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 עבודות עפר למבנים ועבודות הכנה     -  10פרק  

 כללי 01.1

המבוצעות במסגרת מכרז זה למעט למבנים  כל האמור בפרק זה להלן מתייחס לעבודות החפירה  

 להלן.  54ת וכלולות בפרק ירה המבוצעות כחלק מעבודות לכריית המנהרועבודות החפ

)חפירה ו/או מילוי( הנדרשות למבנים עבודות העפר בפרק זה להלן כוללות את עבודות העפר 

י דרך המבוצעים במסגרת מכרז זה. תחום העבודות כמתואר  להלן רכיבי מבנלצורך ביצוע 

 . ובפרטים הטיפוסיים בתכניות

עבודות עפר במפרט הכללי לעבודות  02תת פרק  51עפ"י הנחיות פרק  בוצענהאלו ת עבודות

סלילה וגישור. בכל מקום שיש סתירה ו/או אי התאמה במפרט מיוחד זה בין האמור במפרט 

יקבעו ההוראות  51לבין שאר תתי הפרקים של פרק  51.02לילה וגישור פרק הכללי לעבודות ס

לי לעבודות סלילה וגישור. בכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט הכל 51.02בתת פרק  

 יקבעו ההוראות במפרט מיוחד זה. –במפרט מיוחד זה לבין המפרט הכללי 

 להלן. 51עבודות עפר לכבישים ראה פרק 

 להלן. 54למנהור כלולות בפרק עבודות עפר 

 דיפון זמני  1.1.10

ו/או חציבה ע"י יסודות של מבנים כלשהם,   מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה

יש בכך כדי  מנהל הפרויקטועפ"י קביעת ו/או ע"י מערכת תשתית כלשהי  "י כביש פעילו/או ע

, ו/או את בטיחות מערכת התשתית  כלי הרכבלהקטין את בטיחות המבנה הנ"ל ו/או את בטיחות  

, או בעבודה זהירה ע"י צמ"ה ייעודי  ים)לפי הענין(, יבצע הקבלן את החפירה ו/או החציבה בעב' ידי

ושאינו חלק מעבודות קירות  מראש מנהל הפרויקטתוך כדי ביצוע דיפון זמני מסוג שיאושר ע"י 

 להלן. 23סגרת פרק כלונסאות דיפון קבועים ו/או זמניים הכלולים במ

, פחי יםים שונם מסוגדיפון זמני זה יכלול כלונסאות, פרופילים לתמיכה, לוחות פלדה ועץ, עוגני

 מנהל הפרויקטהכל לפי תכנון הקבלן ובכפיפות לאישור    ,כסוי, חביות מלאות בטון, גביונים וכיוב'

 מראש.

ביצועו  המפורטים בתכניות שאינו חלק מעבודות האלמנטים המבניים  תכנון דיפון זמני זה

תשולם תוספת  לא. ופרוקו, )בתום השמוש בו(, יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד

 .ידיים בעבודתבסמיכות לדיפונים זמניים  החפירהעבודות תשלום עבור הדרישה לביצוע 

לדיפון זמני זה אינו גורע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לדיפון זה, ולכך  מנהל הפרויקטאישור 

 הכל כאמור בפרק המוקדמות של מפרט זה.שלא ייגרמו שום נזקים למבנים הרלבנטיים 

   סילוק עודפי חומר חפור/חצוב, וסילוק פסולת 1.2.10

רחק כלשהו מה תמיד לסילוק עודפי חומר חפור/חצוב וכן סילוק חומר מפורק ופסולת כלשהי, יהי

יאושר ע"י הרשויות המוסמכות. הנ"ל אמור גם יוצע ע"י הקבלן ושמהאתר אל מקום שפיכה ש
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 ים, כבישים, מדרכות, צנרות ושוחות וכיו"בלגבי חומרים ופסולת שנחצבו או פורקו ממבנים קיימ

 . ואבין אם במסגרת עבודות חפירה למבנים או במסגרת חפירה כללית או לכל צורך שה –

 לשפיכת החומר הנ"ל מוטלת על הקבלן.אישור הרשות המוסמכת החובה לתאם ולקבל 

ם מהאתר באופן הקבלן אינו רשאי לבצע ערום זמני של עודפי חומר חפור ופסולת, ועליו לסלק

 ., אלא אם קיבל את אישור מנהל הפרויקטמיידי

 חפירה ו/או חציבהעבודות  .201

 כללי 2.1.10

הסכם זה שנאמר "חפירה", תהיה הכוונה לחפירה  ו/או חציבה בכל סוגי בכל מקום במכרז/

 הקרקע והסלע שבאתר כולל חציבה ו/או פרוק של גושי סלע )בולדרים(, ואבני סלעיות ולרבות

 . , ולרבות חפירת ברמות, חפירה בשיפועים וכיו"בבחומר מצע מהודק חפירה

 נה תבוצעבכל שלבי הביצוע,  חציבה בכל סוגי הקרקע והסלע הקיימים,  החפירה ו/או כל עבודות ה

תעשינה   . עבודות חציבהבכלים מכאניים, פנאומטיים, או בעבודת ידיים, או בשילוב השיטות הנ"ל

וללא ים(, פטישים פנאומטיים מתנייעים, וכו',  בדים, פטישי אויר )קומפרסורע"י כלים מכאניים כ

 .שימוש בחומרי נפץ

את רשימת הציוד המכאני, כולל סוג וגודל, והוא יוכל  מנהל הפרויקטן יגיש לאישור הקבל

 .ולהשתמש בציוד זה רק לאחר אישור

 חפירה כללית למבנים 2.2.10

חפירה כללית לכבישים צענה מפני קרקע טבעית ו/או מפני עבודות החפירה הכללית למבנים תבו

והוראות מנהל להלן( לפי הנחיות המפורטות להלן,    51ו/או מפלס תחתית שכבות מבנה כביש )פרק  

וכמתואר בפרטים הטיפוסיים בתכניות, לרבות הגדרת תחום עבודות החפירה למבנים,  הפרויקט

 ות חפירה וכיו"ב. גבולות תחתית חפירה, שיפוע מינימלי לעבוד

ה קווי החפירה יבוצעו בהתאם לפרטים הטיפוסיים המתוארים בתכניות ולשיפועי החפיר

 המפורטים להלן:

 .אנכי או מתון יותר 1אופקי ל  2בשיפוע ואדמת כיסוי עליונה במילוי  חפירה -

 אנכי או מתון יותר 2.5אופקי ל  1בשיפוע קרטון עד קרטון גירי בחציבה /חפירה -

 אנכי או מתון יותר 4אופקי ל  1בשיפוע גיר ו/או דולומיט בחציבה /חפירה -

 מטר. 2.0טר ללא ביצוע ברמה אופקית ברוחב כ מ 6-7גובה המדרונות לא יעלה על  -

גבולות צידיים של תחתית החפירה ו/או החציבה יהיו עפ"י המתואר בפרטים הטיפוסיים בתכניות 

יים יש להתייחס למרווחי העבודה הנדרשים ולתחום ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט, בגבולות הציד

 העבודה הנדרש לצורך ביצוע העבודות השונות.

 עפ"י המתואר בתכניות בהתאם לחתך הטיפוסי:תחתית החפירה מפלס 
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 מפלס תחתון בטון רזה המשמש שתית לרצפת ו/או יסודות מבנים. -

 מפלס פני כלונסאות דיפון. -

 או ע"פ הנחיית מנהל הפרויקט. א.ש.הוייד א.מודיפ  98% תהודק לתחתית החפירה 

נקיטת כל האמצעיים הדרושים להבטחת הבטיחות הקבלן מחוייב לבצע את העבודות תוך כדי 

 בתחום אתר העבודה והאיזורים הסמוכים לו.

העבודות תבוצענה בליווי ובפיקוח של יועץ הקרקע והגאולוג, הנחיות נוספות לאופן ביצוע 

 לן בהתאם לתנאי הקרקע / סלע בפועל.העבודות ינתנו לקב

 ילוטחפירה לראשי כלונסאות  וליסודות גשרי ש 2.3.10

 .מפני החפירה כללית ו/או מפני השטח הקייםה תבוצע חפירה

 גבולות צידיים של תחתית החפירה ו/או החציבה יהיו :

 ס"מ מקו יסוד המבנה עבור יציקה עם תבניות צד. 70לפחות  -

 המבוצעת כנגד דופן החציבה. ש כלונס עבור יציקהקו יסוד המבנה / רא -

 ניות בהתאם לחתך הטיפוסי:עפ"י המתואר בתכתחתית החפירה מפלס 

 מפלס תחתון בטון רזה. -

 מפלס תחתון אלמנט מבנה בתחום חציבות ללא יציקות מצע בטון רזה. -

 או ע"פ הנחיית מנהל הפרויקט. מודיפייד א.א.ש.הו  98% תהודק לתחתית החפירה 

 חפירה למבנה תת"ק בתחום התחום ע"י כלונסאות הדיפון  2.4.10

, עבודות החפירה (cut and cover)דות החפירה לביצוע מבני חפור כסה בסעיף זה כלולות כל עבו

 )מתכנן פיסי(. 51בתחום איזורי השיקוע כלולות בפרק 

שילוב תבוצע ב . החפירההחפירה כללית ו/או מפני השטח הקייםמפלס תחתית מה תבוצע חפירה

 של כלים מכאניים, ועבודת ידיים במגע עם הקירות כדי לא לפגוע בקירות. 

חפירה תבוצע עד מפלס מתוכנן של תחתית שכבת החלפת קרקע של רצפה תחתונה של המבנה. 

ס"מ, אולם במקרה וימצא סלע תהיה עובי שכבת החלפת הקרקע  60עובי שכבת החלפת הקרקע 

דות חפירה ללא קבלת אישור מפורש בכתב ממנהל הפרויקט. כל שיך בעבואין להמ  ס"מ בלבד.  20

 חפירה שיבצע הקבלן למפלס הנמוך ממפלס המפורט לעיל תחשב כחפירת יתר.

 ניקוי פני כלונסאות הדיפון 2.5.10

והן   (cut and cover)סעיף זה מתייחס לטיפול בפני כלונסאות דיפון הן בתחום מבני חפור כסה 

ע.  תוך כדי תהליך עבודות החפירה ו/או בסיומה יבצע הקבלן את כל רי השיקוחום איזובת

של כלונסאות הדיפון. העבודות יבוצעו עד השטח פני  ניקוישוף ויחהעבודות הנדרשות לצורך 
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רופף ו/או בטון  בטון ופסולת קילופי קרקע ובוץמכל שאריות לקבלת פני שטח נקיים לחלוטין 

 .מיותר

עד לקבלת  ו/או בלחץ אויר בלבד (קוי חול"י)"נ התזת חול בלחץ אויר ניקה שלעשה בטכי הניקוי

  קוי זה ע"י התזת מים. כל הפעולה תהיה יבשה. י. אין לבצע נמשטח נקי

בוצע כך שחלק ממנו בולט יתר על המידה, יש לסתת את החלק הבולט  כלונס דיפוןבכל מקרה ש

, מידת החיצוב הדרושה מנהל הפרויקט"י  שיאושר עים מסוג  ע"י כלי חיצוב מכאניים או פנאומטי

במידה והחיצוב כרוך בחשיפת הזיון, על הקבלן להגיש ולקבל אישור  .מנהל הפרויקטתיקבע ע"י 

 מנהל הפרויקט לפעולה המתקנת. 

 עבודות מילוי .301

 כללי .1.301

המפורטות להלן תבוצענה עפ"י ההנחיות  כל עבודות המילוי למבנים המבוצעים במסגרת מכרז זה  

, 51.02.05.05, 51.02.04.06, 51.02.04.05, 51.02.04.04הוראות המתאימות בסעיפים ועפ"י ה

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ובתרשימים  51בפרק  51.02.05.07ו  51.02.05.06

ור בפרק וי וכיו"ב, ובהתאם לאמהנלווים לסעיפים אלו לרבות הגדרת  שיפוע מינימלי לעבודות מיל

ובהתאם לתכניות. הגדרת תחום עבודות המילוי למבנים וגבולות עבודות המילוי במפרט זה,  51

להלן( בהתאם לפרטים  51הנמדדות לתשלום כעבודות למבנים או עבודות מילוי לכבישים )פרק 

 המנחים בתכנית חתכים טיפוסיים לעבודות עפר.

 למבניםמילוי  .2.301

בתחום החפירה הכללית למבנים לרבות בתחום מעל מפלס  דות המילויבסעיף זה נכללות כל עבו

 תקרת מבנה חפור כסה,  המילוי יבוצע עד מפלס תחתית מבנה כביש. 

מ' לפחות, אין להדק עם ויברציות. לפיכך, ההידוק יבוצע   1.0ברצועה הסמוכה למבנים וברוחב של  

 וק.ס"מ נטו לאחר ההיד 15מקסימום  בשכבות בעובי מוגבל של

בנוסף, מכיוון ששיטת העבודה ברצועה זו שונה משאר מנות העיבוד, רצועה זו תחשב כמנת עיבוד 

 נפרדת ויבוצעו בה בדיקות צפיפות כמנת עיבוד עצמאית.

( בתחום #200מחומר מילוי נברר )מצע סוג ג'( עם מגבלה של אחוז דקים )עובר נפה  המילוי יהיה

 .א.א.ש.הו מודיפייד 98%ידוק מינימלית של מהודק בשכבות לדרגת ה 15%-5%ן בי

. 

 מילוי בצידי יסודות וראשי כלונסאות גשרי שילוט .3.301

בצידי יסודות, ראשי כלונסאות ומעליהם לרבות כל עבודות  בסעיף זה נכללות כל עבודות המילוי

 י לפני תחילת העבודות.המילוי הנדרשות לצורך החזרת פני הקרקע למצבם המקור

 לעיל. 01.3.2נחיות ביצוע כמפורט בסעיף ילוי והחומר המ
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 מילוי להחלפת קרקע .4.301

תחום מילוי החלפת קרקע מתחת ליסודות של קירות ו/או מבנים יהיה עפ"י הפרטים המנחים 

 בתכניות ועפ"י הוראות יועץ הקרקע מטעם המזמין בהתאם לחתך הקרקע ותנאי השתית.

 לעיל. 01.3.2בסעיף המילוי והנחיות ביצוע כמפורט  חומר

   CLSM (Controlled Low Strength Material)מילוי ב  .5.301

בכל המקומות בהם יידרש לכך הקבלן, כחלק מהעבודות לביצוע מבני דרך, עפ"י הנאמר 

בעל   CLSMבתכניות ו/או הוראות מנהל הפרויקט יבוצע מילוי חלופי למילוי מובא באמצעות 

 ולת לקבלת חוזק ראשוני מהיר.יכו מגפ"ס 5חוזק בלחיצה של 

 להכין תערובת ניסוי לצורך בדיקת הנתונים הדרושים טרם ביצוע המילוי החוזר.  קבלןעל ה

העבודה תבוצע  ASTM: D6103-97/96; D6024; D4832התכונות הנבדקות יהיו לפי הנחיות 

 .ויועץ הקרקעמנהל הפרויקט  להנחיות בהתאם 

    Fortracריעות מסוג חיזוק שתית באמצעות י .6.301

בכל המקומות בהם יידרש לכך הקבלן, כחלק מהעבודות המילוי, עפ"י הנאמר בתכניות ו/או 

 המיועדות לחיזוק השתית. Fortrac 300/20הוראות מנהל הפרויקט יותקנו יריעות מסוג 

 עבודות הכנה ופירוק .401

 חלקי מבנה קיימים מבטון ובטון מזוין פירוק והריסה  .1.401

לרבות מעבר תת"ק ברחוב טולדו,  יבוצעו לפי  ,עבודות הריסה ופירוק של חלקי מבנה כלשהם

ר בתכניות לרבות סוג העבודות, תחום הפירוקים להלן ובהתאם למתואההנחיות המתוארות 

 להוראות מנהל הפרויקט.וושלבי הביצוע 

כננו ע"י הקבלן. חיתוך עשה בהתאם לקווי הניסור והחציבה שיתופירוק אלמנטי הבטון המזוין י

 האלמנטים המיועדים לפירוק יתבצע רק לאורך קווי הניסור.  ברזלי זיון של

לסוג העבודה והאלמנטים סיתות וחציבה של הבטון יהיה מותאם ניסור, הציוד אשר ישמש ל

. תשומת לב מנהל הפרויקטל שמראש . התאמת הציוד כאמור תהיה בכפיפות לאישורו השונים

מוש בסיתות באמצעות פטישים ומקדחים רוטטים כך תן להתאמת האמצעים לשימיוחדת תינ

 שימנע נזק לתשתית הבטון ולפלדת זיון שנועדו להישאר במקום.

 קידוחי גישוש .2.401

, יבצע הקבלן קידוחי גישוש מיוחדים, המיועדים מבנהבתחתית של כל חפירה המיועדת ליסוד של  

קרקעית מתחת ליסוד. כמות -שבאתר, וכן האם יש מערה תת  לגלות את עומק ועובי שכבת החוואר

בהתאם לגודל היסוד ולצורתו. בכל  מנהל הפרויקטקבעו במקום ע"י קידוחי הגישוש ומיקומם יי

קידוחים לכל  3ד, אך לא פחות מאשר מ"ר של שטח היסו 9מקרה יהיה לפחות קידוח אחד לכל 

 יסוד.
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יועץ הביסוס, מנהל הפרויקט ו/או יחדרו לעומק שיורו והם  2או "  1.5הקידוחים יהיו בקוטר "

קרקעית ימשך הקידוח לעומק כזה, שבאמצעותו ייקבע -. אם תמצא מערה תתטרמ  10מ    יותרולא  

 ערה. מ' נוספים מתחת לתחתית המ 3עומק המערה, וכן לעומק של 

  פרויקט,ממנהל הקרקעית, ו/או שכבת חוואר יש לקבל הנחיות -בכל מקרה שתמצא מערה תת

 מיועץ הביסוס, ומהמתכנן ביחס להמשך העבודה והשינויים הדרושים ביסוד הנדון.

קרקעית, יסתום הקבלן את הקידוחים הנ"ל ע"י תערובת בטון -בכל מקרה שלא תמצא מערה תת

 פני שהחל בסידור הזיון של היסוד.)חצץ עדש( וזאת ל 30-ב

עדים לודא ים לאיתור שכבת חוואר ואילו מיויסמן לקבלן אלו מהקידוחים מיועדמנהל הפרויקט 

 כי אין מערות. 

הקדוחים לאיתור החוואר יהיו בכמות של אחד או שניים לכל יסוד, בלבד. בקדוחים אלה על 

סן אותם בארגזים המיועדים לכך ולרשום הקבלן להוציא מדגמי )גלעין לכל עומק הקידוח ולאח

הרטיבות הטבעי שלהם ויועברו לבדיקות מעבדה את לוג הקידוח. חלק מהמדגמים ישמרו במצב 

 אל יועץ הקרקע, עפ"י הנחיותיו.

 

 עבודות עפר ועבודות הכנה - ותשלוםמדידה  .501

 כללי 5.1.10

במפורש כי בניגוד לאמור במפרטים הכלליים בנוסף לאמור להלן בסעיפי העבודות השונות מודגש  

 ה כמפורט להלן:תהיה המדידה לתשלום של עבודות עפר ועבודות הכנ

כל עבודות העפר המבוצעות לצורך ביצוע  – עבודות עפר למבנים תת קרקעיים ולגשרי שילוט -

מבנים אלו תמדדנה לתשלום בהתאם לסעיפי המדידה לתשלום המפורטים להלן ובכתב 

 .51.02בפרק  הכמויות

לא  –באתרעבודות עפר לרכיבי מבנה של קירות תומכים ותעלות ניקוז מבטון מזויין יצוק  -

תמדדנה לתשלום בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של אלמנטי הבטון של רכיבי המבנה 

 כל זאת בהתאם לתחומי עבודות העפר המתוארים בפרטים הטיפוסיים בתכניות.השונים, 

 לעבודות חפירה/חציבה ותשלוםמדידה  5.2.10

דדות לתשלום עפ"י האמור סעיפי התשלום המפורטים להלן מתייחסים רק לעבודות חפירה הנמ

 במפורש במסמך זה.

וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי אך  החציבה /החפירהעבודות תכולת מחירי 

יכלול המחיר סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר אל אתר שפיכת  שםבניגוד לאמור 

יר כולל את הובלת ן המחכמו כ.  , וכן את אגרות ההטמנהידי הרשויות-פסולת המאושר על

הובלת החומר המטופל לשטחי החומר החפור למערום באתר, גריסה וניפוי בהתאם לצורך, 

 הפיזור, פיזור והרטבה בשכבות ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט.
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מודגש במפורש כי התמורה בעבור ביצוע עבודות החפירה בכפיפות ההגבלות המפורטות לעיל 

לצורך ביצוע עבודות החפירה וכן הנחיות ביצוע מיוחדות כלול בנוגע לציוד המאושר לשימוש 

צוע העבודות והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי זמן ו/או כסף עבור ביצוע במחירי היחידה לבי

מחירי היחידה יהיו אחידים ולא יהיו תלויים בסוג הקרקע או העבודות תחת מגבלות אלו. 

 .הסלע

ם לביצוע העבודה בשלמותה כולל כל ם הנדרשיוהחומרי המלאכותמחיר היחידה כולל את 

 וכיו"ב.  כנדרש הידוק, ודיפון תימוך, ידיים בעבודות החפירה עבודות ביצוע לרבות לעילהאמור 

השונות כנדרש לצורך  תיוהיוזמה, הטרחה והתשלומים הכרוכים בהזמנת המפקח מטעם הרשו

 נו הבלעדי. ועל חשבול הקבלן קוח, יהיו מענינו הבלעדי שי, וכן דמי הפהביצוע

 חפירה כללית למבנים

)מ"ק( בסעיף מדידה אחד ללא הבחנה בין חפירה /  לפי  נפח תהיהתשלום תימדד להחפירה 

חציבה בשלבים שונים ו/או עבור אלמנטי מבנה שונים ו/או נפחים במידות כלשהן ו/או חפירה 

  להחלפת קרקע.

פני חפירה כללית לכבישים ו/או ת ו/או מרקע טבעיהנפח הנמדד לתשלום יהיה ממפלס מפני ק

מפלס תחתית שכבות מבנה כביש ועד תחתית חפירה בהתאם לגבולות החפירה / חציבה 

 המפורטים לעיל ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט.

מודגש במפורש כי עבודות חפירה ו/או מילוי ליצירת משטחי עבודה לקידוח ויציקת כלונסאות 

 מופיעה בתכניות, לא נמדדות לתשלום בנפרד.ו שאינה ת אחרת אאו כל עבודה זמני

 חפירה ליסודות, ראשי כלונסאות גשרי שילוט

)מ"ק( בסעיף מדידה אחד ללא הבחנה בין חפירה  לפי  נפח תהיהתשלום תימדד להחפירה 

  בשלבים שונים ו/או חפירה עבור אלמנטי מבנה שונים.

