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 רשימת המתכננים

 
 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים :יזם

  02-6299888טל':  
  02-6221063פקס: 

 בע"מ מוריה חברה לפיתוח ירושלים :מזמין
  02-6297613טל':  
  02-6297539פקס: 

 דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ :ניהול פרוייקט
  6247414 -02 טל':

  02-6244929פקס: 
 קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים בע"מ :אדריכלות

 02-6254603טל': 
 02-6235747 פקס:

 חברה לתכנון הנדסי בע"מ –י. כהן ושות'  :קונסטרוקציה
  02-6512817טל': 
 02-6514310 פקס:

 אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ :תנועה ותחבורה
  04-8681111טל': 
  03-6363501 פקס:

 אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ :זמניים תנועההסדרי 
  02-5328814טל': 

  טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ :ותקשורת חשמל
  04-8124620טל': 
 04-8124625  פקס:

 מרשל מהנדסים בע"מ :וביוב תיאום תשתיות
  02-6513391 טל':

 02-6513988  פקס:
 בע"מ פרוספקטגיאו :גאולוג

 02-6789358טל': 
 02-6781351פקס: 

 ג.י.א. הנדסת קרקע וביסוס בע"מ :קרקע
 04-9990457טל': 

 04-9990898פקס: 
 רימון סביבה ונוף בע"מ: אגרונום

 08-6755886 טל:
 08-6754773פקס: 

 אגסי רימון מהנדסים בע"מ: תכן מבנה
 077-2007672 טל:

  077-5621730פקס: 
 גמזו ניהולית :עורך מכרז

  03-5363391טל':
 פניה אל המתכננים תיעשה באמצעות ניהול הפרויקט בלבד.
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 עבודות עפר  -  01פרק 

 

 תאור העבודה . 01.01

 העבודה הנדרשת כוללת בעיקר: 

חפירה וחציבה של העפר והסלע בשילוב כלונסאות דיפון, לפי הגבולות והעומקים המסומנים  

 בתכנית  החפירה ובשילוב ביצוע עוגני  קרקע וברגי סלע.

 

 שיטת החפירה/חציבה .01.02

. דרישה זו בלבדעבודות החציבה באתר ע"י פטישי שבירה )ברייקרים( הקבלן נדרש לבצע את  

 תילקח בחשבון ע"י הקבלן והמחירים שינקוב בהם בכתב הכמויות יהיו מותאמים לדרישה זו.

 

 עבודת החפירה/חציבה כולל שלבי עבודה .01.03

 עבודות החפירה והחציבה עצמה כוללת: .1

 ולפי דרישת המפקח.עבודת סימון ומדידה לצרכי הקבלן  1.1

חפירה וחציבה כולל עבודה בשטחים מוגבלים קטנים, בשטחים צרים וכו',  1.2

וכולל חפירת כל פסולת לסוגיה ו/או הריסות ו/או גרוטאות ו/או כל חומר אחר 

 אם יימצאו במקומות המיועדים לחפירה.

 חפירה ו/או חציבה בשלבים לפי המסומן בתכניות המפורטות להלן.

 שלבי עבודה כללי:      .    2 

 חפירה בשיפועים המתוכננים , בהתאם לתכנית. 2.1  

 ביצוע כלונסאות דיפון . 2.2

 חציבה עד למפלס עיגון. 2.3

 וברגי סלע ודריכתם. ו/או ביצוע עוגנים 2.4

 וברגי סלע. עוגני קרקע ו/או חציבה בשלבים תוך כדי פריסת רשתות הגנה 2.5

 ביצוע קירות אלמנטים עם ברגי סלע ונעילתם. )על פי ממצאי הקרקע( 2.6

 .ו/או חפירה המשך חציבה 2.7

 גמר החציבה. 2.8

ברור מתוך תאור השלבים שיידרש תאום מלא בין ביצוע חציבות , ביצוע כלונסאות    

 .גני קרקע וברגי סלעדיפון וביצוע עו

 

 המפרט המיוחד .01.04

בכתב הכמויות מבוססות על המפרט הטכני הבין משרדי בהוצאת כל העבודות המצוינות  

 להלן "המפרט הכללי". - 01משרד הביטחון ובמיוחד פרק 

וסף בכתב הכמויות בא לצרכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין עהמפרט המיוחד או פרוט נ 

תב משרדי. בכל מקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יהיה המפרט המיוחד וכ

 הכמויות קובעים.
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 סימון ומדידות .01.05

הקבלן לא יתחיל בסימון ואיזון או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה אלא  .1

 לאחר קבלת נקודות מדידה מהמפקח.

 הקבלן יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את גבולות החפירה. .2

 הקבע.הקבלן יאבטח את כל נקודות  .3

 הסימון, ההתוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן. .4

 במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך. .5

המודד של הקבלן, מכשירים וצוות מדידה יעמדו לרשותו של המפקח לצורך בדיקה או  .6

ך המוצע כל דבר אחר הנדרש על ידו. הקבלן חייב לקבל את אשור המזמין למודד המוסמ

 על ידו.

מפת האתר לאחר הביצוע תיעשה ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן, המודד יאושר ע"י 

 המזמין )לפני ביצוע המדידה(.

. הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים על בסיס המפה הנ"ל 1:250המפה תהיה בק.מ.  .7

 ועל בסיס דרישת המפקח.

ם תהיה המפה חלק ממסמכי לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, מדידתם ואישור .8

 החשבון הסופי.

 כל עבודות המדידה המוטלות על הקבלן ייעשו על חשבונו ולא ישולמו בנפרד. .9

 

 תאור הקרקע .01.06

מצ"ב דו"ח הקרקע שהוכן על ידי ד"ר ישראל קיסר  המהווה חלק ממסמכי המכרז.  .1

יותר בכל מקום שישנה סתירה בין דרישות המפרטים השונים, הדרישה החמורה 

 קובעת ומחייבת את הקבלן.

 כל האמור בדו"ח מחייב את הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. .2

הקבלן אחראי על חשבונו לביצוע כל הבדיקות הדרושות לצורך עבודתו, לרבות חציבת  .3

 בורות, או      קידוחים או בכל דרך אחרת. 

הנספח "תאור הקרקע" נותן אינפורמציה בלבד ואינו מחייב את המזמין, הסקת  .4

 מסקנות ע"י הקבלן וישומן הן לגבי המחירים והן לגבי הבצוע מנספח "תאור הקרקע"

 יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 

 חציבה וחפירה .01.07

החפירה והחציבה יבוצעו בהתאם לתכניות תוך הקפדה על דיוק הביצוע לפי הגבולות  .1

 המסומנים, ולא פחות חשוב, הבטחת תנאי בטיחות בכל שלבי העבודה.

 .שימדדו בנפרד כל המדרונות החפורים יכוסו במקרה הצורך , ברשתות מעוגנים .2

החציבה תעשה בשלבים, תוך כדי חיזוק דפנות החפירה על ידי כלונסאות דיפון ועוגני  .3

קרקע. ייתכן ובאזורים מסוימים ועל פי הנחיית יועץ הקרקע במהלך הביצוע יבוצעו 

 קירות פנלים בשלבים ובמקטעים יצוקים כנגד החציבה תוך שימוש בברגי סלע .

 ע עבודות הדיפון.באחריות הקבלן להבטיח דרכי גישה לביצו .4
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תוך כדי עבודות  הדיפון יהיה צורך להמתין להתקשות הבטון ודריכת העוגנים וכו'.  .5

 הקבלן לא ידרוש שום תוספות עבור עיכובים בחציבה עקב עבודות הדיפון.

בהתאם לאישור הרשויות פיצוצים  ו/או באמצעותהחציבה תעשה עם כלים מכניים ,  .6

 כל האישורים לביצוע הפיצוצים. באחריות הקבלן לקבל את .והחוק

 החומר החצוב יורחק ע"י  הקבלן  למקום מאושר או למקום עליו יצביע המפקח. .7

המחיר בכתב   -באזור כביש ליבוביץ ,     Top Downהקבלן מחויב לבצע חפירה בשיטת ה   .8

הכמויות כולל את כל העבודות הדרושות להשלמת החפירה/חציבה בכל הכלים 

 בודה בשלימותה.הדרושים לביצוע הע

  

 חומרים חפורים .01.08

הקבלן ישיג את האשורים המתאימים מכל הרשויות המוסמכות לשפיכת החומרים  .1 

 החפורים באתרים בהם מותר לשפוך אותם. האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו.

המזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של קרקע חפורה באתר לצרכי  .2 

מלוי בעתיד. סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תילקח 

 יקבע ע"י המזמין. 

 

 כבלים, צינורות וכיו"ב תשתיות קיימות,  .01.09

במהלך העבודה, מוטלת על  האחריות לגלוי כבלים, צינורות וכיו"ב העלולים להיפגע .1 

הקבלן לבדו. המזמין ישתדל לספק לקבלן תכניות בהן מסומנים כבלים, צינורות, 

 שוחות וכיו"ב, אך למרות זאת האחריות לשמירה על שלמותם תחול על הקבלן.

השלמת מידע ביחס לכך ישיג הקבלן מהרשויות המוסמכות לרבות העירייה, בזק,  .2 

כוב או הוצאה נוספת שתגרם עקב האמור לעיל לא ישמשו בידי חברת חשמל וכד'. כל עי

 הקבלן כעילה לתביעה או כעילה להארכת מועד הבצוע.

באחריות הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה את כל התאומים והבדיקות מול הגופים  .3 

הרלוונטיים על מנת לוודא כי לא תהיה כל פגיעה בתשתיות קיימות ופעילות. לא תשולם 

 תוספת עבור עבודה זו. כל 

שינויים במיקום הכלונסאות בעקבות התאומים הנ"ל לא יהוו עילה להארכת זמן ביצוע  .4 

 ולתוספת מחיר. 

מקומות כפי שיורה המפקח על מנת  3-חפירת גישוש תבוצע על ידי הקבלן לפחות ב .5 

 לאתר תשתיות קיימות. 

ות הגישוש כולל מיקום, שלבי עבודה, על הקבלן להציג תוכנית מפורטת לביצוע חפיר .6 

 ציוד מוצע וכ"ו. 

באחריות הקבלן ועל חשבונו לתאם את כל העבודות מול כל הגורמים הרלוונטיים  .7 

ולקבל את אישורם בכתב לפני תחילת הביצוע. הנ"ל כולל בין השאר את בזק, חברת 

 החשמל, מחלקת התברואה, משטרה ועוד. 

יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו. כל נזק שייגרם לתשתיות קיימות בסיום העבודה  .8 

 יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

במידה ויתגלה אסבסט באתר, הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת בטיחות  .9 

טיפול בפינוי מלאה בעבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה ו/או על פי כל דין. ה
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על פי הנחיות המשרד לאיכות   –האסבסט יבוצע על ידי קבלן מיוחד ומוסמך לנושא זה  

 הסביבה. הנ"ל כלול במחירי הקבלן ולא תשולם תוספת עבור כך.

 

אין לפגוע בכל צורה שהיא במבנים ו/או אלמנטים סמוכים שאינם מיועדים להריסה  .10 

בלן לתמוך זמנית חלקי מבנים ו/או אלמנטים ו/או פירוק. במידת הצורך יהיה על הק

שאינם מיועדים להריסה ו/או פירוק. כל נזק שייגרם שלא לצורך, יתוקן לאלתר על ידי 

 הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 

 שלבי בצוע ומעבר בבצוע משלב אחד לשני .01.10

לפני התחלת ביצועו של השלב  כל שלב של העבודות יהיה טעון אישור המפקח בכתב .1 

 הבא.

הדבר יעשה על טפסים מיוחדים שימציא המפקח לצורך זה. רק עם מילוי הטופס  .2 

 ואישור המפקח על גמר שלב מסוים יהיה רשאי הקבלן לעבור לשלב השני.

 :שלבי העבודה יהיו כדלהלן .3 

 מדידה וסימון רשת ע"י מודד מוסמך של המזמין. 3.1  

 קבלת נקודות קבע מהמודד של המזמין. 3.2  

סימון מפורט, בדיקת גבהים, סימון נקודות קבע נוספות, אבטחת נקודות קבע  3.3  

נוספות, אבטחת נקודות הקבע, התקנת נקודות שנעקרו מקומן )כל העבודה 

 ע"י הקבלן(.

עבודות חישוף, עקירת/ העתקת עצים, הריסת קירות בטון, גדרות, מעקות,  3.4  

 עלות , שוחות וכדומה.ת

 ביצוע כלונסאות דיפון וקורת ראש. 3.5  

 עבודות בטון ועבודות עיגון לעוגני קרקע  חפירת ו/או חציבת השטח  תוך ביצוע 3.6  

 .וברגי סלע

בדיקה ומדידה סופית של השטח ע"י המודד המוסמך כשמתואר לעיל יהווה  3.7  

 תנאי בל יעבור לאשור חשבון סופי.

ן אשורים חלקיים ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה מת 3.8  

 בהתאם לחוזה, עם תום תקופת האחריות.

 מתן אישורים חלקיים לא יתפרש כקבלת אותו חלק מהעבודה שהושלם. 3.9  

 תיאור מעברים בשלבי העבודה .4 

פקח תכנית המפרטת את סדר ואופן בצוע מל ןלבקילת העבודה יגיש החת  ינפל 4.1  

תוכנית חפירה/ חציבה כולל דיפון ועוגנים בשלבים  –העבודות השונות באתר 

 ויקבל  את אשורו לכך. -השונים

תבהיר את שלבי ואופן ביצוע עבודות הדיפון,  החפירה וביצוע העוגנים   תינכתה   

ניות לעבודה לצורך במפלסים השונים כולל ציון רמפות הגישה ופלטפורמות זמ

בצוע הכלונסאות. עבודת החפירה והדיפון תתבצע לעיתים בקטעים ובשלבים 

לאור אילוצים שונים במגרש. הנ"ל כלול במחירי הקבלן ולא תשולם כל תוספת 

עבור החפירות המקומיות וביצוע בשלבים ובשילוב עם עבודות נוספות. מודגש 

ים תבוצע בזהירות יתר ובשימוש כי העבודה בסמוך ליסודות של מבנים סמוכ
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בכלים מתאימים ותחת בקרה מתמדת של הקבלן והמפקח. כל הנ"ל יפורט 

 בתוכנית האמורה לעיל שיגיש הקבלן.

-תיות תתשבדוק על חשבונו עם הגורמים השונים המצאות מערכות ותהקבלן י   

פיד לא לפגוע בהם אלא אם כן קיבל אישור בכתב מהמפקח קיו תויקרקע

 ה אחרת, ובכפוף למופיע בתוכניות.המור

ו את מצב האתר והנכסים הגובלים בו לפני נשבוחבדוק ויתעד על הקבלן י   

התאמה בין האתר כפי שנבדק ומידע  אשר נמסר בכל -תחילת העבודה. כל אי

 דרך אחרת תדווח בכתב למפקח.

לחפור לשלב עבודות העפר יבוצעו תוך שילוב עם התקדמות עבודות הדיפון. אין     

 נוסף לפני קבלת אישור המפקח על גמר ביצוע העוגנים בשורה.

ירה והחציבה בשטח תבוצע על ידי מודד מוסמך מטעם פחה תודובע םותב 4.2  

אישור לתוגש  רשא( AS madeמדידה לסיום עבודות אלו ) -הקבלן ועל חשבונו 

 בהתאם.ויות כמהמפקח ולאחר אישורו תשמש אסמכתא לחישוב ה

תיקח בחשבון את ההפרשים בין התכנית הראשונית והתכנית  הדידמה   

 הסופית.

ס"מ מתחת  50על הקבלן לקחת בחשבון חפירה ו/או חציבה של מקסימום    

למפלס העוגן המתוכנן. רק לאחר ביצוע העוגנים, דיוסם וקבלת חוזק בטון 

 יוכל הקבלן להמשיך בחפירה.  מג"פ 30מינימלי של 

קבלן יגיש למפקח תוכנית מפורטת לגידור והגנה ויקבל את אישורו העקרוני ה   

לנ"ל בטרם יחל בביצוע כל עבודה אחרת. מודגש בזאת כי אין באישור הנ"ל 

בכדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נושא בטיחות וגיהות 

 במהלך העבודה .לא תשולם כל תמורה עבור הנ"ל.

זאת כי על הקבלן לקחת מובהר בקרקעיות.    -ימות מספר תשתיות תתיק  רתאב 4.3  

בחשבון כי ידרשו התאמות , עיכובים  ושינויים בקונסטרוקציה עקב הנ"ל. לא 

 תביעה לתשלום נוסף או להארכת ביצוע בשל הנ"ל.כל  תוכר

ן להעסיק מודד מוסמך הכלול בהצעתו הכללית אשר יבצע מדידות על הקבל   

 לגילוי כל הנסתר .

והחציבה.  הלא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפיר ןימזמה 4.4  

ן והסלע, ללא יוצא מן באלרבות מילוי עפר ו, עקרל סוגי הקבכא היהעבודה 

 ינפהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה. ל

 ים בשטח.ימוגי הקרקע  הקיגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סה

יע המושג "חפירה", הכוונה לחפירה ולחציבה בכל סוגי פומ ובשום קמ לכב 4.5  

 אללהחפירה יבוצעו  תודובהקרקע ובכל סוגי הכלים והציוד הנדרשים. ע

 בחומרי נפץ. שומיש

עבודות העפר תכלולנה בהתאם לצורך גם עבודות חפירה ו/או חציבה בידיים  4.6  

 עבור קורות ראשי כלונסאות.

עבודות אלו תכלולנה גם את כל סידורי הבטיחות והתיאומים שיידרשו עם כל    

הגורמים הרלוונטיים, וכן כל סידורי התמיכה הזמניים שיידרשו לקטעי חפירה 

ומילוי ובאמצעים שיתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו הכל באישור המפקח. 
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ת ירידה והכנת דרכי הגישה שיתוכננו ע"י עבודות העפר תכלולנה גם רמפו

הקבלן ועל חשבונו בהתחשב באילוצים השונים. פרוק הרמפות בסיום העבודה 

כלול במחיר. ייתכן והרמפה תושאר לצורך עבודת קבלן השלד , הכל על פי 

 הנחיית המפקח וללא כל תוספת מחיר.

בקטעים התמוכים החפירה תיעשה בשלבים כמתואר בתכניות ו/או במפרט.   4.7  

מ' מהמפלס המתוכנן  0.5 -בעוגנים, תבוצע החפירה עד למפלסים הנמוכים ב

לעוגנים, ובתאום מלא עם קבלן המשנה לעוגנים. מודגש בזאת שהחפירה 

תבוצע בשלבים עפ"י התקדמות עבודות העיגון ואין להמשיך בביצוע עבודות 

 ישור המפקח.החפירה עד לאחר השלמת כל העוגנים הקבועים וקבלת א

על הקבלן לבצע על חשבונו מדידת מפלסים תוך כדי החפירה, על מנת להקפיד    

 על המפלסים המתוכננים. 

כל המדידות הנדרשות לצורך חישוב כמויות עבודות העפר )חפירה ומלוי חוזר(    

 לתשלום תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו, בנוכחות ובאישור המפקח.

החפור ופסולת , אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח, יסולק  רמוחה 4.8  

ם בו יתירו הרשויות את שפיכתו. תיאום בנושא זה וקמל  הלע"י הוב  לןקבה  ע"י

חלים על הקבלן. רות, עם הרשויות, קבלת האישורים הדרושים ותשלום האג

א לא תשולם לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ול

 ת העפר בשטח הבניהותיעשה כל מדידה של מרחקי הובלה בכל סוגי עבוד

ת מחירי החפירה מכל הסוגים ככוללים את כל מרחקי ורואים אלאתר,    וץמחו

 ההובלה הדרושים. 

מר נחפר, מתייחס גם לכל פסולת, חציבות, וי חבור בסעיף זה לעיל לגמאה לכ   

גם  אם לא נמדדו בנפרד  -יהם ריסות, ניסורים וקדוחים למינ, הסיתותים 

  .תאז פי הזמנהל יבחיל הקבלן שבהן הוא שוהינם כלולים בעבודות הכלליות 

 ליהיה אחראי לנקיון יום יומי של הכבישים  והשטחים השכנים לגבו ןלבקה   

ויקט , והוא לוקח על עצמו כל טענה או תביעה שתבוא מכל גורם שהוא רהפ

 גבולות המגרש. בהקשר לניקיון השטח שמחוץ ל

המפקח  וא/ו סדדעת המהנל שרא ל חומר חפור וסלעיגרוע מהאמור לעל ילבמ   

הנו חומר המתאים לשימוש , רשאי המפקח להורות על אחסנת החומר החפור 

 באתר.

למלא את חפירת ו ום שבו חפר וחצב הקבלן יותר מהנדרש, יהיה עליקמ לכב 4.9  

מלא,  היתר עד למפלס ולשטח המתוכנן. המילוי יבוצע בחומר גרנולרי בהידוק

חרים לפי קביעת המהנדס. במידה ולא א םירמחב או 30 -ב ג או בבטון מסו

ל לפי כו, המניתן יהיה לבצע את המילוי, יחוייב הקבלן במלוא הנזקים שייגר

קבעו ע"י המהנדס והמפקח ייקביעת המפקח. כל הפעולות המתחייבות מכך 

 ויבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום.

לחורף אשר תכלול תכנון אמצעי  הנכה תור תכניישלאח יגיש למפק ןלבקה 4.10  

וכו'( .  תצנר,  ניקוז מהשטח, סוגי מכונות וכלים כעתודה לשאיבה )משאבות

מחיר עבור שאיבת מי גשמים ,  פתלמען הסר ספק לא תשולם לקבלן כל תוס

ם, מימים בחפירה עקב גש  טברוצי  םאניקוזם והגנה על מבנים מפני  הגשמים. ב
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ות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו באמצעים רוקמ ואפונות שט

על הקבלן יהיה  ורך,צת הדיעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח. במי

מני של מי גשם או מים מצנרת. לא תשולם כל ז לבצע תעלות ושיפועים לניקוז

 זה. תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף

וצע בכלים שונים על פי בחירת הקבלן ובכפוף לתנאי האתר ואופי ה תבריפחה 4.11  

 העבודה. חל איסור על שימוש בחומרי נפץ.  

בודת ידיים ו/או עב סוגי הקרקע הקיימת באתר ותבוצע בכל  תהיה הריפחה 4.12  

 נואיש בכלי מיכני מתאים לסוג עבודה זה ובצורה שבה לא ייפגע כל אלמנט

ה כמוגדר במסמכי החוזה או  על ידי המפקח. הקבלן יידרש לבצע סירהל  דמיוע

לן לבצע בקה  לחפירות גישוש לאיתור תשתיות קיימות בגבולות המגרש . ע

תיות להריסה כולל חפירה מבוקרת, חיתוך ותש הריסה מבוקרת של צנרת

 הצנרת וסגירה עם פלנג'ים.  

תבוצע בהתאם לסימון מוקדם ובהנחיות המפקח בלבד. מדות  הריפחה   

בות שנויים תוך כדי תהליך החפירה . רח לקהחפירה ייקבעו על ידי המפ

 ידה תהיה בכל רוחב. דהמ

כל נזק , ישיר או עקיף שייגרם לאלמנט תת קרקעי כל  בהוצאות אשיי ןלבקה   

מפקח לבצוע העבודה אינו ה  רושיאש כי  ורמפב   זאת. מודגש  ותדובשהוא עקב ע

 התת תו המלאה לתאום ההריסה של המערכותוירחאמשחרר את הקבלן ל

 קרקעיות המיועדות לכך.

דיפון היקף המגרש יבוצע עם כלונסאות מיקרופיילים על פי התוכנית. הקבלן  4.13  

מופנה למפרט יועץ הקרקע המהווה חלק ממסמכי המכרז. יציקת בטון מעל 

מפלס הקרקע הקיים מחייבת שימוש בתבנית הכלולה במחיר היחידה. לצורך 

 ביצוע העוגנים וברגי הסלע על הקבלן לוודא הימצאות מרתפים קיימים

בגבולות המגרש וכן תשתיות קיימות ולתכנן את ביצוע העוגנים בלא כל פגיעה 

בנכסים ותשתיות קיימות. כל התיאומים והבדיקות והתאמת מפלסי העוגנים 

 וברגי הסלע בהתאם כלולה במחירי הקבלן.

הקו הירוק יבוצעו לאחר תיאום מלא  –עבודה בסמוך לאתר עובודות הרק"ל  4.14  

ידי הקבלן. יש לקחת בחשבון הימצאות כלונסאות ורכיבי בטון עם הרק"ל על 

שונים בתחום הרק"ל ועל הקבלן לתכנן את ביצוע העוגנים ועבודות הדיפון תוך 

התחשבות במגבלות לעיל וללא כל פגיעה באלמנטים הנ"ל. כל הנ"ל ע"ח הקבלן 

 ללא תוספת תשלום.

 

 חציבה ע"י פטישי שבירה )ברייקרים( .01.11

לעייל זו תהיה שיטת החציבה היחידה אם לא תינתן הוראה אחרת   01.02אמור בסעיף  כ .1 

ע"י המזמין. שיטת חציבה זו נבחרה כדי למנוע פגיעות כלשהן במבנים סמוכים. הקבלן 

 בחתימתו על החוזה מאשר כי אכן יעבוד בשיטת חציבה זו.

ת עבודות העפר במועד הקבלן ישתמש בפטישי שבירה בכמות כזו שתאפשר לו לגמור א .2 

 הנדרש בחוזה.
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מוצב לקבלן תנאי שתנודות שימדדו על גבי המבנים הסמוכים בשיטת עבודה זו לא יעלו  .3 

. עבודת החציבה תוגבל לשעות היום    4150DINעל הערכים המותרים לפי התקן הגרמני  

 בלבד.

בעיריית  מחלקת איכות הסביבהוהנחיות לדרישות  מחויב לעבוד בהתאםהקבלן  .4 

, כמו כן הקבלן מופנה לדוח הסביבתי ירושלים ו/ או לדרישות המפקח במהלך הביצוע

. כל הנ"ל כלול במחירי הקבלן ולא תשולם כל תוספת בגין 3שמצורף למכרז זה מסמך ג'

 הנ"ל.

 

 גבולות החפירה/חציבה .01.12

 גבולות החפירה/חציבה מסומנים בתכניות. .1 

גבולות החפירה/חציבה  המסומנים בתכניות הם אלו שבתחתיתה ועל הקבלן להקפיד  .2 

 שאכן הוא חופר לפי גבולות אלו.

  

 יציבות .01.13

בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יוחזק הקבלן כאחראי ליציבות כל העבודות  .1 

ן את הנ"ל המתבצעות על ידו. במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבל

 במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב לנושא הבטיחות.

