאני ומיכלי דלק תבוצע בקרה זהירה וצמ 6.1.6

 פה.ושמנים. אסורה כל דלי

עודפים על עיל האביזרים למניעת גלישת נזילות או ביזרי תדלוק ע"י מפתבוצע בקרה לא 6.1.7

 הקרקע. 

משטחי תדלוק וטיפולים לציוד העבודה יצופו חומר אטום וינוקזו למיכל אטום.  6.1.8

 יפונו למפעל לטיפול בתשטיפים. התשטיפים שיאספו

 אחסון מצברים משומשים 6.2
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המצברים יאוחסנו  עד לסילוקים מהשטח.אחסנה למצברים משומשים  תוקם פינת 6.2.1

ילן ויוחזרו לספק המצברים. חל איסור מוחלט על השלכת מצברים במאצרה עשויה פוליאת

 משומשים בשטח.

 מניעת יתושים 6.3

 וצרות מקווי מים עומדים או ביוב בתחומי התוכנית.חל איסור על היו 6.3.1

ם מדביר מוסמך יש להתקשר מיידית ערת יתושים באתר העבודה, במידה והתגלתה דגי 6.3.2

 ולטפל בחיסול המפגע.

 שירותים 6.4

 שירותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית. לחילופין יוצבו באתר שירותים כימיים. 6.4.1

 לדאוג לביובית אשר תשאב את הביוב מהמיכל הייעודי למט"ש מאושר. על הקבלן 6.4.2

שרות כי פינוי הביוב בוצע לאתר יקט את הקבלות המאועל הקבלן לשמור כל משך הפרו 6.4.3

 אושר.מט"ש מ

 תנאים נוספים 6.5

אין להקים מבנים או חלקי מבנים מאסבסט. הקמת מבנים, חלקי מבנים ומתקנים  6.5.1

 גנות תבוצע בהתאם לכל דין. באתרי ההתאר

והתשתיות  אסורה הקמת מבני קבע/ מבנים קבועים באתרי ההתארגנות. כל המבנים 6.5.2

 באתרי ההתארגנות הם ארעיים.המוקמים 

 יהיה בהתאם לתכניות אתרי ההתארגנות.ום המבנים מיק 6.5.3

המיועדים לשימוש  חומרי בנין יאוחסנו אך ורק בשטחי עבודות ולא בשטחי ההתארגנות 6.5.4

 משרדי האתר בלבד ובאופן מסודר ובבטיחות מרבית. יש למנוע מטרדי אבק וריחות משטחי

 נושא התכנית. ים לעבודותבמחנה הקבלן ציוד וחומרים שאינם קשור האחסון. אין לאחסן

חניון כלי צמ"ה יהיה בתחום שטחי העבודות. במידת הצורך תותר  –חניית כלי צמ"ה  6.5.5

כלי עבודה באתר ההתארגנות, בהתאם לתכנית אתר ההתארגנות שתאושר בעירייה טרם חנית 

 תחילת העבודות.

עם מכסה דה יותקנו הביתית בשטחי ההתארגנות ובאזורי העבו מיכלי אצירת הפסולת 6.5.6

 מונע נבירה ע"י סוגר פיסי או ע"י מכסה בעל מסה שלא תאפשר פתיחה של בעלי חיים.

יסת בעלי חיים לשטחי העבודה וההתארגנות. על הקבלן למנוע הפצת מחלות לא תותר כנ 6.5.7

 לן.וחתולים במחנות הקבמחיות בר. אסורה החזקת כלבים 

 עצים, שיחים, עשבייה. -ת צמחיה מקומיתם ע"י הבעראסורה הדלקת מדורות או חימו 6.5.8

 אין לבצע אחסון של ערמות עפר בשטח העבודות. 6.5.9

ליך פסולת מכל סוג שהוא בשטח העבודות אלא לרכזם בכלי האצירה אין להש 6.5.10

 ל יום עבודה.איסוף אשפה בסיום כהמותקנים במכסה למניעת נבירה. יבוצע 

 

 י טבע . אמצעים להגנה על ערכ7

 בשטחים שאינם מופרים יש לעשות שימוש רק בדרכים קיימות. 7.1

 או חורשה.שטחי התארגנות לא יהיו באזורי בתה, שיחייה  7.2

 גבול שטח העבודות לא יחרוג מקו ההיתר המבוקש, אלא בהתאם לטופס חריגות 7.3
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 עפר מעבר לגדר. יך פסולת או עודפי אין להשל 7.4

א מופרים ומפגיעה בעצים בוגרים. יש להגן על העצים ה לשטחים ליש להימנע  מכניס 7.5

 הסמוכים לתוואי העבודות.

 עלי חיים בשטח ההתארגנות.אין להביא או לשמור על ב 7.6

ירוניים טרם תחילת העבודות תוקם גדר זמנית בשטחי עבודה הגובלים באתרי טבע ע 7.7

  איסכורית(.ושת(. הגדר תהיה אטומה ומחוזקת )כגון )גבעת התחמ

ס"מ ותוך  30לצורך שיקום שטחים מופרים ייעשה שימוש באדמת חישוף, מעומק של עד  7.8

 מי.שילוב מיני צומח מקו

 

 . הנחיות למניעת התבססות צמחים פולשים8

 ים.אין לנטוע צמחים הידועים כמינים פולשים או מתפרצ 8.1

רצים, לכל מטרה ולשים ומתפולהשתמש בקרקע משטח שבו גדלים צמחים פאין להביא  8.2

במסגרת הפרויקט. יש לוודא כי קיים אישור אגרונום שהקרקע המובאת נקייה ממינים 

 פולשים.

יש להדביר עצים ושיחים המוגדרים כמינים פולשים )לפי "הצמחים הפולשים בישראל",  8.3

 ניים יותר)שרד להגנת הסביבה, או לפי פרסומים עדכ, בהוצאת רט"ג והמ 2010דרור  -דופור

 בהתאם לטיפול המיטבי לכל מין או פרט.

 ים.יש להדביר צמחייה פולשת מיידית, בטרם תספיק לפרוח ולייצר זרע 8.4

יש להתאים את שיטת ההדברה למינים הספציפיים, ולהעדיף הדברה כימית סלקטיבית על  8.5

קרקע לאחר ים רבים עשויים להתחדש מהשורש שנשאר באו גיזום )מיני צמחפני כריתה 

 כריתה חלקית(.