כללית למבנים ועד מפלס תחתון של הנפח הנמדד לתשלום יהיה ממפלס תחתית החפירה ה

 ובהתאם לגבי גבול צידיים כמפורט לעיל. החפירה כנדרש

  הידוק תחתית המחפורת

)מ"ר( של תחתית המחפורת בהתאם למידות המאושרות לביצוע לפי  נמדד לתשלום לפי שטח

ים הוראות התכניות ו/או הנחיות מנהל הפרויקט, ללא אבחנה בין שטחים במידות שונות, שטח

אופקיים ו/או משופעים ובשלבי ביצוע שונים. המחיר כולל יישור תחתית החפירה באמצעות 

מנהל ס"מ, והידוקו בהתאם להנחיות  20של עד  חפירה או באמצעות מילוי בחומר נברר בשכבה

 והידוק תחתית המחפורת. מחיר היחידה כולל את כל העבודות הכרוכות ביישור הפרויקט

 לוי.ת האיכות לתחילת מיובקבלת אישור הבטח

 חפירה למבנה תת"ק בתחום התחום ע"י כלונסאות הדיפון 

ללא הבחנה בין חפירה בשלבים  )מ"ק( בסעיף מדידה אחד לפי  נפח המדידה לתשלום תהיה

 שונים ו/או חפירה באיזור עם ו/או ללא קירוי וכן לרבות חפירה בסמיכות לכלונסאות הדיפון. 
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 עבודות עפר לכבישים. 51ק מדדנה לתשלום במסגרת פרחפירות בתחום פורטלים ת

 ניקוי פני כלונסאות הדיפון

מדד לתשלום בנפרד, והוא כלול במחיר ניקוי פני קירות חפורים ו/או כלונסאות דיפון לא יי

 החפירה. 

מחיר היחידה לעבודות החפירה כנ"ל יכלול גם את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה לרבות  

ת חול בלחץ אויר, סילוק הפסולת, חיצובים הדרושים להסרה וסילוק של בטון מיותר  ניקוי בהתז

 וכיו"ב.

 מדידה ותשלום לעבודות מילוי .2.501

לפי האמור במפרט כמפורט להלן ווכן שיטות המדידה יהיו  מילוי העבודות תכולת מחירי 

חומרים הנדרשים . מחיר היחידה לעבודות המילוי יהווה תמורה מלאה למלאכות וההכללי

 לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.

מחומר המילוי הנמדד לתשלום יכלול רק עבודות מילוי מחומר מובא, לא ישולם עבור מילוי 

 מקומי שעבר התאמה למילוי נברר ומחירו כלול במחירי עבודות החפירה.

לים ימדד עבודות מילוי למבנה כביש לרבות בתחום המנהרות, מבנה חפור כסה ואזורי פורט

 עבודות עפר לכבישים. 51לתשלום בפרק 

(: 51, 01 התשלום עבור מילוי מחומר מובא הינו קבוע וכולל את כל האמור במפרט זה )בפרקים

לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, עבור עבודה בשלבים, עבור נברר בדרוגים 

 שונים, או כל מגבלה ו/או תוספת אחרת.

 ידי יסודות וראשי כלונסאות גשרי שילוט ולהחלפת קרקע  ם, בצלמבנימילוי 

כולל כל עבודות המילוי הנדרשות נפח )מ"ק(, לפי כל עבודות המילוי למבנים ימדדו לתשלום 

 .לביצוע בשלבים השונים

המדידה לתשלום ללא אבחנה בין עבודות מילוי למבנים, מילוי להחלפת קרקע, ומילוי בצידי 

 שי כלונסאות.יסודות ו/או רא

ימדדו לתשלום בנפרד  Fortracשריון וחיזוק המשולבות בעבודות המילוי כדוגמת יריעות  יריעות

 לפי שטח )מ"ר(

    CLSM(Controlled Low Strength Material)מילוי  

. )מ"ק( לפי נפחלתשלום נמדד המבוצע כחלק מעבודות העפר למבני דרך  CLSMמילוי בחומר 

לצורך ביצוע העבודה בשלמותה לפי אכות הכרוכים מרים והמלואת כל הח מחיר היחידה כולל

 מפרטי היצרן. 

נפח המילוי הנמדד לתשלום כולל רק את התחומים לגביהם ניתנה הוראה מפורשת בכתב של מנהל 

 עבור תשתיות וכיו"ב. CLSMהפרויקט לביצוע העבודה ואינו כולל את עבודות מילוי 
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 .02תשלום בנפרד בפרק מילוי בבטון רזה יימדד ל

 מדידה ותשלום לעבודות הכנה .3.501

   פירוק והריסה חלקי מבנה קיימים מבטון ובטון מזוין

ימדד לתשלום של רכיבי מבנה כלשהם  מזוייןובטון  אלמנטי בטוןעבודות הכנה הכוללות פירוק 

שלבי יטת הביצוע,  נפח המבנה הנדרש לפירוק, שללא אבחנה בין חלקי מבנה שונים,  )מ"ק(  לפי נפח  

ככל שיש סעיף לעבודה בכתב הכמויות. במידה ואין סעיף לעבודת הכנה כלשהי,   –כיו"ב  העבודה ו

 הרי שהיא כלולה במחירי היחידה של שאר הסעיפים בכתב הכמויות.

עבודות  כולל את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה לרבותלעבודות השונות מחיר היחידה 

כדי שימוש בציוד כלשהו הנדרש לעבודה זו,  דוחים, ניסורים וכיו"ב תוךקי -העזר הנדרשות 

 פיגומים, סילוק הפסולת וכל אמצעי אחר הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה.

 קידוחי גישוש

קידוחי גישוש ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( ללא אבחנה בין קידוחים באורכים שונים כלשהם 

 אבחנה בין שלבי הביצוע.וללא 

, הוצאת הגלעינים ואחסונם בתיבות היחידה יהווה תמורה מלאה לביצוע הקידוחים ירמח

 , כולל מילוי הקדחים וכל שאר העבודות.ועריכת הלוגים מיוחדות

 בדיקות החומר יבוצעו ע"י אחרים.
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 עבודות בטון מזויין יצוק באתר     -   02פרק 

  כללי 02.1

עבודות הנדרשות לצורך הה להלן כוללות את רק זת בפוהכלול בטון מזויין יצוק באתרעבודות 

 רכיבי מבני דרך וכן מבנים פנימיים המבוצעים במסגרת מכרז זה בתחום המנהרות.ביצוע 

( של  Second layer: Permanent support)עבודות בטון מזוין יצוק באתר לביצוע הדיפון הפנימי 

 להלן. 54כלולות בפרק המנהרות 

 02ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות של פרק  לפי הוראות מסמך זה,כל העבודות תבוצענה 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(. 

במסגרת עבודות בטון מזוין יצוק באתר נכללים כל סעיפי העבודה הנדרשים לביצוע חלקי מבנה 

 באתר. כלשהם עשויים בטון מזוין יצוק

 28זק הבטון בגיל על סמך חו 118קט זה יקבע עפ"י ת"י  חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרוי -

 יום.

 סוג הבטון לאלמנטי המבנה השונים היצוקים באתר כמפורט בתכניות. -

תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה  -

 , מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.לתכנון תבניות ופיגומים

שם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים ברמה שיש ליי  בכל מקום -

 ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל.

, אלא אם צוין כך היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה -

 במפורש בתכניות.

מ"מ ויסולקו מי הצמנט   7יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק    יציקה(  )הפסקות  תפרי עבודהכל   -

הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר אישורה מפני הבטון. 

 להמשך הביצוע.

 פוליסטירן מוקצף.באמצעות מילוי ו/או התפשטות יבוצע  בין יציקותבכל תפרי ההפרדה  -

מצוינת ס"מ גם אם בתכניות לא  2X2הקטימה תהיה  תדכל הפינות תהיינה קטומות. מי -

המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע  יטוםומידת הק קטימה כלל. במקרה

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –קיטום 

 עובי הכיסוי לחלקי המבנה השונים עשויים בטון מזוין יצוק באתר יהיה כמפורט בתכניות. -

 ותבניות חשוף חזותיבטון  02.2

המתוארות להלן ולפי הוראות השונים יהיה בהתאם להנחיות  סוג התבניות ליציקת האלמנטים

 מנהל הפרויקט.
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ברמת גמר בטון בטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים היצוקים באתר יהיו פני הכל  -

יות קונסטרוקציה חזותי, היציקה בתבניות לפי המפורט בתכניות האדריכלות ו/או תכנ  חשוף

  .של האלמנטים השונים בהתאמה

של חלקי המבנה השונים  היצוקים באתר עליהם מיושמת מערכת איטום  יהיו  בטוןפני ה כל -

עשויות לבידים ופני הבטון יהיו חלקים ללא "זקן" , היציקה בתבניות ברמת גמר בטון חשוף

 ונזילות בקוי החיבור של הלבידים.

 .שבסעיף זה כל הדרישותבהתאם ל שונותבניות המשמשות ליציקות העל הקבלן לתכנן את הת

  השונות.התבניות תהיינה יציבות וחזקות ומתאימות לקבלת לחצי הבטון ביציקות 

חדשים יש להשתמש בלוחות וחות אנכיים במקרים בהם יידרש עיבוד פני בטון חשוף  בל

 לפי הבטון הנוצק.וקצעת  תופנה כההבלתי מ ההפיאמהוקצעים בשלושה צדדים. 

אופן , לרבות חזותי ו/או חשוף כללי לגבי תבניות בטון חשוףהביצוע יהיה לפי האמור במפרט ה

תבניות הקשירת תבניות מאושר, אופן מריחת התבניות בשמן התקנת התבניות מסוגים שונים,

יותר  לאנדרשת חלוקה מודולרית של אביזרי הקשירה ו חזותיבאלמנטים בעלי גמר בטון חשוף )

ע"י מהנדס מומחה לכך,  שיוכן. תכנון התבניות שימוש בחוטי קשירה גם לא בחוטים מגולבנים(

 בתבניות. וחלוקתם מטעם הקבלן, יכלול גם את תכנון אביזרי הקשירה פרישתם 

 אשפרה 02.3

של  02.01.07אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בפרק משנה 

 יות המפורטות להלן.ות להנחובכפיפ במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י( 02פרק 

 white curing sheetsתהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוג של פני שטח אופקיים אשפרה 

המהודקות למסגרות עץ, אשר יונחו ויפרשו על כל המשטחים הגלויים לעין. הבטון יורטב כנדרש, 

יקה פלסטית" בפלטת ות של התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על מניעת "סדותימנע כל אפשר

דקות לאחר גמר עבודה פני הבטון במשטח  20 -וסרוק נוסף כהמיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה 

 העליון.

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

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור במפרט הכללי לא יאושר  שימוש  בחומר אשפרה )חומר אוטם( 

 כלשהו.  Curing Compoundלי נוז

 מצע ליציקות 02.4

 בטון רזה .1.0402

 :הבאות בפרויקט זה ייעשה שימוש ביציקות בטון רזה למטרות

מהודקת(, מתחת לאלמנטי מבנה למיניהם פילוס ויישור של פני תשתית קיימת )סלע או קרקע   -

 15- 5בעובי ני התשתית, בעובי הדרוש כדי ליצור יישור ופילוס של פ )אפקיים ו/או משופעים(

. פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אפקית, משופעת ס"מ

 .בהתאם לצורך -או אנכית 
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סלע או קרקע מהודקת(, מתחת לאלמנטי מבנה למיניהם פילוס ויישור של פני תשתית קיימת ) -

בעובי הגדול ופילוס של פני התשתית,    בעובי הדרוש כדי ליצור יישור  )אפקיים ו/או משופעים(

. פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אפקית, ס"מ 15מ 

 בהתאם לצורך. -משופעת או אנכית 

  ת תת קרקעיות.מלוי חללים  מערו -

 ארגזי הפרדה .2.0402

הפרדה יהיה בכפיפות   ת אלמנטים שונים מבטון מזויין יצוק באתר באמצעות ארגזימצע ליציק

 פי הוראות מנהל הפרויקט.להנחיות המפורטות בתכניות ו/או ל

ון ועליהם מותקנת יריעת פוליאתילן ו/או שכבת בט  פוליביד )ארגזי סכינים(ההפרדה יהיו מארגזי  

 ס"מ לפחות.   15/15מ"מ בצפיפות    8רזה, יש להתקין ביציקת הבטון הרזה רשת זיון מרותכת קוטר  

  בטוניםת זיון לפלד 02.5

 466עפ"י ת"י  500w-רתיכים פ פלדת הזיון לבטונים )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים

שהו וזאת גם במקרים ובקוטר כלשימוש במוטות פלדה באורך מאושר  ,3 חלק 4466ת"י ו 1חלק 

ת רשתו .500w-ולא פ 400w-בהם סימון מוטות הזיון בתכניות הוא סימון עפ"י ת"י פלדה פ

 . 4חלק  4466לפי ת"י  500w-פפלדה רתיכה ותכות יהיו ממוטות מצולעים מר

 לכיפוף זיון. 5חלק  4466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י 

ינתן י. אם  מנהל הפרויקטמצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מככלל, אין לרתך זיון  

תוך י)דלות מימן( והר  ASWE  7018דות בעלות  סימון  תוך באמצעות אלקטרויאישור כזה, יהיה הר

. לאחר בצוע הריתוך יש מנהל הפרויקט(, ובכפיפות להנחיות 1)חלק  466יהיה לפי הנחיות ת"י 

 קה(.להסיר את קצף הריתוך )של

תוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה ידרש להוכיח כי תסבולת הריהקבלן י

 . ם להוראות מנהל הפרויקטבהתאהכל תוך מדגמי, ילר

של הזיון   מדויקבסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום  

 ס"מ. 5במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המינימלי  מבחינת מפלס ומיקום אופקי. בשטחים הבאים

תמיכות לזיון גש בזאת כי במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מוד 02.01בנוסף לאמור בפרק 

עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( מכופפים במידות שיבטיחו 

ותו וקוטר המוט את החוזק הדרוש לתמיכת הספסל תבטיח את יציב תמיקום נכון של הזיון, צור

 ומידותיהם ים הספסלכמות תמיכות הזיון אינן מתוארות בתכניות ועל הקבלן לקבוע את הזיון. 

 כך שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב.

 

 

   הבטון ותכן תערובת בטון 02.6
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המבוצעות עפ"י ו/או בטון מותז האמור להלן מתייחס לכלל עבודות בטון מזויין יצוק באתר 

 להלן. 54, 23, 02פרקים 

 :466ות"י  118, ת"י 26מותר לשימוש בטון בחוזק המפורט להלן והעומד בדרישות ת"י 

 )בטון "רזה"( לשימושים לא קונסטרוקטיביים בלבד. 20-ב -

 אלמנט בטון מזויין לא דרוך(.)סוג בטון מינימאלי ל 40-ב -

 אטום למים . 40-ב -

 אין להשתמש בבטון קל. -

עפ"י הנחיות יבוצע לכל תערובות הבטון המיועדות לאלמנטי המבנה השונים  הבטון תערובת תכן

 לש חשיפה ודרגת סביבה תנאי עבורללי לעבודות סלילה וגישור במפרט הכ 02.01.03פרק משנה 

 .1 חלק 466"י ת 3.2 טבלהעפ"י  4מסוג  רכיב –יצוק באתרמבנה מבטון מזוין ה רכיביכלל 

ע"י יועץ מיוחד מטעם העבודה בוצע ת נסיוןלתכנן תערובת בכל המקומות בהם יידרש הקבלן 

בדק )ולא ע"י המפעל המספק בטון(. התערובת תיבלן, שהוא מהנדס רשום וטכנולוג בטונים, הק

במעבדה מוסמכת בבדיקות חוזק, עבידות, והתכווצות. היועץ הנ"ל יקבע גם את שיטת היציקה, 

וכיו"ב. התכנון הנ"ל וכן תכנית היציקה   , האשפרהקצב היציקה, כווני היציקה, עבוד הבטון הנוצק

ץ הנ"ל טעון קבלת אישור תחילת היציקות. היועיום לפני    60לפחות    מנהל הפרויקטלאישור  יוגשו  

 מראש. מנהל הפרויקט

 תכנון התערובת יהיה לפי דרישות התקנים הישראליים ובכפיפות לאמור להלן:

 .בהתאם להנחיות ת"י בהתאם לסוג הבטוןתכולת צמנט מקסימלית  -

 ת ת"י בהתאם לסוג הבטון.ההנחיו צמנט לא יעלה על -יחס מים   -

, ויתאים להובלה ולשימת הבטון 601ות"י  26לפי ת"י  4Sיפחת מדרגה סומך הבטון לא  -

 ועיבודו.

-CEM  מסוג  הצמנטומעלה ובטונים בעלי דרישה לגמר חשוף חזותי יהיה  50-בטונים בחוזק ב -

I  1לפי ת"י 

סוגים )לפחות(: פוליה, עדש, שומשום, חול מודרג וחול נקי,  4 -יהיו מ 1האגרגטים לפי ת"י  -

 .האגרגט יותאם לצפיפות הזיון בפועל לי שלמקסימגודל 

 .השתיימים יהיו מי ה -

 . במידה ויידרשמוסף לקיזוז ההתכווצות  -

 סיבי פוליפרופילן במידה ויידרש. -
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, )מעכבי התקשרות 896ת"י הנחיות בכפיפות ליהיו  נוספים במידה ויידרשומוספים כימיים  -

יש לוודא שמוספים כווצות  יזוז ההתמוסף לק  . במקרה של תכן תערובת עם  ומוספי על בלבד(

 אינם סותרים את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות. אלו 

 ולקבל את אישורו לאמור להלן: מנהל הפרויקטבמסגרת בדיקות התערובת יש לבדוק, לדווח ל

 יום. 28,14,7,3פתחות החוזק בגיל הת -

 מן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות.ז -

 יום. 28,14,7,3שינויי נפח הבטון  בגיל  -

 משקל סגולי. -

 כולת אויר.ת -

 דקות. 30דקות מרגע הוספת המים, מדוד כל  120סומך והפסדי הסומך במשך  -

 מרים.ופרוט יחסי התערובת ומקורות הח -

 .מנהל הפרויקטאושר ע"י  התכנוןהקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטונים, אפילו אם 

 מבנה חפור כסה ומבני עזר .702

ות רצפות, קירות, תקרות, קורות וכיו"ב יהיו עשויים בטון מזויין יצוק המבנה לרבכל רכיבי 

רות מבנה חפור כסה . תערובת הבטון לקירות ולתק40-באתר עפ"י פרטי התכניות. סוג הבטון ב

 :ק"ג/מ"ק 2וכלל מרכיבי מבני העזר תכלול תוספת סיבי פוליפרופילן בכמות 

עיבוד עיבויים  ות, בעובי קבוע ו/או משתנה לרבותרצפות מונחות אופקיות ו/או משופע -

 בתחתית הרצפה ו/או קורות תחתונות.

 לרבות ווטות בראש הקירותקירות ו/או מחיצות בעובי קבוע ו/או משתנה בגובה כלשהו  -

קירות בעובי קבוע ו/או משתנה בגובה כלשהו יצוקים כנגד קירות ציפוי כלונסאות דיפון,  -

ום המיושמת ע"ג יציקות הציפוי. באיזורי הקצה תבוצע יציקת היציקה כנגד מערכת איט

ין ירות הנ"ל יבוצע מילוי במרווח בהקירות כנגד תבניות ולאחר השלמת מערכת האיטום לק

 .CLSMקירות לקירות דיפון באמצעות מילוי 

תקרות ביניים ו/או תקרות עליונות לרבות תקרות אופקיות ו/או משופעות בעובי קבוע  -

 .ו/משתנה

 קורות עליונות )קורות מצח( באיזורי פורטלים. -

 אלמנטי בטון לערוגות המבוצעות ע"ג תקרת המבנה יבוצעו עפ"י פרטים טיפוסיים בתכניות  -

 המבנים יהיה עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות, והמפורט להלן:ביצוע 

 . חלפת קרקעהבתוך ו/או הקרקע הטבעית המבנים ביסוס רדוד ע"ג ביסוס  -
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לאחר חישוף הקרקע לעיל.    01בפרק  התאם להנחיות  הכנת תשתית ולהחלפת קרקע בות לעבוד -

ך תבוצע החלפת קרקע למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור התשתיות ובמידת הצור

 בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

 לעיל והוראות מנהל הפרויקט. 01עבודות מילוי מעל תקרות לפי הוראות פרק  -

ה בין קטעי מבנה המבוצעים בשלבים עפ"י הפרטים בתכניות לרבות הפסקות יציקעיבוד פרטי   -

 מיקום התפר, פרטי חיבור, התקנת מוטות מייתדים )אינסרטים( 

יצוק בתבניות חים  הגלויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי השטכל  -

 .תואר בתכניותלבידים ו/או לוחות אנכיים ו/או חיפוי אבן, הכל בהתאם למ

 להלן. 05קרקע יאטמו כמפורט בפרק הפני קירות הבטון הבאים במגע עם  -

או יריעות ניקוז ו/או צינור ו/ PVCפרטי ניקוז לרכיבי מבנה שונים לרבות נקזים מצינור  -

שרשורי רציף עטוף בפילטר חצץ עם עטיפת בד גאוטכני לפי פרטי התכניות והוראות סעיף 

 להלן. 02.11

חלקי המבנה השונים יש לוודא התקנת כל האביזרים המשוכנים, צנרות  וע יציקתלפני ביצ -

 ושרוולים לתשתיות הכל עפ"י תכניות היועצים למערכות השונות.

 קירות תומכים   .802

 קורת ראש כלונסאות דיפון .1.802

 תבוצענה כקורות רציפות ברוחב קבוע 40-קורות ראש כלונסאות של קירות הדיפון מבטון ב

בחתך יצוקות בראש כלונסאות דיפון לפי החתכים הטיפוסיים בתכניות, לרבות מעקות עליונים 

 ה המתוארים בתכניות.כלשהו היצוקים ע"ג קורות הראש עפ"י שלבי היציק

  היציקה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה.

 יציקות ציפוי לקירות כלונסאות דיפון .2.802

 סעיףהנחיות    יפני הכלונסאות ליציקה עפ"  תעבודות ניקוי והכנ  השלמתלאחר  בוצע רק  היציקה ת

. 118לפי ת"י  40-ב. הבטון ביציקה זו יהיה מסוג מנהל הפרויקטואושרו ליציקה ע"י  לעיל 01.1.5

 .בתכניות המתוארים לפרטים ובהתאם 02.5 סעיף הנחיות לפי הזיון פלדת

ע"י צורת הכלונסאות ויש  כונה, שכן זרימת הבטון מאולצתיש להקפיד על ויברציה טובה ונ

העבידות בתנאי  רשאי להשתמש במוסף לשיפור הקבלןלהבטיח שביציקה זו לא יהיו קיני חצץ. 