הקבלן יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה הקרקע לפני המפולת  .2 

בין אם לא נתמכה. הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים שינבעו כתוצאה מהמפולת 

 ויתקנם בהקדם.

 

 בקורת על שלמות המבנים הסמוכים .01.14

שמירה על שלמות המבנים הסמוכים וגבולות המגרש היא תנאי בל יעבור בעת בצוע  .1 

עבודת החציבה. לפיכך שיטת החפירה/חציבה הרצויה ביותר היא ע"י כלים מכניים 

בלבד. עם תחילת העבודה, ובמשך תקופת הבצוע צריך יהיה לבדוק את השפעת העבודה 

עבודות אותם סוגי כלים מכניים על המבנים הנ"ל, ובהתאם לכך להרשות את 

 שהשפעתם תהיה המזערית ביותר וכמובן מתחת למקדם הגבולי המומלץ של התנודה.

מאחר ושטח המגרש גדול יחסית הוא יחולק לאזורי חציבה, ובשעת החציבה בכל אזור  .2 

 יערכו בדיקות מחדש של השפעת הכלים המכניים על המבנים הנ"ל.

דות יש לקבע, במבנים הסמוכים בהתאם להוראות המפקח, לפני ותוך מהלך העבו .3 

מתקני מעקב פסיביים, כגון מתקנים מזכוכית דקה וגבס ו/או אחרים כדי שישמשו 

במהלך העבודה ואחריה, כאמצעי מעקב, בדיקה והתרעה על מצב שלמות המבנים. עבור 

 כל סידורי הבקרה הנזכרים האחרים לא ישולם לקבלן בנפרד.

 

 צוב דפנות החפירהיי .01.15

הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו. הכוונה  .1 

היא לשמור גם על שלמות הסלע לכל גובה המדרון החפור בשיפועים המתאימים 

לדרישות יועץ הקרקע. כמו כן על הקבלן לשמור ולנקוט צעדים כנגד הידרדרות לא 
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קרקע וסלע מהמדרון לתוך החפירה. כדי למנוע תופעה זו על מבוקרת של אבנים וגושי 

 הקבלן לדרדר מדפנות החפירה בצורה מבוקרת אבנים או סלעים רופפים.

עבודה זו תעשה באופן מקצועי בכלים מכניים ומכשירים מתאימים מטיפוסים  .2 

מאושרים ע"י המפקח המאפשרים בצוע העבודה בתנאי המגרש הקיים ו/או בעבודת 

 יים. עבודה זו לא תשולם בנפרד.יד

 חפירת/חציבת גישוש  01.16

יתכן שבעת החפירה/חציבה הכללית בשטח, יבצע הקבלן באזורים מסוימים שיוגדרו  .1 

-ע"י המפקח חפירות/חציבות  גישוש זהירות לשם איתור וגילוי צנרת ו/או מתקנים תת

קרקעיים אחרים. העבודה תבוצע בגבולות ובממדים בהתאם להוראות המפקח 

 יים. באמצעות כלים מתאימים ובמידת הצורך גם בעבודת יד

אין בעבודה זו משום הטלת אחריות כלשהיא על המזמין או המפקח בגין פגיעה  .2 

 קרקעיים. -במתקנים תת

על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לגבי בדיקה מראש של תוכניות ברשויות השונות  .3 

 קרקעיים לסוגיהם. -במגמה לוודא המצאות של צינורות תת

לא ישולם בנפרד ותהיה כלולה במחירי  על עבודת חפירת/חציבת הגישוש .4 

 החפירה/חציבה הכללית שבכתב הכמויות. 

 

 ניקוי כלונסאות  הדיפון  01.17

עבודות החציבה כוללים חשיפת כלונסאות  הדיפון וניקויים על ידי התזת חול או מים  .1 

בלחץ  מכל שיירי עפר עד קבלת פני בטונים חשופים לשביעות רצונו של המפקח. לא 

 שולם כל תוספת בגין עבודה זו. ת

 החשיפה תעשה עד לגילוי  של מחצית מקוטר הכלונסאות  .2 

מסירת כלונסאות הדיפון  ע"י הקבלן וקבלתם ע"י המפקח ו/או קבלן הבניין תהיה  .3 

 כשהם נקיים וחשופים. 

 

 מסירת העבודה    01.18

מנה"פ מטעם עם סיום העבודה, תימסרנה עבודות הקבלן נשוא בקשה להצעת מחיר זו לידי  

בכתב לקבלת כל העבודות ותקינותם הוא תנאי נוסף מנה"פ אישורו של מזמין העבודה. 

 בבקשה להצעת מחיר זו. לקבלתה הסופית של העבודה כמפורט

 

 נוהל מסירת העבודה 01.19

”( הכל "AS-MADE) עביר למפקח תוכנית כפי שבוצעמודד מוסמך של הקבלן יכין וי .1

עפ"י הנחיות המפקח. התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך בצורה ממוחשבת ותועבר 

 .D.X.Fלמתכנן בפורמט של.

הנ"ל יסומנו כל הנתונים לגבי קירות הדיפון ) כולל מיקום, סטיות מהציר בתוכנית  .2

וסטייה משוכללת, הנ"ל יסומן גרפית,  Y, סטייה בכיוון X)סטייה בכיוון  מהמתוכנן

 מפלסי קורות הפלדה, מפלסי ראשי הכלונסאות.

הסטיות בגובה לרבות מ'  3 -המדידה של קירות הדיפון תתבצע בהיקף המגרש בכל כ 

 מהצירים ומפלס פני קירות הדיפון(, מפלסי ראשי הכלונסאות.
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כמו כן יסומנו מ'   10/10 מפלס תחתית החפירה על פי רשת של בתוכנית הנ"ל יסומן  .3

 מיקום ומפלס כלונסאות ופלטות הביסוס.

המפקח יעביר את התוכנית הנ"ל לקבלן הבניין שייבחר לביצוע המבנה ולמהנדס  .4

 המתכנן.

לאחר אישור המהנדס המתכנן, חתימת הקבלן וחתימת המפקח על התוכנית כפי שבוצע   .5

ת את התוכניות והמציאות, העבודה תחשב כגמורה ומאושרת ע"י שהיא אמנם תואמ

 הגורמים הנ"ל_כולל כל התיקונים שידרשו בגין ליקויים במידה ויאותרו(.

 

 בדרישות איכות הסביבה עמידה 01.20

על  הקבלן  לדאוג  לכל  התיאומים  והאישורים  הדרושים  לצורך  עמידה  בדרישות  הועדה  

 הסביבה, לרבות פינוי לאתר מורשה, הגנות מפני אבק, מניעת רעש וכד'.לאיכות 

 

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  101.2

ו/או בהתאם לפרישת  החציבה תימדד  לפי נפח נטו  לפי גבולות החציבה שבתוכניות .1 

בהתאם להפרשים בין תוכנית מצב  הקירות והחתכים לרוחב בהם מסומנים החציבות.

קיים כפי שיכין הקבלן על חשבונו באמצעות מודד מוסמך )לאחר בדיקתה ואישורה ע"י 

שתעשה ע"י הקבלן, לבדיקת המפקח, והיא כוללת  AS-MADEהמפקח( ותכנית 

ה לרבות גושי בטון, שוחות, מערכות שונות וכד' וכולל במחירה את כל מה שבתוך החציב

 הריסתם. 

ועד במן בלש כי מדידת סעיפי החפירה בשטח תהיה בין המצב כפי שנמסר לקגדומ .2

ודות ובהתאם למפת המדידה המצבית כמפורט לעיל לבין הגבהים בעה תליתח

תמורה עבור תנועות עפר לא תשולם כל זור. הנדרשים לפי התכנון הסופי בכל אזור וא

ושנוע רמפות וערימות השאלה אשר הקבלן יבצע לצורך  הזלרבות הקמה , הז חבשט

ו הדיקור התחתון תתיחס לקשלום ת כיורעבודתו. מודגש בזאת כי מדידת החפירה לצ

יפועי החפירה יהיו בהתאם לדרישות . ש ולא תכלול את שפועי החפירה מכל סוג שהוא

יות לנושא רחאי בטיחות של מניעת מפולות. על הקבלן מוטלת הועל פי כלל  סהנדמה

הבטיחות בעבודה הנ"ל  כולל בין השאר הקפדה על שיפועי חפירה מתונים , התקנת 

אופקי  1אנכי ל  4המותר בסלע עבור חפירה זמנית יהיה  עופישה ועוד.יחות בטת קומע

 יפירה ו/או חציבה בכל סוגבצוע עבודות ח  וללכ  החפירה  ףיעס  וכפי שיורה יועץ הקרקע.

-לא הבחנה בין חפירה לבין חציבה , כולל למבנים תתל, רהקרקע הקיימת באת

הריסה/ פרוק של תעלות ,    ריחמו  עבודה  נתחימבקרקעיים קיימים . כמו כן כולל  הסעיף  

וחות , אספלט, רצוף, תמרורים, עצים, מדרכות , ש נקוז , אבני שפה , גדרות למיניהם

בודה עה.  י שיקבע ע"י המפקחפים הנמצאים בתחום האתר , הכל כמדו  םטיושאר אלמנ

תבוצע בכלים מיכנים מטיפוס מאושר והמאפשרים בצוע העבודה בתנאי המקום 

רפי הקיים למצב הטופוגרפי הנדרש כמצוין ב הטופוגמהמצ יהיהע והשטח . הבצו

 ך תהיה גם מדידת הסעיף.לכבתכניות ובהתאם 
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נית תכמצב החפירה הסופי . על הקבלן לתכנן ולהגיש  תא תאטמבירה חפהת ניכת .3

הפרויקט ובכפוף למגבלות השונות.   צועבלשלבי החפירה השונים בהתאם לשלבי 

הכלונסאות והעוגנים , כולל סימון  עוצת תבטא את שלבי החפירה עבור בייהתכנ

יל . כל רה לעפיהחי רמפות, דרכי גישה ומפלסי ביניים . התכנון יתחשב במגבלות שיפוע

 ך בנפרד.כ "ל כלול במחיר ההצעה הכללית ולא ישולם עלהנ

 

 ויהיו כלולים במחירי היחידה חפירות/חציבות  גישוש לא ימדדו            

לעל עומק שיידרש בהתאם להנחיות המפקח והמסומן  החפירה ו/או חציבה תיהיה            

 בתכניות.

 מחיר החציבה כולל את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון:  .5 

 העמקות מקומיות וסידור שיפועים.  5.1  

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החציבה לא ישנה את מחירי היחידה  5.2  

 הנקובים בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים. 

במחיר החציבה  כלול ניקוי כלונסאות  הדיפון בתחומי החציבה  עד קבלת פני  5.3  

 בטון נקיים.

מדדת כל העבודה אשר המפרט ו/או התוכניות מחייבים את ביצועה איננה נ 5.4  

בנפרד בסעיפי כתב הכמויות, כגון: סילוק מי גשמים, אמצעי זהירות, בטיחות 

 וכיו"ב. 

עבודות חפירה/ חציבה כוללות בין השאר פינוי החומר למקום שפך מאושר על  5.5  

ידי הרשויות, העברת חלק מהחומר לערומים בתוך גבולות האתר על פי הנחיית 

רצופים, מדרכות, תמרורים, מחסומי  המפקח, חפירה ופינוי של אבני שפה,

תנועה מבטון, תאי ביקורת, תעלות ניקוז, גדרות וקירות )אלא אם ניתן לכך 

סעיף בכתב הכמויות(, יסודות של מבנים להריסה, בורות מים ואלמנטים תת 

קרקעיים ,עצים וכדומה. כמו כן המחיר כולל חפירה בכל סוגי הכלים, עבודה 

 ם.בשלבים ובאילוצים שוני

 פינוי אסבסט לאתר מאושר, כולל תשלום אגרות.   

עבודה בשלבים ובדרוג, פיגומים ותמיכות זמניות, כולל תכנונם על ידי מהנדס  5.6  

 כלולים במחירי היחידה השונים. –רשוי.   עבודות ניסור מכל סוג 

וץ המחירים כוללים את סילוק הפסולת, ההריסות וחלקי בנין לא שימושיים אל מח .6 

לשטח האתר ו/או אחסנה או מסירת החומרים הראויים לשימוש חוזר לרשות המזמין 

 בתאום עם המפקח במצב נקי ומסודר.

כל האמור במפרט המיוחד ובדו"ח יועץ הקרקע המצורף למכרז כלול במסגרת הסעיפים  .    7 

 הכמויות. השונים  שבכתב 

.         דרכי גישה ורמפות לצורך ביצוע הקיר ופינויים בגמר העבודה לא ימדדו בנפרד ויהיו 8              

 כלולים במחירי היחידה.
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 באתר עבודות בטון יצוק  -  02פרק 

 

 כללי 02.01

( , ביצוע קורת ראש מעל 23העבודה כוללת יציקת כלונסאות דיפון ) ראה פרק  .1

( וביצוע קירות כנגד הסלע במקומות עליהם יורה  23לכלונסאות הדיפון ) ראה פרק 

 כ ל ל ייועץ הקרקע ומנה"פ במהלך עבודות החפירה והדיפון.

ט פרמה ישותרלד וףתו כפלור  בכלתבא קוטון יצבדות ובע צועיב, לןט להרופמף לסונב .2

 העדכניים. םיהתקנדה( ומדי אופני תורבלי )ללכה

ה רהדוהממ ןו הדיביבלן יוודא כי התכניות שקה טאלמנ לכל ש עביצו תלחי התלפנ .3

 שבידיו מאושרות לביצוע . התכניותותכנן המשל ה נרוהאח

ד מוסמך דמו קהקבלן להעסי , על תי בעבודות השונומליסקמק יובטיח דלה תנמל ע .4

 .  מלאהשרה במ

 שללי בור עבודות המודד ורואים את הנ"ל ככלול במחיר הכלפת עתשולם כל תוסלא  .5

 .ןבלהקת צעה

תו וטעם הקבלן . נוכחמוע  צהבי  נדסהנוכחות צמודה של מבנה  תבוצעהבטון    תיקוכל יצ .6

לא הסכים  דועשל החוזה , כל  ידויא תנאי יסהו ז שהיציקה . דריה בילש בכל חוצהנ

 .בלןקהמפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של ה

יומן העבודה כי אישר כל יציקה לפני הביצוע ובדק ב ראשי הקבלןשל  עוצביה מהנדס

 את ביצועה.

 ם ידבממורה ושות לשם קבלת הבטון בצדרוסות הן הטפולתכנ ראיאחה יההקבלן י .7

)ת"י( הרלוונטים ויקבל   םילהתקנים הישרא יפ יעשה על זה ןונכות . תתוכניבם ניונתה

את אשורו המוקדם של מהנדס מוסמך , אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן 

וט יטר, ה סות לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזליפטה תוזק מערכלח יתעדהבלו ותחרימא

 ותו הכללית.ביציו

ראש משעות  48 לפחותציקה י לעל כ קחאמצעות המפבנן תכהמס למהנד עודילהיש  .8

 ת ללאלצק  יקה. איןי היצלפנר  ישואהמשרד( לצורך מתן  בודה של  ת העובשעב  שובהתח)

 ודות זיון לפניבע קודבהמהנדס ל תנווכבוקח . מאחר אישור בכתב ביומן  מהמפ

עות מצבא סן בהתארגנותו שעליו להודיע למהנדוחשבבחת קן ללה, על הקביקיצה

יון , בודות הזם לעייקונת ושרידה ויי. והולמשוהדות הזיון בוערה שקמ המפקח בכל

הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש דחיית היציקה לשם ביקורת נוספת מצדו 

 ללא דרישה או תביעה בגין דחית היציקה.

תוכניות שאר היועצים ולהתריע במידה וישנה  את קיות לבדורחאהקבלן מוטלת ה לע .9

ע יפמוה  טענת הקבלן כי ביצע או לא ביצע עבודה על סמך  רכתו  א. לותניוכהת  סתירה בין

 ניותכתוריע מראש כי בהתחין ובלא מופיע בתוכניות הקונסטרוקציה ולא ה וא

הנחיות   יל פעחרים( מופיע אחרת.  התיקון הנדרש ,  א  םכנית של יועציות  ריכלות )אואד

 .המהנדס , יעשה על חשבון הקבלן ללא כל תמורה

שרות שיידרש ן אפלן יקח בחשבוהקב. בתכניות אלא אם צויין אחרת 30-סוג הבטון ב .10

 ןרה זה על הקבלקמב.  לרבות עמידה בדרגת חשיפה כנדרש  שימוש במוסף כלשהו לבטון
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בי הרכב הבטון המתאים גוצע , למה המוסף קחת בחשבון את הוראות היצרן שלל

 שלום נוסף.תא לל שהיעבכך וך כרהלשהו וכל כ במוסף לשימוש . השימוש

אתר, יעביר הקבלן למפקח את בות קההתארגנות ולפני תחילת היצי פתשך תקובמ .11

, הרכב תערובות הבטון השונות שיוצקו במסגרת חוזה זה, כולל המוספים למיניהם

 הינו תגש בזאת כי תכנון תערובות הבטון לכל סוגי היציקו. מודהרמעקב ובק רךצול

אים ההכרחיים כוללים את חוזק הבטון כמפורט במסמכים נר התאחריות הקבלן כאשב

השונים , גוון וגמר הבטון ואטימותו. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים , כולל שמוש 

לאה בדרישות המפרט מ הבמוספים שונים )כולא אוויר וכו' ( , כדי להבטיח עמיד

 קח.מפדס והנוהתכניות לשביעות רצון האדריכל המה

 ס"מ ומעלה יאחוז הקבלן  בכל האמצעים הדרושים כדי  50ובי ביציקת אלמנטים בע .12

ומפל  ºC 60להקטין את חום ההידרציה כך שהטמפרטורה המקסימלית לא תעלה על 

. לא תשולם כל תוספת עבור ºC  20הטמפרטורה בין מרכז האלמנט לשפתו לא תעלה על  

 הטפול הנ"ל .

 .הרד מהחוזפני לתב לקח ההוולדו"ח יועץ הקרקע המ בינה ומחוופלן מבהק .13

על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם של פתחים , מעברים ושרוולים הדרושים  .14

באלמנטים השונים עבור המערכות השונות )אינסטלציה , תקשורת וכו'(. לצורך הנ"ל 

הקבלן יבדוק את כל התוכניות הרלוונטיות של היועצים האחרים . על הקבלן חלה 

כל האביזרים הנדרשים. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה  האחריות לביטונם הנכון של

 ולא תשולם כל תוספת עבור עבודה זו.

 סוג הבטון באלמנטים השונים יהיה כמסומן בתכניות הרלונטיות. .15

 .118, על פי ת"י כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים .16

ים בדיקות בטון במעבדה מוסמכת יבוצעו ע"ח חשבון הקבלן על פי דרישות התקנ .17

הרלוונטיים. באחריות הקבלן לתאם מראש עם המעבדה המוסמכת את לקיחת 

 המידגמים מהבטון הטרי.

גמר הבטונים הגלויים לעין יהיו גמר בטון נקי ללא בליטות, קוצים וחלקים בולטים  .18

 אחרים.

, מבנים קיימים, ליד כבישים קיימים, מדרכותוכל עבודותיו של הקבלן נמצאים בסמוך  

וכו'. על הקבלן לתאם את כל עבודותיו באמצעות המפקח עם כל  יםקירות קיימ

לרבות הסדרי  ,מפרט המיוחדבהגורמים המתאימים, הכל כמתואר בפרק המוקדמות ו

 התנועה כפי שידרשו ע"י הגורמים המתאימים.

 .789דרגת הסיבולת הנידרשת תתאים לסוג האלמנט ולפי טבלת הדרגות בת"י  .19

 לא תורשה צבירת סטיות. .20

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל  .21

 ההוצאות הכרוכות בתיקון כולל הריסת חלקי מבנה שנוצקו ויציקתם מחדש.

מיקומי הפסקות יציקה יוגשו על ידי הקבלן לאישור. לא תוכר כל דרישה לתוספת  .22

היציקה. כל הכרוך  תשלום בשל מיגבלות ודרישות המפקח לגבי מיקום הפסקות

 בהפסקות יציקה כלול במחירי היחידה.
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 כל הבטונים ירוטטו על ידי מרטטים תקינים ועל פי דרישות המפרט הכללי.

 על פי דרישת המפרט הכללי.אשפרת הבטון תיעשה 

תבוצענה "ביבש" ועל הקבלן לדאוג לכל האמצעים  כל מכלול עבודות הבטונים .23

הדרושים כדי שאזורי העבודה יהיו יבשים כל הזמן כולל שאיבת המים,  הטיית זמניות, 

כל מכלול עבודות ואמצעי העבודה "ביבש" שידרשו לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ועל 

 הקבלן לכלול את עלותם במחירי היחידה השונים של עבודותיו.

 עבודות בטון מותז יבוצעו לפי מפרט הכללי. .24

 

 ט פ ס ו ת 02.02

הטפסות בכל מקום שלא נדרש אחרת בסעיפים המתאימים, יהיו הטפסות עשויות  .1

 מ"מ לפחות, כנדרש במפרט הכללי. 21מלבידים חדשים בעובי 

דרישות לעיצוב הטפסות בשטחי בטון הנשארים גלויים לעין מפורטים להלן בסעיפים  .2

 ים.המתאימ

 .קשירת הטפסות תעשה אך ורק באמצעות אביזרי קשירה אשר אושרו על ידי המפקח  .3

מפלסטיק בעובי המתאים שומרי מרחק לקביעת מוטות הזיון במקומם יהיו עשויים  .4

 לכיסוי הבטון הנידרש 

ס"מ, אלא  x 2.0 2.0כל פינות הבטון תהיינה קטומות ע"י סרגלים משולשים במידות  .5

 אם צויין אחרת.

חיר עיצוב הטפסות, כולל אמצעי קשירתם, הבטחת הכסוי הדרוש באמצעות שומרי מ

, קיטומי פינות, הכנת שקעים ןמרחק, עיבוד הפסקות יציקה והבלטת קוצים דרכ

 יהיו כלולים במחירי היחידה של עבודות הבטון. -ובליטות 

שיבלטו מפני הבטון בכל תפרי הפסקת עבודה ביציקות הבטון יש לחספס את הפנים עד   .6

גרגירי החצץ הקטנים. לפני חידוש היציקה יש לנקות היטב את פני המישק ולהוריד 

ממנו כל שכבה חלשה, או חומר זר שהצטבר, ולהרטיבו כך שיהיה במצב לח, אך לא 

 רטוב, לפני המשך היציקה.

 אחריות הקבלן בגין עבודות תכנון החלות עליו .7

עבודות התכנון בנושאים אשר על פי הנאמר במסמכי החוזה חלות על הקבלן  7.1

)כגון: טפסות על כל חלקיהן, תמיכות עזר ומתקני תמיכה לסוגיהם, חיבוריהם 

הזמניים ו/או הקבועים של כל אלה אל העמודים או אל נקודות יציבות אחרות, 

יות שהוכנו על מתקני שינוע והרכבה וכדומה(, וביצוע של כל אלה לפי התכנ

 הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. -פיהן 

התכנון ייעשה על ידי מהנדסים מומחים מטעם הקבלן. עבודתם תלווה  7.2

בחישובים, מפרטים ותכניות, כולם חתומים על ידי המהנדסים הנ"ל ועל ידי 

 המהנדס האחראי לביצוע המבנה מטעם הקבלן.

ו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמ 7.3

בכל העומסים הרלבנטים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים 

וכו', כגון: עומס עצמי, עומס שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע 

 ומשיפועי המבנה, עומסי רוח, רעידת אדמה, נגיפה, שלבי הרכבה ועוד.
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 ו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות.הקבלן יגיש למפקח ובאמצעות 

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או  7.4

אישורים אלה  -חישובים ו/או תכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן 

הם עקרוניים בלבד ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של 

יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע  המומחה מטעם הקבלן, ולא

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן 

 לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

 

 מוטות זיון  02.03

 י ל ל כ .1

כושר הדבקות משופר   תבעל"  Wרתיכה "כל מוטות הזיון הינם מפלדה מצולעת   .1.1

 .500-מסוג פ 4466לפי ת"י 

כל המשלוחים של פלדת הזיון יהיו מלווים בתעודות מאת היצרן ומעבדה  .1.2

 מאושרת המעידות על התאמתם לתקן.

המעידות על הקבלן לא יכניס לאתר פלדת זיון שלא נבדקה או ללא תעודות  .1.3

 התאמת הפלדה לנדרש בתקן.

ן בדיקות נוספות בכל שלבי העבודה, לפני רשאי לבצע על חשבון הקבל מפקחה .1.4

ואחרי הרכבת פלדת הזיון, לפני ואחרי סגירת הטפסות, ולאחר יציקת 

 הבטונים. תוצאות הבדיקות יחייבו את הקבלן.

מוטות פלדה שנפסלו יורחקו מהאתר ולא יחוייבו. על הקבלן מוטלת החובה  .1.5

הנדס יהיה י השימוש בפלדה. המנאת תוצאות הבדיקות לפ פקחלהגיש למ

רשאי לדרוש הריסת בטון במידה ויתברר שפלדת הזיון בו פגומה או לא 

מתאימה לתקן וכל ההוצאות בגין ההריסה, התיקון ו/או היציקה מחדש, יחול 

על הקבלן, לרבות ההוצאות בגין הספקת פלדת זיון חדשה המתאימה לדרישות 

 התקנים.

ה, לא יהיה מגע בין מוטות כיסוי הבטון על פלדת זיון חל גם על חוטי קשיר .1.6

 פלדת זיון והטפסות.

לשם שמירת המרחק בין מוטות פלדת הזיון והטפסות, ישתמש הקבלן  

 במרווחים טרומיים חרושתיים סטנדרטיים המתאימים למידות הנדרשות.

המרווחים יהיו עשויים מחומר פלסטי או בטון סיבי ויתאימו ליישום בהתאם  .1.7

חי הכיסוי השונים הנדרשים. סוגי המרווחים לקוטרי הברזל השונים ומרוו

 פקח.יקבלו אישור מראש של המ

 חיתוך וכיפוף המוטות .2

)למרות האמור כאן  4466ות"י  2,1/466יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י  .2.1

 הארכת מוטות בריתוך תיעשה רק עם קבלת אישור בכתב של המפקח(.

ל פי המפורט בתקנים ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות ע .2.2

. משמעות הנ"ל היא בין היתר שעבור כל קוטר  4466 -ו 2,1/466הישראליים 

 יהיה סרן נפרד ומיוחד לכיפוף המוטות.
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מודגש בזאת שעל הקבלן להכין על חשבונו רשימות ברזל לכל הפרויקט,  .2.3

 רשימות הברזל יוגשו למפקח לשם בדיקה.