 -3יש לבצע ניטור של צמחים פולשים לאורך שולי התוואי הגובלים בשטח הפתוח אחת ל  8.6

 שנים מתום העבודה. צמחים פולשים שיימצאו יודברו בהקדם. 3שך תקופה של עד ם במחודשי

למרחק  יבוצעו גם באתר ההתארגנות וסביבו, עד בססות מינים פולשיםטיפול ומניעת הת 8.7

 מטרים מעבר לגבולות האתר. 20 -של כ

ול "טיפיש לטפל בצמחים פולשים ומתפרצים לפי המלצות מסמך המדיניות של רט"ג  8.8

בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית בדגש על תשתיות אורכיות", וולצ'אק ואנגרט 

כנון והקמת מתקנים יעת התבססות וטיפול במינים פולשים. בתפי מסמך הנחיות למנ, ול 2012

 (.2016דרור -וקווים של חברת מקורות )דופור

 

 . הנחיות למניעת זיהום אור9

ן אתר טבע עירוני גבעת התחמושת, ולהקפיד כי בשטח כיוויש להימנע מתאורה ל 9.1

 הסמוך. לא הארת השטח הפתוחההתארגנות התאורה מכוונת רק לתחום המגודר, ל

ל שיקולים בטיחותיים, התאורה תמוקם בשולי התוואי במידה שיוחלט על תאורה בש 9.2

זליגת אור של  הגובל בשטח הפתוח כשהיא מופנית לעבר אתרי העבודות תוך צמצום מרבי

 (.cutoffכלפי השטח הפתוח. לשם כך ייעשה שימוש בגופי תאורה עם פיזור אור מוגבל )
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י למנוע זליגת אור כלפי מעלות לעמוד התאורה, כד 90-הפנס היא ביש לוודא שזווית  9.3

 השמיים.

 פי המינימום הנדרש משיקולים בטיחותיים.-עצמת התאורה תהיה על 9.4

 

 ת וערכי מורשתרטאו. הגנה על אנד10

טרם תחילת העבודות יבוצע סיור בהשתתפות נציג רשות העתיקות, מנהל הפרויקט  10.1

 והקבלן המבצע.

תנועה( יבוצעו לאורך התוואי חיתוכי בדיקה  טרם תחילת העבודות )לאחר השלמת הסדרי 10.2

 . 15.7.19 לאיתור עתיקות. ביצוע החיתוכים בהתאם להנחיות רשות העתיקות במכתבה מיום

באחריות הקבלן למנוע פגיעה באנדרטאות לאורך התוואי: אנדרטה לזכר נרצחי פיגוע  10.3

ים עם כיתוב בכניסה אנדרטת גן ירושלים גבעת התחמושת, אבנ טובוס, אנדרטת מחל,האו

 לאתר גבעת התחמושת. 

 ודותאנדרטת הצנחן תפורק לעת העבודות, תאוחסן ותוחזר למקומה לאחר סיום עב 10.4

 הפיתוח.

אנדרטת עומר שליט במתחם "הצופים" תפורק לעת העבודות ותמוקם מחדש בתחום חצר  10.5

 פים.הצו

 יקוז . הנחיות לנ11

על הקבלן להגיש תכנית ניקוז זמנית לאתר, כך שלא טרם תחילת עבודות החפירה,  11.1

ידי המחלקה  ר עלתתאפשר שפיכה של מי נגר מזוהמים מאתרי העבודות. תכנית הניקוז תאוש

 לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. 

ת הצומח שיישתל גר על מנת להשקות איש לשאוף לחיסכון מרבי במים ולהשתמש במי נ 11.2

 בשטחים הציבוריים.

בכל שלב בביצוע יינקטו הפעולות הנחוצות למניעת הצפות, שיטפונות והיקוות מים  11.3

תוכנית זו. יובטח ניקוז שטחים גובלים ות בהעלולים להיגרם כתוצאה מביצוע העבוד

 ושימושים קיימים בתקופת העבודות.

ות קליטה ושיקוע מי נגר מתוך שטח ההתארגניקוז בהיקף ובורות יש להקים תעלות נ 11.4

 לשם מניעת זרימת תשטיפים לשטח הפתוח הסמוך.

 

 . הנחיות כלליות ושינויים על ידי הקבלן12

עבדאללה תוסדר לפני תחילת העבודות בצידו הדרומי של רח' ספר כניסה חלופית לבית  12.1

 שרגאי.

 . 120לת העבודות להקמת קיר אסן תוסדר לפני תחיכניסה חלופית לבי"ס רנה ק 12.2

 למבני המגורים שממערב לאתר ההתארגנות תישמר בכל זמן העבודות גישה 12.3

 מעברים להולכי רגל יגודרו בגדר בטיחות 12.4

י לגרוע מהאמור לעיל יעמוד הקבלן בכל החוקים, התקנות וההנחיות של הגופים מבל 12.5

 חלקה לאיכות הסביבה בעירייה.יות וההוראות של המהמוסמכים וימלא אחר ההנח



151 

 

 

 

 

ויים בתנאים המפורטים לעיל יותרו בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב למחלקה שינ 12.6

 ר המחלקה לשינוי המבוקש.בלת אישולאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, וק

 

 . תנאים להיתר המשכי13

יקבע עם קבלת ם. נחיצות קיר זה תיתכן קיר אקוסטי בשלב הקבע מול חדר המיישרי 13.1

 (.2ן בחדר המיישרים )במסגרת תכנון אינפרא מידע אודות הציוד המתוכנ

הגנה אקוסטית אמצעים ל( יש לבחון 2בעת תכנון תחנות הנוסעים )במסגרת שלב אינפרא  13.2

 על בתי הספר הסמוכים.
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 אתר ומיתוג הסברה הנחיות  -נספח ב'

 עקרונות ההסברה 

 נות הבאים:על הקבלן לפעול על פי העקרו

לעבוד בהתאם להנחיות ובתאום מלא עם נציג צוות ההסברה של צוות תכנית אב  .1

 לתחבורה ירושלים להלן "נציג ההסברה"