 לכך מראש. מנהל הפרויקטשיקבל את אישור 

 קירות זיזיים .3.802

לפי החתכים הטיפוסיים קירות תומכים מסוג קירות כובד מבטון מזויין )קירות זיזיים( מבוצעים  

ו/או עקום בחתכים קבועים ו/או  ישראופקי בתוואי ובגבהים משתנים המתוארים בתכניות, 

 משתנים וכיו"ב.
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 .118לפי ת"י  40-חלקי המבנה מבטון בכל 

 ביצוע הקירות עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות והמפורט להלן:

בפרק חלפת קרקע בהתאם להנחיות  ה  בתוךו/או  ביסוס הקירות יבוצע בתוך הקרקע הטבעית   -

לאחר חישוף הקרקע לעיל ולחתכים הטיפוסיים לעבודות העפר המתוארים בתכניות.  01

ובמידת הצורך תבוצע החלפת קרקע  השתיתלמפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור 

 בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

וד, היסעובי אם לפרטי התכניות. יציקת יסודות הקיר תהיה ע"ג וכנגד מצע בטון רזה בהת -

פלסי פני בטון, עיבוד פני הבטון והפסקות יציקה לפי המתואר בתכניות. ממידות שן תחתונה,  

יציקת שן תחתונה של היסודות תתבצע יחד עם יציקת היסוד ללא הפסקת יציקה. מודגש 

 בזאת כי לא תאושר יציקת שן תחתונה כנגד דפנות חפירה ו/או תבניות.

תכניות לרבות שלבי העבודה, סדר היציקה ומיקום ות תהיה עפ"י המתואר בהקיר יציקת -

מטר. חיבור קטעי הקירות  15תפרים. בכל מקרה לא יבוצעו קטעי קירות באורך הגדול מ 

בתחום התפר יהיה עפ"י פרטי התכניות לרבות התקנת מוטות מייתדים, סתימה אלסטומרית 

 מילוי התפר וכיו"ב. 

בוצעות בראש הקירות התומכים תבוצע בנפרד ורות עליונות מבטון ו/או ק יציקת הגבהות -

מיציקת קטע עליון של קיר תומך, הכל לפי הפרטים הטיפוסיים המופיעים בתכניות לרבות 

 עיגון מכלולי ברגי עיגון למעקות פלדה. 

בגמר  כל שטח פני הקירות הגלוי לעין במצבם הסופי יהיה בגמר בטון חשוף חזותי חלק ו/או -

מת אבן ו/או חיפוי אבן בהתאם לפרטים ולחתכים הטיפוסיים בטון חשוף בעיבוד דוג

 המתוארים בתכניות אדריכלות. 

 להלן. 14עבודות חיפוי אבן יבוצעו לפי הנחיות פרק  -

על פני כל חלקי הבטון של הקורה הבאים במגע עם הקרקע במצב הסופי תיושם מערכת איטום  -

 . להלן  05הנחיות פרק פי ול סומן בתכניותעפ"י המ

 . להלן  02.11ולפי הוראות סעיף  סומן בתכניותתקנת מערכת ניקוז לקירות לפי המה -

 הגבהות בראש קירות תומכים )תושבות למעקות( .4.802

תהיה , 40 -בטון במ מסוגים שוניםבראש קירות תומכים ו/או קורות עליונות יציקת הגבהות 

הפרטים הטיפוסיים המופיעים בתכניות.  יציקת יר תומך הכל לפי  בנפרד מיציקת קטע עליון של ק

ההגבהות תכלול גם עיבויים מקומיים המהוים בסיסים לעמודי תאורה ו/או גשרי שילוט הכל לפי 

 הפרטים הטיפוסיים בתכניות.

התבנית בצד הפנימי  )הפונה אל הכביש( עשויה לבידים מצופים פורמאיקה. שים לב כי היציקה 

ן יש להקפיד על קבלת קו רצוף ללא שום גליות בכוון אנכי או אופקי, הווה אבן שפה ולכהזו מ

 וחלקות מוחלטת, יש להקפיד על דיוק הפינה הקטומה.
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 עיבוד תפרים ביציקת ההגבהה באיזור תפרי התפשטות יהיה לפי הפרטים בתכניות.

העיגון של ולל מכלולי ברגי לפני ביצוע היציקה יש לוודא התקנת כל אביזרי העיגון הנדרשים כ

 מעקות הגשר, מכלולי ברגי עיגון לעמודי תאורה ומכלולי ברגי עיגון לגשרי שילוט.

באחריות הקבלן לוודא כי מיקום מכלולי ברגי העיגון מהסוגים השונים כנ"ל יהיה תואם למידות 

 של מעקה הפלדה ולמיקום עמודי התאורה וגשרי השילוט.

ת זו אל ראש הקירות התומכים, תכנון זה יובא צעים לקשירת תבניעל הקבלן לתכנן את האמ

 לאישור מנהל הפרויקט ואין לבצע אותו לפני שהנ"ל אישר את התכנון. 

 (end blockאלמנט בלוק קצה ) .5.802

מטר או אחר ע"פ  3.60-2.80כחלק מעיצוב ראש קיר תמך באורך  (end block)אלמנט בלוק קצה 

המתוארים בהתאם לחתכים הטיפוסים  מבוצע בהמשך לקירות תומכים    -  הנחיית מנהל הפרויקט

עבודות לביצוע אלמנט בלוק קצה   סוג האלמנט יותאם על פי סוג המעקה שיסופק בפועל.בתכניות.  

 הבטון עפ"י הפרטים בתכניות.כוללות את עיגון מעקות הפלדה ביציקות 

 ק באתר   מבנים פנימיים בתחום מנהרות מבטון מזויין יצו 02.9

כל רכיבי המבנים הפנימיים המבוצעים בתחום חלל המנהרות לרבות רצפות תלויות, קירות, 

 .40-תקרות, קורות וכיו"ב יהיו עשויים בטון מזויין יצוק באתר עפ"י פרטי התכניות.סוג הבטון ב

 ע המבנים יהיה עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות, והמפורט להלן:ביצו

מבנה המבוצעים בשלבים עפ"י הפרטים בתכניות לרבות   ת יציקה בין קטעיעיבוד פרטי הפסקו -

 מיקום התפר, פרטי חיבור, התקנת מוטות מייתדים )אינסרטים( וכיו"ב

יצוק בתבניות שוף חזותי  השטחים  הגלויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חכל  -

 .לבידים ו/או לוחות אנכיים, הכל בהתאם למתואר בתכניות

התקנת רכיבים משוכנים ושרוולים באלמנטי בטון מזויין יצוק באתר עבור מערכות ותשתיות  -

 יהיו עפ"י המפורט בתכניות היועצים

 תעלות ניקוז .1002

רות ומתקני כניסה ו/או יציאה וכן תעלות ניקוז בחתך תעלה פתוחה  כולל אלמנטי רצפה, קי

 ם בתכניות. מאצרות יבוצעו עפ"י הפרטים העקרוניים המתוארי

 .118לפי ת"י  40-סוג הבטון ב

ביצוע תעלות הניקוז יהיה בשלבים עפ"י שלבי הביצוע של הפרויקט כולו  על פי הפרטים 

  המתוארים בתכניות וכמפורט להלן:

חלפת קרקע בהתאם להנחיות הבתוך  ו/או  יבוצע בתוך הקרקע הטבעית  תעלות הניקוז  ביסוס   -

לאחר חישוף ניות. ים לעבודות העפר המתוארים בתכלעיל ולחתכים הטיפוסי 01בפרק 
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ובמידת הצורך תבוצע החלפת  השתיתהקרקע למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור 

 קרקע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

ידי תפר עם -מחוברים ביניהם עלה, באורך כמתואר בתכניותבקטעים  וקותיצות הניקוז תעל -

 .זיון מייתד

המחבר בין חלקי  זיון מייתדתעלות הניקוז לרבות התקנת  תפשטות לאורךעיבוד תפרי ה -

 להלן. 05.02איטום תפרי התפשטות עפ"י סעיף  .המבנה על פי הפרטים הטיפוסיים בתכניות

או כנגד דפנות חציבה בכפוף לאישור מנהל /כנגד טפסות ו המבנה תהיה ת כל חלקייציק -

  פירה.לא תורשה יציקה כנגד דפנות החהפרויקט. 

יצוק בתבניות השטחים  הגלויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי  כל  -

 .לבידים ו/או לוחות אנכיים ו/או חיפוי אבן קיבוע ברטוב, הכול בהתאם למתואר בתכניות 

 להלן. 05יאטמו כמפורט בפרק  (זרומילוי ח)קרקע הפני קירות הבטון הבאים במגע עם  -

פלסי פני מהרצפות, עובי בטון רזה בהתאם לפרטי התכניות. היה  ע"ג מצע יציקת רצפות ת -

 יבוד פני הבטון והפסקות יציקה לפי המתואר בתכניות.בטון, ע

בקו הפסקת היציקה בין חלקי מבנה יש לבצע חספוס וניקוי של כל פני הבטון והברזל, פני  -

 ם.מ"מ עם ניקוי כל מי הצמנט העליוני 7הבטון יחוספסו לעומק 

רות יהיה על המבצע לשים לב לדרישות כיסוי הזיון המופיעות בתכניות. בהעדר הנחיות אח -

 ס"מ מעל הזיון הראשי. 5סוי יהכ

   מערכת ניקוז  02.11

 מערכת ניקוז לקירות תומכים .11.102

מערכת ניקוז לקירות רכיבי מבנה שונים תבוצע עפ"י הפרטים הטיפוסיים בתכניות לרבות יריעות 

 ז ו/או נקזים מקומיים וכמפורט להלן:ניקו

 או ש"ע מאושר וצינור ניקוז שרשורי.   delta-terraxמערכת ניקוז הכוללת יריעות מנקזות מסוג   -

לאחר יישום מערכת האיטום  קירותהיריעות המנקזות תותקנה על גבי הדופן הפנימית של 

 לחלקי מבנה אלו )ללא מערכת ההגנה(. 

במפלס תחתית היריעות, מוצא הצינור מ"מ מותקן  150ת ר לפחו, בקוטצינור שרשורי רציף -

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטי היצרן ולפי המתואר בתכניות. . לפי המתואר בתכניות

הנקזים מותקנים בקירות במרחקים ומפלסים לפי פרטי   4בקוטר " PVCנקזים מצינור  -

ליטר חצץ נקי עטוף יריעת   30מ  הקרקע של כל נקז יותקן פילטר חצץ המורכב    התכניות. בצד  

לס הנקזים יהיה מחומר גרנולרי. בחזית גרם/מ"ר. המילוי מעל מפ 400בד גאוטכני שמשקלו 

 הנקז תותקן רשת למניעת כניסת ציפורים ומכרסמים.
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רציף בקוטר   UPVCנקזים אנכיים מותקנים בקירות כלונסאות דיפון, לרבות צינור גלי מחורר   -

 הקיר עפ"י פרטי התכניות.בד גאוטכני, מוצא הצינור בחזית  מ"מ עטוף 80מינימלי 

 ניקוז למבנה חפור כסהמערכת  .11.202

צינור ניקוז שרשורי רציף, בקוטר לפחות מערכת ניקוז למבנה חפור כסה כוללת נקזים אורכיים )

( המותקנים מתחת רצפת המבנה ומעל תקרת מ"מ מותקן עם פילטר חצץ עטוף בבד גאוטכני 150

רטים למערכת הניקוז הכללית של המנהרות בהתאם לפ מערכת ניקוז זו מחוברת . מבנהה

 המתוארים בתכניות המבנים ותכניות מתכנן הניקוז.

 מוצא מערכת הניקוז הוא בחיבור למערכת הניקוז הכוללת הכל כמתואר בתכניות.

 מערכת ניקוז לקירות דיפון .11.302

מ"מ כולל  80 לים צינור שרשורי אנכי מחורר בקוטרנקזים בקירות הדיפון מכלונסאות כול

הכלונסאות לפני ביצוע יציקות הציפוי, מוצא הצינור מעל מפלס נקז פילטר חצץ, מותקן בין 

אורכי תחתון או מעל מפלס פני הקרקע בחזית הקיר, עפ"י הפרטים בתכניות. בחזית מוצא נקז 

 ים ומכרסמים.הגלוי במצב הסופי, תותקן רשת למניעת כניסת ציפור

  עבודות בטון מזויין יצוק באתר –מדידה ותשלום  02.12

 כללי .1.2102

רכיבי מבנה מבטון מזויין יצוק באתר ימדדו לתשלום לפי המפורט להלן בפרק זה ועפ"י סעיפי 

 המדידה המוגדרים בכתב הכמויות.

ר במפרטים הכלליים בנוסף לאמור להלן בסעיפי העבודות השונות מודגש במפורש כי בניגוד לאמו

באתר תוך אבחנה בין  קבוצות עיקריות של תהיה המדידה לתשלום של עבודות בטון מזויין יצוק 

 מבנים כמפורט להלן:

מבנה  –מבנים מבטון מזויין יצוק באתר בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של עבודות  -

המחירים  לתשלום ותכולתסעיפי המדידה : חפור כסה, מבני עזר ומבנים פנימיים במנהרות

 הלן.ל 02.12.5ואר להלן בסעיף של העבודות הנדרשות לביצוע מפורטת בהתאם למת

: בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של קירות תומכים מבטון מזויין יצוק באתרעבודות  -

סעיפי המדידה לתשלום ותכולת המחירים של העבודות הנדרשות לביצוע מפורטת בהתאם 

 הלן.ל 02.12.6לן בסעיף למתואר לה

סעיפי :  מבטון מזויין יצוק באתר  תעלות ניקוזל  בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה שעבודות   -

המדידה לתשלום ותכולת המחירים של העבודות הנדרשות לביצוע מפורטת בהתאם למתואר 

 הלן.ל 02.12.7להלן בסעיף 

מבטון מזויין יצוק  י שילוטי גשראלמנטבטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של עבודות  -

המחירים של העבודות הנדרשות לביצוע מפורטת סעיפי המדידה לתשלום ותכולת : באתר

 הלן.ל 02.12.8בהתאם למתואר להלן בסעיף 
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מחירי היחידה של סעיפי העבודות השונות מהווים תמורה מלאה לכל החומרים והמלאכות 

 מדידה לתשלום של כל סוג מבנה.הנדרשים לביצוע העבודות בהתאם לתכולת ה

 ה:בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק ז

כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, כאמור במפרט הכללי, ועפ"י  -

 . זה תכולת המחירים שבמפרט הכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט מיוחד

ת תמדד לתשלום לכלל נפח עבודו 30-בטון בתוספת תשלום עבור תערובת בטון השונה מ -

רכיבים מסוגים שונים, למעט סעיפי כמויות לגביהם צויין הבטון )מ"ק( ללא אבחנה בין 

 .30-במפורש סוג בטון שונה מבטון ב

לתשלום בנפרד  דיימדלא  ןניסיותכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות  -

 היחידה של סעיפי עבודות בטון מזוין. והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי

מדד יציקת מרצפים מסוג ועובי כלשהו גם כן לפי נפח )ולא יבניגוד לאמור במפרט הכללי, ת -

 לפי שטח(.

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. -

לתשלום בנפרד  דיימדלא ביצוע אשפרה לחלקי מבנה שונים מבטון מזוין יצוק באתר  -

 ל כלולה במחירי היחידה של סעיפי עבודות בטון מזוין.התמורה עבור הנ"ו

 כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. רולקות מחיר  -

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול במחירי  -

 הבטון ולא נמדד בנפרד.

ון באתר, כלול במחירי הבטון ולא נמדד מחיר ארגזי הפרדה המשמשים כמצע ליציקות בט -

 ד. בנפר

+ יריעות פוליאתילן + פוליסטירן מוקצף  XPMעבוד ובצוע הפסקות יציקה הכוללות רשת  -

 תקע( אינו נמדד בנפרד והוא כלול במחירי היחידה השונים.-ועיצוב התבנית )שקע

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

במסגרת האלמנט והן אינן נמדדות ומשולמות בנפרד וזאת ללא תלות  בבליטות משולם

 במידותיהן.

מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול במחירי היחידה של עבודות  -

בור הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט ע רד.הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפ

 םפירוקזמניות, ביצועם, התקנתם, אחזקתם השוטפת, תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות 

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

 בנפרד. הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם
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ם,  לא ימדד נה כלשהם, כדוגמת מעברים לצנרת מיהכנת פתחים ו/או מעברים ברכיבי מב -

לתשלום בנפרד וכל עלויות העבודה והחומרים הנדרשים יכללו במחירי היחידה של אלמנטי 

 המבנה השונים.

 להלן. 05עבודות איטום ימדדו לתשלום לפי הנאמר בפרק  -

 להלן. 14לפי הנאמר בפרק עבודות חיפוי אבן ימדדו לתשלום  -

 19ימדדו לתשלום לפי הנאמר בפרק רכיבים משוכנים בבטון ש לרבות עבודות מסגרות חר -

 להלן.

 23עבודות כלונסאות ביסוס ודיפון וקידוחים לייצוב קרקע ימדדו לתשלום לפי הנאמר בפרק   -

 להלן.

 בטון חשוף חזותי  ותבניות 2.202.1

 םאופקייים, . מחיר היחידה זהה למשטחים אנכי)מ"ר( שטח קבלת בטון חשוף חזותי נמדדת לפי

פלדה, לוחות אנכיים או ללא אבחנה בין סוג התבניות לרבות  משופעים עקומים ומעוגלים

  .ו/או טגו וכיו"ב לבידים מצופים פורמאיקה ,םאופקיי

 בטון חשוף חזותי  ןבעניימחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי  

 בצמנט ללא אפר פחם.לרבות שימוש 

 בטון רזה .3.2102

מחיר לתשלום לפי נפח )מ"ק(, תוך אבחנה בין סעיפי התשלום המפורטים להלן. בטון רזה יימדד 

 העליון.בטון רזה כולל תמיד את ההחלקה של פני המשטח 

הדרוש כדי ליצור יישור ופילוס כלשהו  בטון רזה המיועד לפילוס ויישור של פני תשתית בעובי   -

ול ום רק לאלמנטי מבנה עבורם מודגש במפורש להלן כי אינו כלשל פני התשתית, ימדד לתשל

מודגש במפורש כי בטון רזה המשמש כשתית לקירות  במחיר היחידה של אלמנטי המבנה.

סוג ו/או תעלות ניקוז לא ימדד לתשלום ומחירו כלול במחיר היחידה של  תומכים מכל

בנפח הנמדד לתשלום של אלמנטי   וכן מודגש כי נפח הבטון הרזה לא יכלל  אלמנטי מבנה אלו

ס"מ ימדד לתשלום רק אם אושר לביצוע מראש  5ביצוע בטון רזה בעובי הגדול מ  ו.מבנה אל

 במפורש בכתב ע"י מנהל הפרויקט.

  .שיאושרו מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט מערות תת קרקעיותשל לוי חללים  מ -

למערכת האיטום לא נכלל בנפח הנמדד מודגש במפורש כי בטון רזה המשמש כמערכת ההגנה 

 להלן. 05, בטון זה ימדד לתשלום כמפורט בפרק  02בודות בטון רזה פרק לתשלום של ע
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 פלדת זיון לבטונים 4.202.1

שונים תהיה לדת זיון לבטונים יצוקים באתר של אלמנטי בטון מזויין ה ותשלום של פמדיד

 בהתאם למפורט להלן:

  , מדרכת בטון ותעלות ניקוז יצוקות באתרגים שוניםתומכים מסו רכיבי קירותבפלדת זיון  -

ק"ג/מ"ק בטון לא תמדד לתשלום ותכלל במחירי היחידה של  140בכמות מקסימלית של 

הכמות הכוללת הנ"ל כוללת את מוטות הזיון המותקנים  בנה מבטון מזויין.רכיבי המ

ות זיון המשמשים כמוטות מייתדים באלמנטי הבטון המזויין עפ"י תכניות הביצוע לרבות מוט

 מגולוונים המותקנים בתפרים בין אלמנטי מבנה.

כמות פי מחושבת לק"ג/מ"ק בטון,  140בכמות העולה על באלמנטים הנ"ל, פלדת זיון  -

ממוצעת עבור כלל עבודות הבטון המזויין לקירות עפ"י אבחנה בין סוגי קירות, תמדד 

 נפרד כתוספת תשלום.לתשלום בנפרד ותשולם בסעיף מדידה 

, מדרכת בטון ו/או תעלות ניקוז קירות תומכים מסוגים שוניםמבנה שאינם  רכיבי  זיון בפלדת   -

 )טון(.תימדד  לתשלום לפי משקל כנ"ל 

מודגש במפורש כי לא תשולם כל תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך 

 ולוונים כנ"ל.כלשהו ו/או עבור הדרישה למוטות זיון מג

ים"(  עשויים מוטות זיון שומרי מרחק מסוג כלשהו וכן תמיכות לזיון )"כסאות" ו/או "ספסל

מכופפים לא נכללים במדידת כמות פלדת הזיון ברכיבי הבטון ויהיו כלולים במחיר היחידה כנ"ל. 

ם דים לתשלואינם נמד מנהל הפרויקטריתוכי זיון, אם נדרשים בתכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י 

 ומחירם, כולל מחיר בדיקתם, יהיו כלולים במחירי היחידה. 

יון המשמשים כמוטות מייתדים המותקנים בתפרים של אלמנטי מבנה שונים  לא נמדדים מוטות ז

 לתשלום בנפרד והם יכללו בפלדת הזיון של אותו אלמנט תוך אבחנה כמפורט לעיל.

 יים בתחום מנהרותם פנימומבני מבני עזר, מבנה חפור כסה .5.1202

לרבות חפור כסה, מבני עזר ומבנים  לתשלום של חלקי מבנה מבטון מזויין יצוק באתר מדידה 

( תוך כדי אבחנה בין רכיבי המבנה מ"קלפי נפח )תיעשה פנימיים המבוצעים בתחום מנהרות 

 גובה ואורך(.   ללא אבחנה במידות האלמנטים )עובי,השונים כמפורט בסעיפי כתב הכמויות, וזאת  

י ו/או רוחבי כולל עיבויי רצפות מונחות לרבות רצפות אופקיות ו/או משופעות בשיפוע אורכ -

 .כלשהורצפה בעובי וברוחב כלשהם, ללא אבחנה בין רצפות בעובי 

קירות ללא אבחנה בין קירות בעובי קבוע ו/או משתנה, קירות מישוריים ו/או עקומים וללא  -

וטות בראש קירות כלולות בנפח הנמדד לתשלום ולא תמדדנה לתשלום אבחנה בעובי קירות. ו

 בנפרד:

 .כלשהואופקיות / משופעות עובי קבוע / משתנה ללא אבחנה בין תקרות בעובי תקרות  -
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צידי המנהרות ימדדו לתשלום לפי  2מדרכות בטון מבוצעות ע"ג תעלות תשתית ומערכות ב -

שונות וללא אבחנה בין מדרכות המבוצעות  נפח )מ"ק( ללא אבחנה בין מידרכות במידות

כסה ו/או פורטלים, מחיר היחידה כולל את המפורט בתחום המנהור ו/או בתחום מבני חפור 

 להלן:

 לעיל. 02.12.4כמפורט בסעיף  פלדת הזיון -

 ק"ג/מ"ק בכל הרכיבים הרלוונטיים כמפורט. 2תוספת סיבי פוליפרופילן בכמות  -

 פרטי התכניות. עיבוד פני בטון בסירוק לפי -

 .אלסטומריותלרבות סתימות יציקה עיבוד תפרים בין קטעי  -

קבלת קו רצוף ללא שום גליות בכוון אנכי או לרבות )הפונה אל הכביש( עיבוד דופן המדרכה  -

פני המדרכה הפונים לכביש כולל הקיטום יהיו   .טומהועיבוד פינה קאופקי, וחלקות מוחלטת,  

 דרות ע"י יועץ הבטיחות/יועץ פיזי.זהים לאבן שפה במידות המוג

שור והידוק השתית לפני היציקה, בהתאם להנחיות מנהל מחיר המדרכה כולל את יי -

 הפרויקט. במידה ויידרש מילוי מבוקר בין השתית למדרכה, הוא ישולם בנפרד. 