 

 

 

 

 מבטון בעוביים כלשהם, יצוקים כנגד כלונסאות וביניהם מותזים קירות ציפוי   02.04

 קיר הציפוי לכלונסאות יבוצע במספר שלבים כמפורט.

 ניקוי פני הכלונסאות .1

במסגרת עבודה זו על הקבלן לבצע ניקוי וסיתות של הכלונסאות לאחר החפירה. ניקוי פני              

וזאת, בכדי להימנע מהצורך בפיגומים. הניקוי  הכלונסאות יבוצע בשילוב עם החפירה הכללית

יבוצע בשילוב של עבודת אזמל , פטיש ולחץ אויר, וזאת עד להסרת כל שכבות העפר וחלקי בטון 

רופפים הדבוקים לכלונסאות לקוטר התאורטי של הכלונס. במידת הצורך יבצע הקבלן התזת 

מתכת(. מנהל הפרויקט יאשר בכתב חול בלחץ אויר )בדומה לניקוי חול הנעשה להסרת חלודה מ

גמר שלב הניקוי לפני תחילת התקנת הברזל. הניקוי יבוצע בכל שטח הכלונסאות הגלוי לעין 

להיקף של כמחצית היקף הכלונס ולאחר שבוצעה החפירה בחזית קיר הכלונסאות, והחפירה 

ספסים בכדי ליצור בין הכלונסאות כנדרש בתכניות. פני הכלונסאות יהיו נקיים מכל פסולת ומחו

ס"מ עובי   5  -הידבקות טובה של שכבות הבטון המיישרות. אם תהיינה בליטות בטון החורגות מ

יש צורך לסתתם. יצוין, כי הסיתות יהיה על חשבון הקבלן. אם כתוצאה מאי דיוקים תהיינה 

ת סטיות באנכיות הכלונסאות וכתוצאה מכך יהיה צורך בעיבוי היציקה המשלימה או עבודו

הן תהיינה על חשבון הקבלן. בעת ביצוע התזת חול, יש להגן בפני התפזרות  -נוספות אחרות 

האבק לכוון הכביש. ההגנה תהיה ע"י יריעות פוליאטילן עבה, ו/או לוחות לבידים או כיו"ב, 

 המורכבות על מסגרות עץ ומותקנות על ראש קיר הכלונסאות בשיפוע כלפי מעלה.

 בכלונסאות קידוח ועיגון מיתדים .2

 החיבור בין קירות הצפוי לכלונסאות יבוצע ע"י עיגון מיתדים באמצעות דבק אפוקסי. המיתדים           

 מפרט נת"י.יבוצעו לפי הנחיות 

 

 )קיר פנאלים( יציקת הקיר  .3

היציקה בקירות הציפוי תבוצע רק לאחר שפני הכלונסאות עברו ניקוי והכנה ליציקה כמפורט              

במפרט לעיל ושאושרו ליציקה ע"י מנהל הפרויקט. יציקת קיר הציפוי תבוצע בעזרת משפכים 

מתאימים ותערובת בטון המתאימה ליציקת הקירות בעוביים, כמסומן בתכניות. יש להקפיד 

וטובה כנדרש בהתחשב בזרימת הבטון המאולצת ע"י צורת הכלונסאות. על ויברציה נכונה 

הקבלן נדרש לתכנן את התבניות ליציקה ועליו להגיש למנהל הפרויקט את תכניות התבניות 

לבדיקה ולאישור ורק לאחר מכן יוכל לבצע את היציקות. יש לשלב חלונות יציקה בהתאם 

ח את יציבותה, חוזקה ומישוריות חזית להנחיות מנהל הפרויקט. תכנון התבניות יבטי

ניתן הקיר.קירות עם גמר בטון חשוף חזותי חלק יש לאשר את סידור התבנית עם האדריכל. 

לבצע את הקיר גם באמצעות בטון מותז. גמר הבטון יהיה מיושר עם סרגלים מגולוונים. היקף 

 לפחות. grade  3מ"ר. בבדיקה ויזואלית הבטון יתאים ל 50בדיקות לפחות כל 
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 מדידה ותשלום

ס"מ, לא יבוצע כל תוספות   20חישוב תאורטי של עובי בטון מינמלי של  לפי    רהתשלום יהיה במ"             

 ס"מ. 20למחיר עבור יציקות מעבר לעובי של 

וללא תוספת בגלל המרווחים שבין הכלונסאות, לרבות ניקוי בלחץ אויר, ניקוי ע"י התזת חול              

, סילוק כל ס"מ 20לצורך הגעה לעובי מינימלי של  בלחץ אויר וכן כל הסיתותים והחציבות

הפסולת אל מרחק כלשהו מהאתר וההגנה הדרושה בפני התפזרות אבק בעת ביצוע התזת חול 

ומר והעבודה הדרושים לבצוע מושלם של העבודה לפי הנחיות מנהל הפרויקט בלחץ אויר, כל הח

  ויכללו במחירי היחידה.יימדדו בנפרד  לא    ותפרי ההתפשטות    בהתאם לצורך. המוטות המיתדים

 

 

 

 בחתכים שונים לעוגנים קבועים. 40-קורות מבטון ב 02.05

 

קע.  הכנת הכלונסאות תבוצע כמפורט בסעיף בחזית קירות הכלונסאות יבוצעו קורות לעיגון העוגני קר

 קודם. 

הקבלן יתאים את פרטי הקורות בכפוף לאישור המתכנן בהתאם לפרט העיגון המאושר. מדידה ותשלום 

לפי הנפח התאורטי המסומן בחתך מדוד מפני הכלונס. גמר הבטון חשוף חזותי חלק כלול המחיר. עיגון 

ס"מ לגובה הכלונס לשיפור הידבקות  5תות כלונסאות בעובי עוגנים אפוקסיים כלול המחיר כולל סי

 הקורה. המחיר יכלול את כל המפורט לעיל. 

 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 602.0

 מדידה תהיה לפי משקל )טון( והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.  –ברזל הזיון   .1 

 .תיעשה לפי מ"קבקורות ויסודות המדידה של הבטון  .2 

גמר בטון ובליטות,    , קיטומיםהתשלום יכלול את מחיר הבטון ועיצוב הטפסות, עיבויים  

 בין קטעי   תפרי ההפרדהנקי ומישורי, אשפרה, ריטוט, מוספים, הוצאת קוצים, 

הציוד, הכלים והעבודה  בדיקות מעבדה, כל חומרים, וכן ותפרי ההתפשטות, היציקה

המדידה בכל  מושלם, מלבד הזיון, שיימדד וישולם בנפרד. אלמנטהדרושים לקבלת 

למנט. הגנה קורוזיבית על קוצי פלדה שנישארים גובה ובכל תוואי וגיאומטריה של הא

 גלויים כלולה בהצעת הקבלן.
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 חשמל, תאורה ותקשורת   –  08פרק 

 

 הנחיות כלליות .0008

 כללי 08.00.01

מפרט זה נועד להגדיר את כלל הנתונים הטכניים והדרישות המיוחדות לתכנון, ייצור, התקנה  

והפעלה של מערכות חשמל, מתקני תאורה ותשתיות לאורך כבישים, צמתים, מעברים תת 

קרקעיים ושצ"פים, כולל התייחסות לטיב החומרים והמלאכה, לרבות הוראות והנחיות 

 נית אב תחבורה ירושלים" ועיריית ירושלים.לעמידה בדרישות המזמין "תוכ

 

  הנחיות, תקנים וסטנדרטים 08.00.02

ובתקנות שתוקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות  1954 –חוק החשמל תש"יד  .1

 הנוגעות למיתקן החשמל.

 .2008 -( התשס"ח3תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )תיקון מס'  .2

 הנחיות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתכנון מאור בדרכים. .3

משרדית לסטנדרדיזציה של -של הוועדה הבין במפרט הכללי לעבודות בנייה 08פרק  .4

 מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם. 

מכרז למתן שירותי  –ת הרמזורים של עיריית ירושליים מפרט טכני מיוחד של מערכ .5

התקנה, אחזקה ושירות למתקני רמזורים קיימים והתקנה, אחזקה ושרות של מתקני 

 רמזור חדשים.

 תאורת רחובות. – 1862ת"י  .6

משרדית לסטנדרדיזציה -לתשתיות תקשורת של הוועדה הביןבמפרט הכללי  18פרק  .7

 בם. של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשו

 המחלקה למאור עיריית ירושלים –מפרט מאור  .8

 

 תיאור העבודה 08.00.03

 מערכת תאורה .1

עבודות התשתית עבור התאורה תבוצע בהתאם לתוכניות המאושרות של  .1.1

מחלקת מאור, ובהתאם להנחיות מחלקת מאור ועל פי המפרט הביינמשרדי 

 ועל פי המופיע בתוכניות . 08פרק 

 בעת התקנת והעמדת מתקן תאורה זמנית נדרש לזמן נציג מהעירייה.  .1.2

ים במחירי החפירה כל עלויות התיאומים מול מחלקת מאור יהיו כלול .1.3

 והתשתיות. 

מתוכננת תאורה זמנית לכל משך הביצוע הכוללת החלפת פנסים בעמודים  .1.4

קיימים וכוללת גם הוספה של עמודי עץ על בטונדות עם כבל תא"מ המחבר 

 ביניהם .
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תכנון, ביצוע ואחזקה של תאורה זמנית הינה על הקבלן וכלולה במחירי 

בתכנית תאורה זמנית קיימת שתוכננה  הקבלן רשאי להשתמש היחידה בכ"כ.

 ע"י צוות המזמין.

או   TECEO  5119וואט דגם    275בהספק    LEDפנסי התאורה הזמניים יהיו מסוג   .1.5

 שו"ע. 

 

 תשתיות עבור חברת חשמל .2

עבודות התשתית עבור חברת חשמל תבוצע בהתאם לתוכניות המאושרות של  .2.1

רט הביינמשרדי פרק חברת חשמל, ובהתאם להנחיות חברת חשמל ועל פי המפ

 ועל פי המופיע בתוכניות . 08

בעת הנחת התשתית הקבלן יתאם מול חברת חשמל לוחות הזמנים, מועדי  .2.2

 הנחת הצנרת, הכבילה וחיבורם.

בעת הנחת תשתית חברת חשמל, הקבלן יתאם מול חברת חשמל ויזמין מפקח  .2.3

 מטעמה שילווה את החפירה, הנחת הכבלים וסגירת התוואי. 

יות התיאומים מול חברת חשמל יהיו כלולים במחירי החפירה כל עלו .2.4

 והתשתיות. 

ותשתית יבוצעו על ידי הקבלן הראשי בפיקוח של מפקח מטעם  צנרת, חציות .2.5

חברת החשמל , הנחת כבלים וחיבורים והשחלות יבוצע על ידי בעל התשתית 

 או קבלן מטעמה 

מתבצעת בעיקר חשיפה של תוואי החשמל הקיים  בחלק זה של הפרוייקט .2.6

 והגנה מבטון על הקווים הקיימים 

 תשתיות עבור חברת בזק .3

עבודות התשתית עבור חברת בזק תבוצע בהתאם לתוכניות המאושרות של  .3.1

 חברת בזק, ובהתאם להנחיות חברת בזק.

 .18העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק  .3.2

הקבלן יתאם מול חברת בזק לוחות הזמנים, מועדי הנחת בעת הנחת התשתית   .3.3

 הצנרת, הכבילה וחיבורם.

בעת הנחת תשתית חברת בזק, הקבלן יתאם מול חברת בזק ויזמין מפקח  .3.4

 מטעמה שילווה את החפירה, הנחת הכבלים וסגירת התוואי. 

 כל עלויות התיאומים מול חברת בזק יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות.  .3.5

קבות שינויי גאומטריה בכניסה לאזור העבודה, יבוצע גילוי התשתית בע .3.6

 ס"מ מעל קו בזק קיים. 20הקיימת וביצוע הגנה ע"י בטון בעובי 

לונסאות מתוכננות, ההעתקה כתבוצע העתקת קו בזק קיים ברחוב בייט עקב  .3.7

 תכלול תוואי צנרת חדש בין שני ג'ובים של בזק. 

 יות עבור רמזוריםתשת .4

התשתית עבור עיריית ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות עבודות  .4.1

 של עיריית ירושלים, ובהתאם להנחיות העירייה ומנת"י.
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 .18העבודות על התשתית תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק  .4.2

 כל עלויות התיאומים מול העירייה יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות. .4.3

 בזמן העבודות על ביצוע תשתיות הרמזורים.  יש לדאוג למפקח מטעם הפרויקט .4.4

עבודות הכבילה ייעשו על ידי קבלן רמזורים המאושר במנת"י ונדרש לתאם  .4.5

 איתו זמנים ומועדי כניסה לעבודה .

בחלק זה של הפרוייקט נדרש לוודא שמירה על תשתית רמזורים קיימת  .4.6

 ממנהרת בגין עד הרמזור ברמפת היציאה.

 

 עבודות תשתית + מאור בדרכיםביצוע  08.01

 מבוא 08.01.01

איכות, בטיחות -תנאים כלליים הכוללים: סיווגי הקבלן, איכות העבודה, ציוד שווה .1

בעבודה, תיאום עם גורמים ורשויות, התאמת התוכניות, המפרט וכתב הכמויות, 

 בדיקות קבלה ואחריות הקבלן

קרקעית ובכללה, בין השאר: מדידות וסימונים, חפירות וחציבות, שמירת -תשתית תת .2

מרווחי בטיחות בהצטלבויות צנרת חשמל עם שירותים אחרים, עבודות פרוק, אספקה 

בקרה, אספקה, השחלה וחיבור כבילים, אספקה -והנחת צנרת, אספקה והתקנת תאי

 והנחת מוליכי הארקה

ועל אחזקת  (צנרת, כבלים, יסודות)על התשתיות שביצע הקבלן המבצע יהיה אחראי  .3

התשתיות עד למסירת המערכת למזמין גם ובמידה והקבלן יידרש להפעיל את המערכת 

 .או חלק ממנה בתקופת הביצוע

תאורה וציוד הדלקה שבכללן, בין השאר: דרישות כלליות לגבי -אספקה והתקנת גופי .4

גופי התאורה מסוג גופי תאורת כבישים,  .יםתאורה, נורות, ציוד הדלקה ותקנ -גופי

 בעירית ירושלים.תאורה -פי הנדרש בנוהל הסמכה לספקים וגופי-יהיו על תאורה -גופי

 -עמודיתאורה שבכללן, בין השאר: דרישות כלליות לגבי -עמודיאספקה והתקנת  .5

-פיגופי התאורה מסוג גופי תאורת כבישים, גו .תאורה, נורות, ציוד הדלקה ותקנים

 בעירית ירושלים.תאורה -פי הנדרש בנוהל הסמכה לספקים וגופי-יהיו על אורה ת

מרכזיות לתאורה ולוחות חשמל שבכללן, בין השאר: דרישות יצור, עמידה בתקינה  .6

ובדרישות התקנה, אספקה, הובלה והתקנה באתר, בדיקות חשמליות ובטיחותיות 

 כנדרש

 ודי עץ שבכללם, בין השאר: ייצור, אספקהביצוע מתקני תאורה זמניים/ארעיים על עמ .7

 והתקנה.

 ,הארקות יסוד בעמודי תאורה ומרכזיות תאורה ביצוע הארקות שבכללן, בין השאר: .8

אספקה והנחת מוליכי הארקה אופקיים, אלקטרודות הארקה אנכיות, הארקות יסוד 

 .לגשרים, מעברים תת קרקעיים ולקירות בטון

 

 כלליותהנחיות  08.01.02

 .הבינמשרדי  08אשר בא כהשלמה למפרט  מפרט זה הינו מפרט מיוחד  
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 סיווג קבלני 08.01.03

 תנאי סף להשתתפות בפרויקט  : 

קבלן רשום בפנקס הקבלנים בדרגת סיווג המפורט למטה, בענפי רישום לביצוע עבודות  .1

 הנדסה בנאיות ורשום ברשם החברות בישראל, כדלקמן:

  160חשמלאות                                      .1.1

  240הנחת קווי תקשורת                      .1.2

  250הנחת קווי חשמל                          .1.3

  270תאורת כבישים ורחובות              .1.4

 שנים האחרונות .  5ניסיון מוכח לביצוע עבודות חשמל בפרויקטים דומים  ב  .2

הנדסאים לפחות עם ניסיון  2אנשים לפחות , מתוכם  10עובדים של מעסיק צוות  .3

 שנים לפחות . 5בעבודה כהנדסאי  

קבלן יעמיד לרישות הנהלת הפרויקט מנהל צוות עבודות חשמל מטעמו, בעל רישיון  .4

לעיסוק בעבודות חשמל, מנהלי העבודה בשטח ישו רישיונות חשמלאי מתאים למתקן, 

 ן לעיסוק בעבודות חשמל בתוקף . לכל אחד מהעובדים רישיו

 צוות עבר הדרכות בטיחות בעבודה ועבודה בגובה . .5

 

 שלב היתכנות ותחילת עבודה 08.01.04

הנתונים  ,על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי החוזה את כל המידות .1

והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים 

טכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך מיד ובכתב במפרט ה

 .למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב

המזמין יעביר לקבלן את כלל התיאומים ההנדסיים שבוצעו ע"י צוות התכנון מול אותם  .2

הרשויות והגופים במהלך תכנון הפרויקט לצורך קבלת היתרי חפירה והרישיונות 

 המתאימים לביצוע העבודות המתוכננות.

הקבלן אחראי לתאום עם רשויות וגופים ענייניים כאמור בכל נושא ענייני לפרויקט  .3

 :  ובכלל

איתור תשתיות קיימות להשגת המידע הנדרש לתכנון העבודה כך שתימנע כל  .3.1

 פגיעה בהן

ה פגיע[כנון עבודות בקרבת תשתיות קיימות בזהירות הנדרשת למניעת כל ת .3.2

 בהן

פי הנדרש במסמכי ההסכם האחרים או -התחברות לתשתיות קיימות על .3.3

 .בהתאם לצרכים נדרשים במהלך העבודה באתר

תקשורת  ,בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל .4

לסוגיה )בזק, טלביזיה, וכו(', מים, ביוב, תיעול, דלק, גז וכיו"ב, תבוצענה העבודות 

 קווים קיימים. רות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם שלבזהי
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בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה/חציבה, עליו לוודא את מיקומן המדויק של  .5

התשתיות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב, 

צענה בנוכחות מפקח ורק אחר כך להתחיל בביצוע העבודות. חפירות הגישוש תבו

-החשמל ומפקח מיוחד מטעם כל רשות/חברה האחראית על מערכת תשתית תת

 .קרקעית הידועה באתר, כאמור לעיל

ספק כל תעודות הבדיקה וההתאמה לתקנים והמפרטים הרלוונטיים להקבלן מחויב  .6

עבור כלל הרכיבים, הציוד והמערכות שבכוונתו לספק לאתר בהתאם למסמכי החוזה 

וכן בעת הצעתו למוצר שוו"ע, כחומר רקע לבדיקת המפקח והמתכנן, באם להסכים 

 לשינוי המוצר, במוצר חלופי, בהתאם לבקשת הקבלן.

 במפרט הבינמשרדי עבור הכשרת התוואי, סימון ועבודה הכנה.  08.02ראה פרק  .7

 ביצוע העבודות במהלך .8

סימון המערכות לפני תחילת ביצוען )בהצלבה/ במקביל עם הקבלן מחויב ב .8.1

סימון מערכות חדשות/ קיימות אחרות(, קבלת האישור עבור סימונן, תיעוד 

י )מדידות במהלך בכל מהלכי העבודה וריכוז נתונים לחשבונות חלקיים/סופ

שלב התחלתי, שלב חפירה, שלב הנחה, שלב כיסוי,  -הביצוע ותיעוד ביומנים

 -שלב סופי/החזרת מצב לקדמותו, שלב יציקת יסודות, שלב ביצוע הארקות

כולל מפלסים, עומקים, אורך/רוחב תעלות ואלמנטים מבוצעים, חציות 

וח/נציג הרשות במעבר ושרוולים, הצטלבויות והגנות(, את שלבי האישור הפיק

בין שלב לשלב, בדיקות תוך כדי ביצוע העבודות, תיעוד עבודות 

חריגות/נוספות/ שינויים בביצוע ותיעודם, שלבי ביצוע תשתיות החשמל בזק, 

תקשורת ומתקני התאורה כחלק משלבי ביצוע העבודות )שילוב ביצוע עב' 

רשות בהיקף בור החשמל ומתקני התאורה והתקשורת עם ביצוע עבודות הנד

 החפירה והדיפון(.

 

 שלב גמר העבודה ומסירתה למזמין 08.01.05

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.01.10בנוסף לאמור בסעיף  

לאחר השלמת כל העבודות באתר והשלמת כל חיבורי החשמל, יזמין הקבלן על חשבונו  .1

שהושלמו במסגרת ביקורת כוללת של "חברת החשמל" לכל המערכות והמתקנים 

 . הביקורת תבוצע לכל חיבור חשמלי ומעגל בנפרד.  הפרויקט

עם חיבור מערכת/מתקן תאורה לרשת החשמל והשלמת העבודה, יקבע מנהל הפרויקט  .2

ההפעלה הניסיונית תבוצע בנוכחות   .מועד מתאים להפעלה ניסיונית של המערכת/מתקן

  העירייה.כנן ונציגי מנהל הפרויקט, מפקח החשמל, המהנדס המת, הקבלן

בכל אחד משלבי הקבלן יפעל לתיקון מיידי של כל הליקויים שנמצאו, אם נמצאו,  .3

 המסירה והבדיקות למיניהם.

 

 תוכניות עדות ותיק מערכת/מתקן 08.01.06

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.01.09+  08.01.08בנוסף לאמור בסעיפים  
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לאורך כל שלבי ביצוע העבודות,  MADE ASהקבלן נדרש להכין ולהגיש תוכניות עדות  .1

כולל בשלבי הכנה, חפירת תעלות/ בורות, הנחת תשתיות, מילוי חוזר, יציקת יסודות, 

החזרת המצב לקדמותו ו/או השלמת מבנה כביש בנקודות החציה/ חפירה, קידוחים 

 ת שוחות/ בריכות/ תאים.אופקיים, השחלה, חיבורים, התאמה והגבה

עותקים  5לאחר בדיקת המתקן והשלמת כל התיקונים, הקבלן יספק למנהל הפרויקט  .2

 ( מספר המתקן הכולל:CD)עותק קשיח "נייר" ותקליטור מדיה 

שם הפרויקט, שם הרחוב, מספר הסכם, פרטי הקבלן הראשי, פרטי קבלן  .2.1

 החשמל, פרטי מנהל הפרויקט ופרטי מפקח החשמל.

 ת ציוד הכולל מפרט, דגם, ואחריות של כל הציוד במתקן.רשימ .2.2

 מפות ותוכניות מצביות. .2.3

 .AS-MADEתוכניות הנדסיות בחזקת   .2.4

 דוחות טכניים ואישורים. .2.5

 ספרות טכנית. .2.6

 יומני עבודה. .2.7

 

 תקופת בדק ואחריות 08.01.07

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.01.11בנוסף לאמור בסעיפים  

תחל מהמועד שבו יוצא   בפרט  החשמל והתאורה  מערכתתקופת האחריות של הקבלן על   .1

 .אישור למערכת/מתקן

בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות שונות לפי  .2

 :מרכיבי המערכת/מתקן כלהלן

 .שנים 6 - לתאורהעמודים וזרועות  .2.1

 .שנים 3  - פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים .2.2

 שנים. 10 –)אחריות על כל חלקי הגוף(  LEDה גופי תאור .2.3

 .שנה 1  -בגופי תאורה נל"ג  נורות .2.4

 .שנים 5 – מצתיםנורות, תאורה: משנקים, קבלים, -אביזרי .2.5

 .שנים 2 – חשמל-לוחות / תאורה-מרכזיות .2.6

 

 קרקעיות-תתתשתיות  08.01.08

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.03+   08.02+   08.01בנוסף לאמור בפרקים  

פעיל מודד מוסמך שיבצע את כל עבודות המדידה והסימון הכרוכות בהצבה יהקבלן  .1

נכונה )הן במיקום ובתוואי והן בגובה ובקביעת רומי הקרקע הקיימים והסופיים( של 

 רויקט. כל הרכיבים, וככל שיידרש ע"י מנהל הפ

כמו כן מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע המודד המוסמך של הקבלן יעמוד  .2

לרשות מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא 

 כל תשלום נוסף. 
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מודגש  .ביצוע האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד .3

משך כל תקופת הביצוע יעמוד המודד המוסמך של הקבלן לרשות מנהל במפורש כי ב

הפרויקט ו/או מי מטעמו לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף 

 .כשביצוע האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד

המוסמך של הקבלן יעשה רק לאחר ידי המודד -תאורה על-סימון המיקום של עמודי .4

 .תנועה, מדרכות וכבישים-שפה, איי-אבני ,שיסומנו בשטח מיקומי מעקות הבטיחות

עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה, הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות, יתכן  .5

והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים, בהתאם לקצב 

התשתיות האחרות, וזאת ללא תוספת מחיר, גם אם יידרשו  ההתקדמות של עבודות

אביזרי חיבור לצנרת עקב כך ו/או חפירות זהירות לגילוי תשתיות אשר בוצעו בשלב 

 .קודם

במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות, שבה תבוצע עבודת  .6

 .חפירה זהירה , ללא תוספת מחיר

 

  בקרה-לתעלות ולשוחות/תאיחפירה  08.01.09

בקרה תבוצענה בהתאם לתוכניות ולפרטים המוצגים -חפירות לתעלות ולשוחות/תאי .1

, ליעדהבהן. כל תעלה תחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין מקור ההזנה ועד 

 . וזאת לפני הנחת הצנרת ומוליך הארקה

פשרים ביצוע החפירה בבת במידה ובגלל הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע אשר לא מא .2

 אחת, נתן לבצע את החפירה בחלקים בתיאום ובאישורו של המפקח.

ס"מ או לפי  60 ס"מ וברוחב עד 120חפירות התעלות לצנרת הכבילים תהיינה בעומק  .3

ס"מ מכל צד,  10לפי כמות הצינורות המונחים ובתוספת או כתב הכמויות והתוכניות 

רוחב  Invert Level  המתוכנן לתחתית הצינורות ס"מ בקרקעית מתחת לרום 10כולל 

 ס"מ לפחות אלא אם צוין אחרת במסמכי ההסכם האחרים.  40התעלה בתחתית יהיה 

  CLSMב    עומק התעלה לא יפחת ממטר מפני השטח הסופיים, למעט במצב של שימוש   .4

 כאמור.