תושבים, עובדים, נותני  : והציבור של תקשורת עם הקהילה על רמה גבוהה לשמור  .2

, כלל הבאים והמבקרים במתחם ובאזור העבודה ובמעגל , בעלי עסקיםשירותים

 .להלן "הציבור" -פעה של העבודות ו/או כל בעלי עניין אחריםההש

, ניו "מפרסום, פעילות קד תכנית עבודה בנושא: צוות ההסברה יש לבנות בשיתוף עם .3

 מדיה, דפוס, שילוט וגידור ועוד 

 ,מולוובתאום נציג ההסברה לציבור כפי שיידרש ע"י מידע מקדים ורציף  להעביר יש .4

 .ת לכל אורך תקופת העבודו

לכל אורך תקופת ההקמה בציבור הנ"ל  על יחסי שכנות טובים ותמיכה  יש לשמור  .5

 ותקופת התחזוקה.

 הקבלניתבצרכי הציבור באמצעות מתן מידע לציבור לגבי העבודה יש להתחשב  .6

 בשטח הטרם תחילת העבוד וכו'מפגשי ציבור במודעות בעיתון, עלונים, הודעות ברדיו, 

 .הובמהלכ

 

 כללי 

כל מידע עבור , ע"י נציג ההסברה  בקבצים ובכל צורה שתידרשפק ולמסור לס יש .1

הכנת עלונים, מודעות, שילוט וכו', שיידרש לרבות תרשימים, תכניות, צילומים, מצגות, 

כניות שלבי ביצוע, נתוני ניטור רמת רעש, לוחות זמנים, ת חומרים אחרים כגון:או 

מידות וכיוצ"ב.  וויר, נתונים סביבתיים אחרים,נתוני ניטור רמת רעידות, נתוני איכות א

מסירת המידע תיעשה במסגרת לוחות הזמנים הנדרשים בהתאם לנסיבות, אך, בכל 

מודע לכך שתאריך היעד של להיות  הקבלן על  ימי עבודה ממועד הבקשה. 7מקרה, תוך 

בכל העיתונות המקומית לקבלת פרסומות או הודעות לעיתונות הוא צהרי יום שני, 

 שבוע.

נציג לפי דרישת  , ככל שיידרשו, ת, שילוטלבצע ולהפיק עלונים, מודעות בעיתונו .2

, נציג ההסברהפרט  וגרפיקה שתינתן ע"י ולפי מ ,ונציגיו כגון מנהל הפרויקטההסברה 

 להפיק ולבצע באופן עצמאי.צוות ההסברה של תכנית אב לתחבורה אלא אם יחליט 
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 טפות בנושאי הסברההשתתפות בדיונים ופגישות שו

ההסברה לפחות אחת לשבועיים  העבודה על הקבלן להיפגש עם נציג לאחר שלב הכנת תכנית

(. פגישות אלה ביניהםלכל אורך תקופת ההקמה והתחזוקה )או בתדירות אחרת אשר תוסכם 

 יכללו דיווח על:

ל פירוט מלא ע .ציבורעבודות אשר ישנה סבירות גבוהה לגביהן כי ישפיעו על ה .1

לפני  )לפחות שבועיים( יינתן זמן סביר מראש .העבודות/פעילויות הנ"ל והשפעתן

 תחילתן על מנת לאפשר הכנה והפקה של חומרי הסברה.

 הצעות ליוזמות פרסום ויחסי ציבור בנוגע לעבודות ולפעילויות הנ"ל. .2

פרטים על תקלות, תאונות, תלונות שהתקבלו והתנגדויות שהועלו, לרבות מהותן,  .3

 צבן והפעולות שננקטו לתיקון ולשיפור.מ

 הקבלן יהיה אחראי לתיעוד הפגישה. .4

 מגבלות הנוגעות לפרסום 

 :הסברההקבלן אינו רשאי, למעט אם קיבל אישור מפורש מראש לכך בכתב מנציג ה

הנגיש לציבור הרחב ללהקים אתר אינטרנט כלשהו, או להוסיף לאתר התוכן שלו,  .1

 הקבלניות. מידע ופרטים בנוגע לעבודות

לצלם או להסריט  נציג ההסברה דם אחר, שלא מטעם הקבלן או מטעם לאשר לא .2

 את העבודות, בחלקן או במלואן.

חל איסור להפיץ, לתלות או להפיק  חומרי הסברה באופן עצמאי שלא בתיאום עם  .3

 נציג ההסברה.

לקבל הקבלן לא יקים אף שלט, לוח מודעות, דגלון או לוח פרסום של החברה מבלי  .4

ך מהצוות, למעט כל שילוט הנדרש על פי חוק ולניהול תקין של אישור מראש לכ

 עבודת הקבלן, כגון:

 שילוט בדבר בטיחות. -

 שילוטי הכוונת תעבורה. -

ידי הרשות המקומית או רשות חוקית אחרת, בין אם כללי או -כל שלט שיידרש על -

 הקשור לקבלת אישורים או רישיונות.

 

 כללי גידור ושילוט

יובהר כי כל  המפרטים בפרק  ההסברה יהיו בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה 

ובטיחות. אופן הביצוע בפועל יקבע בתכנית העבודה עם צוות ההסברה. יתכנו שינויים 
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במפרטים לפי דרישות צוות ההסברה ודרישות השטח, הכל בטווח של תוספת בצ"מ של  עד 