 קירות תומכים .6.1202

( תוך כדי מ"קלפי נפח ) תיעשהלתשלום של חלקי מבנה של קירות תומכים מבטון מזויין  מדידה 

תוך אבחנה בין יסודות, ראשי כלונסאות, תב הכמויות( ואבחנה בין סוגי הקירות )כמפורט בכ

ראש קיר ו/או   ללא אבחנה במידות האלמנטים )עובי, גובה ואורך(. הגבהות  ,, יציקות ציפויקירות

 הטיפוסיים.נמדדות לתשלום יחד עם הקירות בהתאם לחתכים  בראש הקירותמעקות בטון 

 :המפורט להלןמחיר היחידה למ"ק בטון כולל גם את 

 עבודות העפר הנדרשות לביצוע הקיר עפ"י הפרטים הטיפוסיים בתכניות הביצוע. -

 לעיל. 02.12.4כמפורט בסעיף  פלדת הזיון -

 לעיל. 02.12.3כמפורט בסעיף  הבטון הרזה -

 .עיבוד תפרים בין קטעי קירות לרבות סתימות אלסטומריות -

בקירות, הכל עפ"י הפרטים המותקנים עם פילטר חצץ   4בקוטר " PVCזים מצינור קנ -

 הטיפוסיים בתכניות הביצוע.

 עיגון מעקות פלדה )מעקות גשר( ביציקות הבטון של אלמנטי בלוק קצה. -

 

עבור כל העבודות, החומרים תמורה מלאה ה וויהעפ"י סעיפי התשלום המפורטים לעיל התשלום 

 וכמפורט להלן: ם לביצוע כל חלקי המבנה כנדרשוהציוד הדרושי
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תוספת למחירי הבטון לקבלת בטון חשוף חזותי תימדד בנפרד לפי שטח )מ"ר( יחד עם כל  -

 סוגי התבניות.אלמנטי מבנה שונים ו/או שטחי הבטון החשוף החזותי ללא הבחנה בין 

החפירה השונים וללא קירות הציפוי ימדדו לתשלום לפי מ"ק ללא אבחנה בין יציקות בשלבי  -

קיר לראש קיר. קוצים המשמשים לחיבור בין הכלונסאות לבין יציקת הציפוי  הבחנה בין

כלולים במחיר היחידה של קירות הציפוי לרבות אספקתם, התקנת המוטות, הקידוח והעיגון 

 באמצעות דבק האפוקסי שכלול גם כן.

פורט כים כמויכלל בנפח הקירות התומלא ימדד לתשלום בנפרד    (end block)אלמנט בלוק קצה   -

 לעיל.

וצינור ניקוז   delta-terraxהכוללת יריעות מנקזות מסוג לקירות מסוגים שונים מערכת ניקוז  -

 .תמדד לתשלום לפי שטח יריעות מנקזות )מ"ר( ואורך צינור שרשורי )מ"א( שרשורי

אש קירות נמדדים מכלולי ברגי עיגון למעקות פלדה ו/או לעמודי תאורה המותקנים בר -

 להלן. 19כמתואר בפרק 

יצוע תפרים בין קטעי קירות לרבות עבוד הפסקת היציקה, מילוי התפרים בפוליסטרין ב -

סתימה אלסטומרית    .קירותהמוקצף לא ימדד לתשלום ומחירו כלול במחיר היחידה לביצוע  

 להלן. 05לא תמדד לתשלום בנפרד כאמור בפרק 

הזיון של כלל המבנים ללא לדת לא יימדד לתשלום בסעיף פ זיון מייתד המותקן בתפרים -

 תוספת מחיר מיוחדת להתקנת המוטות.

 להלן. 14 פרקבנפרד בוי אבן לקירות הנ"ל נמדד חיפ -

 תעלות ניקוז .7.1202

ו/או מתקני כניסה של מעבירי מים  כל חלקי המבנה מבטון מזויין יצוק באתר של תעלות ניקוז

( תוך הבחנה בין האלמנטים השונים לפי המפורט בכתב לפי נפח )מ"ק ימדדו לתשלום צינוריים

 הכמויות ובהתאם להוראות הבאות:

מרצפי בטון לתעלות ניקוז, בעוביים שונים לרבות קורות תחתונות )קורות שן( בחתכים  -

 כלשהם.

או נגד תבניות ו/קירות בטון לתעלות ניקוז, בעוביים שונים ללא אבחנה בין קירות היצוקים כ -

 ה.דפנות חציב

 המפורט להלן:מחיר היחידה למ"ק בטון כולל גם את 

 עבודות העפר הנדרשות לביצוע הקיר עפ"י הפרטים הטיפוסיים בתכניות הביצוע. -

 לעיל. 02.14.4כמפורט בסעיף  פלדת הזיון -

 לעיל. 02.14.3כמפורט בסעיף  הבטון הרזה -
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 .ותלרבות סתימות אלסטומריעיבוד תפרים בין קטעי קירות  -

המותקנים בקירות, הכל עפ"י הפרטים עם פילטר חצץ   4בקוטר " PVCנקזים מצינור  -

 הטיפוסיים בתכניות הביצוע.

עבור כל העבודות, החומרים תמורה מלאה ה וויהעפ"י סעיפי התשלום המפורטים לעיל התשלום 

 הלן:וכמפורט ל והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי המבנה כנדרש

חשוף חזותי תימדד בנפרד לפי שטח )מ"ר( יחד עם כל טון לקבלת בטון תוספת למחירי הב  -

 סוגי התבניות.אלמנטי מבנה שונים ו/או שטחי הבטון החשוף החזותי ללא הבחנה בין 

 גשרי שילוט .8.1202

 לפי נפחתיעשה לתשלום של חלקי מבנה של מבטון מזויין יצוק באתר של גשרי שילוט מדידה 

 או עמודונים במידות כלשהן.ראשי כלונסאות ו/( ללא אבחנה בין מ"ק)

 מערכת ניקוז  .12.902

מערכת ניקוז לקירות רכיבי מבנה שונים תמדד לתשלום תוך אבחנה בין מערכות הניקוז השונות 

 המפורטות לעיל ולפי הסעיפים בכתב הכמויות.

 .)מ"ר( ימדדו לתשלום לפי שטח Delta Terraxיריעות ניקוז מסוג  -

מחיר היחידה כולל את כל )מ"א(,  לתשלום לפי אורך ד)נקז אופקי( יימדז שרשורי צינור ניקו -

לרבות צינור  החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע לפי הנחיות היצרן והמתואר בתכניות

 הניקוז ,הבד הגיאוטכני ופילטר החצץ וכיו"ב, ולרבות חיבור הנקז למערכת הניקוז הראשית.

מחיר היחידה כולל את כל )מ"א(,  לתשלום לפי אורך ודת יימדנקזים אנכיים בין כלונסאו -

לרבות צינור הניקוז ,הבד הגיאוטכני וכיו"ב, ולרבות החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע 

 וצא  הנקז בחזית הקירמ

באלמנטי מבנה לא ימדדו בנפרד המותקנים עם פילטר חצץ   4בקוטר " PVCנקזים מצינור  -

 היחידה.  והם כלולים בשאר מחירי

לצורך ביצוע העבודה בשלמותה לפי מרים והמלאכות הכרוכים ומחיר היחידה כולל את כל הח

  .והמתואר בתכניות מפרטי היצרן
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 יטוםעבודות א -   50פרק 

 כללי 05.1

תיושמנה על מתייחסות למערכות איטום למבנים השונים והן המפורטת להלן איטום מערכות ה

מערכת איטום למנהרות  בהתאם לסוגי המבנים השונים. וןטבכל שטחי הפנים של אלמנטי 

 להלן. 54מפורטת בפרק 

שנים לפחות.  10של  תכנון האיטום יבוצע על ידי יועץ מומחה לאיטום מטעם הקבלן בעל ניסיון

היועץ המומחה לאיטום יתכנן את מכלול כל מערכות האיטום הנדרשות בפרויקט כולל התחשבות 

הקיים של המערכת, בשלבי הביצוע וכו'. הקבלן יכין ויגיש לעיון  בסוג המבנה, בדרישות

ם האיטום של כל המבניוהתייחסות מנה"פ מפרט לנושא איטום עבור מכלול כל אחת ממערכות 

בפרויקט, לרבות כל פרטי האיטום והמפגשים הנדרשים עם המעקות, התפרים, החפיות, הנקזים, 

 ל בהתאם למפרט שיאושר על ידי מנה"פ.איי תנועה, מדרכות, שוחות וכו', ויפע

טום מומחה, אשר הוסמך ממכון התקנים לבצע יכל עבודות האטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן א

מסוג העבודות המבוצעות במסגרת מכרז זה, ובעל נסיון של עבודות שביצע בסדר עבודות איטום 

ודה של "אוטם מורשה" ממכון ל הראשי של הקבלן יהיה בעל תעגודל של עבודה זו. ראש הצוות ש

איטום וראש הצוות יאושרו מראש קבלן ה ראש הצוות יימצא כל משך העבודות באתר. קנים.הת

 ע"י מנה"פ.

אישורים על ביצוע עבודות איטום לפחות בשלושה  נה"פקבלן האיטום נדרש להמציא למ

-י של לא פחות מפרויקטים בחמש השנים האחרונות )פרויקטים שהסתיימו ונמסרו( בהיקף כספ

 מיליון ₪ בכל פרויקט. 1.5

צרן ולאחר השלמת הכנת השטחים כולל תיקוני בטון, ישום מערכת האיטום יהיה לפי הנחיות הי 

וכיו"ב. אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום לרבות ניקוי פני הבטון  ביצוע רולקות,  

 פריימר לפני קבלת אישור בכתב של מנהל הפרויקט.

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

כחלק מהעבודה על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל עבודת 

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

לן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי המקצוע, לאיטום. היה והקב

 עבודה המתוכננת, עד להשלמת כל ההכנות.לא תבוצע ה

עבודות האיטום תבוצענה בשלבים. על הקבלן להביא זאת בחשבון ולתכנן את שלבי העבודה 

טח רציפות האיטום בהתאם לרבות פרטי החיבור בין מערכות האיטום בשלבים השונים, כך שתוב

 וההתחברות המושלמת. הקבלן יציג התכנון מראש.

הוכחת האטימות של המערכות השונות בדגש על אזורי חיבורים ותפרים. פרטי הקבלן יבצע ניסוי  

 ואופן הניסוי יוגש ע"י הקבלן לאישור מנה"פ.

דות האיטום קבלת אישור מנהל הפרויקט להשלמת עבואין להתחיל בעבודות מילוי הקרקע לפני 

 הנ"ל.    
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 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע .205

בטון הבאים במגע עם המפורטת להלן תיושם על כל שטחי הפנים של אלמנטי איטום מערכת ה

 בכתב שיש לבצע את האיטום.מנהל הפרויקט  גביהם יורה  במצבם הסופי וכן ע"ג שטחים ל  קרקע  

ל תיקוני בטון, היצרן ולאחר השלמת הכנת השטחים כול  ישום מערכת האיטום יהיה לפי ההנחיות

ו בצבע אפור היעד שפני הבטון י    אמצעי דומההתזת חול או  פני הבטון בעזרת  ניקוי  ביצוע רולקות,  

אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום לרבות פריימר לפני קבלת אישור  בהיר אחיד.

 בכתב של מנהל הפרויקט.

 יטומנית והיא תבוצע עפ"י השלבים הבאים:תהייה מערכת במערכת האיטום 

חיתוך חוטי ס"מ,  5*5במידות  30-וני בטון, ביצוע רולקות בטון בהכנת השטח כולל תיק -

ס"מ וסתימת השקעים במלט אפוקסי, סתימת  2קשירה, או אביזרי קשירה אחרים בעומק 

 חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים.

עד  200בכמות של  1752/1ותקן ת"י  1430/3תואם לתקן ישראלי ת"י יישום פריימר ביטומני  -

 ."רג"ר/מ 250

 ק"ג/מ"ר( 1.0מ"מ )כ  1.0" לעובי של כ 40/50יישום בחם של שכבת "ביטומן  -

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם. -

ולל המתקבל ק"ג / מ"ר( העובי הכ  1מ"מ ) כ    1.0בעובי של    40/50יישום בחם של שכבת ביטומן   -

 מ"מ בנקודת מדידה. 2מ"מ בממוצע ולא פחות מ  2.0הינו 

 .ס"מ 2ערכת הגנה מלוחות פוליסטירן מוקצף )קלקר( בעובי הדבקת מ -

קבלת אישור מנהל הפרויקט להשלמת עבודות האיטום אין להתחיל בעבודות מילוי הקרקע לפני 

 הנ"ל.            

 צמנטי.             איטום חלופית ע"ב אושר לביצוע מערכתתמודגש בזאת כי לא 

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי  05.3

ברכיבי מבנה שונים כגון, יסודות, קירות, תקרות, מרצפים חלקי מבנה מבטון בין  םשקיימבכל ה

אמצעות לוח פוליסטירן ב תבוצע הפרדה )ניתוק( מוחלטת, שתאפשר תזוזה הדדית ביניהם וכדו'

 המיועד לאיטום תפרים: אלסטומריעשייה חומר מ"מ וסתימה עליונה  20-30וקצף בעובי מ

ע"ב פוליסולפיד עמיד בדלקים שיאושר בתחום כבישים ומיסעות חומר אלסטומרי דו רכיבי  -

 .ידי מנהל הפרוייקט-מראש על

ים, בתפרים בין אלמנטי מבנה חומר אלסטומרי פוליאוריתני חד רכיבי המיועד לאיטום תפר -

 ל האלמנטים ובכפיפות לאישור מראש של מנהל הפרויקט.תאם לגוון הבטון שגוון החומר בה

ואופן הביצוע לרבות יישום פריימר,  במישורים ובעקמומיות שוניםמבוצעת , חתך הסתימה

 התקנת פרופיל גיבוי תקני מפוליאתילן מוקצף ועגול בהתאם להוראות היצרן.
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וי התפר, פרופיל הגיבוי ן בשפות התפר, ניקאת הכנת שטחי הבטוכלול  העבודה לסתימת מישקים ת

וחומרי המילוי המתוכננים בתפר על בסיס פוליאוריתן, או פוליסולפיד, חומר אלסטומרי, עצרי 

 .והוראות מנה"פ שבתכניותהטיפוסיים מים, יריעות חיזוק, הכל עפ"י הפרטים 

 מערכת איטום למבני חפור כסה  05.4

הפרטים המנחים בתכניות לרבות שלבי  ור כסה תבוצע עפ"ימבנה של אלמנטי חפאיטום רכיבי ה

 הביצוע ותכלול את מערכות האיטום המפורטות להלן:

חפיות בין מערכות האיטום )רמפה, קירות, תקרה( תבוצע עפ"י הפרטים המנחים בתכניות 

 ע"י מנה"פ.ובהתאם לתכנון מפורט שיכין מומחה האיטום מטעם הקבלן ויאושרו לביצוע 

 איטום רצפות  05.4.1

מ"מ  2( בהלחמה מלאה, בעובי S.B.Sאלסטומריות ) מערכת איטום הכוללת יריעות ביטומניות

 ס"מ. 5מבוצעת ע"ג מצע בטון רזה בעובי מינימלי 

 איטום קירות  05.4.2

ישירות על קירות המבנה מערכת איטום לקירות תבוצע ע"ג יציקה מיישרת של קירות דיפון ו/או 

 בנה.נו מרווח בין קירות הדיפון לקירות המבמקרים בהם יש

יציקת הקירות תבוצע כנגד מערכת האיטום לקירות הדיפון  צמודיםכאשר קירות המבנה 

 המפורטת להלן וכוללת:

חיתוך חוטי ס"מ,  5*5במידות  30-הכנת השטח כולל תיקוני בטון, ביצוע רולקות בטון ב -

סתימת השקעים במלט אפוקסי, סתימת ס"מ ו 2קשירה, או אביזרי קשירה אחרים בעומק 

 ני בטונים.חורים וקיני חצץ ותיקו

 מ"מ מותקנת ע"ג יציקת הציפוי 0.5בעובי  HDPEיריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה  -

גמת מ"מ כדו 5אלסטומרית בעלת כושר הדבקות לבטון הטרי הנוצק בעובי יריעה ביטומנית  -

PRE-B .תוצרת פזקר או שו"ע מאושר 

וצע כנגד יריעת האיטום עפ"י הוראות היצרן. הקבלן נדרש לנקוט בכל המבנה תב יציקת קיר -

אמצעי הזהירות הנדרשים ובכל האמצעים שידרש להם על מנת למנוע פגיעה כלשהיא 

, ברזלנות במערכת האיטום וזאת במהלך כל העבודות ליציקת הקירות לרבות עבודות טפסנות

 וכו' .

לקירות הדיפון תיושם ע"ג קירות המבנה  אינם צמודיםכאשר קירות המבנה 

 המפורטת להלן וכוללת:איטום המערכת 

חיתוך חוטי מ, ס" 5*5במידות  30-הכנת השטח כולל תיקוני בטון, ביצוע רולקות בטון ב -

ס"מ וסתימת השקעים במלט אפוקסי, סתימת  2קשירה, או אביזרי קשירה אחרים בעומק 

 חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים.
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עד  200בכמות של  1752/1ותקן ת"י  1430/3שום פריימר ביטומני תואם לתקן ישראלי ת"י יי -

 .ג"ר/מ"ר 250

 .ק"ג/מ"ר( 1.5מ"מ )כ  1.5לעובי של כ " 40/50יישום בחם של שכבת "ביטומן  -

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם. -

 .ק"ג / מ"ר( 1מ"מ ) כ  1.0ובי של בע 40/50יישום בחם של שכבת ביטומן  -

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם. -

ולל העובי הכ מ"מ 1לעובי של  (כהגדרתו מטה)חם ליישום ב יישום ביטומן אלסטומרי -

 .מ"מ בנקודת מדידה 3"מ בממוצע ולא פחות מ מ 3.5המתקבל הינו 

 .ס"מ 3בעובי  P-30 הדבקת מערכת הגנה מלוחות פוליסטירן -

 

 הגדרה - ליישום בחם ביטומן אלסטומרי

 ויהיה בעל התכונות הבאות: SBSהביטומן יכיל ביטומן ופולימר 

 תכונה  דרישה   תקן 

 ASTM D2042 - 15  ≤99% חומר מסיס בTCE  

 ASTM D5  25-40  0חדירות בC25 /0.1  מ"מ 

 ASTM D412  >1000%  התארכות 

 ASTM D36  >1000C  נק' התרככות 

 ASTM D522 3ב דקים ללא ס- C0   30גמישות בקור (מוט 
 מ"מ) 

 ASTM D412  %90 בהתארכות של < 

 500% 

 שיוב אלסטי 

 

 איטום תקרות  05.4.3

 מערכת איטום לתקרות כוללת:

עד  200בכמות של  1752/1ותקן ת"י  1430/3יישום פריימר ביטומני תואם לתקן ישראלי ת"י  -

 .ג"ר/מ"ר 250

 .ק"ג / מ"ר( 1מ"מ ) כ  1.0ובי של בע 40/50יישום בחם של שכבת ביטומן  -

חול" התואמות את התקן  M4 SBSהמכונות "מ"מ  4יריעות בעובי  2יישום בריתוך מלא של  -

 .1430/3הישראלי ת"י 

 כמערכת הגנה על האיטוםמ"מ  0.5בעובי  LDPEיריעת פוליאתילן בצפיפות נמוכה  -
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תקרה תבוצע לאחר השלמת מערכת ס"מ מעל מערכת איטום  20מילוי שכבה ראשונה בעובי  -

 ראה מפורשת של מנהל הפרויקט, חומר מילוי דק.האיטום ובכפיפות להו

 תפרים, איזורי קצוות, חדירות צנרת ותשתיות .405.4

עבודות לביצוע מערכות האיטום לרצפות, קירות ותקרות המבנה באיזורים מיוחדים כדוגמת  

ר וחיבור בין מערכות איטום שונות, איזורי חפיה של איזור התפרים בין חלקי מבנה, איזורי מעב

מערכות, ו/או מוטות לעיגון טפסנות ותבניות יציקה יריעות איטום,איזורי חדירת צנרת ו/או 

וכיו"ב יבוצע עפ"י פרטים שיכין מומחה האיטום מטעם הקבלן על בסיס הפרטים המתוארים 

 בתכניות המנחות ואשר יאושרו לביצוע ע"י מנה"פ.

 עבודות איטום  -מדידה ותשלום  5.50

במחירי היחידה   יםיועץ כלולהידי    תכנון האיטום יבוצע עלוכן    העסקת יועץ איטום מטעם הקבלן

 בנפרד. םלעבודת האיטום ולא ישולם עבור

 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע 1.5.05

פני בטון של  )מ"ר( איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע יימדד לתשלום לפי שטח נטו

 עליהם מיושמת מערכת האיטום.

והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה לרבות הכנת היחידה כולל את כל  המלאכות  מחיר  

שטחים ותיקוני בטון, יישום מערכת האיטום כולל פריימר ומערכת ההגנה שלה. ביצוע רולקות 

 02.01.15.02.01את בהתאם לאמור בסעיף לעיל וז 02כלול במחירי היחידה לעבודות בטון פרק 

 נת"י(.במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ) 02בפרק 

 מחיר היחידה יהיה כמוגדר בהצעת הקבלן ללא תלות בסוג הפריימר שיבוצע בפועל .

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי .2505.

  .סתימת מישקים בחומר אלסטומרי לא נמדדות לתשלום בנפרד

הדרושים ליישום הסתימה האלסטומרית לרבות הכנת השטח, התקנת והמלאכות  כל החומרים

, יישום פריימר וכיו"ב, הכל עפ"י הנחיות היצרן, כלול במחירי היחידה לביצוע פרופיל גיבוי

 אלמנטי המבנה השונים.