בהתאם לתוכניות בקרה תבוצע בהתאמה לעומק הקבוע בתכנון -חפירה לשוחות/תאי .5

 .ולפי המפלסים של תחתיות הצינורות הנכנסים והיוצאים, כולל הנדרש

 

 חציות דרכים  08.01.10

מאספלט או מבטון תותר רק באישור קיים חפירה הכוללת פתיחה של מיסעת כביש  .1

מיוחד של מנהל הפרויקט, בהתאם לתוכניות, לפי תנאי הקרקע והתשתיות האחרות 

 .במסגרת עבודות פיתוח, תותר חפירה גם לפי שלבי ביצוע הסלילה(באתר )בכביש חדש,  

חציית דרך קיימת במידה ולא ינתן אישור לפתיחת המיסעה ו/או נדרש בתוכניות,  .2

קידוח כזה יבוצע בכל שיטת קידוח  .תבוצע ככלל באמצעות קידוח אופקי ()כביש

 מאושרת, בכל עומק שיידרש ללא תוספת מחיר לעומק. 
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, או לפי התוכניותעומק החפירה ורוחב פתיחת הכביש יהיו כפי שמפורט בכתב הכמויות   .3

לפי כמות הצינורות המונחים וס"מ  60 ס"מ וברוחב עד 120תהיינה בעומק אחרת 

 .ס"מ מכל צד 10ובתוספת 

קרקעיות לפני -יש חדש תבוצענה כל העבודות הנדרשות לתשתיות תתבחציית כב .4

עבודות הסלילה למיניהן. האחריות לתאום ולביצוע כנדרש היא כולה של הקבלן ולא 

 .תוכרנה תביעות כלשהן מצד הקבלן אם לא יעשה כן

בכל צינורות המעבר המותקנים בחציית כבישים יושחלו חבלים שזורים מחומר פלסטי  .5

 .מ"מ שישמשו להשחלה/משיכה של הכבילים הייעודיים8קוטר מתאים ב

 

 

 

 אחריות הקבלן 08.01.11

 מבחינת מאחריותו הקבלן את לפתור כדי זה במפרט הכלולות ההוראות בביצוע אין .1

 עבודות  ולבטיחות החפירה ליציבות המלאה באחריות הבלבדי הנושא יהיה והוא חוק

 .והיסודות העפר

חריגים המתוכננים בסמוך ו/או בתוואי כבישים הקיימים עבור ביצוע עומקי חפירה  .2

תשתיות החשמל והתאורה, כולל הקפדה על מרווחי פעילות מתנועת רכבים קיימת 

ומטעמי בטיחות בעבודה )תימוך/ דיפון זמני/ מדרגות בחפירה, סימון ושילוט מתאים, 

 מעקות הגנה ובטיחות ועוד(

 

 חפירהמילוי  08.01.12

 08.02.04מילוי חפירה וחציית כבישים תבוצע בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  .1

 הבינמשרדי. 08במפרט 

עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה, הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות , ייתכן  .2

והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים, בהתאם לקצב 

 עבודות התשתית האחרות , וזאת ללא תוספת מחיר .מות של דההתק

ס"מ מהודקות בבקרה מלאה  20המילוי החוזר מעל הצנרת יעשה ממצע סוג א' בגובה  .3

, חישוב הכמויות לצורך  CLSM–, בחציות כבישים תבוצע החלפת החומר ל  98%-ב

 תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.

להנחיות הרשויות בעבודות לילה , כל זאת ללא יידרשו קטעי עבודה שיבוצעו בהתאם  .4

 כל תוספת מחיר.

 

 מדידת מצב קיים )חפירה/חציה( 08.01.13

צע מדידת מצב קיים לאחר ביצוע החפירה והנחת התשתיות עוד לפני אישור המפקח בל נדרש 

 לכיסוי התעלה, לשם תיעוד העבודות שבוצעו, טרם כיסויים.

 

 תשתיות עבור מערכות שונותמפגש בין   .14.0108

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.03+   08.02+   08.01בנוסף לאמור בפרקים  
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בהצטלבות צנרת חשמל עם תשתית של שרות אחר ו/או בהתקרבות לתשתית כזו יש  .1

מערכות מפורטות -לשמור על המרחקים בין התשתיות השונות בהתאם לתוכניות תאום

 לחוק החשמל ותקנותיו.לביצוע של מתכנן הכביש ו/או בהתאם 

 אים:בהעדר הוראות אחרות יישמרו הכללים הב .2

שמל לבין מערכת תשתית אחרת כגון טלפון, ח-בכל הצטלבות בין כבילי .2.1

טלוויזיה או מים, ו/או התקרבות ביניהם, יותקנו קווי החשמל מתחת למערכת 

 .האחרת

 ,בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין כבילי מתח נמוך, ו/או התקרבות ביניהם .2.2

 .ס"מ לפחות בין הקווים20 יישמר מרווח של 

ר מים או ביוב או ניקוז יישמר מרווח בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין צינו .2.3

 .ס"מ לפחות בין הקווים50של 

בכל הצטלבות בין כבל חשמל לבין צנרת ו/או כבילי תקשורת "בזק" ו/או כבילי  .2.4

 .ס"מ לפחות בין הקווים30טלוויזיה, ו/או התקרבות ביניהם, יישמר מרווח של  

התשתית אותה יש ידי מנהל הפרויקט ו/או הרשות/חברה לה שייכת -אם יידרש על .3

לחצות לשמור על מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש לפי הוראותיהם 

  .והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספית

ס"מ, מסיבה  120 -בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ .4

  .כלשהי, חייב הקבלן לקבל הנחיה ואישור ממנהל הפרויקט

ים מעל מכשול )מעביר מים, צנרת "מקורות", צנרת נפט, כבילי "בזק" במעבר כביל .5

 '(.וכו

בכל מקרה של הסתעפויות או מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר  .6

מסיבה כלשהי, חייב הקבלן לבצע את העבודה לפי תוכנית פרט מתאימה לאחר קבלת 

בעומק התעלה יבוצע בצורה  אישור בכתב של מנהל הפרויקט לעומק החפירה. שינוי

 .מ' אורך תעלה ולא יהווה עילה לתוספת כספית1ס"מ לכל  15 הדרגתית

, תהיה ההגנה באמצעות בעת חצית מכשולאם נדרש במסמכי החוזה להגן על כבלים  .7

ס"מ  20 -גדול ב יציקה. במקרה זה יהיה רוחב ה20-ביציקת בטון בהכבלים  כיסוי

, החציהס"מ מהכבל הקיצוני. שכבת המגן, לכל אורך    10מרוחב מכלול הכבלים, ויבלוט  

ס"מ   10ההגנה כאמור תותקן מעל שכבות ריפוד החול, כלומר    .תהיה מחומר מסוג אחד

 .מעל הכבלים

 

 קרקעית-כבלים בצנרת תת .5.10108

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.05בנוסף לאמור בפרק  

מתוצרת מאושרת ע"י מכון  XLPEכל כבלי החשמל בפרויקט יהיו מנחושת מסוג  .1

 .579התקנים ונושאי תו תקן לפי ת"י 

 

 פירוק מתקן תאורה קיים .6.1108
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תאורה קיימים לסוגיהם שנדרש לפרקם יפורקו בשלב ההכנות -מערכות/מתקני .1

ביש בעבודה וזאת לעבודות תשתית רק אם הם מפריעים לביצוע רכיבים ענייניים של הכ

 .על פי הוראות בכתב של מנהל הפרויקט

-מתקני /תאורה קיימים לפני שהותקנו והופעלו מערכות-אין לפרק מערכות/מתקני .2

תאורה זמניים חלופיים. כל פרוק של מערכת/מתקן -אורה קבועים או מערכות/מתקנית

 .הפרויקטקבועים או זמניים כאמור או חלק מהם טעון אישור בכתב של מנהל 

 :ככלל כוללות עבודות הפרוק בהתאם לסוג המערכת/מתקן המפורקים .3

 פרוק מכני .3.1

הזנה, כך שלא ייוותר מוליך או חיבור -פרוק חשמלי מלא, לרבות שליפת כבילי .3.2

או אביזר או חלק חשמלי או מכני אחר של המתקן המפורק או הקשור אליו, 

 .ומחובר למקור מתח חי

 .החזרת פני השטח לקדמותם .3.3

 פינוי הציוד המפורק למקום שיורה מנהל הפרויקט .3.4

 פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר .3.5

ניתוק  ,פירוק מרכזייה קיימת כולל: תאום עם חברת החשמל לניתוק אספקת החשמל .4

חיבורי החשמל, פירוק לוח התאורה והובלת המרכזייה על כל חלקיה למקום שיורה 

 .מנהל הפרויקט

תשתיות  ישנים, עמודי תאורה ישנות,מרכזיות ציוד לא בשימוש, כולל הפירוק של  .5

 ישנים או מעמודי תאורה זמנית חדשים,חיבורים ממרכזיות או מעמודי תאורה    ,חשמל

. באחריות ציודהבעלים של העם לאחר תאום מראש  ויבוצעו באישור מראש של מנה"פ  

 הקבלן לבצע תאומים אלה בזמן ומראש.

מל ישנים, יסודות עמודי חשמל רשת ישנה, חיבורי צרכן מבוטלים, פירוק עמודי חש .6

פילרים מבטון שלא בשימוש בתחום הפרויקט, באחריות הקבלן ועל חשבונו לפרק 

 ולסלק את הפסולת וזאת במסגרת לוחות המזנים של הפרויקט.

 

 מרכזית מאור .7.10108

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.07.06בנוסף לאמור בסעיף  

המרכזיה תבוצע ותבנה בהתאם לדרישות המתוארות בתוכניות ולפי דרישות עיריית  .1

 ירושליים.

 ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין, כולל עשויה3X100A,מרכזיה למאור חיבור עד  .2

 , וכל הציוד והאביזרים מחיווט אל העירייה  כוללת בקר  CI,החשמל בנוי מקופסאות    לוח

 .תוכניותל הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל, בהתאם

 המרכזיה תבנה לפי הפרט הסטנדרטי של עיריית ירושליים. .3

 

 גופי תאורה .8.10108

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.09בנוסף לאמור בפרק  
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ידי הקבלן יהיו רק -כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על .1

עיריית ירושליים ים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים המאושרים לשימוש במיצרנ

תאורה -הנושאים תווי תקן ישראלי, שעברו הליך להסמכת יצרנים/ספקים וגופי

 העירייה.בהתאם לנוהל הענייני של 

ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור  20 גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י  .2

  .ידי מכון התקנים הישראלי-עלבדיקת מנה 

 20גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי או בעלי אישור התאמה לדרישות ת"י  .3

תאורה יצורף אישור בדיקת מנה -וזאת על פי בדיקת מנה, דהיינו לכל משלוח של גופי

  .ידי מכון התקנים הישראלי-על

תאורה  אם למפורט בתוכניותידי הקבלן יהיו בהת-כל הציוד והאביזרים שיסופקו על .4

 וחישובי תאורה.

גופי תאורה אשר יסופקו בפרויקט יהיו גופים מאושרים בעיריית ירושלים, ומספקים  .5

 את רמת ההארה הנדרשת לפי תוכניות חישובי תאורה.

גוף התאורה יהיה דוגמת המופיע בכתבי הכמויות ו/או המאופיין בתכנית או שווה ערך  .6

 גוף הם כלהלן :מאושר כאשר מאפייני ה

המזמין, מערכת  לפי בחירתו AKZO-150בגוון  -צבוע בתנור  עשוי מיציקת אלומיניום

כולל   הספק  )לפי כתב הכמויות(  לומן    ----תפוקת אור    )לפי כתב הכמויות(    לדים  ----של  

מפזר אור   IP-66,דרגת אטימות    בעל  גוף התאורה הינו  )לפי כתב הכמויות(  וואט    ----של  

דרייבר אינטגרלית התואמת  מערכת IK08.מחוסמת עמידהבהלם טרמי  וכיתעם זכ

אופטימיזציה בביצוע התכנון   שונות לקבלת  פוטומטריות    עקומות4 בעל  .  לתפעול תקין

אורך  ISO17025 . מעבדה לפי בחירת המתכנן העקומות מאושרות --------- עקומהלפי 

 .ללא שינוי עפ"י דרישת המתכנן 3000K  שעות עבודה. צבע האור 60,000לפחות   החיים

 .או שווה ערך mA 700 אפשר ות הפעלה בדרייברים שונים בעלי זרמי

יסופק  -, אביזרי גמר וכו' מערכת הבקרהכל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה,  .7

ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. זכותו של הקבלן, 

, על מנת להסיר ספק, ציוד מנהל הפרויקטבתנאי שאושר ע"י   -לספק גם ציוד שוה ערך  

"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: חשמליות מכניות, פיזיות בעל תו וש

 גחה של מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין. תקן או תו הש

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד  .8

 . מנהל הפרויקטתשמר ל -מהתוצרת המצוינת( 

"ע יחד עם הציוד שהופיע ו"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד שובזמן הצגת ציוד ש .9

  "ע.ובמידה ולא לא יאושר שאו בכ"כ בתוכניות 

 תהיה סופית וללא עוררין.  של מנהל הפרויקט קביעתו .10

 : הבאים איפיוניםהעבור גופי תאורה, קביעת שווה ערך יקבע לפי  .11

 איפיון צורני  .11.1

יאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה לגבי צבע, טיב החומרים, גימור חיצוני,  

 מידות וכו'. 
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 איפיון ביצוע  .11.2

 נקודות ההשוואה תהיינה.  -אורה ע"י מתכנן הת 

 השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות.   .11.2.1

  Ra/CRIINDEX.ומקדם מסירת הצבע(K) גוון האור במעלות קלווין  .11.2.2

 איכות החומרים מהם מורכב הגוף.  .11.2.3

  μLB.נצילות  .11.2.4

  DIN ,UTE ,CIE.CIBS,התאמה לתקנים אירופים ובין לאומיים ת"י,  .11.2.5

חישובי תאורה על בסיס תוכנית התנוחה עם טבלת ע"י הגשת תוכנית  .11.2.6

 ריכוז תוצאות  בנקודות שידרשו ע"י המתכנן .

ע"י ניסוי תאורה שיעשה בשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו במועד שיקבע  .11.2.7

 ע"י המפקח תוך הצגת ג"ת אשר מופיע במכרז וג"ת המוצע.

 

 

 איפיון תקציבי  .11.3

טרנטיבת שווה הערך יש לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באל 

 והשוואה כספית.  המוצע. הצעת אלטרנטיבה תהיה מלווה במסמכים טכניים

 הספקה   .11.4

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק, להחליף/להוסיף גופי תאורה  .11.4.1

התכנון בשלבים המתקדמים של  שיותאמו באופן מיוחד לפרטי

 הפרוייקט. 

רשו להשגת כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם למפרט. באם יד .11.4.2

המטרה גופי תאורה אשר לא נכללו במפרט, תהיה הוספתם טעונה 

אישור מראש בכתב, ממתכנן התאורה. האישור ילווה ע"י ניתוח 

מחירים שיבוצע ע"י מתכנן התאורה ויהווה את הבסיס להתחשבנות 

 עם הקבלן. לא תתקבלנה כל דרישות אחרות. 

 

 מערכת תאורה זמנית 08.02

 כללי 08.02.01

מתקן התאורה הזמנית מתבסס על עמודי תאורה מעץ שיותקנו ביסוד טרומי ויוזנו  .1

בתשתית עילית באמצעות כבל תא"מ. מיקום העמוד יקבע לפי תוכניות תאורה זמנית 

 ולפי שלבי הביצוע.

ס"מ 655×655×655עמוד העץ יותקן ביסוד טרומי נייד מבטון להנחה עילית, במידות  .2

  .מטר 1.6ובאורך  10 פלדה בקוטר "-תוך שרוול מבוטן מצינורלפחות, ב

היסוד יכלול אביזרים משוכנים תקניים יצוקים , יוצב על משטח מהודק ומיוצבהיסוד  .3

  .בבטון להרמה

 .אור-היסוד ייצבע בפסים של צבע לבן זוהר מחזיר .4
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וש תשתית עילית תוך שימבאספקת חשמל ופיקוד למתקני התאורה הזמניים תבוצע  .5

המרחק בין עמודי העץ ומתיחת הכבלים יבטיחו מרווח חופשי של  .בעמודי עץ ארעיים

  .מטר לפחות בין הכבל לבין פני הכביש בנקודת המתלה הנמוכה ביותר 6

שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכאניים יועברו אל הכבל הנושא והכביל  .6

שא יש להקפיד לא לעבור על הייעודי יהיה משוחרר מהם לחלוטין. במתיחת הכבל הנו

ידי יצרן -כמומלץ על ,המתיחה המרבית המותרת לתיל הפלדה בטמפרטורת ההתקנה

  .הכבל

ל עילי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על העמודים. יהסתעפויות מכב .7

הכביל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה, או בצדדיה 

 פוף הכביל בקשת כלפי מטהידי כי-על

ממ"ר לפחות, או  16מוליכים בחתך  5הכוללים N2XYהכבילים העיליים יהיו מטיפוס  .8

)תיל אווירי מבודד( קשורים לכבל הנושא כאמור. חתך המוליכים יהיה  כביל תא"מ

 .כמוצג בתוכניות

 .הכבל הנושא יוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניות .9

 כולת מחיראופני מדידה ות 08.03

 הבינמשרדי. 08במפרט  08.00בנוסף לאמור בפרק  

אם לכתב הכמויות( מדידה לפי ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהת .1

מכלולים: כל העבודה בסעיף מסויים נמדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת, כולל כל 

  .העבודות, החמרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט 

מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפי  .2

 ההגדרות מטה(.עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה. 

ור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים תא .3

יף בכתב במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות. בכל מקרה כל סעיף וסע

 הכמויות כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם צויין אחרת במפורש. 

כמויות הבכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב   .4

 החשוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל.    יעשה ,של הקבלן

המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל סעיפים בכתב  הכמויות,  .5

 לפי ראות  עיניו.

 תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:  .6

 ים, דרישות מיוחדות. יכללהאת המפורט בתנאים  .6.1

: קיום התנאים הנ"ל יכללו 08למתקני חשמל במפרט הכללי  את המפורט .6.2

 במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בניפרד. 

 כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(.  .6.3

כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה, במכשירים,  .6.4

ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע  ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד'

 עבודות הקבלן. 

 הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.  .6.5
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תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים  .6.6

 מתואמים עם העבודות האחרות. 

ל חלקי עבודות שנסתיימו אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה ע .6.7

 והגנה עליהם עד למסירתם. 

 המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.  .6.8

הוצאות כלליות של הקבלן: )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  .6.9

 המוקדמות והמיקריות. 

 ההיטלים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס וכו'.  .6.10

 רווחי הקבלן.   .6.11

 

 רמזורמתקן  08.04

מכרז למתן שירותי   –בהתאם למפרט טכני מיוחד של מערכת הרמזורים של עיריית ירושליים   

התקנה, אחזקה ושירות למתקני רמזורים קיימים והתקנה, אחזקה ושרות של מתקני רמזור 

 חדשים.

 עבודות מסגרות חרש  –  19פרק 

          

 כללי 19.01

 , אלא אם צוין אחרת.19כל העבודות יבוצעו ויימדדו בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק  

( וכן חיזוק פינות דיפון על פי 23.04בין העוגנים ) ראה פרק  UPNהעבודה כוללת ביצוע קורות  

 התוכניות.
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 קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות  –  23פרק 

 

 כלונסאות  דיפון בשיטת מיקרופיילס 23.01

 דוח קרקע 23.01.01

בכל מקום שישנה סתירה   הקרקע המהווה חלק ממסמכי המכרז.יש לקרוא מפרט זה עם דו"ח   

כל האמור   בין דרישות המפרטים השונים, הדרישה החמורה יותר קובעת ומחייבת את הקבלן.

 בדו"ח מחייב את הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 

 כללי 23.01.02

קדוחים ויצוקים באתר בקטרים  בשיטת ההקשה יהיה מכלונסאות קירות הדיפון .1

באזורים עם מילוי ניכר ייתכן ותידרש עבודה בשילוב  ובעומקים כמסומן בתכניות.

מכונה סיבובית חזקה. על הקבלן להקפיד על ביצוע תוואי הכלונסאות במיקום מדויק 

ך כמסומן בתכניות. לצורך מיקום מדוייק של הכלונסאות יעזר הקבלן במודד מוסמ

לסימון מיקום כל הכלונסאות ולליווי הביצוע כולל ביצוע מדידות תוך כדי העבודה. 

ממוחשבת )אוטוקד( עם סימון מיקום כל  As Madeבסיום העבודה תוגש תוכנית 

הכלונסאות כולל סימון סטייתם ביחס לתיכנון המקורי. בתוכנית זו יסומנו גם מפלסי 

לכלונסאות תכלול מדידה בתחתית  As Madeהבטון בראשי הכלונסאות. תוכנית 

 הכלונסאות ובכל מפלסי העוגנים/ ברגי סלע.

ועל הקבלן לתאם את  בסמוך לכבישים קיימיםבחלקם ביצוע הכלונסאות יהיה  .2

עבודותיו השונות, לרבות הסדרי תנועה, באמצעות המפקח עם כל הגורמים 

 המתאימים, הכל כמתואר במפרט המיוחד.

הכלונסאות יבוצעו כל כלונס שלישי לסירוגין ואין לבצע שני כלונסאות סמוכים אחד 

, יעשה רק ליד השני בעת ובעונה אחת. קידוח כלונס סמוך לקודמו שכבר נוצק בבטון

  שעות מגמר היציקה בכלונס הטרי. 36לאחר 

  הכלונסאות ייקדחו בחתך ובעומק הדרוש ויבוצעו בדיוק נמרץ מבחינת מיקום, קו ואנך. .3

החומר הנחפר מהקידוח יורחק מהמקום והקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים  .4

 .למניעת ערבובו עם הבטון ליציקת הכלונס וכן נפילתו לתוך בור הקידוח

 ס"מ. 3.0 -מקוטר הכלונס, אך לא יותר   מ 5%סטיית ציר האלמנט לא תעלה על  .5

מאורכו )בתנאי שסטית מיקומו במפלס   1.5%סטיית הציר מהאנך )הרכנה( לא תעלה על   .6

  ראשי האלמנטים, לא תעלה על הסטיות שצוינו לעיל(.

התיעצות עם למרות העובדה שעומק קצה הכלונס צויין בתכנית לביצוע רשאי המפקח ב .7

יועץ הביסוס לשנות )להעמיק( את עומק הכלונס הנקוב בתכנית, בהתאם לתנאי הקרקע 

האפקטיביים שיתגלו בזמן הקדיחה. הקבלן חייב לספק את מכונת הקדיחה, המתאימה 

לביצוע הקדח הארוך יותר אפילו אם הדבר ידרוש החלפת הציוד, בו התחיל את העבודה 

חלק  ישות החדשות וזאת ללא כל תמורה כספית נוספת.בציוד אחר מתאים יותר לדר

מהכלונסאות יבוצעו בצמידות למבנים ו/ או אלמנטים קיימים ועל הקבלן להתארגן עם 

 .וזאת ללא כל תמורה כספית נוספתמכונת קידוח מתאימה 
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טויות קרקע במיוחד באזורי מילוי. יידרש לעצור את טבמהלך הקידוח ייתכנו התמו .8

ורק לאחר התקשות הבטון לקדוח מחדש    20ת את הקדח , לצקת בטון ב  הקידוח, לנקו

 דרך הבטון. 

לצורך ביצוע  הכל כפי שיידרש העבודה כוללת גם ביצוע וסילוק רמפות זמניות .9

הכלונסאות ועבורם לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי עבודותיו השונים של 

 הקבלן.

קבלן אך הוא טעון אישור המפקח. בכל מקרה יהיה סוג מכונות הקידוח יוצעו על ידי ה .10

בכל מקרה חייב הקבלן לקבל את  הציוד מתאים לקדוח בכל שכבות הקרקע שבאתר.

יש   אישור המפקח גם לסוג הציוד וגם לשיטת הקדוח ולשילוב בין כלי החפירה השונים.

 מטר.  30לוודא שציוד הקדיחה מסוגל לקדוח לעומק 

יות וסדקים בסלע יאבד ראש המקדח ו/או רכיבים אחרים במידה ועקב מערות קרסט .11

יידרש הקבלן להשלים את הציוד החסר על חשבונו ללא כל תמורה או פיצוי וללא עיכוב 

 בלו"ז.

 יש לזמן את יועץ הקרקע עם תחילת הקידוחים.

אין להתחיל ביציקת האלמנט בטרם דאג הקבלן שתהיה הספקה סדירה של הבטון  .12

להשלים יציקת בורות  ישיקה רציפה של האלמנט וללא הפסקה. מהמפעל שתבטיח יצ

קידוח ביום הקידוח ועל כן אין לקדוח בורות כאשר ברור כי לא ניתן יהיה להשלים את 

 .יוםיציקתם באותו 

 קביעת עומק הכלונסאות והתאמת ציוד הקדיחה .13

 האורך המינימלי של הכלונסאות מצוין בתכניות. .13.1

העומק הסופי של הכלונסאות יקבע ע"י יועץ הקרקע בהתאם לתוצאות  .13.2

 הקידוחים של הכלונסאות.

ציוד הקדיחה של הקבלן צריך להיות מסוגל לעבור בכל שכבות הקרקע, לצורך  .13.3

זה יחזיק הקבלן באתר מקדחים עם ראש ווידיה, איזמלים וכיו"ב כל הנדרש 

על מנת לבצע את העבודה כנדרש ולקדוח את כל סוגי הקרקע והסלע שימצאו 

 באתר.

מהקושי לחדור   תלא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובע .13.4

 אל תוך שכבת קרקע כל שהיא.

 תוצאות לקויות .14

במידה ותוצאות בדיקות חוזק הבטון מעידות על בטון לקוי, רשאי המפקח להורות 

לקבלן על כל תיקון כפי שימצא לנכון, על פי שיקול דעתו, וההוצאות הכרוכות בתקון 

ת שהבטון לקוי, רשאי כזה יחולו על הקבלן. במידה ויאושר הכלונס ע"י המפקח למרו

המפקח להפחית מתשלום עבורו לפי היחס בין החוזק המעשי שהתקבל לבין החוזק 

 שנדרש.

 יומן עבודה .15

 על הקבלן לנהל יומן עבודה לביצוע הכלונסאות שיכלול את הדברים הבאים:

 שעת התחלת הקידוח. .15.1
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 שעת גמר הקידוח. .15.2

 עומק הקידוח לאחר גמר היציקה. .15.3

 יקה.עומק הקידוח לפני היצ .15.4

 שעת התחלת היציקה. .15.5

 שעת גמר היציקה. .15.6

 כמות הבטון שהוכנסה לקידוח. .15.7

אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן הקידוח או היציקה, שינויים במצב  .15.8

 כלוב הזיון, שקיעתו, התרוממותו או תזוזתו, הפסדי בטונים וכו'.