 פרט בפרק זה ובכתבי הכמויות.מסכום העלויות לפי המ 20%

מיד עם צו תחילת העבודות ומיד באתר   תדמיתי/ממותג הקבלן יקים ויתקין שילוט .1

ההסברה, על פי גרפיקות שיסופקו נציג בהתאם להנחיות עם תחילת העבודות באתר, 

בתיאום ועל פי מפרט טכני כמפורט להלן. השילוט יותקן במיקומים שייקבעו  ל ידוע

ידרש . הקבלן יקבצי הגרפיקהימי עבודה ממועד קבלת  14סברה, תוך ההנציג  עם

 ספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד להיכלל בשלטים. ל

  לאישור מוקדם.  שילוטהקבלן ו/או חברת השילוט מחויבים להפיק דוגמאות  .2

 הסברה.הדוגמאות השילוט יותקנו במתחם העבודה על פי הנחיות  נציג 

מהווה בסיס לאישור כלל השילוט. דוגמאות השילוט על פי המפרט הפקת הדוגמאות  .3

י והשיווקי ע"י הקבלן, הטכני שיוגדר כולל הדפסה, יוצבו בשטח וייבחנו בהיבט הטכנ

 ההסברה.יקט ונציג מנהל הפרו

המתחם תבוצע ע"י חברת השילוט בכפוף לקבלת אייריס הפקת הגרפיקה לכלל  .4

לחליפין דוגמאות הדפסה ישירות מבית הדפוס  או  נציג ההסברה מאושר וחתום ע"י

האחריות לאיכות ההדפסה ובכלל זה הרזולוציה והצבעוניות של השלטים  המבצע ,

ל . בכהמאושר ו/או דוגמאות ההדפסה המופקים תהיה בכפוף לצבעוניות האייריס

 .נציג ההסברה מקרה באחריות חברת השילוט לאשר את הצבעוניות מול

 

 נציג ההסברה(: בתיאום עם)אופן הביצוע בפועל יקבע  ושילוט להלן מפרט מיתוג

 

 גידור  02

 

 כללי -זמני היקפי  גידור 70.02.01

תאים להדבקת לפחות(, על מנת שת 80%-על הקבלן להקים גדר ברוב שטח הגידור )כ .1

שיופקו ויודבקו על ידו ו/או לצבוע סמלים או כל רכיב גרפי על כל  מיתוג, מדבקות

ר, על פי מיקום שייקבע ע"י המזמין ,הגדר עשויה פח קונסטרוקציית ברזל חלק בגידו

תותקן מסביב לשטחי העבודה ותחוזק לקרקע באמצעות עמודים תומכים מתאימים 

 /(לא נדרשת גדר איסכוריתרוקטור.)טובכפוף לאישור קונס

 ואינה חלקתקציב הקמת תשתית הגדר הינה חלק מהתקציב הכולל של הקבלן 

פרק ההסברה )בפרק ההסברה מתוקצבת הפקת מדבקות מיתוג+ התקנה על מתקציב 

 גדר קיימת שהותקנה ע"י הקבלן המבצע(

ולל תחזק באופן מתמיד וקבוע את הגידור ההיקפי של האתר כלעל הקבלן לשמור ו .2

החיפוי הגרפי התדמיתי, במידת הצורך, ייצבע הקבלן מחדש את הגדר, ו/או יחליף 

או שנגנבו כולל יחידות חיפוי גרפי תדמיתי שנפגעו או נגנבו, קטעים שנפגעו ו/או ש
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שיש צורך להחליף בהן מידע, וכל זאת לשמירה על איכות, נראות גדר טובה ועדכניות 

 המידע הגרפי עליה. 

. כיסויי על כל חלק בגידורידביק רשתות מתכת או עמודים, הקבלן עשוי מגידור האם  .3

הנ"ל.  םכיסוייה את הדבקתובע היטב כדי לאפשר הקבלן יוודא שהגידור מתוכנן ומק

כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להקמת הגידור  קבלתהקבלן יהיה אחראי על 

אל  םם גרפיים, או חיבור כיסויילהדבקת מדבקות, צביעת סמלים או רכיביוההיקפי.  

 זמני.ההגידור 

בתכנית העבודה עם צוות להלן מפרט מיתוג בגדרות )אופן הביצוע בפועל יקבע  .4 

 ההסברה(.

מודגש כי עבודות אלו אינן מחליפות את עבודות הגידור, הסדרי הבטיחות והסדרי  .5 

כולת העבודה של התנועה מכל סוג שהוא המפורטת במכרז ונמצאות באופן מלא בת

הקבלן על אחריותו ומשולמות במסגרת סעיף הסדרי התנועה או כלולות בכלל מחירי 

 ל הפרויקט.היחידה ש

העבודות המפורטת בפרק זה באות בנוסף למחויבותו המלאה של הקבלן וע"פ החלטת  .6 

 המזמין.

ויפנה אותו למחסניו עם סיום העבודה והנחית המפקח בכתב, הקבלן יפרק את הגידור  .7 

 ו/או לאתר שפך מאושר.

 

 

 הולכי רגל תדמיתית  היקפית גדר עבודות 70.02.02

תי לסביבת הולכי רגל יכול להיות מבוצע באמצעות גדר עשויה פח גידור בטיחו .1 

קונסטרוקציה ברזל ו/ או גדרות רשת ו/או גדר איסכורית. במידה ולא יקבע אחרת 

אחרת על ידי מהנדס תנועה מסיבות  שהצוות ו/או יידרויאושר בכתב על ידי 

 טרוקציה ברזל בטיחותיות, גדר עבודות הולכי רגל תהיה תמיד גדר עשויה פח קונס

מטר, מבוססת ומותקנת בכפוף לאישור מהנדס  2.4גובה הגדר מינימום  .2
 קונסטרוקציה בחישוב תוספת הגרפיקה מעליה.

קה שיכסה את פני כל הגדר בצד הפונה לציבור על גבי גדר הפח יודפס חיפוי של גרפי .3
תו ולא יחרוג ממנו. הגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכנית אב לתחבורה באחריו

 ובמימונו. הפקת הגרפיקה, ביצוע יח' החיפוי והתקנתם יבוצעו ע"י הקבלן.

 80%בכל מקרה של תיחום באמצעות גדר שטח הכיסוי של החיפוי הגרפי יהיה עד  .4
 גידור.מכלל שטח ה

מטר ובגודל  2X2.4 -חיפוי הגרפיקה יהיה מבוסס על יח' בגודל מינימום של כ .5

יחידות יקבע בשלב התכנון המפורט. בנוסף מטר, גודל ה 6X2.4 -מקסימום של כ
 יותאמו מידות לשערים ופתחים ייחודיים בהתאם לגודלם בשטח.