 מערכת איטום למבני חפור כסה  .3505.

)מ"ר( תוך אבחנה בין איטום  חלפי שטמערכת איטום רכיבי מבנה חפור כסה תמדד לתשלום 

ות איטום שונות מערכאבחנה בין סוגי  אולם ללא    רצפות, קירות ותקרות עליהם מיושמת המערכת

 םכלשה קירותמות ע"ג המיוש

הנדרשים לצורך התקנת מערכת   המפורטים לעילדה כולל את כל החומרים והמלאכות  מחיר היחי

לפי העניין לרבות המפורט  הכרוכים בביצוע,ע , ואשר מופיעים בפרטי הביצוהאיטום בשלמותה

 להלן אך לא רק:
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כל העבודות הנדרשות לצורך הכנת שטח הבטון המיועד לאיטום לרבות ליטוש, ניקוי והכנת   -

הגנת השטח המיועד לאיטום מפני לכלוך, פגיעות וכו', בכל שלבי העבודה ולאחר  פני שטח,

 האיטום המוגמרת.האיטום וכל העבודות הדרושות לקבלת מערכת 

 תיקונים מקומיים של הבטון לפני תחילת יישום עבודות האיטום. -

 הפינה ואיטומה.ס"מ, לרבות ניקוי  7x7ס"מ עד  5x5ס"מ,  3x3במידות  30-רולקות בטון ב -

יישום מערכת האיטום על כל רכיביה לרבות מערכת תשתית החומר )פריימר(, הכל עפ"י פרטי  -

ולל קיבוע יריעות איטום, התקנת סרגלי אלומיניום, ביצוע חפייה התכניות והוראות היצרן כ

 '.בין היריעות, יריעות חיזוק בפינות ובתפרים וכו

כניות לרבות חדירות צנרת ו/או תשתיות דרך האיטום עיבוד כל פרטי הביצוע המפורטים בת -

אשר  ועיבוד סביב הנקזים הקולטנים, ותפרי ההתפשטות לרבות אטמים המותקנים בתפרים

 לא ימדדו לתשלום בנרד ומחירם כלול במחירי היחידה לעבודות האיטום.

 ס"מ מחומר דק המבוצעת מעל תקרת המבנה. 20שכבת מילוי ראשונה בעובי  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות מסגרות -  06פרק 

 .מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
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 פרק זה יכוסו העבודות הבאות:ב

 ,מעקות •
 "ב.לתות וכיוצחלונות, ד –פרטי מסגרות  •
 
 

 מעקות:

 כללי  06.00

(. כל דרישות 2008)מהדורה יולי  06מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק 

 המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

שורה הראשונה. כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים, המקובלים במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע מה

 . 19-ו 6.  סיבולות המתכת כמפורט בפרק 127עלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י הנגרים והרתכים יהיו ב

 הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות המדויקות.

ג של חלק, אביזר או חומר הדרושים כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה, עבודה וכל סו

 קנתם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.להת

 :  תכולת העבודה והמחיר

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

ונים הנדרשים בשטח לאחר הביצוע שלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית, תיקהמרכיבים הדרושים על מנת ל

וכל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק זה, והדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי 

החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט. יודגש כי העבודה כוללת גם את התקנת ועיגון ו/או ביסוס של 

ע/החיפוי/הריצוף למצב קיים. עבודות הנגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש, והשבת הקרקחלקי המסגרות 

 והמסגרות כוללות את הפיגומים ואת כל העבודות הזמניות.

 

 הנחיות ואופני מדידה מיוחדים 06.01

מחירי הפריטים כוללים את אספקת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל הפחת, המלאכות הדרושות, 

 כבה במקום. ההתקנה וההר

 מעקות כוללים גילוון באבץ חם.המחירי 

מחיר פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את כל המתואר בתכניות ובמפרט, בקשר 

 לאותו פריט. 

 כלליות הערות  06.02

 איכות הפריטים והחיבורים

ניות, יהיו אלו חיבורים הנכונים מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכ

ת התקנים. במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא לספק מוצרים בהתאם מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישו
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תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישור המתכנן. הוא לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן להגיש תחילה 

 הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.

שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן, אלא אם צוין אחרת ים ומוגמרים מוצרים מתועש

 בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.

כל חמה, ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים וממין משובח ביותר.  כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הל

 החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.

 

 דרישות עבודה  כלליות

 כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע

במפרט הכללי. המתכנן רשאי  19.032מדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 

 ביעה רצון.לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו אינה מש

 

 עבודות ריתוך

החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון, 

 אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף 

 א פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר בהתאם לתהליך הגילוון.ולל

סמ"ר יותר להשתמש בצבע עשיר אבץ  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ

 תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד. 2 -לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

אחריות לטיב  ה בדיקת גילוון, התאמתו לתקן ואיכותו, וכןהיצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציג

 שנה לפחות. 20ה של הגילוון לתקופ

 

 עבודות חיבור באמצעות ברגים

ככל הניתן יש לוודא שההברגות נקבעות במיקומים נסתרים יחסית ובאופן שלא יוצר הפרעה ויזואלית. כיוון 

 גלוי יותר.הברגים יהיה תמיד כך שראש הבורג יופנה כלפי החלק ה

מיקום החורים, קוטרם המדויק ובהתאם גם החירור בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו, ע"ג פרט מיוחד:  

ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא ע"פ תכניות ללא 

 אישור בכתב.

 רטי ההברגה ובכוח הדריכה לנדרש בת"י. הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפ
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 ברגים באותו המחבר.אין לערבב מספר סוגי 

באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמדו שני אומים מהודקים 

 היטב לכל בורג. 

 קוח של מנהל  העבודה.הרכבת הברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים ובפי

 

 מידות 

מיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים וגדרות. את כל יתר כל המידות בתכניות מחייבות, ב

המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור האדריכל בלבד ובנוכחות 

בחתימת ידם של האדריכל והמפקח. לפני  המפקח. כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר

בצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים התחלת הביצוע יבדוק המ

 לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות הקונסטרוקציה ואת 

 המבנה הקיימים. התאמתה לחלקי

לסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך קביעת המידות הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפ

 המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה.

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:

 מ"מ. 2.0±עמודים וקורות פלדה  -
 מ"מ. 1.5למיניהם  עבור החיבורים -הדיוק במידות בין חורי ברגים  -

 

 לעבודות מסגרות תהליכי אישור ובדיקה  06.03

 שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום ויוגשו מראש לאדריכל ולקונס' לאישור.             

לכל אלמנט מסגרות, אשר יכללו תיאור  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור

ו מותאמים למכללים ים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהימלא של כל הפרופיל

אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. 

י תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פ

ה מותנית באישור כל פרטי החיבור אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תחילת העבודכולל 

 כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 הגשות ודוגמאות:

פשר עבור אלמנטים קטלוגיים מפלדה על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל דבר אחר שיא

 זמנה.לאדריכל לשפוט את טיב הדגם, לאישור לפני ביצוע הה

עבור כל האלמנטים מפלדה על הקבלן להציג תעודת אישור על צביעה בתנור ובדיקות מעבדה נוספות ככול 

 לפני ההתקנה בשטח. ששיידר
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 חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי

ולכל הפחות שדה אחד מלא כולל אלמנטי קצה בשני מ"א  2 –מכל המעקות, הגדרות ומאחזי היד  •
 .דוגמאהתדדים, כ

 

 עבודות צבע וגילוון חם 6.040

 תהליך הגילוון

 .918תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י 

יות פלקס, נקודות מגע בין פריטים, הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר: חספוסים, קוצים, אפר, שאר

 עיוותים ושטחים בלתי מצופים.

יפוף יבוצעו עפ"י ומוטות פלדה יהיו מגולוונים, הגילוון והככל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים 

 הרדיוסים שבפרטי האדריכלות.

 

 טיפול לאחר גילוון

גע יד אדם לא תיגרמנה פציעות ולא יהיו לאחר הגילוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמ

 חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אין להשתמש בדיסקת השחזה.

 

 ה על גילווןיעצב

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

 הקבלן רשאי להציע צבעים שווי ערך לאחר קבלת אישור המפקח.

 ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע למתכת המגולוונת.צביעה על גילוון מחייבת שכבה 

 

 צביעת הפלדה

, באתר מותרים תיקונים בלבד. ISO 9002-בעל הסמכה לכל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ו

 .RALגוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג 

 ר.הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנו

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

 אריך פג תוקף.המיכלים יהיו מסומנים בת

 אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.
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. אין לצבוע 90%אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מעל  

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

 ות.הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכ

 שעות מאז שנוקו והוכנו לצביעה. 4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר 

 

 טיפול באלמנטי מסגרות ופרזול 06.05

 דגשים לביצוע הובלה ואחסנה

עשה בדרך זהירה. טעינת האלמנטים תבטיח את שלמותם ושלמות שכבת הצבע.  יש הובלת האלמנטים ת

כדי למנוע התעקמותם, פיתולם או פגיעות ונזקים לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ושומרי מרחק מעץ ב

 אחרים.

בזמן ההובלה קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית או אחד בשני יהיו עטופים בקרטון.  האלמנטים 

 המגולוונים והצבועים יועמסו רק בנוכחות המפקח ולאחר שאושרו על ידו.

 נוכחות מנהל העבודה.פריקת האלמנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיהם תעשה ב

אין להכניס לאתר אלמנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ תכניות. המפקח יהיה רשאי לפסול הכנסה 

 עומדים בדרישות לעיל.לאתר של אלמנטים אם נוכח כי אינם 

האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי מרחק מעץ ובאופן שיבטיח מניעת פגיעה 

 ל סיבה שהיא.  המפקח יהיה רשאי לדרוש כיסוי האלמנטים.בהם מכ

אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפסלו בבדיקות ריתוך או אלמנטים המכילים חיבורים 

לפי אישור מפורש או כל אלמנט אשר נפסל לשימוש ע"י המפקח או המתכננים. כל אלמנט כנ"ל יפונה  שלא

 .מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 פירוט עבודות המסגרות 06.06

 מעקה בטיחות .א

 ס"מ 110מידות: גובה  

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור   

  RAL 7039גוון:    

 אופן מדידה: מ"א   

 

 מ"מ עם עמודים אן מעוגן לקיר, כולל אביזרים לעיגון, רוזטות לפי פרטים 40צינור בקוטר  – מאחז יד .ב

 "מס 90גובה מותקן במידות:    

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
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 7039RALגוון: 

 אופן מדידה: מ"א

 

 מעקה בטיחות משולב עם מאחז יד   .ג

)מעל קירות ולאורך מדרגות  ס"מ למאחז היד 90הבטיחות, גובה ס"מ למעקה  110מידות: גובה 

 בהתאם לפרטי קונסטרוקטור(.

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 7039RALגוון: 

 דידה: מ"אן מאופ

 

 ארון פח עבור פילר .ד

 מידות: לפי פרישה אדריכלית

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.

 הנדרש להשלמת הארון כולל: דלת רפפה, מנעול, צירים וכל

 7039RALגוון: 

 אופן מדידה: יח'

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.

 גוון: לפי בחירת אדריכל 

 אופן מדידה: מ"א

 לפי בחירת אדריכל בגוון   ץ חם וצבוע בתנורלוון באבגמר: מגו

 יח' קומפלטאופן מדידה: 

 
 
 
 
 
 

 האדריכל:חלונות, דלתות ופרטי מסגרות מרשימת 
 

 כללי -פרטי מסגרות  .706

הספקה  –מחירי היחידה בפרק זה כוללים את כל רכיבי הפרזול הקשורים בעבודות 

 ובין אם לא. והתקנה, בין אם מופיעים ברשימות האדריכל
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 תיאור הפריטים ברשימות ובתכניות הוא עקרוני בלבד. 06.7.01

 0601בהתאם לסעיף  1:1טות בקנ"מ הקבלן יכין תכניות ייצור ותוכניות התקנה מפור 

במפרט הכללי. במידת הצורך יתקן היצרן את תכניותיו עפ"י דרישת האדריכל והייצור 

 ושרו ע"י האדריכל בחתימתו.יהיה אך ורק עפ"י תכניות ייצור כנ"ל שא

הקבלן רשוי מטעם אלמנטים קונסטרוקטיביים כגון: מעקות וכדומה יתוכננו ע"י מהנדס  

 ים העקרוניים.בהתאם לפרט

גדלים סופיים ,  מודגש בזאת שמידות הפרופילים המצויינים בתוכניות הינם מינימום בלבד 

שהיא בגין שינויים בין  ירמחיקבעו ע"י מהנדס הקבלן. לא תאושר לקבלן כל תוספת 

 תוכניות הביצוע לתוכניות המכרז.

יה אחראי להתאמה בין שתי כל מידות הפתחים בתוכניות הן מידות בנייה. הקבלן יה 06.7.02

 מערכות המידות הנ"ל.

  דוגמאות .03706.

, ולפחות חודשיים ימים לפני תחילת ביצוע העבודות המתאימות, הקבלן יגיש בבוא העת 

 פרזול וכיו"ב לאישור של המפקח., ל האביזריםשל כ דגמים

לפי בחירת , פריטיםיגיש הקבלן לאישור דוגמת אב טיפוס מושלמת מכל קבוצת , כמו כן 

 המפקח.

במידת הצורך יתקן היצרן את תכניותיו עפ"י דרישת האדריכל והייצור יהיה אך ורק עפ"י  

 דוגמאות שאושרו ע"י האדריכל בחתימתו.

 ישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודות.מאושרים יהדגמים ה 

 (MASTER KEYSרב מפתח ) .806

דלתות אקוסטיות וכו'( יותאמו , דלתות אש, דלתות, מסגרות -הסוגים מנעולי הדלתות )כולל כל  

יקבעו במידת הצורך,  ,  . כמו כןמבנהקי מותאם לכל הדלתות ב  -( של קוד  KEY  MASTERלרב מפתח )

 מפקח.בהתאם להנחיות ה אזורי משנה

 הגנה על מוצרים .906

ההרכבה ולאחריה , נסה לבנייןההכ, הקבלן יגן על העבודות בבתי המלאכה ובעת ההובלה 06.9.01

שקים וכיו"ב לשביעות רצונו של , עד למסירתן הסופית. כל זאת גם ע"י כיסויים בעצים

 המפקח.

חרקים וכל מיני חיות , עיםדותו בפני תולשיבטיח את עמי, כל חלקי העץ יקבלו טיפול 06.9.02

בתוך תמיסה ,  דקות לפחות  8למשך  ,  מזיקות. טיפול זה יתבצע ע"י טבילה של כל חלקי העץ

מדולל בספירט מינרלי ביחס הנתון עפ"י הוראות היצרן. תהליך כנ"ל , של פנטו כלורו פנול

 המאושר ע"י המפקח., בטיב דומה, יכול להתבצע גם בכל חומר אחר

 אטימות .1006
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דלתות השערים וה,  בין אגפי החלונות,  אבק ורוח,  יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים 

בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי המלבנים , וכמו כן, לבין מלבניהם, החיצוניות

 הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.

ייאטמו במסטיק , המורכבים מפרופילי פלדהם לבין המלבנים שבין חשפי הפתחי, המרווחים 

המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד  פוליסולפידי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את

 או כפי שיידרש., וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, למטרה זו

 מלבנים .1106

 צביעה מתועשת במפעל.המלבנים יובאו לשטח עם 06.11.01

עם מגרעת לאטם במקרה של דלתות אקוסטיות   המלבנים יהיו מכופפים בצורה סימטרית06.11.02

 ודלתות אש.

 המזוזות יורכבו כפתורי גומי לבלימה. על 

 5 -המזוזות של המלבן יבוטנו ברצפה לעומק של כ, עם מילוי, ברצפות בטון ללא ריצוף06.11.03

 בטון.וזאת לאחר ביצוע חציבה מתאימה ברצפת ה, ס"מ

 המלבנים יבוטנו עם דייס צמנט לקירות הבנין )בטון ו/או בלוקי בטון(. 6.11.04

בזמן יציקת עמודוני בטון וחגורות בטון מסביב למלבן יש להגן עליו בעזרת יריעה  

 וגירוז אזורי הצירים., עבה פוליאתילן

 אלמנטים מגולוונים .1206

 19וכמפורט בפרק  918יהיה בהתאם לדרישות ת"י כל אלמנטי המסגרות יהיו מגולוונים. הגלוון  

 במפרט הכללי. 

 צביעה .1306

יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד. הצביעה תבוצע בהתאם  כל המוצרים 

 וברשימות.ו/או במפרט הכללי להלן  11למפורט בפרק 

 אופני מדידה ומחירים .1406

  מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות י בנוסף לאמור במפרט הכלל06.14.01

 להלן:

דוגמאות לאישור והתקנה כולל חישובים קונסטרוקטיביים ו תוכניות ייצור הכנת .א

 המפקח.

 ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון ובניה. ב.

 הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית וכימית ופגיעות אחרות. ג.

 בתכניות ובפרטי הבנין., ברשימות כל האמור ד.

 יידרש(.צביעת המלבן בגוון אחד והכנף בגוון אחר )אם  ה.
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כולל  בדיקת דלתות אשלרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  ו.

 .התיקונים הדרושים

כל האלמנטים האקוסטיים הנדרשים בהתאם למפורט בפרטים ולפי הנחיות יועץ  ז.

 לרבות בידוד במזרונים מאחורי ציפויי קירות. ,האקוסטיקה

 נטים לרבות תכנונם וקבלת אישור המפקח.כל קונסטרוקציות הנשיאה לכל האלמ ח.

 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. ט.

הקשורות בהרכבת חלקי , ההתאמה למבנה וכיו"ב, החציבה, כל עבודות הסיתות .י

וכן גם את כל התיקונים של ,  אי התאמת המבנהבעים מאשר נו,  הנגרות והמסגרות

 רכבה.שניזוקו בעת הה, כל חלקי הבניין

 כל האיטומים והפלשונגים בהיקף הפתחים בהתאם לפרטים. יא.

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

 .בסעיפי כתב הכמויות

 

ת הינו תמציתי ואינו מחייב. בכל מקרה כל הפריט בכתב הכמויומודגש בזאת שתאור 06.14.02

מה כלול במחיר היחידה גם אם מצוין בכתב הכמויות רק חלקו. הפריט כפי שמפורט ברשי

המחיר כולל גם , )לדוגמא: במידה והפריט כולל דלת וחלון ובכתב הכמויות מצוין רק דלת

 את החלון(.
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מל, תשתיות רמזורים  שורת עירונית, חברת החשעבודות חשמל: מאור, תק   08 -פרק  

 ומערכות בקרה 

 
 עבודות חשמל: תאורה 

 

 והנחיות כלליות  תיאור העבודהתאורה:  08.1

  

,  צוע עבודות תאורת חוץימפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לב 08.1.1

יקט סלילת ובמנהרות המתוכננים במסגרת פרוביצוע הארקת יסודות ותשתיות בכבישים 

רפתית. קבלן החשמל יהיה מאושר ע"י הממונה על המאור הפרדה מפלסית גבעה צ

בעיריית ירושלים, ובעל כל הסיווגים התאימים לסוג העבודה והיקפה, על פי הפרק 

ר  גם יחד כאמו 5-א 270 -ו 160הרלוונטי, ומאושר באופן מלא ברשם הקבלנים  לסיווגים 

קת המאור בעירית קבלן החשמל בנוסף לאישורו במחלהנ"ל הינו תנאי סף לאישור ה

 ירושלים.

 תיאור כללי, למרכיבי הפרויקט: 08.1.2

 כבישים:

יבוצע מתקן תאורה, אשר יצריך פירוק מתקן קיים העברת הציוד למחסני העירייה 

בתיאום המחלקה למאור, התקנת מערכות תאורה זמנית, והקמת מתקן חדש 

רת וכבילה, ביסוס לעמודים ומרכזיות, עמודי הכולל : יסודות, הארקות, שוחות צנ

 תאורה, זרועות פנסי תאורה וכיוב'. 

 מנהרות:

או פורטלים וקירות \רכיבי החשמל הבאים במהלך ביצוע כריית המנהרות ויבוצעו מ

בכניסות למנהרות, כולל הארקות יסוד למבני במנהרות, מחברים גמישים בין 

במנהרות וחדרי החשמל ומעברי השירות, הסיגמנטים, פסי השוואת פוטנציאלים, 

 קירות, וכל האלמנטים בהם קיימים תשתיות חשמליות.

צעו הכנות תשתית צנרת לאורך מדרכות המנהרות, ע"פ צנרת מתוכננת, בנוסף יבו

מסודרת עם ספייסרים, כולל צבעי צנרת ע"פ תוכניות עם פקקים, וחוטי משיכה. 

 ם שם כל מינור וצינור וייעודו.כל הצנרת בכל השוחות ובקצוות יהיו ע

יבוצעו הכנות חשמל, לציוד אשר עתיד להיות מותקן   תחת הבטוןבקירות המנהרות  

בחתך המנהרות ע"פ תוכניות, כל הצנרת תסתיים בקופסאות ביטון, עם חוטי 

משיכה שילוט וצבע הצנרת וייעודה. לא יותקנו צינורות על הבטון, באופן מוחלט 

 וחד משמעי.

סטייה  , כל מדוייקים של יציאות הצנרתלן המבצע, למיקומים לב הקבתשומת 

 בגובה או מיקום בפריסה, יידרש עדכון המיקום ע"פ תוכנית.

קבלן החשמל, יבצע עבודות תאורה, במפלס העליון, קרי כבישים ע"פ גבולות הפרויקט,  08.1.3

יבצע עבודות ועבודות משלימות למכרז קידום זמינות, אשר בוצע באתר זה. קבלן החשמל  

ויבצע בדיקות רציפות הארקה, הארקה מלאות לכלל מבני המנהרות בפרויקט זה, 

 ותקינותה, ויגבה הבדיקות בדו"ח בודק מוסמך לכל מנהרה ומנהרה.
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קבלן החשמל מבצע עבודות הכנות במנהרות, הכוללות תשתיות צנרת וקופסאות, כל הנ"ל  08.1.4

 ת מנה"פ.ם הנחיילאתר ע סכהכנה לקבלן המערכות, העתיד להיכנ

ן, ויבדוק תקינותה, כל צינור אשר יימצא קבלן החשמל יבצע בדיקות לכלל הצנרת במתק 08.1.5

לא תקין, על קבלן החשמל חלה האחריות, לתקן הליקוי, עד להשלמת המשימה, ע"פ לו"ז 

 שיקבע מנה"פ.

כל התיקונים, יכללו את החזרת המצב לקדמותו של מבנה וקירות המנהרה, כולל צביעה  08.1.6

המערכות, ומנה"פ  ואיטומים, רק לאחר מסירה מסודרת, וקבלת אישור בכתב מקבלן

 לכלל המערכת המצביע על תקינותה, יהיה רשאי הקבלן, לקבל טופס גמר ביצוע.