 מיון השכבות לפי עומקים, כולל לקיחת מדגמים מכל שכבה. -חתך הקרקע  .15.9

 

 זיון  23.01.03

מצולעת עפ"י ת"י  יהיה בצורת כלוב, לאורך כל הכלונס מפלדה רתיכה סנולכזיון ה .1

 .500-מסוג פ4466

כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת קוטר מתאים כמסומן  .2

בתכניות. על מנת להבטיח את יציבותה של צורת הכלוב יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק 

כול להעשות ע"י אלקטרודות בעלות סימון וירתך אותם מדי פעם. רתוך האלכסונים י

הן במישור   ו, אך מותרים רתוכים נקודתיים בלבד. אלכסוני החיזוק יהי7016בין לאומי  

דפנות הכלוב והן אלכסונים או קלמרות הקושרות דפנות נגדיות של הכלוב וזאת כדי 

 להבטיח את צורת הכלוב מפני עיוות.

שתימנע תזוזתם בעת הרמתם והכנסתם לבור הקידוח קשירת מוטות הזיון תהיה כך   

 וכן בעת היציקה.

שימוקמו בהיקף כלוב  מתאים בקוטרמגלגלי פלסטיק שומרי מרחק לכלוב הזיון יוכנו  .3

 .הזיון

ס"מ וייתלה על   30 20כלוב הזיון יורד לקידוח עד תחתיתו ואח"כ יורם כלפי מעלה    .4

קפיד על גובה התליה אשר יבטיח בליטת קוצי עול תליה שישען על דפנות הקידוח. יש לה

הזיון כלפי מעלה באורך הדרוש. הרמת כלוב הזיון ממצב אופקי לצורך הכנסתו לקידוח 

תהיה על ידי קורת הרמה שתשמור על צורת הכלוב מפני התכופפות או עיוותים. כלוב 

 .שלשימוייפסל  -זיון שחל בו עיוות או כיפוף בזמן ההרמה 

הקדיחה, התברר כי יש צורך להעמיק את בור הקידוח, יש לקבל  במקרה שבמהלך .5

 הנחיות מדויקות ובכתב מהמתכנן באמצעות המפקח לגבי שינוי ברזל האלמנט.

אלא אם צוין אחרת  ס"מ 120חפיות בין מוטות הזיון לאורך הכלונס יהיו באורך  .6

מטר על מנת לצמצם בכמות החפיות. על  12. אורך מוטות הזיון יהיה לפחות בתכניות

הקבלן לתכנן את אורך הכלובים בהתאם למגבלות הובלה והנפה וינקוט בכל האמצעים 

כולל הוספת מוטות חיזוק, חישוקים ואמצעי הנפה כך שהכלובים יוכנסו בצורה ישרה 

תוך שימוש באמצעים אחרים יוגש לבורות ללא עקמומיות ועיוותים. ביצוע חפיות 

 לאישור מנה"פ.
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כלוב הזיון יחובר בצורה שלא תאפשר לו לזוז בזמן היציקה, לא כלפי מעלה ולא כלפי  .7

 מטה.

 הבטון והיציקה 23.01.04

. התערובת 118לפי ת"י  בהתאם למסומן בתכניות    40-או ב 30 -הבטון יהיה בעל חוזק ב .1

. מומלץ בטון בעל משפךתהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות צינור  

ומנת מים שתבטיח את החוזק הנדרש. גודל האגרגט המקסימלי  S-6שקיעת קונוס של 

מטר והקבלן יצטייד  4.0לא תורשה שפיכת בטון בכלונס לגובה העולה על  "מ.מ 19

 לפחות. 4דרגת חשיפה  .בצינור משפך מתאים

יש לקחת קוביות בטון מהבטון שבמפלס ראש האלמנט כדי לברר את איכות הבטון  .2

 במקום החיבור בין האלמנט לקורת ראשי הכלונסאות.

טיב הבטון ושקיעתו ייבדקו עם כל משלוח )ערבל( של בטון טרי המגיע לשטח. קוביות  .3

, בהתאם לתקנים הרלבנטיים לבדיקת חוזק הבטון תילקחנה ותיבדקנה מכל אלמנט

 (.601, ת"י 118, ת"י 26)ת"י 

שלושה שבועות לאחר סיום יציקת הבטון ולאחר ביצוע כל הבדיקות לאישור תקינות  .4

הכלונס ולאחר קבלת אישורו של המפקח, ניתן להתחיל בהכנת ראש הכלונסאות 

מפלס לקראת יציקת הקורה המקשרת את ראשיהם. על הקבלן לסמן באופן ברור את 

ראשי האלמנטים ולבחור את אמצעי שבירת החלק העודף בהתאם לכמות שיש לסלק 

)בעזרת איזמל או פטיש אוויר(, הכל במטרה שלא להרוס את הבטון מהחלק הנמצא 

 מתחת למפלס ראש האלמנט.

ביצוע הקורה בין הכלונסאות הינו תנאי הכרחי לתחילת ביצוע החפירה. רק לאחר  .5

  ל הקורה ניתן יהיה להתחיל בביצוע החפירה באישור המפקח.קבלת תוצאות הבטון ש

הסיתות ייעשה בזהירות מבלי לפגוע במוטות הזיון המשמשים כקוצים בתוך קורת  

ראשי האלמנטים ויבטיח אי היווצרות סדקים באלמנטים היצוקים. החפירה סביב 

 ראש האלמנט והסיתות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן. 

המוטות היוצאים מעל פני מפלס ראש האלמנט, קטן מדי כדי לשמש במקרה שאורך  .6

כקוצים לחיבור )מסיבה שתימסר למתכנן(, על הקבלן להכין מראש קוצים באורך, 

קוטר ומספר מתאים, שיוחדרו לפני יציקת הבטון ושליפת שרוול המגן. בקביעת אורכם 

פעולה זו  רת הראש.יש להתחשב גם בחלק העודף של האלמנט שיסולק לפני יציקת קו

 .על כל פרטיה, צריכה לקבל קודם את אישורו של המפקח

 

 טיפול בליקויים בכלונסאות הדיפון  5.01.032

 שמירה על אנכיות הכלונס  . 1 

על הקבלן לשמור על אנכיות הכלונסאות. הקבלן הוא האחראי הבלעדי לקבלת  1.1  

 קו אנכי, ישר ומדויק של קירות הכלונסאות. 

במידה ותוכניות העדות תראה שיש סטייה בקו האנכי של הכלונסאות, אזי  1.2  

במקרה של בליטות )התנפחויות( יסתת הקבלן את הבטונים העודפים כנדרש 

 לרבות יישור סופי על ידי שכבת בטון מיישרת. 
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הטיפול יעשה בהתאם להנחיות   -במידה והברזל של הכלונסאות בולט גם הוא   1.3  

 הכרוך בכך. המפקח, על כל 

במידה ונוצרים שקעים, חורים וחללים בכלונסאות, על הקבלן למלא אותם  1.4  

בבטון לקבלת קו ישר ואחיד של קיר הדיפון בהתאם להנחיות המפקח על כל 

 הכרוך בכך. 

במידה ויתברר שהמרחק בין כלונסאות הדיפון גדול מהנקוב בכל מפלס שהוא,  1.5  

 בטון בהתאם להנחיות המפקח על כל הכרוך בכך. על הקבלן לצקת השלמת קיר  

באפשרות המפקח לתקן את הליקויים הנ"ל על ידי קבלן הבנין או קבלנים  1.6  

 אחרים, ע"ח הקבלן. 

 

 ניקוי כלונסאות הדיפון  6.01.032

  01.17לאחר כל שלב חפירה יבוצע ניקוי יסודי של קיר הדיפון משאריות עפר ובטון. ראה סעיף   

 

 ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים 7.01.032

 בנוסף על האמור במפרט המיוחד והמפרט הכללי:             

מחיר הכלונסאות יכלול את הסימון, המדידה, הקידוח, סילוק האדמה החפורה  .1

)מהקידוחים( משטח העבודה ומהאתר למקום שפך מותר והכנסת כלובי הברזל, תוך 

הקפדה על שלמות דפנות החפירה ושימוש בצינור מגן, סילוק פסולת מיציקת 

לטים מקו הדיפון וזאת הכלונסאות, במידה ויידרש וכן סיתות כלונסאות עקומים הבו

 בהתאם לדרישת המפקח. 

 מחירי הקידוח יהיו אחידים לכל שכבות הקרקע.   

 .נטו כמסומן בתכניות הכלונסאות ימדדו לפי מטר אורך  

המחיר יהיה אחיד לעומק כלשהוא. המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים  .2 

 בבצוע העבודה לרבות:

 כלונסאות.קידוח  2.1  

 שומרי מרחק. 2.2  

 צנורות המגן. 2.3  

 הכנסת הזיון )הזיון עצמו ימדד בנפרד(. 2.4  

מוטות זיון ספירליים אלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל  2.5  

 הכל כנדרש לחיזוק כלוב הזיון המתוכנן. הריתוכים שלהם לזיון.

 .צינור/ משפךבטון ויציקה, באמצעות  2.6  

ושיירי הבטון המסותת , הרחקת הקרקע הנחפרת  העודפיםסיתות כל הבטונים   2.7  

 והשלמת יציקה עד המפלס המתוכנן. אל אזור מאושר ע"י המפקח

השונות )בדיקות חוזק בטון, סוניות וכ"ו( על פי בדיקת הכלונסאות בבדיקות  2.8  

 ועץ הקרקע.המפרט ודרישת המפקח וי

  As Madeמודד והכנת תוכניות  2.9  

 רמפות זמניות לצרכי ביצוע הכלונסאות וסילוקם בגמר העבודה.מכלול הכנת  2.10  

)כולל   כן יכלול המחיר את כל האמור בתכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד 2.11  

 , לרבות הסדרי התנועה.דו"ח יועץ הקרקע( 
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כלונסאות במידת הצורך כלול במחירי היחידה ולא תשולם על כך כל סיתות ראשי  .3 

 תוספת.

עשה ממפלס פני הכלונס המתוכנן )"תיאורטי"( ועד תמדידת האורך בכלונסאות  .4 

תחתית הקידוח כפי שנקבעה בתכנית או עפ"י דרישת המפקח, להוציא עומק נוסף 

 שנדרש בגין התרשלות הקבלן.

עבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר  ויציקת הכלונס במפלס לא תשולם שום תוספת  .5 

 נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר הכלונס.

מחירי היחידה יהיו אחידים לכל שכבות הקרקע, ויכללו את מילוי כל דרישות המפרט  .6 

 והתכניות.

תכניות; במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן להעמיק את הכלונסים מעבר למסומן ב .7 

ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה הנקובים בהצעתו שבכתב הכמויות 

 ללא כל תוספת עבור הגדלת העומק.

 בכתב הכמויות. 02בפרק  עבור הזיון ישולם בנפרד .8 

מחיר הכנת כלובי הברזל )הזיון( כלול במחירי היחידה של הברזל. המחיר יכלול  8.1  

ת להרכבת כלובים שלמים ויציבים לפי המפרט את כל העבודות הדרושו

והתוכניות, לרבות כל חומרי העזר הדרושים )חומרי קשירה, אביזרי הרמה, 

 מוטות הקשירה, שומרי המרחק וכו'(. 

ברזל נוסף שיוסיף הקבלן לחיזוק הכלוב יהיה על חשבונו והוא יהיה האחראי    

ימדד לתשלום לפי יחידה פלדת זיון תהבלעדי ליציבותו המוחלטת של הכלוב. 

בקטרים השונים, ישרים  מצולעת "רתיכה" )טון( טון משקל של מוטות פלדה

הכמות פקח. ומכופפים, מורכבים וקשורים, מושלמים ומאושרים ע"י המ

לתשלום תחושב לפי האורכים התאורטיים של המוטות בהתאם לתוכניות 

טרים, ללא תוספת כפול המשקלים הנומינליים ק"ג/מ"א של המוטות בכל הק

עבור פחת מכל סוג שהוא. כל עבודות פלדת הזיון ימדדו וישולמו במסגרת זו, 

 גם כאשר הדבר לא נאמר במפורט בסעיפים האחרים.

 לא ימדדו חלקי מוטות פלדה המשמשים ליצירת מרווחים בין שכבות הברזל. 8.2  

המחיר יכלול גם הכנת רשימות ברזל לכל העבודות הנדרשות לרבות עידכונם  8.3  

 במידת הצורך.

עבור כל  מ'(12והאורכים )גם מעל  מחיר פלדת הזיון יהיה אחיד לכל הקטרים   

 אלמנטי הבטון, בכל המקומות.

הקשחת כלובי הזיון בספירלות מרותכות לקבלת כלוב זיון יציב לא ימדדו  8.4  

 בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

במידה ונדרש, ע"י המפקח לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי   -ריתוכי זיון   8.5  

 היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 קידוח ללא יציקה לא יימדד.  .9 

 הבטון יתאים לדרישות המפרט.  .10 

 שידרשו לקבלת כלונסאות מושלמים ובמיקום מושלם.  המחיר כולל את כל התיקונים .11 

מחיר ביצוע הכלונסאות כולל את הבאת, הזזת והוצאת ציוד עזר וכל ציוד אחר לביצוע  .12 

 הכלונסאות, לאתר הבניה ובתוכו. 
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לא תשולם כל תוספת עבור הבאת, הזזת, והוצאת ציוד וכל תוספת כזו תמצא את  .13 

 ביטוייה במחירי היחידה, כולל הכנות רמפה במידת הצורך. 

מחיר הכלונסאות יכלול הזזה והעברת הציוד במגרש, לרבות שינויים בשטחי  .14 

 ההתארגנות כפי שיידרש, עקב ביצוע עבודות שונות במקביל. 

הכלונסאות כולל את כל הבדיקות, שימוש בצינור מגן לצורך יציקת הכלונסאות  מחיר .15 

 אינו נמדד בנפרד וכלול במחיר הכלונסאות. 

התנפחויות שונות בכלונסאות וסיתותי התנפחויות עד קבלת קו ורטיקלי ישר של קיר  .16 

 הכלונסאות לא יימדד ויהיו כלולים במחיר הכלונסאות. 

ראשי כלונסאות הדיפון למצב המתוכנן ע"י סיתות חפירה או תוספת התאמת גובהי  .17 

 בטון וברזל לא ימדדו. 

מדידות ושירותים של מודד מוסמך  לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה  .18 

 השונים שבכתב הכמויות.

ויהיו כלולים סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת לא ימדדו בנפרד  .19 

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

בכתב הכמויות( כולל יישור קוצי זיון מהכלונסאות ומילוי   02מחיר קורת ראש )שבפרק   .20 

החללים במפלס הכלונסאות בבטון המדידה לפי נפח נטו ממצב מתוכנן של פני 

 הכלונסאות. 

 ור במפרט המיוחד. כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמ .21 
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 עוגני קרקע וברגי סלע  -  26פרק 

 

 עוגנים דרוכים

 .בסוף המפרט - ראה גם דוח הקרקע

 ובהתאם למפורט להלן 26העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי פרק 

 

 עוגני קרקע 26.01

 כללי 26.01.01

כמתואר בתוכניות כלונסאות הדיפון יעוגנו לקרקע באמצעות עוגני קרקע קבועים,  .1 

ולהלן. העבודות הקשורות בביצוע עוגני הקרקע תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מנוסים, 

ובשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפרט להלן. למפקח תהיה זכות לפסול בעלי 

מקצוע של הקבלן ו/או קבלן המשנה שאמורים היו לבצע את התקנת עוגני הקרקע, 

( עבודות זהות הדומות 5נות הם לא ביצעו לפחות חמש )במידה שבחמש השנים האחרו

במהותן לעבודה שיש לבצע במסגרת מכרז/חוזה זה. כל תהליך העבודה ייעשה בפיקוח 

 צמוד. בהיעדר מפקח בשטח לא תבוצע כל עבודה.

פלדת הדריכה, מערכות העיגון, ביצוע הדריכה וההזרקה, יהיו כפופים לדרישות המפרט  .2 

, אלא אם נדרש אחרת במפרט המיוחד להלן, ובכפיפות לתקן הבריטי 13הכללי, פרק 

1989 :BS8081. 

ל"מפרט הכללי"(    13024על הקבלן להגיש לאישור המפקח פירוט מלא )כמפורט בסעיף  .3 

של החומרים, האביזרים והאמצעים שבהם הוא מציע להשתמש בביצוע עוגני הקרקע, 

יצרן, פרוספקטים, בדיקות מעבדה וכיוב'(  וזאת בצירוף מסמכים מתאימים )מפרטי

 המעידים על טיב החומרים והתנהגותם.

על אף המופיע בתוכניות , על הקבלן לתכנן את עבודות עוגני הקרקע בהתחשב  בכל  .4 

המגבלות הקיימות כגון: המצאות אלמנטי בטון )קורות , ראשי כלונסאות וכו'(, 

מים, המצאות קווי תשתיות שאינם מיועדים הימצאות יסודות ומרתפים של מבנים קיי

להריסה ,מגבלות גובה ומרווחי עבודה לכלים השונים , עבודה בשלבים "ובדילוג" בין 

 קטעים וכו'.

הקבלן יכין על חשבונו תוכנית מפורטת לגבי מיקום וזווית  הקידוח של כל עוגן כך  .5 

סטייה במיקום הכלונסאות שהקידוח לא יפגע באלמנט קיים. יש לקחת בחשבון 

 הקיימים ביחס למסומן בתוכניות.

שינויים במיקום, כמות, מפלס וזוית העוגנים לא יהוו עילה לתוספת תשלום למחיר   

היחידה או הארכת זמן ביצוע. העבודה כולה תבוצע בעזרת מודד הקבלן הכלול בהצעתו 

 ואשר יהיה זמין בכל עת.

יל יוגש לפחות חודש אחד מראש לפני מועד המתוכנן מודגש כי כל הפרוט הנדרש לע .6 

 לשימוש בהם.

 

 חתך הקרקע באזור העיגון 26.01.02

מודגש בזאת שעל הקבלן להתארגן בציוד קידוח שיהיה מסוגל לחדור את כל סוגי שכבות  

 הקרקע כפי שימצא באתר.
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 עומס מתוכנן 26.01.03

 טון כמוצג בתכניות. 60עומסי שרות מתוכננים בעוגנים יהיו עד  

 

 מבנה העוגנים 26.01.04

ניתן להשתמש בעוגן כבלים או בעוגן מוט בודד כאשר כמות הזיון בעוגן לא תעלה על  .1

 משטח חתך הדייס. 20%

הכבלים יהיו יחידה אחת ללא חיבורים. פלדת הדריכה תהיה משוכה בקר רפוית  .2

( 2מגפ"ס ובעלת הרפיה נמוכה ) 1860ובעלת חוזק קריעה אופייני לכבל של  מאמצים

 .13ותעמוד בכל דרישות המפרט הכללי פרק 

 , על עומס השרות.3מקדם הביטחון לזיון בעוגן   .3 

עם הגנה כנגד קורוזיה לכל אורכו ועל מרכיביו. הקבלן יגיש  קבועהעוגן יתוכנן כעוגן  .4 

 פרט מלא של כל רכיבי העוגן המוצע על ידו לאישור יועץ הקרקע והמפקח.

החפירה הדרומית יבוצע דיפון זמני אשר יסולק בשלב ב' של החפירה לחניון ) לא   בדופן .5 

"פ עקב מנהבכפוף להנחיית  במכרז זה.( עוגני הקרקע בדופן זו יבוצעו כעוגנים קבועים

"פ את מפרט מנההתמשכות אפשרית של התמיכה הנדרשת. הקבלן יגיש לאישור 

 הביצוע לעוגן קבוע.

 במקומות מוגדרים יבוצעו עוגני קרקע וברגי סלע מפיברגלאס על פי מפרט יועץ הקרקע. .6 

 

 גיאומטרית העוגן 26.01.05

העוגנים יקדחו בזויות כמסומן בתכניות ובהתחשב בהמצאות תשתיות , ויסודות  .1

או  ±מעלות  3קיימים. במידה ויש צורך בהרחקת אזור ה"תפיסה", יהיה שינוי הזווית 

 כפי שיורה יועץ הקרקע.

 מהציר המתוכנן. ± 5%סטיית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  .2

במקרה   ±מעלות    2.5רת העוגנים לא תעלה על סטיית מוטות הזיון או הכבלים מציר קו .3

 במקרה של כבלים. ±מעלות  5 -של מוט פלדה ו

מטר עבור  9טון ו  45( מ' עבור כח עבודה של 7אורך התפיסה המינימלי,  יהיה שבעה ) .4

 טון, ולא פחות מהנדרש כדי לעמוד בכל ההטרחות הצפויות. 60כח  עבודה של 

אורך חופשי, בכל העוגנים, בהתאם להנחיות בדו"ח הקרקע. . האורך החופשי יופרד  .5

 PVCע"י שרוול 

 

 שיטת הקדיחה 26.01.06

עפ"י תנאי הקרקע תבוצע הקדיחה תוך שימוש במידת הצורך בצינורות מגן ספירלה.  .1

בקוטר המיקום והזוית יהיו כמסומן בתכניות. שינויים    "6קוטר הקידוח עבור העוגנים,  

 – קורוזיבית שיוצעו ע"י הקבלן  –הקדוח בהתאם לסוג העוגן ושכבות ההגנה האנטי 

יהיו כפופים לאישור המפקח. אורך הקידוח יהיה בהתאם לאורך העוגן כפי שייקבע ע"י 

המפקח באתר בעת ביצוע הקדיחה. קידוח דרך כלונסאות הדיפון עצמן  כלול במחירי 

 היחידה כולל סיתות במידת הצורך.
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 קדיחת העוגן ויציקתו תבוצענה באותו יום. .2 

לאה של הקבלן והוא יקדח באופן שימנע סחף או שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המ .3 

דרדור של מלוי. שיטת הקדיחה תאושר מראש על ידי המפקח אך באם שיטת הקדיחה 

תגרום נזקים, יהיה המזמין רשאי להפסיק את הקדיחה, להורות על שינויים ואף 

להחליף את הקבלן במידת הצורך. הקידוח יבוצע כך שלא יפגעו  אלמנטים קיימים 

ים . פגיעה באלמנט קיים תחייב ביצוע קידוחים אלטרנטיביים ותיקון הנזק, הכל אחר

 על חשבון הקבלן ועל פי דרישת המפקח.

הקידוח ייעשה ממיפלס חציבה ישר ואופקי כאשר ציוד הקדוח מאוזן ומיוצב. יש לוודא  .4 

 .את מרכזיות מכונת הקידוח וכיוון הקידוח לפני התחלת הקידוח וכן תוך מהלכו

וסטיה לאורך של הקידוח   °1.0לא יאושר קידוח שסטיית צירו מהציר המתוכנן עולה על   .5 

של אורך הקידוח. יש לנהל רישום שלבי הקדיחה ולציין את עומק  1:30תעלה על 

 השכבות השונות.

 

 תערובת הדייס והזרקתה 26.01.07

לביצוע  13ות פרק חומרי הדייס הצמנטי, ערבולם והזרקתם ייעשו בכפיפות לדריש .1 

במבני בטון דרוך. הדייס הצמנטי ייעשה מתערובת של צמנט ומים עם ערבים להפחתת 

 הבטון. הקבלן יגיש את פרטי התערובת המוצעת לאישור המפקח.

ק"ג/סמ"ר  200 -ימים ולא יפחת מ 10חוזק תערובת הדייס ייבדק כל עוגן רביעי לאחר  .2 

 ב"מפרט הכללי": 130433יהיה כמפורט בסעיף  בלחיצה צירית. חוזק הדייס הצמנטי

 יום בתערובת ניסיון. 28ק"ג/סמ"ר( אחרי  340מגפ"ס ) 34 2.1  

 ק"ג/סמ"ר( בתערובת שדה. 300מגפ"ס ) 30 2.2  

הקבלן יגיש את פרטי התערובת המוצעת על ידו לאישור המפקח, בליווי תעודות  .3 

המעידות על תכונות הדייס והתאמתו לבצוע העבודה. הבדיקה תיעשה על ידי מעבדה 

: "שיטות 26מוסמכת, על חשבון הקבלן. כל הבדיקות תעשינה על פי דרישות ת"י 

של התקן. הבדיקות תבוצענה גם לבדיקת בטון טרי" על כל חלקיו בהוצאתו האחרונה 

 .118בכפיפות לת"י 

 אטמוספרות. 15 -הזרקת הדייס תבוצע בלחץ שלא יפחת מ .4 

מ' מציר קיר הדיפון כדי למנוע קשר בין הדייס  0.50יציקת הדייס תופסק במרחק כ  .5 

 לקיר.

התקשות במידת הצורך ובאישור מראש של המהנדס ניתן יהיה להשתמש בחומר מאיץ   .6 

 בתנאי שנוסה מראש ונבדקו מהירות ההתקשרות וחוזקו.

 

 בדיקת עוגנים 26.01.08

מגפ"ס חוזק בעליל. החוזק  30 -בדיקת העוגנים תחל רק לאחר שחוזק הדייס הגיע ל .1

 מגפ"ס. 30 -של אף קוביה לא יפחת מ

ומהלכה. לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבלן לאישור המהנדס את תכנית מערכת הדריכה  .2 

לפני תחילת הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול המגבה ההידראולי ושעוני 

 הלחץ שיבוצעו במעבדה מאושרת.

 במהלך הדריכה יימדדו בעיקר פרמטרים של כוח והתארכות העוגן. .3 
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 הקבלן מופנה לדו"ח יועץ הקרקע לגבי בדיקות העוגנים ובצוע עוגני ניסיון. .4 

שעוגן מסוים יכשל בעת הבדיקה, יהיה על הקבלן לבצע עוגן קרקע חדש במקום במקרה   .5 

שיקבע על ידי המפקח. כמו כן הקבלן יבצע עבודות מסגרות חרש נוספות. )גשרים, 

מסבכים וכדומה( בהתאם להוראות המפקח על מנת לאפשר העברת כוחות בין עוגנים 

 סמוכים.

במקרה של כישלון העוגן, תבוצע ע"י הקבלן כל העבודה הנוספת הדרושה כאמור לעיל   

 ועל חשבונו, בהתאם להוראות מדויקות שיקבל מהמפקח.

אם עוגני הניסוי, כולם או מקצתם לא יעמדו בכוחות הנדרשים ויוכרזו ע"י המפקח  .6 

כפסולים, על הקבלן לבצע עוגני נסיון חדשים עם אורכי עיגון ו/או אורך כללי גדול יותר 

קבלת בעוגני הניסוי התסבולת הדרושה בעוגן ללא כשל, וכן לבצע את כל עד שיוכח שמ

 העוגנים עם אורך עיגון מוגדל ואורך כללי מוגדל בהתאם.