ה חוזרים פשוטים חיפוי הגרפיקה יעוגן למסגרת ברזל באופן שיאפשר פירוק והתקנ .6
ומהירים על ידי כל עובד מזדמן באתר, תכנון החיבור יוצג ע"י הקבלן לאישור 

 המזמין.
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היא יידרש פירוק והתקנה חוזרת של השלטים יבוצע הפירוק אם מכל סיבה ש .7

וההתקנה בזהירות מירבית תוך שמירה על השלטים באופן תקין. לא ישולם בנפרד על 

 ות זו תיכלל במחיר אספקת הגדר.הפירוק והתקנה החוזרת ועל

 יקבע הביצוע אופן. שונים אופנים מספרב להתבצעגדר יכול ההגרפיקה על גבי  חיפוי .8

 התכנון בשלב סופית ויסוכם ההתקנה למיקום בהתאם ההסברה צוות נציגי ידי על

 .המפורט

במידה ויאשר הצוות הצבת גדר רשת ו/או זו תידרש מטעמי בטיחות על ידי מהנדס  .9

התנועה, יהיה הקבלן אחראי בין היתר לבסס את הגדר באופן שיאפשר להצמיד לכל 

 דר תעמוד בעומסי רוח כנדרש. שטח הפנים שלה שמשונית רשת צפופה כך שהג

 משטח הגידור. 100%ה עד בכל מקרה של תיחום באמצעות גדר רשת שטח הכיסוי יהי .10

גודל חיפוי הגרפיקה יהיה על פי שטח הרשת של כל יח' גדר. צורה וגודל סופי של היח'  .11

תקבע בשלב התכנון המפורט. בנוסף יותאמו מידות לשערים ופתחים ייחודיים 

 בשטח. בהתאם לגודלם

ופירוק חיפוי הגרפיקה יעוגן לגדר הרשת באופן שיאפשר הזזת כל יח' גדר רשת בנפרד  .12

 והתקנה חוזרים פשוטים ומהירים על ידי כל עובד מזדמן באתר .

 

 מסגרת ברזל –בפח ממותג היקפית  מפרט חיפוי גדר  70.02.03

 )והכל בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה( 

 מטר 2.4  גובה: 

 כאמור לעיל  אורך יח': 

 רגיל ברזל פרופילמסגרת  :אחורית מסגרת 

 "מ על גבי הקונסטרוקציה מ 1 - 0.5מגלוון  פח :חיפוי פח 

 (אם מותקנת כזאת  על גדר איסכורית קיימתניתן להתקנה גם על גבי )    

ית מדבקת ויניל דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאל גרפיקה:  

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש UVלתנאי חוץ + גימור 

ס"מ, על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה + חיפוי  20X60חלון גודל  צצה:חלונות ה 

 מטר.   40מ"מ. לכל הפחות יח' אחת כל  10פוליקרבונט 

ישירות בקרקע באמצעות עמודים תומכים ובכפוף לאישור קונסטרוקטור  התקנה: 

)ניתן גם על גבי גדר איסכורית קיימת (באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת 

   וט ונוח על ידי כל עובד באתר. פש

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. 

 נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה לכל רכיב קונסטרוקטיבי בתוכניות בהתאם. 

 

 על בסיס איסכורית קיימת –ממותג  ונדבלוקב היקפית מפרט חיפוי גדר 70.02.04

 ואישורי מהנדס קונסטרוקציה()והכל בכפוף לתוכניות  
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 מטר 2.4  גובה: 

 כאמור לעיל  אורך יח': 

מתכת מתאימים  ימ"מ מחובר לפח גדר איסכורית באמצעות ברגי 3חיפוי: לוקבונד  לוקבונד 

 ופשוטים.עפ"י אישור מהנדס קונסטרוקציה, להתקנה ופירוקים חוזרים 

מדבקת ויניל דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית  גרפיקה: 

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש UVלתנאי  חוץ + גימור 

בנויה בקונסטרוקציה + חיפוי ס"מ, על בסיס מסגרת  20X60חלון גודל  חלונות הצצה: 

 מטר.   40מ"מ. לכל הפחות יח' אחת כל  10פוליקרבונט 

על גבי גדר אישכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוט  התקנה: 

   ונוח על ידי כל עובד באתר. 

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. 

 לכל רכיב קונסטרוקטיבי בתוכניות בהתאם.נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה  

 

 על בסיס איסכורית קיימת –בשמשונית ממותגת  יתהיקפ מפרט חיפוי גדר 70.02.05

 )והכל בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה( 

 מטר 2  גובה: 

 כאמור לעיל 2-6 אורך יח': 

 (השניים בין)הזול  מחוזקת עץאו /רגיל ברזל פרופילמסגרת  :אחורית מסגרת 

 כורית קיימת(ס)להתקנה על גדר אי    

יכותית עבה, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית שמשונית א גרפיקה:  

איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש,  UVלתנאי חוץ + גימור 

 מתוחה על מסגרת

בקונסטרוקציה + חיפוי ס"מ, על בסיס מסגרת בנויה  20X60חלון גודל  חלונות הצצה: 

 מטר.  40מ"מ. כל  10פוליקרבונט 

י גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת "קשירה" על גב התקנה: 

   פשוטים על ידי עובדי הקבלן באתר.

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. 

 טיבי בתוכניות בהתאם.נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה לכל רכיב קונסטרוק 

 

 תעל בסיס גדר רשת קיימ –מפרט גדר רשת ממותגת  70.02.06

 )והכל בכפוף לתוכניות ואישורי מהנדס קונסטרוקציה( 

 בהתאם לפני הגדר גובה/אורך: 

שמשונית רשת צפופה איכותית, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, רשת מ.א.ש / גרפיקה:  

איכותי לעמידות מקסימאלית  UVבאיכות מקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

 30קף, וטבעות מטיחה כל מחשיפה לשמש, כולל תפירה, רצועות חיזוק בהי

 ס"מ . 

 מתיחה באמצעות אזיקונים על מסגרת גדר רשת קיימת . התקנה: 
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 ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.הכנת תוכניות  

 נדרש לקבל אישורי מהנדס קונסטרוקציה לכל רכיב קונסטרוקטיבי בתוכניות בהתאם. 