מובהר כי עבודת קבלני המשנה השונים לעבודות חשמל, תאורה, תקשורת וכו' אשר פרק  08.1.7

ת יציקת הבטון ושאר העבודות במנהרות מתייחס לעבודתם, תתבצע בו זמנית עם עבוד  08

קבלן הראשי לתאם את עבודות כל קבלני המשנה, כולל את עבודת ובפרויקט. באחריות ה

קבלן המערכות שיעבוד במסגרת מכרז נפרד, כך שיוכנו כל התשתיות הנדרשות המופיעות 

לות בתכניות )הכנות ביציקה וכיוצ"ב(. האחריות בנושא היא של הקבלן הראשי וכל ע

 נוספת בהקשר הזה תחול עליו בלבד.

 ומפרטים:הנחיות  08.1.8

 :העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלןכל 

, תאורה ומתקני מערכות 02 פרק-תת, ובקרה חשמל מתקני - 08 פרקמפרט טכני  08.1.8.1

 . והעדכנית האחרונה במהדורתו

דרכים וזרועותיהם העשויים  מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור 08.1.8.2

 .1989 לתשתיות תחבורהחברה הלאומית   -נת"י הוצאת בדה מאלומיניום או פל

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט  08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  08.1.8.3

 ה זו. לעבוד ייםהכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונט

  -נת"י בהוצאת  1990כבישים מהדורה ינואר  מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה 08.1.8.4

 . לתשתיות תחבורהחברה הלאומית 

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא עירוניות  08.1.8.5

 .לתשתיות תחבורהחברה הלאומית   -נת"י בהוצאת 

ת מחלקת המאור של עיריית ירושלים במהדורתו מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצא 08.1.8.6

 עדכנית והאחרונה.ה

 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.1.8.7

 

, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל, הנ"להשלמה למפרטים  מיוחד זה הינו  מפרט  הערה:  

 המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

 
 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל  08.1.9

תוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,  בכפיפות ל
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ולכל דרישות חברת החשמל  08פרק  -הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר  למפרט - 1954

אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי 

 מדידה מיוחדים בהמשך. 

הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני וכלכלי  ם היצרן או הספק,סעיף שמודגש בו ש 08.1.10

 שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה. 

 מוטבע וברור.  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת   08.1.11
 

 טיב העבודה  08.1.12
דה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי עבוה

חוק החשמל, תקנות בדבר  -ים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי מקצוע מומח

ציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות כללים לביצוע אינסטל

יצוע העבודה ייעשה בהתאם באלו תחייב את הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור. 

בלתי נפרד מכתב  לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק

עבודה בהתאם מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע ה -הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט 

לתקנות מתקני חשמל, להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, 

הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. יתקן ויחליף 

 יחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח.ביצוע העבודה י

 צוות הקבלן  08.1.13
 

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

 "הנדסאי".  ןרישיוחשמלאי בעל  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  08.1.13.1

ביצוע עבודות חשמל של שיונות ליעל הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של ר 08.1.13.2

 עובדים.ה

 במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר.  08.1.13.3

 :העבודהמרכיבי  08.1.14
 

 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות.  08.1.14.1

והשחלת ה  מוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירלתאורה ו  חת צנרתנהאספקה, הובלה ו 08.1.14.2

 כבלים בצינורות.

 התקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.אספקה, הובלה ו 08.1.14.3

 .בגבהים כמפורט בתוכניותרגילים לעמודי תאורה  כלונסאות/ביצוע יסודות בטוןתכנון ו 08.1.14.4

 .כמפורט בתוכניות על קירותאורה לעמודי ת כלונסאות/ביצוע יסודות בטוןתכנון ו 08.1.14.5

בתוכניות,   יםמפורטהבגבהים  רגילים  אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה   08.1.14.6

 כולל זרועות, על יסודות בטון.

גבוהים כולל מערכות הורדה אינטגרליות, אספקה, הובלה והתקנה של עמודי תאורה  08.1.14.7

 הפעלה וכיו"ב.מערכת בלימת חירום, כתר ,גופי תאורה, ציוד  ולוחות 

שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני משך כל על עמודי תאורה בות ביצוע הגנ 08.1.14.8
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 כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן. – בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח

, פנסי תאורה כולל כל האביזרים בטחהאספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות מגשי א 08.1.14.9

 הנלווים להפעלה מושלמת.

 ל מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.ה וחיבור שאספקה התקנ 08.1.14.10

לרבות פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם עיריית ירושלים.  08.1.14.11

 ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות.

אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החדשה, לרבות יחידות קצה לבקרה  08.1.14.12

 של עיריית ירושלים. ע"פ הנחיות מחלקת המאור

 התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות. 08.1.14.13

ות של מעברי צנרת מנהרות לרבות הכנבותשתיות  הארקת יסודות נימתקשל יצוע ב 08.1.14.14

כמפורט בתוכניות המנחות לרבות הגשת תוכניות מפורטות לביצוע לאישור של המזמין 

 והמתכנן. 

צוע לרבות ביצוע שינויים, העתקות ביצוע מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הבי 08.1.14.15

ע"פ שלבי הביצוע. הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין מראש וכן  והתאמות

 ודות עם מחלקת המאור של עיריית ירושלים.לתאם כל העב

 ביצוע תשתיות לתקשורת בהתאם למפרט תשתית של עיריית ירושלים. 08.1.14.16

רת חשמל ותקשורת מכל הסוגים ביצוע הכנות צנרת במנהרות לאורכן ולרוחבן, צנ 08.1.14.17

 תוכניות, וכן קופסאות חיבורים תחת הבטון.והקטרים כמופיע ב

ותיקון כל הליקויים שיתגלו  וכן תשלום בגין בדיקת בודק, בודק מוסמךטיפול בהזמנת  08.1.14.18

 ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

 וכות בהזמנה ובהספקת החשמל הזמני הנדרש ביצוע כל הנדרש ונשיאה בכל העלויות הכר 08.1.14.19

לנקודות   לצורך ביצוע עבודות הכרייה מול חברת החשמל, ביצוע תשתיות מנקודת החיבור

העבודה, כל הכרוך בתאורה הזמנית לצרכי עבודה, בחשמל למכונות השונות, למערכת 

 .האוורור, וכל מערכות החשמל הנדרשות לצורך ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט

 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה: 08.1.15
 
האישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לקבל את כל  את כל התאומים ו  לבצעעל הקבלן   08.1.15.1

 ."בוילרבות כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכ

אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים  08.1.15.2

לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור ציוד וחומרים, אישור וציוד, 

 ."בויספקה וכלתכנון א

והגורמים הרלוונטיים לפרויקט   על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות 08.1.15.3

נתיב , רשות המקומיתהמשטרה, ה, רשות העתיקות, מקורות ,, צה"ל HOT: בזק, ח"ח, 

 דה.תחילת העבו וכיו"ב לפני ישראל 

על  .הגורמים הנ"להקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל  08.1.15.4

הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה 
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 ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.

 תוהרישיונוהשגת כל האישורים, התעודות כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים ל 08.1.15.5

 ות לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול הזה.. לקבלן לא תהיה זכמסגרת החוזהכלולות ב

הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע העבודה של  08.1.15.6

הצעות" לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת  סיומועד לו פרויקטה

ת זמן לא תינתן לקבלן כל תוספ ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה.

 עבור הטיפול הזה.

טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות  08.1.15.7

 לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.

לא תהיה לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז,  אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו 08.1.15.8

 ן זאת.לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגי

כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש  08.1.15.9

 קבלן.היזקפו לחובת 

קבלן לגבי ביצוע כל עבודות החשמל על כל הלא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של  08.1.15.10

ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר לביצוע  משנהביצוע, בגין תאום כלשהו עם קבלן שלבי ה

 העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו. כל

אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף  08.1.15.11

 לעיל, לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.

ת במפרט המיוחד יבוצעו בתאום שעבודות החשמל המפורטו מובהר בזאת לקבלן החשמל 08.1.15.12

, בשום אופן לא תעוכב והכריה ובקצב התקדמות עבודות הכביש הראשיקבלן העם 

ע"י קבלן החשמל, האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל, בזמן  הראשיתהעבודה 

 .יאשהרקבלן הובמקום הנדרש ובכל שלבי הביצוע, הוא באחריות הבלעדית של 

 כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על הקבלן.  08.1.15.13

 תוהרישיונוכל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.1.15.14

 .בחוזההנ"ל, כלולות 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל נזק שיגרום  08.1.15.15

הוא קן ע"י הקבלן ועל חשבונו, ווק, מים, דלק וכד'( יתל, בזהקבלן לתשתיות אלו )חשמ

 ישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.

 

 אישור שלבי העבודה:  08.2

 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של 

חריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא אים אהמפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הב

לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר 

 ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

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

עד לקביעת המיקום הסופי   -לפי דרישות המפקח   -מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  

ק לאחר העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רשל 

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.  -קבלת אישור בכתב 

למען הסר ספק, כל שלב משלבי העבודה המיועד תוך כדי תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, 

)בדגש על חפירת תעלות, הנחת שרוולים/ כבלים/   ודד מוסמך מטעם הקבלןמדוד ומתועד ע"י מלהיות  

ורו של המפקח לפני ת, בורות ותשתית לתאים/ שוחות, יסודות וכו'(, טרם קבלת אישהארקות/ חציו

 שיכוסה ולפני תחילת ביצוע השלב הבא

 

 ערך-שווה –חלופה לציוד המוצע  08.3

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

 

 המוגדר. הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר 08.3.1

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת  08.3.2

 .לסעיף בכמויות החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין  08.3.3

 בנדון. 

 

 אחריות: 08.4

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

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

 . ידו על שסופקו מהם חלק וכל

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

 . סופי

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

 כמפורט הפרויקט מנהל י" ע סופית מסירה פרוטוקול

 

 .שנים 5 –לכבלי חשמל  08.4.1

 .שנים 10 -גופי תאורה  08.4.2

  .שנים 5 -ציוד הדלקה לגופי תאורה דרייברים  08.4.3

 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. - שנים 10 -רועות אורה וזעמודי ת 08.4.4

  שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. –מרכזיות ולוחות חשמל   08.4.5

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול  08.4.6

ל פריט פגום והכול על חשבון הקבלן. כ -עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.  48יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  
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 לבי ביצוע תשתיות תת קרקעיותש 08.5

 
 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:

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

 וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. הסימון תוואי החפיר 08.5.1

 ולסימון כולו. אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה 08.5.2

, מדידה בתחתית התעלה לפני הנחת חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות 08.5.3

 הצנרת.

במקביל לצנרת בחפירה,  Cu35, הנחת גיד הארקה  השחלת חוטי משיכה, הנחת צנרת 08.5.4

 לפני ביצוע הכיסוי. מדידת הצנרת וגיד הארקה,

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.  08.5.5

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  08.5.6

 השחלת כבלים.  08.5.7

 אישור המפקח לביצוע.  08.5.8

 

 סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה: 08.6

 
את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה ע"י מודד מוסמך על הקבלן לסמן 

לסמן בעזרת יתדות על גבי מצע באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ו

תח מתיל חיצוני של קו חשמל מ' מ 5החפירה את תוואי החפירה. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר 

  מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.' מ מ 2.5 -ועילי  בוהג

 

 חפירות ותעלות 08.7

"עבודות עפר" של המפרט  08.02יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף  ות העפרכל עבוד

 (.08חשמל )מתקני הכללי ל

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם למרחבי -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת

 העבודה הדרושים: 

 
חפירה. לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י ה 08.7.1

 ים. הדבר יבוצע ע"י הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימ
 . תיעוד ומדידת תוואי ומפלסי התעלות לטובת הנחת התשתיות, לפני מעבר בין שלבי ביצוע 08.7.2
מתח למכשול עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או  08.7.3

לקבל אישור בכתב של מהנדס המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן 
ל הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה. האתר והמפקח. לפני ביצוע החפירה ע

 החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.
ס"מ  20יעלה על  כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא 08.7.4

 ס"מ למטר בצינורות. 10למטר בכבלים ועל 
ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות  40תעלה בתחתיתה יהיה ב הרוח 08.7.5

 ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים. 
התעלה שכבה ראשונה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל לכל הפחות בחפירה תהיינה  08.7.6

אחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה ל 10בעובי 
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 ס"מ.  10בנפרד( בעובי של  
 110קשיח PVC יותקן הכבל בתוך צינור או כמפורט בתוכניות במקרה של מעבר כביש  08.7.7

 מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות. 5.4ס"מ עובי דופן 
ין כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או ב   :ביצוע החפירה 08.7.8

ילוי המוחזר וההידוק יסוד ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המ
ו ואושרו יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדק

 20ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  
י יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן ס"מ. השכבות יהודקו במהדק

 ד למחצית גובהו.מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור וע

השלמת מבנה המיסעה/ הכביש/ משטח צייה, יידרש הקבלן לעם ביצוע הח ביצוע חציות: 08.7.9
תעלה הפתוחה, , כחלק מהמילוי החוזר של ההכביש הבטון, בהתאם להנחיות התכנון

 .שתיותלאחר הנחת הת
עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט : אישור חפירה ומילוי 08.7.10

בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור להלן טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל 
 המפקח בכתב.

וג א' מהודק בבקרה המילוי החוזר מעל שכבות החול שסביב הצינור יבוצע במצע ס  :  מילוי 08.7.11
 . באישור המקח בלבד –מליאה. חריגה מהנחיה זו 

יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של  08.7.12
 המפקח. 

נהרה יניח הקבלן התעלות את הצנרת עם ספייסרים כלול במחירי הצנרת, שיותקנו כל במ 08.7.13
 מטר, לריתוק הצנרת לקרקע. 6

 
 

 ועותם וזרעמודי 08.8

 
 מטר 15גובה עד  עמודי תאורה מפלדה 08.8.1

 
 : בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן. ההער

ביצוע של הקבלן, \הזרועות ויסודות לכלל מתקן התאורה יהיו תכנון ,העמודים
הפרטים הינם להמחשה בלבד,  .וייחתמו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן

זואלית בלבד.וקביעה בסיסית לתצורה הוי  

 
 

 כללי 08.8.1.1

מחלקת המאור של מאושר ע"י הבמפעל  יהיהוהזרועות  יםמודייצור הע 08.8.1.1.1
, נמצא תחת מכון התקנים הישראלים, אשר הוסמך ע"י -עיריית י
 . ביקורתו

ובעל תעודת הסמכה של  ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  08.8.1.1.2
על ם. רתכים הקבלן/יצרן עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכי

 נוגע לריתוכים: הקבלן לעמוד בדרישות הבאות ב

תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך.  08.8.1.1.2.1
מנה"פ בתאום עם  מח' המאור המוסד או המומחה ייקבעו על ידי 

 ם.-של עיריית י

מנה"פ בתאום הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של  08.8.1.1.2.2
 ם.-עם מח' המאור של עיריית י

מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו תימסר  להודיע למנה"פעל הקבלן  08.8.1.1.2.3
 המזמין לפחות שבוע לפני ביצוע הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג 

 לפקח על הריתוך. 

העמוד עם נתוני  תתוויהעמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי כל  08.8.1.1.3
 הבדיקה.

כרז. העמוד צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למ 08.8.1.1.4
. העמודים 414לפי ת"י    הלשניימטר    47במהירות רוח של    יתאים לעמידה
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בהוצאתו  414 והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י
 האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי.

העמודים יכללו הכנות ל"באנרים" לפרסום בסטנדרט עיריית ירושלים,  08.8.1.1.5
 וצבוע ע"פ הנחיית האדריכל.ולו יהיה מגולוון המתקן כ

בהוצאתו האחרונה(   812לפי ת"י )  היהי  ותוהזרוע  יםתכנון וביצוע העמוד 08.8.1.1.6
בהעדר הוראה אחרת, העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים 

פנסים לפחות בשטח  3או   2יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על   -
ק"ג  20.7ך( במשקל של שטח מלבני שווה ערמ"ר כל אחד לפחות ) 0.22

כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי . כמו  כל אחד
היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, 

 בין אם מיועד לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני פתחים.

ל העמוד, פורטת שתכנית מיגיש הקבלן/היצרן  עם הגשת ההצעה למכרז   08.8.1.1.7
ל הזרוע )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסודות הבטון לעמודים ש

וחישובים סטטיים מפורטים, כולל חישוב כוחות הניסוי. רק לאחר 
קבלת אישור בכתב ממהנדס גשרים ראשי, רשאי הקבלן לבצע את 

כל  העירייההעמודים ואת הזרועות בתיאום מלא עם מפקח מטעם 
ואחרים יוכנו על ידי מהנדס זה  מוזכרים בסעיףהמסמכים ה

 קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. 

ראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים מיצרן העמודים ינקוט  08.8.1.1.8
 הגלווןישראלים או אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר 

 חבכורג לעמוד , ללא פגיעה בנתוני הבו"בויכגון, ע"י העמקת התבריג וכ
 וכנן.המת

או   מכון התקנים או הטכניון  מטעםתעודה על הקבלן להביא על חשבונו  08.8.1.1.9
המאשרת את התאמת העמודים  ,גוף אחר המוסכם על המזמין

ולמפרט הזה. מועד הבדיקות  812 והזרועות המסופקים לדרישות ת"י
י ם עליו יוחלט ע"-ויערך בנוכחות נציג מח' המאור של עיריית ייתואם 
דרשו שינויים בתכנית הביצוע )כולל הגדלת עוביים, . במידה ויהמפקח

 שינוי בפרטים( הם יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף. 
יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות  08.8.1.1.10

מחבלות, מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י  עולהימנ
אין   רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה.מנוף מתאים ושימוש בחגורות  

לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו 
כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה  בזמן ההובלה.

ן היצרן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר והפריקה, תתוקן על חשבו
 ם המתוארים לעיל.רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקי

של העמודים והזרועות  ש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקהי 08.8.1.1.11
ולהימנע מחבלות, מנזקים ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק 

וף מתאים, כגון עמודים על הקרקע. הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנ
 -עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה בציפוי 

תותקן על חשבון הקבלן   -כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה  
המפקח, אשר רשאי גם לפסול את העמודים, לפי הוראות המהנדס 

 הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. 
ל העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע באחסון ממושך ש 08.8.1.1.12

נחו אחד על יד השני ועל גבי היווצרות גליות בעמודים. העמודים יו
העמודים  קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. את

יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה 
 לאנשים הנמצאים בסביבה 

יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.  "בויתנאי המפרט וכאי העמידה ב 08.8.1.1.13
הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים במידה וידרשו שינויים בתוכנית 

( הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי "בויבפרטים וכ
 ."בוילעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכ

 
 פירוט 08.8.1.2

לפי מפרט לעמודי פלדה מגולוונת  בנויים מפלדההעמודים יהיו  08.8.1.2.1
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לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי פרטים וזרועותיהם, לפי תוכניות 
 במהדורתם האחרונה.ההשלמה 

צלעות, שיתחברו  4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  08.8.1.2.2
 מ"מ לפחות. 8לעמוד לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

וי כל הברגים, האומים, השייבות וכל ציפ -הגנה בפני שתוך )קורוזיה(  08.8.1.2.3
יים או חלקי המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלו

מוסתרים )מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד, אותם אין הכרח 
 918בטבילה חמה )גלוון( על פי התקן הישראלי לגלוון(. הציפוי ייעשה 

 80וכו': עובי הציפוי )בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים: פחים 
מיקרון(. ברגים על חלקיהם:   60הדרוש    918מיקרון לפחות )בניגוד לת"י  

מיקרון לפחות. כל עבודות הריתוך ייעשו לפני הגלוון. לא   56בי הציפוי  עו
במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש  ן.יורשה כל ריתוך לאחר מכ

אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, 
 מיקרון. 56-לא יהיה פחות מ הגלווןאך עובי 

מים )עפ"י תקנים ישראליים הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאי 08.8.1.2.4
 -ים( להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון או אמריקא
ת התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. ע"י העמק

בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד 
סוימים ס"מ מאורכו המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מ 5 -ובתוספת כ

ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים והדסקיות 
 56 -גם במקרה זה לא יהיה פחות מבשיטת האלקטרוליזה, אך הגלוון 

מגולוונים  לעירייהמיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו 
כנדרש במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית 

 הנחיות האדריכל.העמוד ע"פ  ,גוון וצבע הבורג

לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי יסוד(  םרשאי המתכנן ו/או המפקח 08.8.1.2.5
מכון  -קרה כזה על הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת במ

לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות  -התקנים, טכניון 
מסוג התכנון. כמו כן גם אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו 

 8-אומים ו 8רגי יסוד עם וב 4 שאינו מחליד. ההזמנה כוללת אספקת
ומן בתכנית המצורפת, אם לא צוין דסקיות לעמוד רגיל שביר כמס

 אחרת בכתב הכמויות. 

סגר ימ"מ לפחות אשר י 6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  08.8.1.2.6
בגריז  באמצעות בורגי אלן שקועים, מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו

 סמיך בחלקם הפנימי.

כל עמוד וכל זרוע  812סימון העמודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י  08.8.1.2.7
 יסומן במספר רץ )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור. 

הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של  08.8.1.2.8
 העמוד.

 לבורג יחוברו: 08.8.1.2.9
 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. 08.8.1.2.9.1
שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד )ראה  ממ"ר 10וליך מ 08.8.1.2.9.2

 בסעיף העמוד(.
 העמוד. ממ"ר למנורה על 2.5מוליך הארקה  08.8.1.2.9.3
 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה. 08.8.1.2.9.4
 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות. 08.8.1.2.10

 
 הצבת העמודים 08.8.1.3

דה או מדרכות. במקומות בהם עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פל 08.8.1.3.1
תאורה יהיו מעבר למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם עמודי 

 התקנת המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופים ללא הגנה
 וכל זה כדי למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה.

 הוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.העמודים יוצבו על יסודות ש 08.8.1.3.2
 ומנופים מתאימים. םמכאניים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים ודיהעמ 08.8.1.3.3
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העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת  08.8.1.3.4
מערכות האומים והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום 

 נגד חלודה.
יסוד, ייעשה זאת באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת ה 08.8.1.3.5

 נוסף.הקבלן ללא תשלום 
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים  08.8.1.3.6

ע"י משחה מונעת חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב 
מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם 

ת של האומים יעטפו הברגים יפהאומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סו
זפת חמה על הברגים,  ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך והאומים

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

 ס"מ לפני הצבת העמודים. 30 -מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ
 
 

 בור הבסיס לבורגי יסוד חי 08.8.1.4

ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו. יש   7-הבטון מוגבה ככי יסוד   יש להבטיח 08.8.1.4.1
להבטיח שיפועים וסידורי ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע 
עם תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל הברגים 

במפרט זה,  האחרים וכן האומים והדסקיות יסופקו מנירוסטה כנדרש
משו ם מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישכאשר האומים המגולווני

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

 ס"מ לפחות,  10מ"מ לפחות ובקוטר של    10או חומר עמיד אחר בעובי של  
ון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבט

למרוח את הברגים, האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיבית  יש
 מתאימה )מאושרת על ידי מהנדס גשרים ראשי( כגון של חב' 

.DENSO החיץ ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי
בדיקת  ת החיץ תבוצע בנוכחות המפקח. לאחרהיצרן ועל חשבונו. בדיק

אומים במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר החיץ יש לכסות ולאטום את ה
 ס"מ לפחות מכל צד.  2פז או שווה ערך( לעובי אספלט של 

 
 

 טחה בעמוד תאורהמגש אב 08.9

 במפרט הכללי(  08.09)סעיף  
 

 מבנה מפוליקרבונט דגם עירית ירושלים: -בהתאם לחלופות הבאות המגש יהיה 

 
 .A6 ,KA10דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  יה מא"ז לאבטחה יה 08.9.1
 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.  SOGEXI  קימהד 08.9.2
ממ"ר, לבורג  4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה " 08.9.3

 שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.הארקה 
אחד צה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחי 08.9.4

 מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן. 
 ה(." ומוליך הארק10ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך " 2.5*3כבל   08.9.5
 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 08.9.6
 היוצאים.שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים ו 08.9.7

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

898 IEC. .סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן 
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 ת למתקן תאורת חוץהארקו 08.10

 
 : יבוצעו כדלקמןההארקות במתקן לתאורת חוץ 

 

יהווה בסיס להארקת כל ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר  35מוליך נחושת חשוף בחתך  08.10.1

ס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל קצוות המוליכים הנכנ  2העמודים.  

כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבורג הקבוע בתא 

  טחה.מ"ר לבורג הארקה במגש האבמ 10האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 

בהתאם למפורט תאורה קו כל  ףבסואנכית בשוחה רקה התקנה של אלקטרודות הא 08.10.2

 תהיה ממ"ר. האלקטרודה  35יחובר מוליך נחושת חשוף  . לאלקטרודה זו בתוכניות

מטר כ"א(.   1.5יחידות של     2)לפחות  מטר    3מ"מ ובאורך    19מפלדה מצופה נחושת בקוטר  

 489י ת"י פל עומס "חצי כבד"מכסה לעם ס"מ  60תותקן בשוחה בקוטר  האלקטרודה

 הכול כמפורט בתכניות. כולל כיתוב ושילוט הארקה,  

 
 

 , נורות וציוד הדלקהגופי תאורה 08.11

 

 LEDמבוססי גופי תאורה, פנסים 

בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור    LEDלנורות מסוג    יםייעודיתאורה  יהיו גופי  גופי התאורה  

 תקן ישראלי,  ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין  ישכב  על דרישת תכנון תאורה עבור  אשר יענו  

למניעת סינוור   FULL CUT OFFגופי התאורה יהיו  והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים.

 רויקט זה. וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפ

 

 :  יחד( ם גםכול –)תנאי סף ׁ   יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלןגופי תאורה 

הציג תעודת בדיקה מלאה ל)יש    2.3חלק    20גוף התאורה יתאים לכל  דרישות תקן ישראלי   08.11.1
 (.20לכל דרישות ת"י 

החום המופק גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני ופיזור  08.11.2
 ממקורות האור וממערכת ההפעלה.

צעות מערכת הפעלה אלקטרונית גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמ 08.11.3
ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות  –(Driver) ית אינטגראלית ייעוד

 של היצרן.

מטרי, ליישום גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטו 08.11.4
אפשרו דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר, וי

 קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי. 
)בידוד כפול( בהתאם לדרישות   2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג   08.11.5

 .20תקן ישראלי 
בהתאם לדרישות תקן ישראלי  IP-66היה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק גוף התאורה י 08.11.6

20. 
בהתאם לדרישות  IK-08מפני הולם מכאני וזעזועים בעל דרגת הגנה  גוף התאורה יהיה 08.11.7

 . IEC62262תקן 
 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר. 08.11.8

לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות  0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  08.11.9
 ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
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 או שווה תכונות, איכות וערך.  CREEמתוצרת  LEDיו מסוג מקורות האור יה 08.11.10
 לפחות. 75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  08.11.11

בטמפרטורה סביבה שעות לפחות    50,000וגוף התאורה הנדרש   LEDאורך חיי מקור האור   08.11.12
 .70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35של 

. על הספק יהיה להחליף כל דרישות התכנוןאם לבהת 3000K-4000Kה גוון מקור האור יהי 08.11.13
 גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון.

 .   Surge – Protectionגוף התאורה יכלול מערכת הגנה  08.11.14
יש להגיש  –ל מערכת אינטגרלית )מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה גוף התאורה יכלו 08.11.15

 רט במפרט הטכני.אישור זה עם הגשת ההצעה( לבקרת תאורה כמפו

 שעות לפחות. 100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור  08.11.16

אמריקאי  או תקן IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן ביולוגי כולל -אישור פוטו 08.11.17
האישור חייב להיות מותאם לרמת   –  ביולוגית( של מעבדה מאושרת-ומקביל )השפעה פוט

"EXEMPT." 

ה כולל עלות שנים מעת ההתקנ 10רן למשך אחריות מלאה מקורית של היצתעודת  08.11.18
 ההחלפה באתר.

 :תעודות בדיקה 08.11.19
 .2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  08.11.19.1
)בהעדר ת"י תבוצע  2.13חלק  61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  08.11.19.2

 . IEC-61347-2-13הבדיקה בהתאם לתקן 
ומגנטיות )הפרעות אלקטר 2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  08.11.19.3

 מוקרנות(.
)הפרעות מולכות, זרמי  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  08.11.19.4

 הרמוניות(.
)הפרעות מולכות, שינויים   12.5חלק    961ה להתאמה לתקן ישראלי  תעודת בדיק 08.11.19.5

 רגעיים(.

 :  ISO17025מוסמכת לתקן של מעבדה  יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות 08.11.20
של מעבדה ביולוגית( -השפעה פוטו) IEC 62471אמה לתקן תעודת בדיקה להת 08.11.20.1

צע כהגדרתו המו ג"ת)קרינת לייזר(, בהתאם לסוג  IEC60825 ו/או מאושרת 
 בתקן הרלוונטי.

 (.LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  08.11.20.2

זעזועים דרגת הגנה מפני הולם מכאני ו)  IEC62262  תעודת בדיקה להתאמה לתקן 08.11.20.3
IK-08 ) 

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי  08.11.20.4
 בור כל סוג גוף תאורה מוצע.,ע LUMDATאו  IESבפורמט 

 

 

 

 ערך   טכניים של ג"תנתונים 

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  ( barבקבוצה ) LEDכמות נורות 
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 ערך   טכניים של ג"תנתונים 

  ( )יש לפרט(mAאפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה )

  ( mAזרם פעולה של הדגם המוצע )

  (driver(  )כולל Wשל הדגם המוצע ) כלליהספק חשמלי 

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

Absolute Photometry  עבור טמפרטורת סביבה )Ta=25º 

 

   40º- Ta=35ºר עבור טמפרטורת סביבה ת שטף האומקדם הפחת

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

 

 

 

על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים מס"ד
צירוף 

 המסמך 

 הערה

מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת )במקרה שהייצור  1
בחו"ל( לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו 

הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן תמיכה  המורשה
 ואחריות.טכנית, שירות, אספקת חלפים 

  

של  2008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות   2
 הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי

  

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או של  3
 גופי תאורה לפחות. 3,000של  –התקנות גו"ת המוצע 

  

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

  .דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו

  

 קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע 5
הכולל שרטוטים , הסברים, הוראות, נוהלי הרכבה, 

 הפעלה ואחזקה שוטפת.
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על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים מס"ד
צירוף 

 המסמך 

 הערה

 IESקומה פוטומטרית בפורמט ץ עקובעם  CDדיסק  6

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

מבוסס על ערכים אבסולוטיים  ISO17025מאושרת 

(Absolute Photometry)והקבצים יאפשר . פורמט 

 . AGI32ביצוע  חישובים בתכנה 

  

   ת עקומות פוטומטריותהצהרת המבקש על אימו 7

 2.13חלק  61347בדיקת התאמה לתקן ישראלי תעודת  8
"אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות מיוחדות לציוד 
בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור 

LEDאו לתקן בינלאומי מקביל " 

  

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

 בילמק

  

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

 מקביל

  

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

 מקביל

  

או תקן  IEC 62471אמה לתקן דיקת התתעודת ב 12
ביולוגית( של מעבדה -אמריקאי מקביל )השפעה פוטו

 מאושרת

  

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

  (LEDשל מודולים 

  

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

 (IK-08זעזועים ו
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על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים מס"ד
צירוף 

 המסמך 

 הערה

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

 Vibration –אמריקאי מקביל )עמידות מפני רעידות 

test ) 

  

או תקן  IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן  16

 EMC)אמריקאי מקביל )תאימות אלקטרומגנטית 

  

המוסמך לנושא בקרת עובד מן המניין אצל הספק  17
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק   איכות,

 בתפקידו בעירייה  )לצרף אישור רו"ח +קורות חיים(

  

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

 )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים(  ביצרןבתפקידו 

  

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

 )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים(  ביצרןבתפקידו 

  

 

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  08.11.21
שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק  עשרלכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של 

 ך תקופת האחריות.לפעול במהל

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 08.11.22
תקן   דרישותים בכל  מדועהמסופקים במשלוח הנתון  הפנסים  מסמך הצהרת יצרן המעיד ש

חוק החשמל  המפורט לעיל, בדרישות  פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20ישראלי 
 ת., וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליומפרט הכלליה 08פרק  ובדרישות 

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק 
, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת 2.3חלק  20לדרישות תקן ישראלי 

 .C.O.C  ,T.O.Cלצרף מסמך בדיקות עם כל משלוח של פנסים יש הציוד.  
 

 חשמל כבלי 08.12

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

הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים או לתוך מרכז 
י שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כד

עתקים( ה3לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות )
כל קצוות הכבלים, סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה.  

 מתכווצת )"כפפה"(. ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת 10בחתך של 
 

 צינורות 08.12.1
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 במפרט הכללי(  08.03)סעיף  
 
 צינורות  08.12.2

 5.4ד "קשיח בע PVCיהיו   ולאורך תעלות המנהרות מ"מ בחציות כבישים 110קוטר  08.12.2.1
  1531, ת"י "ממ

עם דופן   דו שכבתישרשורי  בעליות משוחות מפוחים במנהרות  "  מגנוםמ"מ "  110קוטר   08.12.2.2
 .4519פנימית חלקה, ת"י 

 .4519עם דופן פנימית חלקה, ת"י  דו שכבתישרשורי " מגנום" מ"מ 75קוטר  08.12.2.3
 .4519שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ת"י מ"מ "מגנום"  36קוטר  08.12.2.4
 .4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ת"י  29קוטר  08.12.2.5

 
ות ושרות, על הקבלן וגדרים בתוכניות, לכל שרהערה: במנהרות הצנרת תהיה ע"פ צבעים, המ

 מבעוד מועד להעברה לשטח את הצנרת בצבע המתאים, לא יתקבל כל עיכוב בגין כך. ךרלהיע
 
מ"מ, כל קצוות הצינורות  8יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של בכל הצינורות  08.12.3

יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור 
 ף זה.בסעי

שהוכן מראש. הקבלן  קיר מנהרה\תעלה\ת תעשה בתוך חפירהנחת צנרת: הנחת צנר 08.12.4
אחראי לסילוק המיותר של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת 

)ים או דיונות או ש"ע באישור המפקח( שיעטוף את בחפיר תעשה על מצע חול נקי  תהצנר
שכבת החול הנ"ל ף חפירה/חציבת תעלות. מעל הצנרת. עובי  שכבות החול כמתואר בסעי

 ויונח סרט סימון על פי פרט. 

- תתקשיח, P.V.C מסוג : קטעי צינורות פלסטיים קשיח P.V.Cמסוג  צנרת יחיבור 08.12.5
האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך   .יחוברו בשיטת תקע ושקע,  קרקעיים

 גע בכדי להבטיח אטימות. החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מ
יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא לתאורה  קרקעיים  -: צינורות פלסטיים תתלתאורה  צינורות 08.12.6

 מופות. 
כניסות לתאים: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת  08.12.7

נוקו המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר י
 תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 

. קצותיו מ"מ 8חוטי משיכה: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  08.12.8
מוט /על יתד יקשרשל החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שת

הצנרת ולא הנ"ל כלול במחיר היחידה של  - למנוע החזרתו לתוך הצינור ס"מ 20באורך 
 תשולם תוספת כספית.

בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים סגירת קצוות צנרת:   08.12.9
ינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת אוריג

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית. –שנקבע 
מפסולת   נקיים  כי הםלפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא    :בדיקה וכיסוי 08.12.10

כאמור בסעיף הקודם ורות היטב יסגרו קצות הצינ הבדיקהומגופים זרים. רק לאחר 
 לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

והגבהים של פנים  תטורדינאהקואו: לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את סימון ומיפוי 08.12.11
הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות 

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

 

 מעבר-בריכות, תאי 08.13

 
בין הכבלים. הבריכות ייבנו לפי   וחיבוריםתאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות  

  וע"פ התיאור שלהלן:תכניות פרט מצורפות 
 

או תאים  ס"מ, 50ס"מ ובגובה  80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  08.13.1
מכסה הדרוש, כולל עומק כמות החוליות וההגבהות יהיו בהתאם ל היצוקים במקום,
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 .שילוט וסמל ע"פ סטנדרט העירייה כולל 489מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י 
 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.13.2

מתאימות  או הגבהות יצוקות במקוםחוליות גליליות טרומיות,  3או  2-גוף התא יורכב מ 08.13.3
מטר המחיר יכלול שלבי טיפוס  1.2כל שוחה בעומק העולה על . 201.1מטיפוס  658י "לת

 .םתיקניי
צינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית ה 08.13.4

 בלבד.ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור   20הצינורות יהיו בגובה  

 .החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע 08.13.5
ס"מ. פני החצץ יהיו   20ובעובי    1רגט מירבי של "גבתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם א 08.13.6

 ס"מ מתחתית הצנרת.  10 -נמוכים ב

בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות  תלבריכה יש להתקין יציק מסביב 08.13.7
 בתכניות הביצוע.

לפי תקן   Material:GG-20יצוק מדגם  , יהיה  מרוצפת  מכסה המותקן במדרכה  -שוחה  מכסה   08.13.8
DIN1691  עומס בהעומדB125  מכסה המותקן במדרכת אספלט או בשטח  .489לפי ת"י

. 489לפי ת"י  B125" עם מכסה העומד בעומס 33כדגם "כרמל  103.2פתוח יהיה מטיפוס 
העומד בעומס " של וולפמן" 33כדגם "כרמל , 103.1מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס 

D400  בתאים ס"מ 60בקוטר  יםתאס"מ ל 50. פתח המכסה יהיה בקוטר 489לפי ת"י .
כל המכסים יכללו סמל העירייה והמערכת  ס"מ. 60ס"מ יהיה הפתח בקוטר  80בקוטר 

 .)תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(
 

 תאורה רגילים יסודות לעמודי 08.14

 

על הקבלן היסודות לעמודי תאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע.   08.14.1
עמודי התאורה. ליסודות ביצוע החישובים ותוכניות לילת העבודה למפקח לפני תחלספק 

לקביעת  ,על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס
החישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס   .רשודהיסודות שיהמידות סופיות של 

 הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור מהנדס מומחה בתחום זה. יועץ  ןרישיוישראלי בעל 
אשר בדק ואישר   ,המאושר ע"י המזמין  ,מהנדס   התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס.

הגשת הצעתו  את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב מראש, בעצם
 לתכנון הנ"ל וכל הדרושמחיר    הנחיות שיקבל מהנ"ל.כל הלמכרז להתאים את המסמכים ל

צעתו של הקבלן ולא ההיחידה של היסודות בכלול במחיר לביצוע יהיה  תוכניותלהכנת ה
 תידרש תוספת על כך.

וע"פ תהיה לאחר ביצוע אבני שפה תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ויציקת היסודות  08.14.2
ס"מ  20ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  5הוראות המפקח. גובה היסוד בגינון 

 באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה. מתחת לפני הקרקע.
 30-מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב  02יציקת בטון תבוצע לפי פרק   08.14.3

ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים  30)לפחות 
מ"מ מציר היסוד. מקום  5תעלה על מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא  3לא תעלה על 

 מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 -מעברי ההספקה )במשטח המאוזן של היסוד( לא יסטה יותר מ
ודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני , ינוקו מע209.6, סעיף 812הברגים לפי ת"י  08.14.4

ומן מ"מ, ינוקו מכל ש 30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4הכנסתם לתוך הבטון. 
פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. בורגי היסוד יגלוונו -כלור-באמצעות טטרה

 מיקרון או בהתזה.  80אבץ חם 
 וכנסו לתוך יציקת הבטון. הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( י   08.14.5

 
מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה   08.14.6

ס"מ מתחת  10-עתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כהקיים או ה
ס"מ ממפלס הסופי של   10למפלס האספלט ו/או הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו  

 רקע. המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים. הק
ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים  אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב  08.14.7

 רש לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. כנד
 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.   08.14.8
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המפקח אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות החוזק של  על הקבלן להציג בפני 08.14.9
 .הברגים והתאמתם לדרישות התכנון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

למנהרות גבעה צרפתית  חשמל מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה להכנות תשתית 
TUP/TUM 

 ותנאים כלליםהעבודה  ,המתקןעבודות חשמל:  08.15

 כללי  08.15.1
עבודות הכנות לצוע ימפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לב 08.15.1.1

נמוך מאוד  חמתות תקשורת ו, הכנות תשתית למערכנמוךבמתח  גבוה, חשמל במתח
 הקמת מנהרות גבעה צרפתית. במסגרתועבודות אינסטלציה חשמלית 

ן החשמל מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתק 08.15.1.2
בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד 

ולכל דרישות חברת החשמל  08 קפר –י ביותר נמשרדי העדכנילמפרט הכללי הב 1954
וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק 

עיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא ל סכאופני מדידה מיוחדים בהמשך. 
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תאם לדגם המצוין. לא יתקבל אביזר ו/או פריט אחר ללא הוכחת ש"ע טכני וכספי ובה
כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו  בכתב מאת המהנדס. מראש לאישור 

 תקן מוטבע וברור.

 היקף העבודה 08.15.2

המתקנים והפעלתם בהתאם לחוזה, במיוחד העבודה כוללת את הביצוע בשלבים של  08.15.2.1
 בכל הקשור בעבודות התלויות בקבלני המשנה אחרים, על פי ההגדרות בתוכניות.

 קים על פי החלטת המפקח ו/או זכיין.בשלבים או בחל העבודות יתבצעו 08.15.2.2
 : יתרהעבודה כוללת, בין ה 08.15.2.3

אספקה וביצוע הכנת תשתיות לתקשורת ולמערכות מתח נמוך מאוד  08.15.2.3.1
 ( המבוצעות ע"י אחרים, כגון:)מ.נ.מ.

 נים.טלפומע'  08.15.2.3.1.1

 עשן./גילוי אש מערכת 08.15.2.3.1.2

 מערכת כריזת חרום + טל' כבאים. 08.15.2.3.1.3

 ביצוע מתקן הארקה. 08.15.2.3.2

 ך בפני קרינה בלתי מייננת.להגנה וסיכוביצוע מתקן  08.15.2.3.3

 תאום והתממשקות למערכת בקרת מבנה. 08.15.2.3.4

 .AS MADEביצוע תוכניות  08.15.2.3.5
חברות חח"י, לרבות גורמי חוץ להתחברות לתשתיות: כל תאום עם  08.15.2.3.6

התקשורת, כולל ביצוע התשתיות, כולל תשלומים בגין בדיקות המתקן 
החשמל, בזק ותיקון הליקויים שימצאו עד לחיבורו בשלמות לרשת 

 וטל"כ.  
ובדיקות חח"י   ת מתקן החשמל ע"י מהנדס בודקוהזמנה וטיפול בבדיק 08.15.2.3.7

בגין הבדיקות, ביצוע תיקונים והשלמות  ככל שידרש לרבות תשלומים
 עד לקבלה סופית של המתקן.

 

על אף האמור בפירוט תכולת העבודה שנכתב לעיל רשאי הזכיין לגרוע מתכולת כל מרכיב 

קו בבנפרד לקבלן לצורך התקנה שתבוצע ע"י ידי הקבלן וזאת ללא אפשרות או ציוד ולספ

 לתביעות כספיות.

 

הפעלתו ומסירתו של המתקן, כולל אחריות מלאה לפעילותו התקינה  08.15.2.3.8
זמן שיקבע בין הזכיין לקבלן המבצע, הגשת תיק מתקן  והכנת למשך 

   AS MADEתוכניות 

 

 

 שינויים ותוספת תכניות  08.15.3
בודות הרשומות בכתב הכמויות, בתכניות ובמפרט אמנם חייב כי כל העאין המזמין מת

יבוצעו. המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל, להקטין ולשנות את הכמויות בכתב הכמויות 
וכן להזמין ביצוע חלק מהפרויקט בלבד. תכניות הביצוע ותכניות נוספות ימסרו לקבלן 

 כלול במחירי היחידה –ש בכל תחום נדר וד ולנתח אותןעל הקבלן ללמ – במהלך העבודה
 .ובהתאם לחוזה הקבלנים של חברת מוריה

 

 בדיקות  08.15.4
כל המערכות חייבות להיות מושלמות על כל פרט לשם הפעלה משביעה רצון. על העבודה 

 להיות במצב פעולה בהתאמה לכל הדרישות המפורטות בתכניות ובמפרט. 
ל ורק לאחר זאת על הקבלן להזמין את על המתקן להיות מופעל לשביעות רצון המנה
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 .ת המוסמכת במקום לקבלת המתקן מבחינת רשות זאתהרשו
 רשימת הבודקים:  08.15.4.1

 בודק מוסמך .  08.15.4.1.1

 המפקח.  08.15.4.1.2

 המתכנן.  08.15.4.1.3

 על הקבלן לבצע את הבדיקות המפורטות להלן:  08.15.4.2

 בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.  08.15.4.2.1

 דיקות התנגדות הארקה )חלקים או כל המתקן(. ב 08.15.4.2.2

 הארקה.  08.15.4.2.3

 גורמים אחרים  ם עםתיאו 08.15.4.3

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם ההנהלה  08.15.4.3.1
המקומית ונציגיה המוסמכים וכן עם כל הגורמים האחרים שיעבדו במקום, כולל 
נציגי רשויות. הקבלן יעבוד בהתאם להנחיות המפקח לגבי תנאי הפעילות 

ע"י יאום בכל עת שיזומן המשתנים באתר. הקבלן מתחייב להופיע לישיבות ת
 וללא דרישה לתשלום. יחד עם נציגי כל קבלני המשנה הרלבנטיים המפקח באתר 

קבלני  /המפקח שומר לעצמו את הזכות למנוע את כניסת אחד מעובדי הקבלן  08.15.4.3.2
לאתר העבודה, לפי ראות עיניו, ולא יהיה חייב בהסברים כלשהם כלפי המשנה 

שמש עילה לעיכוב בעבודה או לדרישה הקבלן. הקבלן מתחייב שהדבר לא י
 לתשלום נוסף. 