 

 קורות העוגנים 26.01.09

 .26.01.12ראה סעיף  

 

 אחריות הקבלן 26.01.10

הקדיחה, הקבלן יעביר לאישור מוקדם של המהנדס את פרטי העוגן שהוא מציע, שיטת   .1

התקנה ודריכת העוגן, כולל פרטי וחישוב קורת העוגנים, וכן פרט העוגן והאבזר הנדרש 

 לביצוע בדיקת העוגנים וכוח הדריכה בעוגנים.

הקבלן יעביר למהנדס טבלאות ודיאגרמות דריכה לכל עוגן וכן כל חומר טכני הנחוץ  .2

 למהנדס לבדוק את כשירות העוגנים.

המפרט לעיל הן דרישות מינימום. הקבלן רשאי להוסיף על אורך העוגן, כל דרישות  .3

קוטרו, לחץ הזרקה וכמות הזיון בלבד שיקבל עוגן העונה לכל הדרישות המפורטות 

 לעיל כולל הכוח הנדרש בעוגן.

הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של המפקח באתר.  .4

ביצוע פיקוח על מרכיבי העיגון המיוצרים בבית המלאכה, הכל כמו כן יאפשר הקבלן 

 תוך התראה מראש למפקח על העבודות המתוכננות.

אי עמידה באחד, או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילת או תיקון העוגן,  .5

 הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס.

מאושרת על חשבון הקבלן ותוצאות דריכת מערכת העוגנים תיבדק ע"י מעבדה חיצונית   .6 

העוגנים תועבר למפקח. פרוק העוגנים וקורות העוגנים יבוצע במהלך בניית המבנה 

 החדש על ידי הקבלן הראשי ולא בשלב זה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו.

 

 ברגי סלע לעיגון קירות דיפון 26.01.11

 .בסוף המפרט -ראה גם דו"ח הקרקע 

מטר בסלע בהתאם לגובה מתחתית החפירה ובלבד שיחדרו   6-8אורך ברגי הסלע יהיה כ   .1 

 מ' לפחות בתוך סלע. 5

 אופקי אלא אם צוין אחרת בתוכניות. 2.0אנכי ל  1הבורג יבוצע בשיפוע  .2
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על פי התוכניות שיוחדר לתוך קידוח בקוטר   מ"מ  32הבורג יורכב מברזל מצולע בקוטר   .3

 )לפחות(. "5

דקות או  2-3ההדבקה של הבורג תיעשה באמצעות דבק אפוקסי שהתקשותו נמשכת  .4

 ק"ג/סמ"ר. 200צמנט בעלת חוזק של  -באמצעות תערובת דיס

 טון. 15טון וישוחררו לעומס 23של  חלדריכה בכו קכל בורג ייבד .5

ורג לקיר תיעשה באמצעות פרט שיוכן ע"י הקבלן )ויאושר ע"י חיבור או תמיכת הב .6

מ"מ עם אום לדריכה  600/300/30מהנדס הקונסטרוקציה(. הפרט כולל פלטקה 

לפחות בלתי מתכווץ לצורך קבלת   40ובהתאם לחישוב הקבלן. הקבלן יבצע דייס בטון ב  

 משטח מיושר של הפלטות.

 הנדרש. חהיחיד הוא קבלת הכו התשלום יעשה לפי "יחידה" כאשר התנאי .7

 .הקבלן מופנה לדו"ח יועץ הקרקע לגבי בדיקות הברגים  ובצוע ברגי ניסיון .8

 כל הנ"ל והאמור בדו"ח הקרקע כלול במחיר הבורג. . 9

 

 קורות פלדה לתפיסת העוגנים  1.12.062

תכנון הקורות יעשה ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, לפי עומסי העוגנים. העוגנים  .1 

. קורות הפלדה תהיינה מפרופילים -Fe360ילחצו על קיר הדיפון באמצעות פלדה 

מ'(. קורות הפלדה תורכבנה בזוית נטייה לאופק  12.0מ' )רצוי  6.0שאורכם לפחות  

 הנדרשת לפי שיפוע העוגנים. 

די ליצור מגע בין הכלונסאות וקורת הפלדה, ייצק הקבלן את ה"טריז" הנוצר ביניהם כ .2 

לפחות. הדריכה תעשה רק לאחר שהבטון הגיע למלוא  30 -לכל האורך בבטון מסוג ב

 חוזקו. 

 קורת העוגנים תהיה נמשכת.  .3 

ר ההמשכיות תבוצע ע"י כך שהקבלן ירתך את הפרופילים אחד לשני במקומות החיבו  

 באמצעות פחי קשר שעוביים כעובי הדופן והאגפים של הפרופילים המתחברים. 

הקבלן יגיש לאישור  פרט מושלם של קורת הפלדה עם כל האביזרים הדרושים לקבלת   

 קורה מושלמת לביצוע.

 בבד עם התקדמות ביצוע התקרות של המרתפים. -פירוק הקורות יעשה בד .4 

הקבלן יפרק את הקורות וייקח אותן מהאתר לא יאוחר משבוע ימים מיום שיזמינו  .5 

 המפקח לעשות זאת. 

מודגש בזאת שקבלן אחר יבצע את שלד המבנה עצמו, ומועד פרוק הקורות הינו לאחר  .6 

 הבניין, הכל בתאום עם המפקח ובהנחייתו. שלד יציקת התקרות ע"י קבלן 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 26.01.13

 עוגנים .1 

התשלום עבור כל עוגן ייעשה על פי יחידה. התשלום יהווה תמורה עבור כל  1.1  

החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגנים, את הפעלתו של הציוד הנדרש 

לקידוח, כולל ניקוי הקדח וסילוק החומר המוצא, דריכה, הזרקה, השרוולים, 

עיגון פלטות עיגון מפלדה, דייס בטון בלתי מתכווץ, ביצוע פעולת הדריכה וה

בסדר המתוכנן, ביצוע עוגני הניסיון, ביצוע מדידות ורישום תוצאותיהם, 



47 

______________________________________________________________________________________ 
 מפרט טכני מיוחד – 2מסמך ג' לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מכרז פומבי מס' 

בדיקת כוחות הדריכה והכוחות המשתיירים כולל תיקוני כוח דריכה בהתאם 

לצורך וכן כל העבודות האחרות הנדרשות עד לקבלת מכלול עוגן שלם מעוגן 

 בכוח הדריכה כנדרש.

התאם למפרט לעיל כלולים במחיר היחידה )כדוגמת כל ההגנה נגד קורוזיה ב       1.2  

גילוון, דיוס, בדיקות וכו'( ולא תשולם תוספת עבור טיפול בבורג/ עוגן לעמידה 

 לאורך זמן 

 מודגש בזאת שלא תשולם כל תוספת עבור ביצוע עוגנים מעבר לדרישות 1.3  

נסיון המינימום במפרט זה וכן לא ישולם בנפרד עבור ביצוע מכלול עוגני ה

ובדיקות העוגנים כמתואר במפרט הנ"ל ובדו"ח יועץ הקרקע אלא אם ניתן לכך 

 סעיף מפורש בכתב הכמויות.

ל"מפרט הכללי", אולם בניגוד   1300.00תכולת המחירים תהיה כמפורט בסעיף   1.4  

אחר, דריכת  –לאמור במפרט לא יבוצעו מדידות ותשלומים נפרדים לדריכת 

וכיוב', אלא המחיר לעוגן קרקע יהיה מחיר קבוע וסופי על קדם, אביזרי עיגון 

כל מכלול אביזריו והעבודות הדרושות להתקנתו ותיפקודו המלא, הכל 

 כמפורט במפרט הנ"ל.

העבודה כוללת ביצוע בשלבים כולל דילוג בין אזורים על פי הנחיית המפקח  1.5  

 ולא תשולם כל תוספת בשל אילוצים כנ"ל.

 ייס העוגנים לפי דרישת יועץ קרקע כלול במחירי היחידה השונים. בדיקת ד 1.6  

 עוגני הניסיון לא ישולמו בנפרד. 1.7  

 מפלדה קורת עוגנים .2 

 קורת העוגנים תימדד לפי משקל נטו של הפרופילים ללא התחשבות בפלטקות 2.1  

חיבור מכל סוג, ריתוכים , אביזרים נוספים וכ"ו. מחיר היחידה כולל את כל 

החומרים והעבודה הנדרשים לצורך בצוע הקורה, לרבות הספקת והתקנת 

קורות פלדה ואביזרים, רתוכים ובדיקות ריתוכים על פי דרישת המפקח, 

 יציקות כריות בטון מכל הסוגים, סיתות כלונסאות, , וכיוב'.

 .26.01.12כל האמור בסעיף  2.2  

מחיר הקורות כולל גם את פירוקם, ואת פרוק טריזי הבטון שנוצקו בין                            2.3  

הכלונסאות ועד לקורת העוגנים. הפרוק כולל גם את סילוק שבבי הבטון 

למקום שפך מאושר ויבוצע במועד פרוק קורות העוגנים לרבות ניקוי השטח עד 

פני כלונסאות נקיים כמו כן הפרוק כולל את חלקי העוגנים הזמניים קבלת 

 הבולטים מפני הבטון. 
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   העתקת עצים –  41פרק 

 

 כללי: .1

 

. המפרט הטכני המיוחד ת עצי זיתיבוצעו על ידי הזכיין עבודות העתקזו,  במסגרת עבודה      .1.1

 של עבודות אלה. ןהמצ"ב מפרט את אופן ביצוע

 המפרט הטכני המיוחד המצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מנספח העצים אשר מוגש    .1.2

כחלק פקיד יערות ארצי במשרד החקלאות/פקיד היערות עיריית ירושלים וזאת /לקק"ל

מן הבקשה לקבלת היתרי העתקה וכריתה. תכולתו מחייבת את המבצע בעת ביצוע 

 .להן יינתנו היתרים אלה ,העבודות

או הרחבה של הנחיות מפרט זה ו/או דרישה לשינוי /אי התאמה ומחלוקת ו/או כל     .1.3

 יאושרו בכתב על ידי האגרונום המלווה של הפרויקט.

המבצע בפועל )להלן "המבצע"( של העבודות הכלולות במפרט זה )כריתה, גיזום העתקה     .1.4

 )במצטבר(:   יהיה בהכשרתו גוזם מוסמך, ובעל שתי התעודות הבאותושימור( 

 תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה.  1.4.1

תעודת הסמכה בתוקף של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג', אשר עברו הכשרה  1.4.2

(, ע"י מוסד/ מדריך המוכר ע"י 2007כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה )התשס"ז  

 משרד התמ"ת לצורך העברת הדרכות אלה. 

כריתת עצים, ,  ידע, מיומנות וניסיון מוכח בביצוע עבודות גיזוםיהיה בעל  בפועל  המבצע   1.4.3

המבצע  .בוגרים עציםוטיפול בבדגש על ניסיון מוכח בתחום העתקות העתקה ושימור 

 בפועל יאושר ע"י הפיקוח והאגרונום המלווה קודם כניסתו לעבודות.

 

 אור העבודה:ית .1.5

 

ת העתקה של עצים בוגרים בתוך עבודוו  , יידרשהפרויקט  ביצועוכחלק מעבודות ההכנה   1.5.1

 קווי הדיקור של הפרויקט 

עבודות ההעתקה יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט, כל זאת בהתאם למועדי  1.5.2

תואם את למען הסר ספק, העתקה במועד שאינו ההעתקה אשר מפורטים במפרט זה. 

 מאגרונום הפרויקט.בלת הנחיות אישור בכתב וכן קמחייבת  ,מפרט זההאמור ב

פי סקרי העצים ונספחי העצים של הפרויקט ועל פי  העבודות יבוצעו על פי מפרט זה, על 1.5.3

 .ואו פקיד יערות ארצי של משרד החקלאות כריתה של קק"לההעתקה וההיתרי 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



49 

______________________________________________________________________________________ 
 מפרט טכני מיוחד – 2מסמך ג' לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מכרז פומבי מס' 

 סימון העצים: .1.6

 

סומנו במפות ובשטח על ידי מודד מוסמך במסגרת ביצוע סקר העצים. לפני יהעצים  1.6.1

על המבצע לוודא כי כל עץ בו מבוצעת עבודה כלשהי סומן על ידי  העתקת העציםביצוע  

מלווה מודד מוסמך בעזרת שילוט ברור על גבי העץ. סימון העצים יאושר על ידי אגרונום  

 לפני תחילת העבודה.

 

 יחות וביטוח:אחריות המבצע, בט .1.7
 

כל עבודות המבצע יבוצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים, לתקנות  -חוקים ותקנות  1.7.1

הרשות ולצווים של ממשלת ישראל, או רשויות מוסמכות אחרות )לרבות: 

 משטרה, רשות כבאות, חברת חשמל, בזק וכד'(.  המוניציפאלית,

יסופקו יהיו עפ"י כל  כל העבודות אשר יבוצעו וכל החומרים/רכיבים אשר -תקנים  1.7.2

התקנים והמפרטים הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים )במהדורתם 

העדכנית ביותר(. כל האביזרים, החומרים והציוד שבו ישתמש המבצע יענו על התקנים 

 המקובלים.

המבצע ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת  1.7.3

, התקנות וההוראות המקומיות םויקפיד על קיום החוקים, התקניביצוע העבודה 

והממשלתיות וכללי הבטיחות הקפדניים ביותר הקשורים לנושא העבודה וכן הוראות 

כל דין בעניינים אלו ו/או הוראות שימסרו לו בע"פ או בכתב ע"י האגרונום המלווה או 

 המזמין. 

בות: שילוט, שילוט מואר, גידור המבצע ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, לר 1.7.4

השטח, מעקות זמניים, מחסומים, אישורי משטרה )תכנית תנועה( לחסימת נתיבים, 

אביזרי בטיחות, שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם השלמת העבודה 

 ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי. 

טוח מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צד בעת ביצוע העבודה על המבצע להיות מבוטח בי 1.7.5

 בגובה כיסוי התואם את תכולת העבודה., ג'

על המבצע למנות יועץ בטיחות מטעמו, לערוך סקר סיכונים ולבצע את עבודתו עפ"י  1.7.6

 הנחיות היועץ.
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 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות העתקת עצים ואחזקת העצים המועתקים .2

 

 כללי: .2.1

 

 העתקתם מפורט להלן  ימתייחס להעתקת עצים בוגרים בתחום הפרויקט. מועדמפרט זה   .2.1.1

 :לפי סדר עדיפות

 

 מועד העתקה ג' מועד העתקה ב' א' העתקה מועד מין העץ

אוגוסט-מרץ  זית אירופי נובמבר -ספטמבר   פברואר -דצמבר    

 

מודגש בזאת כי מועד ההעתקה המדויק יקבע ע"י האגרונום המלווה ובהתאם לשיקוליו  .2.1.2

 המקצועיים והמבצע ייערך כנדרש לצורך עמידה בלו"ז שיוגדר ע"י האגרונום המלווה.

 

 שלהלן: בקיום העקרונותהצלחת העתקת עצים בוגרים תלויה  .2.1.3

 

 מתאים; העתקה מועד .2.1.3.1

 ות;מקצועי עבודות הכנה .2.1.3.2

 , הנפה והובלת העץ;גוש שורשים שלם בעת העתקהשמירה על נפח  .2.1.3.3

 ;הכנה נאותה של הבור במקום הנטיעה החדש .2.1.3.4

 ;השקיה סדירה .2.1.3.5
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 :כמפורטשלבים  3כל העתקה תכלול  .2.2
 

 התארגנות לוגיסטית. – : עבודות מקדימות1שלב 

 

 עבודות להכנת העץ להעתקה לרבות השקייה. – : עבודות הכנה להעתקת העצים2שלב 

 

 עבודות העתקה בפועל כולל הנטיעה.  – : העתקת העצים לאתר הנטיעה הסופי3שלב 

 

 טבלת שלבי ההעתקה: .2.2.1
 

שלב 
 מס'

משך/  תיאור השלב
 ימים

 ריסוס השקיה גיזום
כלים 

 מכאניים
ציוד 

 ואביזרים

 +    +  30 עבודות מקדימות 1

 להעתקה עבודות הכנה 2
כנדרש 
ראה 
 פרוט

+ +  + + + 

3 
העתקת העצים לאתר 

 הנטיעה הסופי
24 

 שעות
+  + + + 

 

, ההוראות את. יחד עם ז1-4במפרט שלהלן יפורטו העקרונות והוראות הביצוע לשלבים  .2.2.2

גם במידה והן  ,הסופיות לביצוע הנן ההוראות שינתנו בשטח ע"י האגרונום המלווה

 שונות או סותרות את האמור מפורשות במפרט זה. 

 
 משך עבודות ההכנה:  .2.2.3

משך מינימאלי  מין
 )בימים(

 7 זית אירופי

 
האגרונום המלווה לצורך ביצוע העתקה זו ימונה על ידי המזמין ויהיה בהכשרתו  .2.2.4

 אדריכל ובעל ידע וניסיון מוכח בתחום זה. הנדסאי נוף/ אגרונום/

העבודות השונות יבוצעו תחת פיקוח המזמין או מי מטעמו, לא תבוצע כל עבודה מבלי  .2.2.5

שתתואם מראש עם האגרונום המלווה וללא נוכחותו. יודגש כי המעבר בין שלב ביצוע 

 אחד לשלב שאחריו, יעשה רק לאחר אישור האגרונום המלווה.

ו למקום אחר לפי ( תבוצע לכל מקום אשר יוגדר בנספח העצים, א3ההעתקה )שלב  .2.2.6

 ההנחיה של מנהל הפרויקט או האגרונום המלווה. 

 

ממועד ניתוקו הסופי של הגוש לכל היותר שעות  (4) ( תבוצע תוך ארבע3ההעתקה )שלב  .2.2.7

 שעות מתחילת החפירה בגוש העץ להעתקה.( 12) שתים עשרהמן הקרקע ותוך 

 

 

 : עבודות מקדימות1שלב 
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 הנטיעה הסופיתהכרת אתר העתקה ואתר  .1

 

על המבצע לבקר בשטח הפרויקט, לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת מגבלות שטח  .1.1

 .הנטיעה החדש. עליו להיערך באופן הנדרש לביצוע העבודות כפי שיפורטו להלן

 

 אום ואישוריםית .2
 

על המבצע מוטלת האחריות לתאם ולקבל בכתב את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או      .2.1

ההיתרים הנדרשים מהרשויות המוסמכות )משטרה, חח"י, בזק, כבלים, פקיד היערות, קק"ל, 

 רט"ג, רשות העתיקות וכו'( לצורך ביצוע הפרויקט על כל שלביו.

תעשה אך ורק לאחר שימצאו בידי המבצע: מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי העתקת העצים       .2.2

רישיון העתקה מפקיד היערות האזורי, רישיון חפירה ואישור מנהל הפרויקט למיקום הנטיעה 

 החדש. 

על המבצע לקבל אישורי חפירה הן לאתר ההעתקה והן לאתר הנטיעה החדש ולוודא שאין      .2.3

נזק. באחריותו לתאם עם כל או תת קרקעיות שעלולות להיו/בשטח עבודתו תשתיות עיליות 

הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. במידה 

ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת קרקעיות, יערוך המבצע חפירות גישוש לאיתור 

 החפירה.התשתיות טרם מועד 

של מקור מים אליו יתחבר לצורך השקיית באחריות המבצע לתאם ולוודא מראש הימצאותו      .2.4

העצים, הן באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה החדש. עליו לוודא כי לחץ המים הקיים במקור 

מתאים לצורך השקיית העצים. כמו כן, על המבצע להסדיר מראש את חיבורי המים, כולל 

פי שיפורט רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העצים, כ

 בהמשך.

 
 

 הכנת ציוד וחומרים .3

 
 על המבצע להתארגן מראש ולספק לשטח את החומרים והציוד הנדרשים במפרט, לרבות     .3.1

 )מודגש בזאת כי סוג החומרים ושיטת העתקה נתונים לשיקולו הבלעדי של האגרונום המלווה. 

הרשימה המפורטת מטה כוללת את רוב האמצעים הדרושים לפני העתקה. האגרונום המלווה 

 על פי שיקוליו המקצועיים יחליט על אופן הביצוע והציוד הדרוש(:

 

 ס"מ. 150לחפירה/ חציבה עד לעומק מכני ציוד  .3.1.1

 .למשקל הגוש והעץ הכולל מנוף בעל כושר הרמה מתאים .3.1.2

 .למשקל הגוש ולרוחבומשאית הובלה מתאימה  .3.1.3

 ציוד לחיתוך שורשים ידני ומכני. .3.1.4

 ציוד וחומרים לריסוס גוש השורשים בחומרי חיטוי ובהורמוני השרשה. .3.1.5

וציוד לשימוש בו, או צינורות  כבל מתכת מתאים :ציוד לניתוק גוש השורשים לרבות .3.1.6

 הנפה וציוד להחדרתם, לפי משקל הגוש ומידותיו, הכל לפי הוראות האגרונום המלווה.
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 ., או רשת מצוקיםרשת ברזל מולחמת מסוג רשת יציקה או "אוסטרלית" .3.1.7

 בד כותנה או יוטה מסוג נמתח ומתכלה. .3.1.8

 לוחות עץ גמיש )דיקט( לאירגוז. .3.1.9

 ז בית השורשים.רצועות מתיחה לעיגון אירגו .3.1.10

 ניילון ניצמד. .3.1.11

 ציוד מתאים להתזת פוליאוריטן מוקצף. .3.1.12

 ציוד נלווה: גנרטור, קומפרסור ורתכת. .3.1.13

 מצעים, דשנים, חומרי חיפוי, חומרי הדברה כנדרש במפרט. .3.1.14

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, על המבצע לספק את כל הציוד והחומרים הנדרשים  .3.1.15

 להיות ערוך ומוכן זאת לפני תחילת ביצוע העבודות.עפ"י המופרט לעיל ולהלן, ועליו 

 
 באתר ההעתקה וממנו אל אתר הנטיעה החדש והסדרי התנועה הכשרת דרכי גישה .4

 

על המבצע להכשיר דרכי גישה זמניות המתאימות לתנועת כלי צמ"ה, מנופים, משאיות וכל     .4.1

לו יאפשרו תנועה בטוחה הציוד הנדרש והנחוץ לביצוע העבודות עפ"י המפרט שלהלן. דרכים א

 ונוחה לביצוע העבודה.

באחריות המבצע להיערך כנדרש לצורך פינוי ופרוק מכשולים וכל אלמנט שיש בו כדי להוות      .4.2

גורם מפריע למעבר ו/או לביצוע העבודות. המבצע יתאם עם כל הגורמים הנדרשים ויקבל את 

 לקדמותו. אישורם לפרוק ופינוי ובמידת הצורך יפעל להחזרת המצב

כמו כן, על המבצע חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום ממנו יועתקו      .4.3

העצים למקום הנטיעה החדש, ולהכשירו כך שיהיה פנוי מכבלי חשמל ותקשורת עיליים 

שהדרך מאפשרת מעבר ונסיעה בטוחה ופנויה מכל מכשול שעלול למנוע את המעבר. לוודא ו

אשר מראש את מסלול הנסיעה ע"י נהג המשאית ובנוכחות האגרונום באחריות המבצע ל

 המלווה.

 

 סימון העצים וסימון מיקום הנטיעה החדש .5

 

כל עץ להעתקה יהיה מסומן בשלט שנקבע על ידי מודד מוסמך בהתאם לנספח העצים הקובע     .5.1

 את סטאטוס העץ להעתקה.

 

האגרונום המלווה. המודד יסמן   נציג המזמין/ המתכנן/מיקום הנטיעה החדש יסומן בלוויית      .5.2

ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום נטיעת העצים החדש. היתד  80בעזרת יתד סימון הבולט 

תייצג את מיקום מרכז הגזע. כמו כן, יציין המודד על גבי היתד או בכל אמצעי בולט וברור 

 את מספר העץ המיועד.ו אחר את גובה הנטיעה המתוכנן )פני הקרקע המתוכננים(

צוואר השורש )נקודת , את גובה באופן בולט ובלתי מחיק ,על המבצע לסמן לפני עקירת העץ    .5.3

, יישמר  צוואר השורש המקורי  שגובההחיבור לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש תעשה כך 

 אלא אם נתנה הוראה אחרת מהאגרונום המלווה.
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 בור הנטיעה .6
 

לעצים המועתקים לפני הכנת העצים להעתקה. הבורות  בורות הנטיעהאת הכין על המבצע ל .6.1

בקוטר ובעומק הנדרש ע"י האגרונום המלווה ובכל מקרה מידות הבור: אורכו, רוחבו  יהיו

ממידות גוש השורשים המועתק. מודגש בזאת כי במקרה בו יאלץ  1.5ועמקו יהיו גדולים פי 

ת הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי לעוברי המבצע להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר א

 מיקום הבורות יקבע עפ"י התכנית ובהתאם לסימון המודד, כאמור לעיל. אורח ובכלל.

אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה, אלא אם יורה האגרונום  .6.2

אמור, יפונה המלווה אחרת. כל חומר מהחפירה/חציבת הבור שאינו מתאים לשימוש חוזר, כ

 ע"י המבצע ועל חשבונו מהשטח לאתר מורשה לסילוק פסולת.

מילוי בור הנטיעה בגמר ההעתקה יעשה עם הקרקע שנחפרה תוך כדי הכנת העץ המועתק  .6.3

ערימת האדמה שהושארה , זאת לעידוד פעילות מיקרוביאלית ומיקוריזה. וניתוק הגוש

 ת האדמה הנחוצה.להשלמת כמו תשמשבור הנטיעה לשימוש חוזר בקרבת 

כל מקרה, על המבצע להכין מבעוד מועד אדמה גננית אשר תאושר ע"י הפיקוח טרם הבאתה ב .6.4

לשטח. טיב האדמה ייבדק מראש ע"י מעבדת שדה מוסמכת המאושרת ע"י המזמין. על 

. אדמה זו תוערם ליד בור לטבלה שלהלןהאדמה המובאת לעמוד בערכים הנדרשים בהתאם 

מ' מהבור, כך שהערימות לא יהוו מכשול בזמן ההעתקה. מודגש   5לפחות    הנטיעה, במרחק של

 בזאת כי אין לנסוע על גבי אדמת המילוי ויש להימנע מהידוקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערכים לבדיקות קרקע

 :להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

1 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול
 % 

 60%עד  –חרסית 

עד  –חרסית+סילט 

80% 
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 6-8בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע 2

  2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 80%עד  %  SPרוויה  4

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 15עד  מאק/ליטר mg+caתכולת סידן + מגנזיום  6

 6עד  מאק/ליטר Naנתרן 7

 20%עד   %  גיר כללי 8

 3000 יחס Fדלתא  9

10 PAR 1עד  יחס  

 15-20 מג'/ק"ג N\NO3חנקן חנקתי  11

12 K 1 מאק/ליטר במיצוי 

13 P 15-20 מג'/ק"ג אולסן 

 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  14

 

ניקוז  במידה וימצא כי קצב החלחול/ .הבור ימולא במים מבעוד מועד לבדיקת יכולת הניקוז .6.5

נמוך מידי יש לבצע פעולות כגון: פיזור שכבת טוף בתחתית הבור והשחלת צינור ניקוז בקוטר 

המתאים, הכל בהתאם להוראות האגרונום המלווה. מוכנות הבורות והתאמתם לנטיעה 

 תאושר ע"י האגרונום המלווה.