 

 שילוט 70.03

 

 כללי -שילוט   70.03.01

זמין, יוקמו ויותקנו ע"י הקבלן על פי גרפיקות ועל פי מפרט טכני לפי החלטת המ .1 

ימי  10לפי מיקומים שייקבעו ע"י המזמין, תוך  באתר העבודה שיסופקו ע"י המזמין,

הקבלן יספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד  עבודה ממועד קבלת ההנחיה.

  ם.להיכלל בשלטי

או לוח פרסום של החברה מבלי לקבל  וןת, דגלהקבלן לא יקים אף שלט, לוח מודעו .2 

לניהול תקין של על פי חוק ו, למעט כל שילוט הנדרש מהצוותאישור מראש לכך 

 הקבלן, כגון: עבודת

 .ט בדבר בטיחותושיל 2.1  

 .הכוונת תעבורה ישילוט 2.2  

ידי הרשות המקומית או רשות חוקית אחרת, בין אם -כל שלט שיידרש על 2.3  

 .לקבלת אישורים או רישיונותו הקשור כללי א

 -)אופן הביצוע בפועל יקבע בתכנית העבודה עם צוות ההסברה( מפרט שילוט .3 

שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות. בהגדרה גודל  3.1  

להלן( יבוצע רק  2להלן. הגודל הקטן יותר )סעיף  1השלט יהיה על פי סעיף 

 להציב את השלט הגדול בשל תנאי השטח.  תי אפשריבמקרים בהם בל

במידה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי יוצב שלט נוסף הפונה  3.2  

 לכיוון התנועה המרכזי בצומת/ בציר. 

במידה ולשטח העבודות מספר צירי גישה יוצב השלט בנקודה קריטית בכל  3.3  

 אחד מהצירים.

גרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכנית אב לתחבורה השלט וה תכנון מבנה ועמוד 3.4  

באחריותו ובמימונו. הפקת הגרפיקה, ביצוע השלט והתקנתו יבוצע באחריות 

הקבלן ועל חשבונו, לא ישולם עבור השלטים בנפרד, לרבות החלפת רקע/מלל 

 עד פעמים לשלט כלול במחיר.

קבלן ככל שיידרש ולא על ידי העדכון נתונים על גבי השלט אם ידרשו יבוצעו  3.5  

 ישולם על כך בנפרד.

 השילוט יהיה דו צדדי. 3.6  

  

 ס"מ 366ס"מ גובה  250שלט תדמיתי רוחב  70.03.02

מ"מ דו צידי. במקרים בהם יחליט נציג הסברה של צוות תוכנית אב  0.6שלט פח לבן  .1 

לט יצופו במדבקת לתחבורה על שלט חד צידי יצבע גב השלט על פי בחירתו. פני הש
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לקריאות ועמידות  UVויניל בהדפסה דיגיטאלית איכותית, בגימור ציפוי דוחה קרינת 

 .מקסימאלית בתנאי חוץ

סטרוקציית ברזל שחור פנימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע, מחוזק בקונ .2 

 מ"מ. 25/60פרופיל 

רה, בנויים בצורת מסילות פרופיל מורכב ע"ג שני עמודי ברזל שחור צבועים עפ"י בחי .3 

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  80/80מרובע 

 ויציקת בטון עפ"י מפרט מהנדס קונסטרוקציה באחריות הקבלן.חפירה, הצבה  .4 

 ס"מ. 230מרחק ראש רצפה  .5 

 

 ס"מ 280ס"מ גובה  200שלט תדמיתי רוחב  70.03.03

מ"מ דו צידי. במקרים בהם יחליט נציג הסברה של צוות תוכנית אב  0.6לבן  שלט פח .1

פני השלט יצופו במדבקת לתחבורה על שלט חד צידי יצבע גב השלט על פי בחירתו. 

לקריאות ועמידות  UVויניל בהדפסה דיגיטאלית איכותית, בגימור ציפוי דוחה קרינת 

 .מקסימאלית בתנאי חוץ

יית ברזל שחור פנימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע, מחוזק בקונסטרוקצ .2 

 מ"מ. 25/60פרופיל 

"י בחירה, בנויים בצורת מסילות פרופיל מורכב ע"ג שני עמודי ברזל שחור צבועים עפ .3 

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  50/50מרובע 

 "י מפרט מהנדס קונסטרוקציה באחריות הקבלן.חפירה, הצבה ויציקת בטון עפ .4 

 ס"מ. 230מרחק ראש רצפה  .5 

 

  שת קיימותשילוט שירותי על בסיס גדרות איסכורית או ר 70.03.04

הכוונה בסעיף זה הינה לשילוט שירותי עבור הולכי רגל כגון שילוט מעבר הולכי רגל,  .1 

מחויבות הקבלן ע"פ תוכניות שילוט הכוונה למעבר הולכי רגל וכד', הכל בנוסף ל

 הסדרי התנועה או כל חובה אחרת הכלולה בסעיפים אחרים.

 וססת כנדרש באחריות קבלן האתר.השלט יותקן על גבי תשתית גדר קיימת ומב .2 

 שלט כנ"ל יוצב בכניסה למעבר, בכל אחת ממבואותיו.  .3 

ובמימונו. הפקת  הגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכנית אב לתחבורה באחריותו .4 

 הגרפיקה, ביצוע השלט והתקנתו יבוצע באחריות הקבלן.

 

  על בסיס גדרות איסכורית או רשת קיימות –שלט שירותי  70.03.05

   ס"מ. 0.5תי( ו שיכבחומר: לוקובנד )ד .1 

 ס"מ רוחב X 50ס"מ גובה  100-גודל: כ . 2 

ציפוי דוחה קרינה לקריאות  גרפיקה: מדבקת ויניל בהדפסה דיגיטאלית איכותית, .3 

 ועמידות מקסימאלית בתנאי חוץ.

 חורי קשירה בהיקף  6גימור:  .4 
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"קשירה" על גבי גדר קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוטים  התקנה: .5 

   על ידי עובדי הקבלן באתר.