 

 מערכת השקיה .7

 

האגרונום המלווה לספק למבצע מקור מים )אחד או יותר, כנדרש( אליו  באחריות המזמין/ .7.1

יהיה רשאי להתחבר לצורך השקיית העצים. על המבצע להסדיר מראש את חיבורי המים, 

כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העצים. למען הסר 

ך, כך ניתן יהיה לעקוב אחרי כמויות ספק, העצים יושקו דרך מונה מים המיועד רק לכ

 ההשקיה לעצים המועתקים.

מודגש בזאת כי על המבצע להתקין מערכת השקיה לעבודות ההכנה ומערכת השקיה קבועה  .7.2

 לאחר סיום עבודות הנטיעה במקום הסופי של העץ המועתק

 

כל ואת  ת השקיה אשר תביא בחשבון את כל מוקדי ההעתקה המתוכנניםוהמבצע יכין תכני .7.3

ת הצנרת ואת פרטי ראשי ס. התכנית תפרט את פרימוקדי הנטיעה החדשים והסופיים

 .האגרונום המלווההמערכת. התכנית תאושר מראש ע"י 

הקבועים  לפחות שבוע לפני מועד ההעתקה המתוכנן, יספק המבצע ויתקין את ראשי מערכת .7.4

 רותם.יחון ולאשר את כש, כך שיוכל האגרונום המלווה לבלבורות הנטיעה החדשים והסופיים

 המבצע רשאי להעביר את מערכות ההשקיה הזמניות שנועדו להכנת העצים לקראת העתקה.

ראשי המערכת יבוצעו בהתאם לפרטים המאושרים ויכילו את הרכיבים הבאים: מחשב  .7.5

 מש, ברז ראשי וברזים חשמליים עפ"י צורך.  120מונה מים, וסת לחץ, מסנן לטפטוף  השקיה,
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 ערכת יהיה סגור ונעול בקופסת הגנה מתאימה. ראש המ .7.6

. מ' X 0.3מ'  0.5 ברווחים שלכיסוי  להשגתטפטוף  שלוחותלכל עץ  יותקנועם גמר הנטיעה,  .7.7

מ'  2. הצינור יעוגן כל מטר מעבר לקצה הגוש המועתקמגזע העץ ועד השלוחות יפרשו 

 עשויה ברזל מגולוון.  Uבאמצעות יתד 

ע. לא יהיה שימוש במחברי ו"באביזרי חיבור דוגמת פלסאון או ש כל חיבורי הצנרת יבוצעו .7.8

 "שן".

 ותכסה את כל אזור גוש השורשים.  בגמר נטיעת העץ המועתקההשקיה תופעל מייד  .7.9

יכין המבצע קו   אוגוסט( או בכל מועד בו יורה האגרונום המלווה, -יולי  -בכל העתקת קיץ )יוני .7.10

או בצמרת ו/, מתזים אלו יתקנו על הקרקע  מ'  X  2מ'    2בפיזור של  ממטירון    לל מתז/והתזה הכ

 העצים, לפי הוראות האגרונום המלווה.

בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או עפ"י צורך,  .7.11

+ צינור  המבצע יהיה ערוך לגיבוי מערכת ההשקיה, באמצעות מקור מים חליפי נייד )מיכלית

 מים( זאת בכל עת שיידרש לכך ובהתראה מיידית.

המבצע יהיה אחראי לתקינות ותפעול מערכת ההשקיה בכל תקופת ביצוע העבודות וכן  .7.12

 בתקופת האחזקה.
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 : הכנת העצים להעתקה2שלב 

 חפירת גישוש .1

 

בדיקת היקף, על המבצע לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה האגרונום המלווה, זאת לצורך  .1.1

גזעיים ייבדק -עומק, פיזור וצפיפות מערכת שורשי העץ המיועד להעתקה. כמו כן, בעצים רב

אזור חיבור הגזעים השונים, מטרת הבדיקה לאשש את ההנחה כי מדובר בעץ אחד ולא במספר 

 עצים צמודים.

יבת מסלע הקיים בשטח, הן בסב בנוסף, חפירת הגישוש תעשה לצורך בחינת סוג הקרקע/ .1.2

העצים המיועדים להעתקה והן בשטח אליו יועתקו העצים. החפירה תבוצע בנוכחות 

מ', או בהתאם  2 -האגרונום המלווה ובמספר נקודות כפי שיורה האגרונום המלווה ולעומק כ

, את קוטר הגוש להנחיות האגרונום המלווה. ממצאי החפירה יקבעו את שיטת ההעתקה

 נדרשים בהתאמה.הכלים המכאניים האת ו שיועתק

 התקנת מערכות ההשקיה בהתאם להנחיות האגרונום המלווה .1.3

 

 גיזום העצים והגנה על הגזעים המרכזיים .2
 

בכל העצים המיועדים להעתקה יבוצע גיזום בסיסי שמטרתו סניטציה והרמת נוף כדי לאפשר  .2.1

דים לפי אוגוסט( ובמקרים מיוח-יולי-עבודה קרובה לעץ במינימום נזק. בהעתקות קיץ )יוני

 הוראות האגרונום המלווה, יבוצע גיזום להקטנת נוף העצים.

ע"י האגרונום המלווה יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי  ונדרש לבצע גיזום להקטנת הנוףבמידה  .2.2

ההוראות הבאות: יש לגזום ענפים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה, יש לדלל 

 .פים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ בשלמותםזרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר ענ

העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם )אין להשאיר זיזים( 

וענפים/גזעים השייכים לשלד יושארו שלמים ובלתי גזומים. בכל מקרה אין לגזום ולהסיר 

יפת הגזע והענפים בעת העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקלעלוות יותר משליש מנפח 

 ביצוע הגיזום.

בכל מקרה מועד הגיזום ייקבע  מועד ההעתקה. יבוצע במסגרת שבעת הימים שלפניהגיזום  .2.3

  .ע"י האגרונום המלווה

ס"מ ימרחו באופן קפדני בשכבה מלאה של  4כל פצעי הגיזום והחתכים שקוטרם עולה על  .2.4

 משחת גיזום מסוג "נקטק" או חומר אחר אשר יאושר מראש ע"י האגרונום המלווה.

ענפי העץ אוגוסט( ובמקרים אחרים לפי הוראות האגרונום המלווה, -יולי-בהעתקות קיץ )יוני .2.5

" בריכוז החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן

 , להגנה מפני קרינה.40%מינימאלי 

למניעת התאיידות  60%בהעתקות קיץ רשאי האגרונום המלווה לדרוש כיסוי של רשת צל  .2.6

 ולנתקי מתזי לחות בנוף העץ 

בו חלף זמן בין מועד גיזום העץ למועד ההעתקה, יש להעריך את עוצמת הצימוח חריג    במקרה .2.7

עם משטח טריטאון  5%ה יש לרסס בקאולין בריכוז החדש. במידה והחל כיסוי עלווה חדש

 , הכל בהתאם להוראות האגרונום המלווה.0.025%
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בין הגזעים או ענפי שלד חדות במקרים של עצים רב גזעיים ו/או עצים בהם קיימות זווית  .2.8

מתכת אשר   מוטותבעזרת    לקיבועמרכזיים העלולות להתפשק ו/או להישבר, על המבצע לדאוג  

 יקדחו אל הגזעים/ענפים, הכל בהתאם להוראות האגרונום המלווה. 

 

 חיתוך השורשים .3

 

גוש שולי החוץ למ' מ 2במרחק של   חליש לחשוף את גוש השורשים באמצעות חפירה אשר ת .3.1

גוש השורשים  הדופן הפנימית תהיה .מ' לפחות 1.5, כך שתיווצר תעלה בעומק המתוכנן

לפחות. רוחב התעלה ועומקה  1:2בשיפוע  הדופן החיצונית תהיה ,ההניצבת לתחתית התעל

  גישה נוחה לכלי העבודה לצורך הכנת גוש השורשים הסופי וכן ניתוקו מהקרקע. ויאפשר

גוש השורשים יוקטן למידותיו הסופיות על ידי חפירה איטית וזהירה לגילוי מערכת השורשים,  .3.2

הגזע(, בניצב לרדיוס הגוש )לגזע העץ( ובכל היקף גוש תוך התקדמות מהחוץ כלפי פנים )לכיוון  

תבוצע תוך שמירה על שלמות הגוש ותלווה בגוזם מומחה  חציבה /השורשים. עבודת החפירה

לביצוע חיתוך נקי של שורשים. על גוזם לוודא שלכל עומק החפירה הנ"ל לא נשארו שורשים 

 המחוברים לקרקע.  

מקוטר הגזע )כפי שרשום בסקר העצים( ועומקו יהיה  10פי עד  4יהיה פי  הגוש הסופי רדיוס .3.3

 עומקבכל המקרים  .מ' 1.5 -מבכל מקרה  לא יקטןס"מ. יחד עם זאת, קוטר הגוש  120עד 

צורתו, גודלו ועומקו של גוש השורשים המועתק  למרות כל האמור:מ'.  0.7 -לא יקטן מ הגוש

מבנה מערכת השורשים הקרקע ולסוג קבעו נקודתית וביחס לכל עץ ועץ, בהתאם ליי

 וצפיפותם, זאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של האגרונום המלווה. 

מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן ידני בעזרת  –על המבצע להיערך לגיזום ידני  .3.4

ור מכני, עתים מושחזים, מזמרות וכו'. אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או שבירה גסה סמ

 היקפיים ובכלל. של שורשים 

ס"מ בשכבה   4בגמר חיתוך השורשים יש למרוח באופן קפדני כל חתך שורש שקוטרו עולה על   .3.5

 שו"ע.מלאה של משחת גיזום מסוג "נקטק" או 

מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על המבצע לרסס את גוש השורשים שנחשף כנגד  .3.6

ליטר מים +  1גרם אבקה ל  1של  היווצרות פטריות בחומרים הבאים: דלסן + קוציד ביחס

בתמיסה, יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים   0.1%במינון של    550פוליקור  

 .ppm 2,000בריכוז של  KIPAהחשוף, בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה מסוג 

לאחר שהובא גוש השורשים למימדיו הסופיים והושלמו כל עבודת חיתוך השורשים והטיפול  .3.7

 ם, כאמור לעיל, על המבצע לעטוף )"לארגז"( את גוש השורשים החשוף בשכבות הבאות:בה

 
בד כותנה מסוג נמתח ומתכלה באופן שיכסה את כל בשכבה ראשונה: עטיפת הגוש  .3.7.1

 אשר ישמור על שלומותו.  גוש השורשים החשופים לכל היקפו וגובהו ובמספר כריכות

אשר תהדק  רשת מצוקים /רשת אוסטרליתשכבה שנייה: על גבי הבד ימתח המבצע  .3.7.2

 . על גבי הרשת, יש למתוח שכבות ניילון נצמד.את גוש השורשים לכל היקפו וגובהו

פני  גבי ס"מ על 50 -ס"מ לתחתית בית השורשים וכ 50 -כל השכבות הללו יוחדרו כ

 הגוש העליונים )פני הקרקע הטבעיים(.
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כך שתארוז ותאחז בחוזקה את גוש באמצעות מתיחה,  ותעל המבצע להדק את הרשת .3.8

השורשים. המתיחה תבוצע באמצעות ציוד ייעודי המותאם לביצוע פעולה זו. יש חשיבות 

 גדולה לשמירת גוש שלם הן בשלב הניתוק והן בשלב העברה.

במקרים בהם סבור האגרונום המלווה כי דרושה עטיפת גוש השורשים באמצעים קשיחים  .3.9

הוא לדרוש ביצוע כזה מהמבצע הכל לפי שיקול דעתו המקצועי  יותר כמו אירגוז עץ רשאי 

 והבלעדי של האגרונום המלווה

עפ"י הנחיית האגרונום המלווה ובהתאם לצורך, במקרים בהם ניכרת התפרקות הגוש, יבצע  .3.10

 הקבלן אטימת הגוש בפוליאוריטן מוקצף, לפי הנחיות היצרן.

ר את תכולת החפירה, אשר תשמשו כחומר עפ"י הנחיית האגרונום המלווה, על המבצע לשמו .3.11

 ו/או למילוי הבור שנשאר לאחר הוצאת העץ. כאמור לעיל מילוי בבור הנטיעה החדש

 שולי החיתוך ימולאו באדמה גננית מטיב מאושר. .3.12

 

 

 ת העצים לאתר הנטיעה הסופיבר: הע3שלב 

 

 כללי .1
 

העצים המיועדים על המבצע להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לכל אחד מן  .1.1
 להעתקה, לרבות:

 

 חיבור העצים למערכת השקייה קיימת .1.1.1

 להובלת העצים ונטיעתם כנדרש. והסדרי תנועה מאושרים הסדרת דרכי גישה .1.1.2

 המועתק.  ץיונח הע ובור בהחפירת  .1.1.3

אדמה גננית למילוי )שתאושר ע"י האגרונום המלווה לפני הבאתה לשטח(. אדמה  .1.1.4

 המבצע להשתמש גם בעודפי החפירה, כמפורט לעיל.   זו תוערם ליד בור הנטיעה, על

 , או בהתאם להנחיות האגרונום המלווהליטר ליד כל בור 200  – ערמת קומפוסט .1.1.5

חודשים עפ"י הוראות היצרן( מסוג  8דשן מלא איטי תמס )המתפרק במהלך  .1.1.6

 .ק"ג לעץ 3בכמות  –"אוסמוקוט" או שו"ע 

ליישום במילוי החוזר בבורות העצים המועתקים לפי הוראות  הכנת מיקוריזה .1.1.7

 היצרן, או בהתאם להנחיות האגרונום המלווה.

 ., לפי הגודללכל עץ 8גר' הורמון השרשה מספר   250 - 500 .1.1.8

ס"מ עד לפחות מטר מחוץ   10וי עליון בכמות שתספיק לשכבה בעובי  רסק עץ לחיפ .1.1.9

 להיקף הגוש המועתק. 

 ועיגון במידת הצורך.הכנת אמצעי כבילה  .1.1.10

 

על המבצע לארגן מראש את כל החומרים והציוד הדרוש להעתקה, על מנת למנוע תקלות  .1.2

העלולות לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה, לרבות: התאמת הכלים והציוד לגודל גוש 
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אום ורכישת כל ציוד הבטיחות, יהשורשים ונוף העץ וכן למשקלו הכללי של העץ המועתק, ת

 ת העץ, הובלתו, ייצוב העץ באתר הנטיעה וכו'.הקשירה והכבילה הדרושים לשם הנפ

 
 
 גוש השורשיםתחתית ניתוק  .2

 

, כאמור לעיל, ניתן יהיה לנתק של הגוש  לאחר שנותקו השורשים ההיקפיים והושלמה עטיפתו .2.1

את השורשים התחתונים. מודגש בזאת כי פעולת ניתוק גוש השורשים מחייבת הקפדה יתרה 

 תוך הימנעות מקריעה גסה של שורשים. לשמירת שלמותו של גוש השורשים,

ההעתקה תסתיים  .גוש השורשים ינותק לכל היותר ארבע שעות אחרי תחילת החפירה .2.2

 שעות אחרי תחילת החפירה. תים עשרהבשלמותה ש

 עבודות ניתוק הגוש והנפתו יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש. .2.3

 שיטות: לושניתוק גוש השורשים יתאפשר בש .2.4

 /שיטה א': גוש השורשים ינותק בתחתיתו בעזרת תנודות עדינות לכל הכיוונים ועבודת באגר

לצורך כך, בין  .כאשר גוש השורש יישאר שלם ,עדינה יש לנתק את הגוש מן הקרקע מנוף

 .הניתוקהשאר יש לדאוג כל העת לשלמות הרשת ולהידוקה תוך כדי ביצוע 

אשר  מתאים,ו באמצעות כבל פלדה שזור בעובי שיטה ב': גוש השורשים ינותק בתחתית

ירתם לשני טרקטורים ובתנועת משיכה עדינה, איטית ומתואמת בין שני הצדדים, יוחדר 

 הכבל תחת הגוש עד ניתוקם המלא של השורשים מהקרקע. 

 

 
 הנפת העץ והגוש .3

 
בעזרת קשירות לגזע העץ.   תטון תוכל להיעשו  15הנפת עץ וגוש השורשים במשקל כולל של עד   .3.1

טון תעשה בהרמה מבסיס הגוש זאת בעזרת  15הנפת עץ וגוש השורשים במשקל כולל מעל 

החדרת משטח הרמה עשוי צינורות או מוטות או אמצעי אחר שיהיה מאושר על ידי האגרונום 

 המלווה.

, הינה קביעת סוג/גודל המנוף וחוזק רצועות ההרמה הנדרשים בהתאמה להערכת משקל העץ .3.2

באחריותו הבלעדית של המבצע ועליו להיערך לכך כנדרש. יודגש בזאת כי לא תעשה כל פשרה 

 באשר לגודל גוש השורשים ו/או גודל נוף העץ בשל ציוד כלשהו שאינו מתאים.

 או מחפר מנוףזרוע ע"י  ייתמך העץשלב ניתוק השורשים )בכל אחת מן השיטות שלעיל( ב .3.3

 העץ יונף אך ורק לאחר שמערכת השורשים נותקה במלואה.. אליו מעוגן העץ

ההנפה שלא מבסיס הגוש )צינורות/ מוטות וכד'( תבוצע מתחת להתפצלות הענפים הראשונה  .3.4

ותוך הקפדה על הגנת הגזע מפני חיגור ופגיעה מכאנית, זאת על ידי ריפוד קפדני של הגזע 

, שמיכה, מזרון, שקי "ביג בג" וכד' במספר כגון: בד יוטהבשכבות של חומרים 

מ"מ דרך הגזע, זאת תוך  20, ו/או על ידי החדרת מוטות פלדה בקוטר עד שכבות/כריכות

 הקפדה על חיטוי ואטימת חור ההחדרה של המוטות והכל באישור האגרונום המלווה.

ולהבטיח את מודגש כי מרגע שהונף העץ, על המבצע לדאוג ולהרחיק עוברי אורח וסקרנים  .3.5

 ביטחונם של עובדיו או מי מהנמצאים בסביבת העץ המונף. 
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רשים ברשת עם השלמת ניתוק הגוש והנפתו, על המבצע להשלים ולעטוף את תחתית גוש השו .3.6

וכן ביריעת ניילון  אוסטרלית אשר תחובר לרשת האוסטרלית הקיימת בהיקף גוש השורשים

ולהדקה באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית גוש השורשים )מספר נצמד, 

 את עומס הגוש בשלמותו משך כל שלב ההובלה(. אשיישהכריכות של הניילון יהיה כזה 

 

 העברת עצים בהובלה .4
 

עצים אשר מועברים למקום הנטיעה החדש בהובלה, יועמסו ויונחו על גבי משטח משאית  .4.1

 בעלת דפנות פתוחות וכושר נשיאה מתאים.

גוש השורשים יונח על משטח המשאית בצורה אנכית )גזע זקוף( ויעוגן למשטח המשאית  .4.2

רשראות באמצעות רצועות קשירה מתאימות העשויות בד בלבד )בשום אופן אין להשתמש בש

על המבצע לדאוג שאזור הקשירה )נקודת החיכוך עם גזע וענפי העץ( ירופד באמצעים   מתכת(.

 כמפורט לעיל.מתאימים 

 למען הסר ספק, אין להשכיב עצים או להניחם אחד על גבי השני. .4.3

העצים יוסעו למקום הנטיעה בנסיעה רצופה ואיטית כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים  .4.4

ר, כל זאת תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים. העברת העץ תבוצע לכל ושלמותו תישמ

 היותר תוך שעתיים מעת מניתוקו מהקרקע.

בכל מקרה, על המבצע חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום ממנו יועתקו  .4.5

 העצים למקום הנטיעה החדש, שהינו נקי ממכשולים ומאפשר נסיעה בטוחה ועליו להיערך

בהתאם, לרבות ליווי המשאית ע"י גוזם מצויד במסור מכני ואמצעי טיפוס )שהמקרים בהם 

יופעל הגוזם לצורך הקטנת גוש השורשים או גיזום הנוף, תוך כדי הובלה, מצריכים את 

דגש מיוחד יינתן לאיתור קווי חשמל ותקשורת לאורך הציר  אישור האגרונום המלווה(.

 עבר העץ.ובחינת מידת השפעתם  על מ

במקרים בהם לא ניתן יהיה לחלץ גוש שורשים מלא ו/או במקרים של עץ חשוף שורש, העץ  .4.6

יובל על צידו כאשר כל גוש השורשים ייעטף בבד כותנה רטוב ואז ההעתקה תעשה לכל היותר 

תוך שעה. כמו כן, יודגש כי במקרים אלו העץ יינטע במקום הנטיעה החדש בפרלייט מלא, 

 ההנחיות המפורטות בהמשך.זאת  בשונה מ
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 הנטיעה .5
 

במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהאגרונום המלווה, הנטיעה תבוצע בבור מלא מים.  .5.1

 .מעומק הבור טרם הנטיעה 1/3באחריות המבצע למלא 

 .8גר' הורמון השרשה מס'  250-500יש לערבב לתוך המים שבתוך הבור  .5.2

רמה אשר שימשו לצורך הנפתו. טרם הנחת העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי ה .5.3

)והפוליאוריטן  הניילון הנצמדכל העץ בבור הנטיעה, יש להסיר לחלוטין בצורה עדינה את 

במרכז הבור כפי שיפורט יונח גוש שורשי העץ  .בד הכותנה והרשת יושארו במידה וייושם(,

 להלן.

. העץ יונח 10%חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת בקומפוסט בשיעור  .5.4

אנכית בתחתית בור הנטיעה תוך הקפדה על התאמת גובה צוואר השורש המקורי לגובהו 

הסופי, כך שיתאים לפני השטח הקיימים/המתוכננים כפי שסימן המודד )אלא אם נתנה 

גש בזאת כי בכל מקרה אין לקבור את אזור צוואר מוד (.הוראה אחרת מהאגרונום המלווה

השורש ובעת הנחת העץ בבור הנטיעה יש להביא בחשבון שקיעה טבעית שעלולה לקרות עם 

 הזמן בשל מסת העץ.

לבצע חתכים בכל היקף הבד העוטף כאשר העץ מונח במקום ולפני תחילת המילוי החוזר, יש   .5.5

פרוק מוחלט של שכבות האירגוז הכל לפי  את הגוש כדי לאפשר פריצת שורשים החוצה או

 .למלא את בור הנטיעה במיםהחלטת האגרונום המלווה, לאחר מכן יש 

 אדמה באופן אחיד.העל המבצע לפזר את ה"אוסמוקוט" בצידי הגוש תוך כדי מילוי  .5.6

בגמר מילוי החלל שבין דופן הבור לגוש השורשים, יש להסדיר גומת השקיה בקוטר העולה  .5.7

הגוש המועתק, כזו אשר תכיל השקיית רוויה ידנית שתינתן מייד בגמר הסדרת על מידות 

 הגומה.

העץ מכבלי המנוף ולהסיר את את רק לאחר שווידא המבצע כי העץ עומד יציב, יוכל לשחרר  .5.8

 הקשירות.

מיד בסיום העבודות שפורטו לעיל, על המבצע לבצע עבודות תמיכה, ייצוב וכבילה לייצוב  .5.9

רך ועפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה של הפרויקט(. בכל מקרה שיוחלט העץ )במידת הצו

לבצע תמיכה/עיגון, על המבצע לדאוג לסימון פרטי התמיכה/העיגון בסס"ל בצבע זוהר, 

 למניעת נזקים לעוברי אורח ובכלל.
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 עם גמר הנטיעה יבצע המבצע את הפעולות הבאות: .5.10

 

 וסילוק פסולת ועודפי אדמה.הסדרת שטח העבודה, לרבות ניקיון  .5.10.1

הסרת כל אמצעי העזר להנפה כולל עטיפות, ריפודים ורצועות, חיתוך קצוות  .5.10.2

המוטות אם הוחדרו וטיפול קפדני בפצעים שנוצרו בתהליכי ההנפה כולל משחת 

 גיזום.

תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ובעת נטיעתו, לרבות חידוש גיזום בענפים  .5.10.3

בפצעי גזע ומריחת משחת גיזום, חידוש שכבת הלובן עפ"י דרישת שניזוקו, טיפול 

 האגרונום המלווה וכל פעולה נוספת אשר ידרוש האגרונום המלווה.

 חיבור למערכת השקייה קיימת .5.10.4

אוגוסט( -יולי-בהעתקות קיץ )יוני  למניעת דיות יתר  כיסוי נוף העץ הגזום ביריעת צל .5.10.5

יש לכסות את כל עלוות העץ מלווה. ובמקרים מיוחדים לפי הוראות האגרונום ה

 ימים, ולאחר 30 משךל  תישאר במקומהצל זו    יריעת,  60%ביריעת צל בצפיפות של  

 יש להסירה.  מכן

 

באחריות המבצע למלא אדמה בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש הראשון שלאחר  .5.11

 הנטיעה.

 

 חיפוי עליון .6

 

אורגני וקשה פירוק כגון גזם מרוסק )כפיסי עץ( נקי על המבצע להכין חומר חיפוי ממקור  .6.1

 מכל פסולת.

איכות החיפוי ומידת התאמתו טעונה את אישור האגרונום המלווה מראש, לשם כך יביא  .6.2

 המבצע דוגמא אותה יאשר האגרונום המלווה ובהתאם יספק את החיפוי לשטח הפרויקט.

 יעות בקרקע המצריכות מילוי חוזר.החיפוי יפוזר כחודש מגמר הנטיעה ע"מ לבחון שאין שק .6.3

, לקבלת שכבה עד לגבולות בור השתילהמ' בגומה סביב העץ,  3 -החיפוי יפוזר ברדיוס של כ .6.4

ס"מ לפחות. יש להקפיד כי אזור צוואר השורש יהיה נקי מחיפוי למניעת  15 – 10של בעובי 

 לחות קבועה והיווצרות ריקבון.

 ושלמה.  זאת רק לאחר שווידא המבצע כי הצנרת תקינה  החיפוי יפוזר על גבי שלוחות הטפטוף .6.5

 

 אופני מדידה .7

מחיר היחידה להעתקת העצים המופיע בכ"כ כולל את כל הנדרש לשם ביצוע העתקה לפי מפרט  .7.1

 .1-3טכני מיוחד זה לפי שלבים 
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 חניון בייט -פרסום והסברה מלוות פרויקט בביצוע נספח

 ובהנחייתו בלבד. השמת שלטים לפי מפרט זה יקבע ע"י מנהל הפרויקט

 מבוא

 .אתרי עבודות בהתאם לסטנדרט הנהוג בישראל ובעולםחברת צוות אב לתחבורה ממתגת  •

בקרב  יכורונ אתר עבודות שאיננו ממותג צורם לעין בסביבה העירונית ויוצר תחושת הזנחה •

גדר "עלומה" ולבנה יוצרת חיץ בין הציבור לאתר העבודות ואינה . בנוסף,  התושבים והציבור הכללי

גדר ממותגת משמשת פלטפורמה להעברת   ,לעומתה  .מעבירה מידע או מתקשרת עם ציבור התושבים

 ובכך מעוררת אמפתיה בסביבת עבודה שאינה אמפתית. מידע ותקשורת עם הציבור

יצר מיתוג מתקשר,  ממוקד ואסתטי, יש לייצר שפה אחידה ונהירה ולמתג את הגדרות כך על מנת ל •

 שיהיו כלי אסתטי מחד, אך גם פרקטי ושיווקי מאידך.

 

 הגדרות 

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים וצוות ההסברה מטעמו.  -"הצוות"  •

 התשתית.הקבלן שנבחר לאחר הליך מכרזי לביצוע עבודות  -"הקבלן"  •

 * ממשק העבודה של הצוות מול הקבלן יתבצע באמצעות מנהלי הפרויקטים.   •

 פרופיל אחורי מסגרת ברזל חזית פחבעלת לקרקע  מקובעת/מחוזקתגדר  -"גדר קבועה"  •

  בעלת צד חלק המתאים להדבקת מדבקת מיתוג. זוהי גדר לוקובונד, /)איסכורית(

 בסיסים.  2יחידת גדר רשת ברזל מגולוון, הגדר מוצבת בתוך    -גדר רשת )יפו/ירושלים(    -"גדר זמנית"   •

 גדר רשת המקובעת לקרקע באמצעות בטונדות הניתנות להזזה )ע"י הקבלן(. -"גדר ג'רזי"  •

שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות. גודל השלט יהיה על   -"שילוט תדמית"   •

 .1פי הפרוט שבנספח 

בשטחי העבודות על פי הנחיות ההיתר ועל פי יש להציב שילוט הכוונה לציבור    -"שילוט הכוונה"  •

 . 1מפרט טכני כפי שמופיע בנספח 

שילוט יופק בשפה העיצובית שנקבעה ולאחר שילוט ובו פרטי הקבלן המבצע, ה  -"שלט פרטי  קבלן"   •

 .1אישור התכנים על ידה והטמעתם בגריד העיצובי. השילוט יוקם על פי המפורט בנספח 
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 חלוקת אחריות בין המזמין לקבלן  ושירותים נדרשים

 טרם קבלת צו תחילת עבודות באחריות צוות ההסברה, לקיים סיור שטח עם הקבלן באתר העבודות. •

יום  21חריות הצוות להעביר גרפיקות סופיות להפקה לקבלן תוך פרק זמן סביר שאינו עולה על בא •

 מקבלת תכנית גידור מפורטת מהקבלן.

באחריות הצוות להעביר כתב כמויות ומיקומים המבוסס על תשריט שטח הגידור של הקבלן  •

 ורשמים מסיור השטח.

 יום מקבלת צו תחילת העבודה )גידור היקפי(. 14הקבלן אחראי להצבת גדרות אתר העבודות תוך  •

יום מקבלת הגרפיקות  14, תוך 1הקבלן אחראי להפיק ולמתג את הגדרות, בהתאם למפרט בנספח  •

או לחליפין דוגמאות הדפסה ישירות הצוות בכפוף לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י  להפקה, זאת

 .מבית הדפוס המבצע

זה הרזולוציה והצבעוניות של השלטים המופקים תהיה בכפוף האחריות לאיכות ההדפסה ובכלל  •

לאשר את   קבלןלצבעוניות האייריס המאושר ו/או דוגמאות ההדפסה. בכל מקרה באחריות ה

 הצוות.הצבעוניות מול 

ו/או חברת השילוט מטעמו מחויבים להפיק דוגמאות גידור ממותגות בגרפיקה שעוצבה ע"י  קבלןה •

 הצוות.דם.  דוגמאות השילוט יותקנו במתחם העבודה על פי הנחיות  לאישור מוק ספק הצוות

הקבלן אחראי להפקת שילוט הכוונה, תדמית ופרטי קבלן בשטח אתר העבודות על פי המפורט  •

 .1בנספח 

בשלט פרטי הקבלן. מידע זה לספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד להיכלל  אחראי קבלןה •

 ל הצוות וישלח אל הקבלן להפקה.יאושר ויעוצב על ידי ספק ש

 באחריות צוות ההסברה לקיים בקרה על הגידור הממותג על בסיס שבועי. •

ן יהיה אחראי על קבלת כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להקמת הגידור ההיקפי,  קבלה •

 הזמני.ולהדבקת מדבקות, צביעת סמלים או רכיבים גרפיים, או חיבור כיסויים אל הגידור 

להצמיד "מספר רץ" של השלט על גבי כל אחד מן השלטים המוקמים בשטח )לאחר   קבלןבאחריות ה •

מטרת ה"מספר הרץ" הינה להקל בהגדרת  איזה מספר שלט תקול על מנת שניתן יהיה  ההקמה(.

להחליפו בזמן הקצר ביותר. נדרש להפיק מספרי שלט שיישארו עמידים וקבועים לאורך תקופת 

 ת.הפעילו

  .1ן יפעל על פי מפרט הטכני שבנספח קבלויידרש לגדר עצים לשימור , ה במקרה •

הגורם המפקח על  המיתוג בשטח. כל פעילות הקשורה לנראות השלטים בשטח תתבצע  והינהצוות  •

מאיכות העבודה המבוצעת בכל שלב ושלב,  הושביעות רצונ רהולמתן אישו הצוותבכפוף להנחיות 

את פירוט התקלות והליקויים יעביר  ים תקולים, העברת שילוט וכדומה.לרבות  בהחלפת שלט

 (3הצוות באמצעות טופס ליקויים )להלן: נספח 

באחריות  ,תריע על תקלות ו/או פגיעות מהותיות בשלטי הפרסום והמיתוגי הצוותבמקרים בהם  •

ו, כך שהשלט לתקן את התקלה ואף במקרה הצורך להחליף את השלטים התקולים על חשבונ  קבלןה

 ימי עבודה מקבלת העדכון. 7יחזור למצב איכותי ותקין כחדש, עד 

ניקיון הגדר  -ן לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את הגידור ההיקפי של האתר, לרבות קבלעל ה •

 .וסביבת האתר, תיקון ליקויים ונזקים בגדר
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ובכלל זה מקרים של מחויב בהחלפת השלטים התקולים בכל מקרה של פגיעה בשלטים  הקבלן •

 השחתה, פגיעה מהותית בשלטים, גרפיטי הפוגע בנראות השלטים, כתבי נאצה וכיו"ב.

ועל חשבונו, לבצע העברה מסודרת של שלטי  קבלןבמידה ותידרש העתקה של הגידור, באחריות ה •

 .הצוותהפרסום ולהתקינם מחדש על פי הנחיות ובתיאום מלא עם 

ן קבלשינויים בפני השטח וכתוצאה מכך תידרש הוספת או שינוי בגידור, באחריות הבמידה שיחולו  •

ימי עבודה על בסיס מדידה חוזרת שתועבר על ידי חברת השילוט   7לבצע את ההשלמה הנדרשת בתוך  

 לצוות.

 .חודשים 12לקחת בחשבון החלפת גרפיקה מלאה של כל שטח הגדר כל  קבלןעל ה •

 . 2לפני כל הזזה של הגדר מופיע בנספח  פירוט מלא לטיפול בגדרות

 

 

 דרישות -בעלי תפקידים 

בסוגיות  הצוותלבין קבלן ישמש כממשק העיקרי בין ה מנהל הפרויקט מטעם הקבלן או מי מטעמו •

 של הסברה ,שיווק ויחסי ציבור. 

עמם ניתן יהיה ליצור קשר בכל עת ו, גורם נוסף מטעמואת פרטי הקשר של יספק  מנהל הפרויקט •

 . מהצוותשעות ביממה(, לטיפול בשאלות דחופות ומתהוות אשר תתקבלנה  24)

 

 הגבלות על פרסום ויחסים עם כלי התקשורת

 ן:קבל, ולמעט כנדרש על פי חוק, ההצוותהמוקדם של  ולמעט באישור

 הקשור  תקשורת אחרים בכל נושאלא יתקשר עם נציגי העיתונות, הטלוויזיה, הרדיו או אמצעי  •

 .על פי חוזה תפעול ותחזוקה קבלןלביצוע התחייבויותיו של ה

הודעה מראש בפרק זמן סביר צוות ן לקבלן להגיב לתקשורת , יעביר הקבלבמקרים בהם יאושר ל •

 אודות הודעות מתוכננות לעיתונות בנוגע לסוגיות אלה ויאפשר לו להגיב עליהן ולאשרם.

הודעות או שלטים כלשהם למעט כפי שיידרש לשם שמירה על בריאותם ובטיחותם של לא יציג  •

 המשתמשים בנכסים הצמודים, הולכי הרגל והנהגים.

 חלק מן המערכת.  לא יאשר לאדם כלשהו לצלם או להסריט בחלק כלשהו של העבודות או על •
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  לאופן הקמת גידור אתר העבודות ואתרי התארגנותכלליות הנחיות 

כברירת מחדל.  במידה ולא יקבע אחרת ויאושר  בגדר קבועהלגדר את שטחי העבודות קבלן על  ה •

ו/או יידרש אחרת על ידי הרשות המקומית, מהנדס תנועה ו/או מנהל הפרויקט  הצוותבכתב על ידי 

בעלת צד חלק המתאים להדבקת מדבקת  קבועהמסיבות בטיחותיות, גדר עבודות הולכי רגל תהיה 

 מיתוג. 

באם לא ניתן להתקין גדר קבועה, על הקבלן לנמק מדוע )הצבה זמנית והזזה דחופה, אילוצים  •

הנדסיים ועוד( נימוקים אלו ייבחנו על ידי הצוות ובאם יתקבלו הנימוקים ותאושר הקמת גדר 

שיקולים בטיחותיים. אולם, באם הקבלן שאיננה קבועה, אלא גדר רשת, לא ניתן יהיה למתגה בשל  

יבסס את הגדר כך שתעמוד במנופי רוח ולאחר אישור מהנדס בטיחות מטעם הקבלן )גדר ג'רזי(, 

 .1ניתן יהיה למתגה, בתיאום עם הצוות ועל פי המפרט בנספח 

 

 

 

 

 

 תרשים מהלך עבודה ולוחות זמנים - יתוג אתרי עבודות  בשלב ההקמהמ

 .פירוט השלבים בסעיף הבא
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 פירוט מהלך עבודה ולוחות זמנים - מיתוג אתרי עבודות  בשלב ההקמה

 

סיור שטח  טרם תחילת מהלך מיתוג הגדרות ולעתים טרם הצבת הגידור )חלקו או כולו( מתבצע •

בשטח אתר העבודות. במהלך סיור זה נבחן השטח,  עם מנהל הפרויקט נציג הצוותמקדים של 

 מאפייניו הטופוגרפיים, הסביבתיים, נראותו לציבור ונבחנות נקודות ראויות לציון. 

צוות ההסברה  מכין ושולח כתב כמויות ומיקומים לקבלן. כתב כמויות זה מבוסס על הרשמים  •

לקבלן במכרז בצירוף נספח ח מסיור השטח ועל תשריטים שהתקבלו מהקבלן. כתב הכמויות נשל

 )להלן: מסמך זה( פרסום והסברה מפורט בנושא מיתוג גדרות

יום מקיום הסיור בשטח, טרם  14הקבלן יכין  תכנית גידור מפורטת ויציגה לצוות ההסברה, תוך  •

 קבלת צו תחילת עבודה.

פרישת גרפיקה על בסיס הצוות ע"י   קבלןהגרפיקות למיתוג השילוט והגדרות יבוצעו ויסופקו ל •

 יום מקבלת תכנית הגידור. 21תוך   קבלןע"י ה לצוות ומידות שימסרו 

יום מקבלת   14תוך     קבלןהפקת הגרפיקה והדבקתה על הגידור והשילוט לכלל המתחם תבוצע ע"י ה •

או לחליפין דוגמאות הדפסה הצוות בכפוף לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י הגרפיקות, זאת 

 .ס המבצעישירות מבית הדפו

 , לאישור מוקדם ספק הצוותדוגמאות גידור ממותגות בגרפיקה שעוצבה ע"י  לאחר שהקבלן מפיק •

הפקת הדוגמאות מהווה בסיס לאישור כלל השילוט. דוגמאות השילוט על פי המפרט הטכני שיוגדר * •

 קבלן והצוות.כולל הדפסה, יוצבו בשטח וייבחנו בהיבט הטכני והשיווקי ע"י ה

ביצוע סיור שטח מקדים של צוות  

סיור  )ההסברה עם מנהל הפרויקט 

(גידור

שליחת כתב כמויות ומיקומים למנהל 

הפרויקט במכרז בצירוף נספח 

פרסום והסברה מפורט בנושא מיתוג  

גדרות

י  "בניית תכנית גידור מפורטת ע

מנהל הפרויקט והצגתה לצוות  

ההסברה  טרם קבלת צו תחילת 

עבודה

הצוות  מכין קבצים גרפיים מותאמים 

על פי מערך

הגידור המתוכנן ומאשרם אל מול  

הגורמים הרלוונטיים

בחינת דוגמה על גבי

הגדר באתר על ידי צוות ההסברה

י קבלן מבצע"הפקה והתקנה ע

מטעם מנהל הפרויקט

ביצוע בקרה שבועית מטעם צוות  

ההסברה שעל הגידור בשטח

מעקב של צוות ההסברה מול מנהל  

הפרויקט בטיפול בליקויים

(  צוות הסברה)המשך ביצוע בקרה 

הכוללתאחת לשבוע שוטפת 

מעקב טיפול בליקויים קודמים ואיתור  

ליקויים חדשים
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יקים ויתקין שילוט/גידור ממותג/תדמיתי באתרי העבודה השונים  קבלןהלאחר אישור הדוגמאות,  •

מיד עם צו תחילת העבודות ומיד עם תחילת העבודות באתר, )או בכל שלב אחר, כגון עבודות זאת  -

 הצוות. תחזוקה( וכל זאת בהתאם להנחיות הגידור שיקבעו בהיתר העבודה ובהתאם להנחיות
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 מפרטי גידור  - 1נספח 

 הכנת תכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.

 גדר איסכורית/לוקובונד

מטר, מבוססת ומותקנת בכפוף לאישור מהנדס  2.4גובה הגדר המינימלי יהיה  •

)מדבקה( של גרפיקה שיכסה את פני  קונסטרוקציה על גבי האיסכורית יודבק חיפוי

 כל הגדר בצד הפונה לציבור ולא יחרוג ממנו. 

מטר למעט  6מטר וברוחב  2.4מיתוג הגדר  יהיה מבוסס על יח' )מקטעים( בגובה  •

ים בהם יידרש שינוי ברוחב היחידות בהתאם לתנאי השטח. גודל היחידות מקטע

יקבע בשלב עיצוב החומרים. בנוסף יותאמו מידות לשערים, פתחים  וחלונות 

 ייחודיים בהתאם לגודלם בשטח.

באופן שיאפשר פירוק והתקנה  לוקובונד/חיפוי הגרפיקה יודבק לגדר האיסכורית •

 י הקבלן.חוזרים פשוטים ומהירים על יד

 הצוותיקבע על ידי  לוקובונד/אופן ביצוע חיפוי הגרפיקה על גבי גדר האיסכורית •

 בהתאם למיקום ההתקנה .

 

 על בסיס איסכורית קיימת - . מפרט חיפוי גדר בפח ממותג1

 מטר  2.4:גובה •

 בהתאם לתנאי השטח :אורך יח' •

מסגרת פרופיל ברזל /עץ לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם  :מסגרת אחורית •

 קבלןה

מ"מ על גבי הקונסטרוקציה )להתקנה על גדר איסכורית  0.5פח מגלוון  :פח חיפוי •

 קיימת(

: מדבקת ויניל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות גרפיקה •

 מאלית מחשיפה לשמשאיכותי לעמידות מקסי UVמקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

ס"מ, על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה +  20X60: חלון גודל חלונות הצצה •

 מטר.   40מ"מ. לכל הפחות יח' אחת כל  10חיפוי פוליקרבונט 

על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוטה   :התקנה •

 ן.קבלעל ידי ה

 

 על בסיס איסכורית  קיימת –בלוקבונד ממותג . מפרט חיפוי גדר 2

 מטר  2.4:גובה •

 בהתאם לתנאי השטח :אורך יח' •

מסגרת פרופיל ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם  :מסגרת אחורית •

מ"מ על גבי הקונסטרוקציה  )להתקנה על גדר  3: לוקבונד חיפוי לוקבונד קבלןה

 איסכורית קיימת(
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עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מדבקת ויניל  :גרפיקה •

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש UVמקסימאלית לתנאי  חוץ + גימור 

ס"מ, על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה +  20X60חלון גודל  :חלונות הצצה •

 מטר.   40מ"מ. לכל הפחות יח' אחת כל  10חיפוי פוליקרבונט 

  איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה.על גבי גדר  :התקנה •

 

 על בסיס איסכורית קיימת -ממותגת  שמשוניתמפרט חיפוי גדר  .3

 מטר  2.4:גובה •

 בהתאם לתנאי השטח :אורך יח' •

מסגרת פרופיל עץ/ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם  :מסגרת אחורית •

 ן )להתקנה על גדר איסכורית קיימת(קבלה

שמשונית איכותית עבה, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית  :גרפיקה •

איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש, מתוחה על  UVלתנאי חוץ + גימור 

 מסגרת.

 : הצמדה לגדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת התקנה •

 

באם מקובעת לאדמה ולאחר אישור  -)גדר ג'רזי(  . מפרט גדר רשת ממותגת4

 קונסטרוקטור 

 : בהתאם לפני הגדרגובה/אורך •

: שמשונית רשת צפופה איכותית, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות גרפיקה •

איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש,  UVמקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

.  30ות מתיחה כל כולל תפירה, רצועות חיזוק בהיקף, וטבע  ס"מ 

מתיחה באמצעות אזיקונים על מסגרת גדר רשת קיימת עם אפשרות לפרוק  :התקנה •

 והתקנה חוזרת .

 

 מפרט שילוט תדמיתי. 5

שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות. גודל השלט יהיה על פי  •

להלן( יבוצע רק במקרים בהם בלתי  2הפרוט שלהלן. הגודל הקטן יותר )סעיף קטן 

 אפשרי להציב את השלט הגדול בשל תנאי השטח. 

יוון במידה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי, יוצב שלט נוסף הפונה לכ •

 התנועה המרכזי בצומת/ בציר. 

במידה וישנם מספר צירי גישה לשטח העבודה, יוצבו שלטים בנקודות קריטיות )לפי  •

 הגדרת נציג ההסברה( בכל אחד מהצירים.

השלט והגרפיקה תימסר לקבלן על ידי נציג ההסברה באחריותו ובמימונו.  מידות •

ונסטרוקציה מטעמו ועל הקבלן אחראי לתכנון ואישור השלטים ע"י מהנדס ק

על ידי הקבלן מסעיף  חשבונו. הפקת הגרפיקה, ביצוע השלטים והתקנתם יבוצעו
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 תקציבי מתאים בכתב הכמויות.

 ס"מ. 230מרחק תחתית שלטים מפני הקרקע/מדרכה/כביש הנו  •

 

 גדלים לשילוט תדמיתי:מפרט  •

 ס"מ 366ס"מ  גובה  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 

מ"מ גב צבוע עפ"י בחירה, חזית מצופה מדבקת ויניל עם דבק  0.5שלט פח מגולוון  •

 UVחזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

 שיפה לשמש.איכותי לעמידות מקסימאלית מח

השלט יחוזק בקונסטרוקציית ברזל פנימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע,  •

 מ"מ. 25/60פרופיל 

השלט יורכב ע"ג שני עמודי ברזל צבועים עפ"י בחירה, בנויים בצורת מסילות פרופיל  •

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  80/80מרובע 

ור לעיל, כולל חפירה, הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש, יהיה לפי התיאור הכל כאמ •

, אך באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן .  לעיל 

 

 שילוט הכוונה מפרט . 6

 עמודים מרובעים: 2שלט הכוונה ע"ג  •

 ס"מ, צבועים 5*5עמודים מרובעים  2 :עמודים •

 ס"מ גובה 120ס"מ רוחב *  60מ"מ,  0.5 פח :פלטה •

הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה  •

 פלסטיק שסוגר את העמוד מלמעלה.

מדבקת ויניל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות  :גרפיקה •

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש. UVגימור  מקסימאלית לתנאי חוץ +

רה, הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש, יהיה לפי התיאור הכל כאמור לעיל, כולל חפי

 .לעיל, אך באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן 

 

 עצים לשימור -שילוט גדרות  .7

 מ"מ 3לוח לוקבונד  -חומר  •

 על פי תנאי השטח -גודל  •

עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות  מדבקת ויניל -גרפיקה  •

 איכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש. UVמקסימאלית לתנאי חוץ + גימור 

 הכנת תכניות מפורטות וביצוע ע"י ובאחריות הקבלן.
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הבהרה: כל העלויות הכרוכות בתכנון וביצוע כל הנדרש להתאמת הגידור לנשיאה עצמית 

חלות על הקבלן   -ולעמידה בכל העומסים הנדרשים  ולנשיאת מיתוג נוסף

 וכלולות במחירי היחידה של עבודות הגידור ו/או הבטיחות.

 

 ההנחיות לטיפול בגדרות לפני כל הזזה של הגדר :2נספח  

 

נספח זה בא לתת מענה לתחזוקת הגדרות הממותגות באתרי העבודה. הנוהל נכתב בכדי 

ראשי,חברת השילוט ו/או  קבלני משנה  קבלןשכלל הגורמים המעורבים )מנהל פרויקט, 

( יקבלו הנחיות מעשיות ומחייבות לטיפול נכון ומקצועי בגדר הממותגת, במטרה  וכו'

 לשמור על תקינותה לאורך זמן. 

 

 ני כל הזזת גדר יש לפעול על פי השלבים הבאים:לפ

 

 יש לצלם את קטע הגדר לפני הפירוק.  (א

יש לכתוב את מספרי הלוחות שאמורים להתפרק )כל חלקי הגדר אמורים להיות  (ב

 ממוספרים בהקמה הראשונה( .בנוסף, יש לסמן בספריי זוהר כל לוח שעתיד  לזוז.

א שיש מספיק לוחות מיתוג על מנת יש לבצע מדידה של שטח המיתוג החדש ולווד (ג

 לכסות את השטח. במידת הצורך יש להפיק חלקי גרפיקה חדשים.

 לפני הפירוק יש להפריד את המדבקות בין חריצי הלוחות בעזרת סכין יפני. (ד

 יש לשחרר כל הברגים המחזקים את הלוחות.   (ה

ל הלוח. )אין לאחר הפירוק הלוחות יונחו על גבי משטח ישר ונקי שגודלו לפחות כגוד (ו

 להשעין את הלוחות על קיר או במצב מאונך(.

צוות הרכבת הלוחות מחדש תתבצע רק בהתאם למספרם הסידורי ו/או על פי הנחיית  (ז

. יודגש  כי רק לוחות תקינים יורכבו מחדש. במידת הצורך יש להפיק  תכנית אב

 לוחות חדשים להרכבה במקום הפגומים.

בעזרת הברגים המתאימים ובחורים הקיימים  ועההקבהלוחות יקובעו מחדש לגדר  (ח

 . בלוחות

 יש לוודא התאמה של הגדר המורכבת לצילום הגדר לפני פירוקה. (ט

 הצוות.ההתקנה הושלמה רק לאחר קבלת אישור  (י

 

 

 

 

 

 

 

 טופס בקרת שילוט ומיתוג אזורי עבודות: 3נספח 
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 תאריך בקרה ______________

 שעה_________________

 שם מבצע הבקרה _______________

 אזור הבקרה )רחוב/ מתחם(_______________

 

 פרמטרים לביצוע בקרת שילוט ומיתוג:

 (מיתוג חסרים )תיאור במילים כולל מספרי לוחות שחסרים אזורי פירוט_ 

__________________________________________________________

______________________________________________ 

 __)ניקיון כללי ורמת תחזוקה של הגדר )טקסט חופשי 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____ 

 

 :) פירוט מהות הליקויים שנמצאו )נא ציין מספר השלט והליקוי שנמצא 

מספר שלט_____  תיאור הליקוי ___________________האם צולמה תמונה של 

 הליקוי       כן   /  לא

מספר שלט_____  תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של 

 /  לא  הליקוי       כן 

מספר שלט_____   תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של 

 הליקוי       כן   /  לא

מספר שלט_____   תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של 

 הליקוי       כן   /  לא

 

 למי דווחו הליקויים )ציין שם ותיאור תפקיד( ❖

__________________________________________________________

_______ 

 תאריך הדיווח לגורם האחראי  ❖

_____________ 

 

 

 הערות כלליות ,תובנות והמלצות: 

 



75 

______________________________________________________________________________________ 
 מפרט טכני מיוחד – 2מסמך ג' לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מכרז פומבי מס' 

 כל אומדני המחיר בטבלה הנ"ל כוללים הפקה והתקנה •

המחירים אינם כוללים עלות  גידור פח קונסטרוקציה אחורית ברזל  ו/או  •
גדרות רשת ו/ או איסכורית המהווים תשתית גידור קיימת של הקבלן )אלא אם 

 כן צויין אחרת(

 המחירים המופיעים בכתב הכמויות הינם אומדן לעלויות המיתוג •

 כלל המחירים בטבלה זו אינם כוללים מע"מ •

 

 