 הכנת תוכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. .6 

 

  שילוט הכוונה 70.03.06

 עמודים מרובעים: 2שלט הכוונה ע"ג  .1 

 ס"מ, צבועים 160ס"מ גובה  5*5עמודים מרובעים  2 –עמודים  .2 

 מ"מ. 5לוקובונד  –פלטה  .3 

הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה  .4 

 פלסטיק שסוגר את העמוד מלמעלה.

 , אותיות גזורות בפלוטר.3Mמדבקת ויניל  –גראפיקה  .5 

 

 שילוט פרויקט תדמיתי ראשי 70.03.07

   .שלט צד אחד .1 

 מ'. 16*8 –גודל  .2 

מ"מ מחוזק במסגרת עץ/מתכת אחוריות, תמיכה עמוד מגולוון  1מדבקת ויניל ע"ג פח  .3 

 ותמיכות אחוריות עם יסוד בטון עפ"י תוכנית קונסטרוקטור.

 וניתשמשכולל עדכונים באמצעות  .4

 

 מפרטים 

 כניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.הכנת ת

 תדמיתי פרט שילוטמ .1

ובמיקומים נוספים ככל  עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודותשלט 

 שיתאפשר.

להלן( יבוצע רק  2 קטן  להלן. הגודל הקטן יותר )סעיףהפרוט שגודל השלט יהיה על פי  

 הציב את השלט הגדול בשל תנאי השטח. במקרים בהם בלתי אפשרי ל

יוצב שלט נוסף הפונה לכיוון העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי,  במידה ואת מקטע

 התנועה המרכזי בצומת/ בציר. 

)לפי ת וקריטיבנקודות  ים שלט ויוצב העבודה, לשטח וישנם מספר צירי גישה במידה 

  .בכל אחד מהצירים( נציג ההסברההגדרת 

הקבלן יותו ובמימונו. באחר נציג ההסברהעל ידי תימסר לקבלן השלט והגרפיקה  מידות 

הפקת אחראי לתכנון ואישור השלטים ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעמו ועל חשבונו. 

מתאים בכתב מסעיף תקציבי  על ידי הקבלן ויבוצע םוהתקנת יםהגרפיקה, ביצוע השלט

 הכמויות.
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 .ס"מ 230רכה/כביש הנו מרחק תחתית שלטים  מפני הקרקע/מד

 

 בגדלים שונים  ומידע  מפרט שלט תדמיתי

 ס"מ 366גובה  ס"מ  250רוחב 

 ס"מ 280ס"מ גובה  200רוחב 

 ס"מ 300ס"מ גובה  400רוחב 

 ס"מ 200/300ס"מ גובה  600רוחב 

 ס"מ  300/400ס"מ גובה  1200רוחב 

 

מדבקת ויניל עם דבק חזק, מ"מ גב צבוע עפ"י בחירה, חזית מצופה  0.5 מגולווןשלט פח 

איכותי  UVת צבע מלא, באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ + גימור הדפסה דיגיטאלי

  .לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

בקונסטרוקציית ברזל פנימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע, פרופיל השלט יחוזק 

 מ"מ. 25/60

פרופיל מרובע "י בחירה, בנויים בצורת מסילות ע"ג שני עמודי ברזל צבועים עפהשלט יורכב 

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  80/80

וכל הנדרש, יהיה לפי התיאור לעיל , אך  חפירה, הצבה ויציקת בטון, כולל כאמור לעיל הכל

 .באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן 

 השלט דו צדדי.

 שילוט הכוונה  .א

 עמודים מרובעים: 2כוונה ע"ג שלט ה

 ס"מ, צבועים 5*5עמודים מרובעים  2 –עמודים 

 ס"מ גובה 120ס"מ רוחב *  60מ"מ,  0.5 פח –פלטה 

ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם 

 פלסטיק שסוגר את העמוד מלמעלה.

גיטאלית צבע מלא, באיכות מדבקת ויניל עם דבק חזק, הדפסה די – גרפיקה

איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה  UVמקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

 לשמש.

יהיה לפי התיאור הכל כאמור לעיל, כולל חפירה, הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש, 

  לעיל , אך באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן 

 

 עצים לשימור –שילוט גדרות   .ב

 רוקציה אחורית מסגרת ברזלטעל קונס מ"מ 3לוח לוקבונד  -חומר 
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  על פי תנאי השטח –גודל 

מדבקת ויניל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות  – גרפיקה

איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה  UVמקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

 לשמש.

 באחריות הקבלן.וביצוע ע"י וכניות מפורטות הכנת ת

ויות הכרוכות בתכנון וביצוע כל הנדרש להתאמת הגידור לנשיאה כל העל הבהרה:

חלות על הקבלן   -עצמית ולנשיאת מיתוג נוסף ולעמידה בכל העומסים הנדרשים 

 הבטיחות.וכלולות במחירי היחידה של עבודות הגידור ו/או 

 בקרה ותחזוקה

ות הקשורה לנראות כל פעיל. הסברה הינו הגורם המנהל את פעילות המיתוג בשטחהנציג  . 1

הסברה ולמתן אישורו ושביעות רצונו מאיכות ההשלטים בשטח תתבצע בכפוף להנחיות נציג 

 העבודה המבוצעת בכל שלב של החלפת שלטים תקולים, העברת שילוט וכדומה.

הסברה יבצע אחת לשבוע בקרת שילוט במהלך תקופת העבודות במתחם )תקופת הנציג . 2

וק ו/או העברה של תחילת  עבודות התשתית ועד לסיומן ופירהעבודות הינה התקופה מ

 ות מהותיות בשלטי הפרסום והמיתוג.נציג יתריע על תקלות ו/או פגיעה השילוט הממותג(.

כך שהשלט יחזור למצב איכותי  ועל חשבונבאחריות הקבלן להחליף את השלטים התקולים 

 מקבלת העדכון.ימי עבודה  7עד ותקין כחדש, 

ות הקבלן להצמיד "מספר רץ" של השלט על גבי כל אחד מן השלטים המוקמים בשטח באחרי.3

מטרת ה"מספר הרץ" הינה להגדיר במדוייק איזה מספר שלט תקול על מנת  )לאחר ההקמה(.

נדרש להפיק מספרי שלט שיישארו עמידים וקבועים  תן יהיה להחליפו בזמן הקצר ביותר.שני

 קופת הפעילות.לאורך ת

לבצע העברה מסודרת של  ,על חשבונוו  אחריות הקבלןב, השילוטותידרש העתקה של ה במיד. 4

  .הסברההנציג  ובתיאום מלא עם שלטי הפרסום ולהתקינם מחדש על פי הנחיות

באחריות בשילוט,או שינוי הוספת וכתוצאה מכך תידרש פני השטח . במידה שיחולו שינויים ב5

 .ימי עבודה  7 הקבלן לבצע את ההשלמה הנדרשת בתוך

יש  .בשטח  םהימצאותכל תקופת  . באחריות הקבלן לטפל ולתחזק את השלטים במהלך6

לשמור על השלטים במצב נקי ואיכותי, במידת הצורך לשטוף באמצעות צינור מים את האבק 

 בכל עת. יכותיתטבית ואשנראות השלטים תהיה מיכדי המצטבר וככלל לבצע תחזוקה 

בהחלפת השלטים התקולים )ובכפוף להנחיות נציג  הקבלן מחוייבודות העב. במהלך תקופת 7

פגיעה מהותית שבר,בכל מקרה של פגיעה בשלטים ובכלל זה מקרים של השחתה,  (הסברהה

 בשלטים, גרפיטי הפוגע בנראות השלטים, כתבי נאצה וכיו"ב.
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 ומיתוג אזורי עבודותטופס בקרת שילוט 

 

 תאריך בקרה ______________

 ה_________________שע

 שם מבצע הבקרה _______________

 אזור הבקרה )רחוב/ מתחם(_______________

 

 פרמטרים לביצוע בקרת שילוט ומיתוג:

 

 טקסט חופשי( השלטיםורמת תחזוקה של  ,נראותניקיון כללי( 
______________________________________________________________

___ 
 

______________________________________________________________

___ 

 

 :) פירוט מהות הליקויים שנמצאו )נא ציין מספר השלט והליקוי שנמצא 
 

האם צולמה תמונה של  ___________________מספר שלט____________   תיאור הליקוי 
 הליקוי       כן   /  לא

_________________ האם צולמה תמונה של מספר שלט____________   תיאור הליקוי __
 הליקוי       כן   /  לא

מספר שלט____________   תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של 
 לא  /הליקוי       כן   

 

  למי דווחו הליקויים )ציין שם ותיאור תפקיד( ❖
 

______________________________________________________________

___ 

 

 תאריך הדיווח לגורם האחראי  ❖
______________________________________________________________

___ 

 הערות כלליות ,תובנות והמלצות: 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________ 
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 המתוכננות( השילוטעל פי מפות  )כמויות סופיות ייקבעו  התחמושתגבעת   כתב כמויות

 

יח'  תאור סעיף
 מידה

 אומדן
 

 כמות  
  מוערכת

 מחיראומדן 
 ₪   למ"ר ב

 סה"כ
 מחיר אומדן

 כולל

1 

ע"ג פח  )שלט פרטי קבלן(שילוט מקטע עבודות תדמיתי
)על פי המפרט במסמך זה(, דו צדדי כולל  מ"מ 0.5מגולוון 

קונסטרוקציה רגלי ברזל ותשתית יציקת בטון באדמה 
 ס"מ )ייתכנו שלטים במידות אחרות( 250X 366מידה 

 כולל מיתוג חזית השלט
₪  00096, 16,000 6 יח' הדפסה הפקה והתקנה כוללהמחיר   

2 

מיתוג חזיתי באמצעות מדבקת ויניל מודפסת פרוצס 
ׂ ( ומיועדת להתקנה ע"ג UVלתנאי חוץ ) עמידה   ׂ  ׂ גדר ׂ 

 מ"מ ע"ב מסגרת ברזל   0.6פח מגולוון 
 1700 גדר +מטר  2.4גובה  מ"א  2370גדר  )מבוסס על 

 ( מטר 1 מ"א גובה 
 

 מהשטח הכולל( 80%)מתוחשב לפי מיתוג בפועל של 
 

בסעיף זה כולל עלות הפקה והתקנה של מיתוג התחשיב 
 מדבקה כמפורט.חזיתי  בלבד ע"ג 

הקמת תשתית הגדר המבוצעת על  אינו כוללהתחשיב 
₪  500,423 70 6,050 מ"ר  ידי הקבלן ועל חשבונו   

3 

עמידה  גדרות רשת באמצעות רשת מ.א.שחזיתי ל מיתוג
  לתנאי חוץ כולל טבעות ותפירה היקפית

 (מ"א 700מטר לגדר רשת  2)מבוסס על גובה 
 

 (מהשטח הכולל 80%ל )מתוחשב לפי מיתוג בפועל ש
גדרות רשת  אינו כוללאומדן המחיר בסעיף זה 
ללא  ות המיתוג בלבדלירושלים/יפו וכולל אומדן ע

₪    61,500 50 1,230 מ"ר התקנה  

 30 יח' ס"מ 100X50שילוט שירותי ע"ג פיויסי  4
 

180 5,400  ₪ 

 
5 

 
 

₪  25,000 2,500 10 יח' שילוט הכוונה  

6 

 + גידורילוט גידור פחתחזוקה ואחזקת ש 
 במהלך עבודות המכרז רשת

החלפת  ) כולל  תחזוקה, בקרה ופיקוח, החלפת לוחות, 
 ₪ 145,500    הזזת לוחות ,ניקיון( רשתות,

 
 סה"כ לכלל הפעילות 

    756,900  ₪  
 

)רשת מ.א.ש  של המיתוג בלבד כל אומדני המחיר בטבלה הנ"ל כוללים הפקה והתקנה •
  ללא התקנה( וט שירותי/שילוט הכוונהשיל/שמשונית/

או  /גדרות רשת וגידור פח קונסטרוקציה אחורית ברזל  ו/או  אינם כוללים עלות המחירים  •
 )אלא אם כן צויין אחרת( המהווים תשתית גידור קיימת של הקבלן אסכורית

 ספת עלויות המיתוגוהמחירים המופיעים בכתב הכמויות הינם אומדן לת •

 בטבלה זו אינם כוללים מע"מכלל המחירים  •
 

 

 