 הבדיקות הבאות:  וכמו כן יבוצע 08.15.4.4

 בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.  08.15.4.4.1

 

 קבלנים נוספים  08.15.5
כי בו זמנית עם ביצוע העבודות  לעבודות הכלולות בפרק זהקבלני המשנה מובא לידיעת 

אינסטלציה, מבנה, וספים כגון קבלני על ידו מבוצעות במבנים עבודות על ידי קבלנים נ
כמו כן, . , אם במסגרת מכרז זה ואם במסגרת מכרזים שונים"בויצנרת, מיזוג אוויר וכ

הקבלן ישתף פעולה עם הקבלנים ייתכן כי יופעלו קבלנים ע"י גורמי תשתית אחרים. 
ות בהתאם להוראות ודריש  הנוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של העבודות

 המפקח.

 

 תקופות הביצוע  08.15.6
 על הקבלן לסיים את כל העבודה ללוח הזמנים לביצוע בשלבים, שיקבע ע"י המפקח. עדכון
לוח הזמנים ייערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות העבודה במבנה, כך 

 שעבודת הקבלן לא תהווה עיכוב בביצוע עבודות אחרות. 
, בעוד מועד כל העבודות, כולל תיאומים והכנותמודגש בזה שהקבלן אחראי לבצע את 

ום לסיומם בצורה שתבטיח השתלבות מוחלטת במהלך התקדמות עבודות הבנייה ותתר
 בהקדם. 

 

 עדיפות בין מסמכים 08.15.7
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות או פירוש שונה בין הדרישות אשר 

. מתכנןבמפרט בכפוף לדעת הבמפרט לשאר מסמכי החוזה, תהיה העדיפות לאמור 
 בעניין זה תהיה סופית.תכנן החלטתו של המ

 המתייחסים לבצוע העבודה הוא:סדר הקדימויות של המסמכים 
 התכניות המיוחדות לעבודה.
 תכניות טיפוסיות וכלליות.

 כתב הכמויות.
 המפרט הטכני המיוחד.

 משרדית.-המפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין
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 והנספחיםרשימת התכניות  08.15.8
והנספחים לביצוע עבודה זו מצורפים למכרז זה ומפורטים ברשימת התכניות  התכניות

והנספחים. המפרט טכני מהווה על פרקיו חלק אינטגרלי של ההנחיות לביצוע העבודה, 
כמו כן כתב הכמויות על כל פרקיו התכניות והנספחים מהווים חלק אינטגרלי לביצוע 

ם הנם מנחים ולעיון בלבד והפרטים על והתכניות המצורפיעבודה זה. הפרטים המפרט 
 פיהם יבוצעו מתקני המערכת יהיו באותה רמה לפחות.

 

 לאישור:  הגשת תכניות ונתוני ציוד מוצע 08.15.9
לכל יגיש לאישור המתכנן ונציגי בקרת/אבטחת האיכות תיק  מוצרים וספקים הקבלן 
 רכישת הציוד.והמערכות המסופקות על ידו עוד בטרם  מתקןה ירכיב

 את הנתונים המפורטים להן. התיק הנדרש לכלול
אביזרי הקצה עם הדגשה על הפרמטרים /הציודקטלוגים של יצרני נתוני דפי  08.15.9.1

משקלות, ערכים, נקובים,  תכגון: מידו, של הרכיבים בהם יבוצע שימוש םהרלוונטיי
 .פעולהתיאור  ום,  ם, מגבלות, שימוש, המלצות היצרן ליישדרגות הגנה, אורך חיי רכיבי

 .שדיאגרמות מלבנים, סכמות חיווט ככל שיידר 08.15.9.2
 לציוד ואביזרים. SHOP DRAWINGS –תוכניות ייצור  08.15.9.3
 נתוני היצרן הינם כל הנתונים הטכניים כמפורט על ידי היצרן לגבי הציוד. 08.15.9.4
 ולהדגיש את התאמתם. ןנתוני היצראת בכל מקום בו נדרש תיאור טכני יש לצרף  08.15.9.5
 יש לצרף אישורים על בדיקות התאמה לתקנים שבהם עמד הציוד. –עמידה בתקנים  08.15.9.6
 לעניין התיעוד הנדרש.ע"י המתכנן  ששיידרישלים כל פרט  הקבלן 08.15.9.7

תנאי לרכישה/אספקה/התקנה של ציוד /אביזר כל שהוא יהיה רק לאחר מתן אישור  08.15.9.8
 בקרת/אבטחת איכות.בכתב ע"י המתכנן ונציגי 

 

 אינסטלציה חשמלית  08.16

 ת הארקו 08.16.1
 . 1981העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א  08.16.1.1
מוליך הארקה המחבר את טבעת הגישור לפס השוואת פוטנציאלים יהיה בחתך של  08.16.1.2

 מ"מ.  5ממ"ר מפס ברזל מגולוון בעובי של לפחות  95*2לפחות 
הארקת מבנה המנהרות תהיה בברזל עגול רתיך, שיחובר לזיון המנהרה בקוטר 

 מ"מ. 4*40מ"ר לפחות, או לחילופין בברזל בגודל מ 12

הקבלן נדרש לבדוק מיד לאחר ביצוע ההארקה את ההתנגדות הכוללת של הארקת  08.16.1.3
היסודות ולדווח בכתב למהנדס היועץ על התוצאות. על פי התוצאות יחליט המהנדס 
 היועץ על הצורך בתגבור ההארקה ע"י תוספת של אלקטרודות, או כל אמצעי אחר. 

  (TN-C-S) צוע ההארקה וההכנות תתבסס על הארקת איפוס יב 08.16.1.4

יש לתאם היציאה של פס הארקה עד למקום שבו יותקן פס השוואת הפוטנציאלים  08.16.1.5
מ'  1.8/2.4מ'. גובה ההתקנה במקרה של פס פוטנציאלים גלוי  1/2ובתוספת של 

 מהריצוף. 

או כל מידה אחרת   מ"מ לפחות  10*50פס השוואת פוטנציאלים יהיה מנחושת בחתך של   08.16.1.6
ברגים לשימוש  4לכל מוליך המתחבר אליו בתוספת  כמצוין בתכנית. בפס יוכן בורג

 בעתיד. 

ברגים. כאשר הפס  7 -בכל מקרה מספר הברגים לחיבור מוליכים אל הפס לא יקטן מ  08.16.1.7
  מ' מהרצפה. 0.5-מותר להתקינו נמוך יותר אך לא פחות מ תמכאנימוגן מפני פגיעה 

 בפסי הארקה יותקנו כלפי חוץ.רגי הארקה אומים של ב 08.16.1.8

את כל גידי הארקה סמוך לפס הארקה באמצעות שלט סנדוויץ' עם כיתוב  יש לשלט 08.16.1.9
 בחריטה. 

 

 איתור חלקי המתקן  08.16.2
על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני ביצוע כל עבודה אישור על מיקומם המדויק של האביזרים 
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 לות כבלים וכו'. השונים, לוחות, גופי תאורה, קופסאות הפעלה תע

 

 במבנים חדרים טכניים ומבנה אנרגיהצנרת חשמל ותקשורת  08.16.3

כל התקנות החשמל בתחום חדרים טכנים שבמנהרות המקשרות ובמרכז האנרגיה יהיו  08.16.3.1
 "כ". מרירון מטיפוסבהתקנה גלויה עה"ט באמצעות בצנרת 

ומחברים סידור הצנרת יהיה בתוואי ישר )אופקי ואנכי( ומסודר עם אביזרי זווית  08.16.3.2
 תקניים מתאימים.

 1חיזוק צנרת לקירות/תקרות יבוצע באמצעות שלות מתכתי עם ברגים במקצב של עד  08.16.3.3
 מטר.

, כמו כן במקומות עם )אקוסטית( בינייםת תקר וחלט על ביצועבמקומות בהם י 08.16.3.4
כבה מאליו", בצבע כחול, או  -מטיפוס "פנ כפיפים חומרים דליקים יותקנו צינורות 

 ירוק בלבד.
לכל אורכם בתו תקן מת"י, שם היצרן וקוטר ומסומנים יהיו מוטבעים הצינורות  לכ 08.16.3.5

 אין להשתמש בצינור בלתי מסומן.  - הצינור
 מ"מ.  20מזערי של הצינורות יהיה נומינלי ההקוטר ה 08.16.3.6

 מטר. 12יותקנו במקצבים שלא יעלו על  קורת והשחלהית באוקופס 08.16.3.7
 ות קופסאות תקניות.כל ההסתעפויות בצנרת יבוצעו אך ורק באמצע 08.16.3.8
 "כבה מאליו".  -צנרת אשר אינה מסוג "פנ"  תלא תותר התקנ -מבנה בתוך  08.16.3.9

לפי  צנרת החשמל, הטלפונים הטלביזיה, תקשורת פנים, גילוי אש וכיבו' יבחנו בצבעם 08.16.3.10
 רשימת הצבעים הבאה:

 כחול בלבד. –תקשורת טלפון  08.16.3.10.1
 חום בלבד. –תקשורת נתונים ומחשבים  08.16.3.10.2
 צהוב. – מצלמות חוץ ופנים 08.16.3.10.3
 צהוב. –אזעקת ובטחון  08.16.3.10.4
 ירוק בלבד. –חשמל ותאורה  08.16.3.10.5
 אדום בלבד. –גילוי אש/עשן  08.16.3.10.6
  לבן בלבד. –כריזה  08.16.3.10.7

 כל שינוי בגוונים ייעשה בתיאום ובאישור מוקדם עם הפיקוח והמתכנן.

חיבור למכונות כגון יחידות מ"א ומנועים יבוצע באמצעות צינור שרשורי מתכתי דגם  08.16.3.11
ZLHA    תוצרתElectriFlex   המשווק ע"י חברת אברון בע"מ כולל אביזרי כניסות/יציאות
 מתכתיים המתאימים לצנרת. PGכבל 

מכל סוג שהוא בתחום מבני חדרים צינורות שרשורים מעבר לכך לא יותר שימוש ב 08.16.3.12
 ים שבמנהרות המקשרות ובמרכז האנרגיה.טכני

 

 

 חשמל ותקשורת במנהרות צינורות 08.16.4
 רות הקשר, כדלקמן:כות הפנימיות אשר צמוד למנהצינורות לביצוע בתוואי המדר

עבור הזנות של כבלי חשמל במתח נמוך וכבלי פיקוד בין לוחות החשמל שבחדרי המתח  08.16.4.1
לפי קשיח    PVCמ"מ    110(  4קנים בקוטר )"הנמוך במנהרות קשר, יונחו לאורך המנהרה  

 .מ"מ 5.3בע"ד  ,858ת"י 
הנחה בפועל על פי התכנון עם רזרבה כמות הקנים בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת ל 08.16.4.2

 .30%של עד 
עבור כבלי חשמל במתח נמוך וכבלי פיקוד להזנת מפוחים מלוחות המפוחים שבחדרי  08.16.4.3

 PVCמ"מ  160( 6)"קוטר ה קנים בהמתח נמוך במנהרות הקשר יונחו לאורך המדרכ
 .מ"מ 7.7בע"ד  ,858לפי ת"י קשיח 

 . 30%להנחה בפועל עם רזרבה של עד    כמות הקנים בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת 08.16.4.4
 צנרת זו תבוצע רק בקטעים שבהם נדרש על פי התכנון להניח כבלי הזנה למפוחים. 08.16.4.5
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לקישור בטבעת הזנה במתח גבוה בין מרכז  33KVעבור כבלי מתח ביניים )גבוה(  08.16.4.6
קשיח  PVCמ"מ  160( 6)"קוטר קנים ב 2האנרגיה למנהרות הקשר שבמנהרות יונחו 

 .מ"מ 7.7בע"ד  ,858לפי ת"י 
 צנרת זו רק בקטעים אשר בהם נדרש על פי התכנון להניח כבלי מתח גבוה. 08.16.4.7
 מטר. 2סידור וקיבוע הצנרת יעשה באמצעות ספייסרים במקצבים של עד  08.16.4.8
 חיבורי בין חלקי הצנרת לרבות זוויות וקשתות יבוצעו באמצעות אביזרי צנרת תקניים.  08.16.4.9

פי תכנון הקונסטרוקציה לכל אורכה על ותהיה רציפה  CLSMהצנרת תטמן ביציקת  08.16.4.10
 ה.למעט מקומות  שבהם יתוכננו שוחות מעבר לצורך השחל

במקומות אלו לאחר ביצוע השוחות )כמתואר בהמשך( תחתך הצנרת עד לדפנות  08.16.4.11
 השוחה.

באמצעות תבנית בשיטה CLSM -השוחות במדרכות יתהוו ע"י ביצוע פסקים ביציקת ה 08.16.4.12
 ה.שתקבע ע"י מתכנן הקונסטרוקצי

מיצר את חללים שישמשו כשוחת מעבר להשחלת  CLSM -ביצוע הפסקים ביציקת ה 08.16.4.13
 הכבלים.

 פסק/שוחה יבוצע מסגרת ומכסה בטון לפי תוכנית פרט של מהנדס קונסטרוקציה. לכל   08.16.4.14
 המכסה יכלול כיתוב מוטבע של תיאור התשתית ויעודה. 08.16.4.15
 מטר.   70לא יעלה על    מקצב בין הפסקים )שוחות( לאורך הצנרת יבוצע על פי התכנון אך 08.16.4.16

 כדלקמן:צינורות לביצוע בתוואי חציות כביש במנהרות בין המדרכות, 
מ"מ, כל קצוות   8בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   08.16.4.17

הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין 
 ביצוע האמור בסעיף זה.

קרקעיים יחוברו בשיטת תקע -תת(P.V.C) ינורות: קטעי צינורות פלסטיים רי צחיבו 08.16.4.18
האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח ושקע  

 את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. 

בעת כניסות לתאים: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים   08.16.4.19
 המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר 

 נוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. י
 
 

מ"מ. קצותיו   8חוטי משיכה: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר   08.16.4.20
ל יתד למנוע של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף ע

 החזרתו לתוך הצינור. 
ולוודא שהם   מקובעים  את כל הצינורות  יש לבדוק  CLSM  -יציקת הבדיקה וכיסוי: לפני   08.16.4.21

חופשיים מפסולת ומגופים זרים. רק לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות 
  בעת ביצוע היציקה. CLSM -הת לצורך מניעת חדירבאמצעות פקקים מקוריים היטב 

 

 שאינן במנהרות ות מעבר והסתעפותאקופס 08.16.5

ויכללו את כל אביזרי ההתקנה המקוריים  פלסטייםות והמכסים יהיו אכל הקופס 08.16.5.1
  הדרושים.

 .HFFRהמעבר וההסתעפות יהיו נטולות הלוגן ות אופסק 08.16.5.2
 לפחות. IP55כל הקופסאות יהיו מתאימות לדרגת  08.16.5.3
לפחות בהתאם לדרגת  IP55לדרגת  PGכל הקופסאות יכללו כניסות/יציאות צנרת  08.16.5.4

 ההגנה של הקופסה.
מידות הקופסאות יאפשרו הכלת כל המרכיבים הנדרשים בצורה תקינה ונאותה  08.16.5.5

 ומרווחת.
סנדביץ' עם חריטה   שלט זיהויבאמצעות הדבקה עם דבק אפוקסי,  על כל קופסה יותקן   08.16.5.6

 לפי שיטת המיספור הנדרשת.

המציגה את  SHOP DRAWINGSהקבלן יגיש תיק מוצר לאישור המתכנן עם תוכנית  08.16.5.7
 הקופסה, המהדקים, כניסות ויציאות הכבל, אביזרי החיבור ואופן ההתקנה.
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 בתחום מנהרות ות מעבר והסתעפותאקופס 08.16.6

ויכללו את כל אביזרי ההתקנה המקוריים  ות והמכסים יהיו פלסטייםאכל הקופס 08.16.6.1
  הדרושים.

תוצרת   WKEרתסדמ FE180-E90המעבר וההסתעפות יהיו מסוג חסין אש ות אופסק 08.16.6.2
SPELSBERG  .או שו"ע מאושר 

 . IP65קופסאות המיועדות להתקנות חוץ יהיו מתאימות לדרגת  08.16.6.3
 .IP68לדרגת  E90חסינות אש  PGכל הקופסאות יכללו כניסות/יציאות צנרת  08.16.6.4
רה תקינה ונאותה מידות הקופסאות יאפשרו הכלת כל המרכיבים הנדרשים בצו 08.16.6.5

 ומרווחת.
סנדביץ' עם חריטה   שלט זיהויעות הדבקה עם דבק אפוקסי,  מצבאעל כל קופסה יותקן   08.16.6.6

 לפי שיטת המיספור הנדרשת.

המציגה את  SHOP DRAWINGSהקבלן יגיש תיק מוצר לאישור המתכנן עם תוכנית  08.16.6.7
 .הקופסה, המהדקים, כניסות ויציאות הכבל, אביזרי החיבור ואופן ההתקנה

 

 תיבות התקנה 08.16.7

התקנת אבזר , המיועדת ל145נית כמפורט בת"י תיבת התקנה שאיננה גלילית או קו 08.16.7.1
תיבדק עם מכסה מתאים, שיכסה את התיבה במלואה לאחר  אחד או מספר אביזרים,

 התקנת האבזר או אבזרים בתיבה.
להפרדה תיבת התקנה הנ"ל, המיועדת להתקנה של יותר מאבזר אחד, תכלול מחיצות  08.16.7.2

 ניתנות להסרה. בין אבזרים. המחיצות יהיו קבועות לא מודבקות ולא

 

 שילוט  08.16.8
'" אותיות שחורות סנדוויץכל חלקי המתקנים ואבזריהם ישולטו באמצעות שלטי בקליט "

 . יםעל גבי האביזרמודבקים באמצעות דבק אפוקסי על רקע לבן או באמצעות חריטה 

ל המוליכים ועל קצה הצינור או הכבל( יותקן שלט על כל קצה קו בלוח )על כ -קווים  08.16.8.1
 המעגל. עם מספר 

 שלטים כנ"ל.  -קופסות לחשמל  08.16.8.2
. אביזרים סופיים המפעילים ציוד או מהנדס החשמלנוסח השלטים יאושר מראש ע"י 

מערכות, דוגמת מזגן מכונה וכד', יצוינו בשילוט גם לייעודם, ולא רק מספר המעגל. 
 ומפסק הביטחון שלו יהיו בהתאם.  מזגןלדוגמה, שילוט מפסק 

 
 

 ידה שיטות המד 08.17

 כללי  08.17.1
לרבות   0800.00מדידת מתקני החשמל והתשתיות תבוצע על פי הסעיפים בתת פרק מס'   08.17.1.1

 0800.02במפרט הכללי. בדיקת המתקן כאמור בסעיף     0800.02,  0800.03,  0800.04  מס'
 תהיה על חשבון הקבלן. 

בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלום נפרד כל  08.17.1.2
 ת על פי המצוין בתוכניות או המשתמע מהן, כולל דרישות ע"י הפיקוח שידרשו סוגיזא

ככל שיידרש כולל בכל  עבודות: חיצוב חריצים, חדרים, מעברים, התקנת שרוולים
)הסתימה עד פני  3:1שנחצבו במלט , סתימת החריצים והחורים האלמנטים מבטון

יבוצעו בתקרות, קירות, קורות,  הטיח( בכל מקום שאלה לא הוכנו מראש. העבודות
, הכול לשביעות רצונו המלאה וכיו"ב רצפות , תעלות, יסודות, בין כלונסאות,עמודים

של המפקח. הקבלן אחראי להזמין את בדיקת חברת החשמל ובזק ולשאת, כאמור, 
ות הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל תשלום עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת בכל ההוצא

 תו. המתקן בשלמו

על הקבלן מקבל העבודה יהיה לאשר התקנת כל הציוד והאביזרים המסופקים על ידו  08.17.1.3
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 לביצוע עבודה זאת בכתב מאת המפקח באתר. 

לצורכי  2היה ויידרש במסגרת העבודה לקבל אישורים לצורכי היתר בניה ו/או טופס  08.17.1.4
של  יהיה הנ"ל באחריותו המלאה וטיפולו המלא,4הרצת מערכות ו/או קבלת טופס 

הינן כלולות במחיר  להעקיפות בגין הטיפוהקבלן המבצע. כל העלויות הישירות ו
  .היחידה

)אחד או יותר( שיספיק לכל כמות על הקבלן לדאוג להספקת חשמל  ע"י גנרטור נייד  08.17.1.5
 לאספקת מתח זמני.  יתוספת מחיר כלשה  לא תאושר.  לצורך העבודההחשמל הנדרשת  

ת הכלולות בלעדית לבצע בעצמו חלק מעבודוהמזמין שומר לעצמו את הזכות ה 08.17.1.6
במסגרת פרויקט זה. הנ"ל יקבע ע"י המפקח/מתכנן. במקרה זה על הקבלן לבצע 
העבודה בשיתוף פעולה מלא לשמירה על רציפות העבודה ואינטגרציה מלאה במערכות 

התאמה לדרישות התכנון. הנ"ל לא יהווה עילה כל שהיא לדרישות ותוספות   לצורך
 שינויים כל שהם במחירי היחידה לפיצוי מצד הקבלן.ו/או ל

ל הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו יעבדו באתר העבודה גורמים אחרים ע 08.17.1.7
ל הקבלן לשתף פעולה עם עוקבלנים אחרים אשר עובדים בסמוך למקום שבביצוע. 

לא כל הפרעה וכן לאפשר להם לגורמים אחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם  ה
בור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא ע  מוש במים וחשמל, במידת הצורך.שי

ספית ולא בהארכת תקופת הביצוע. על הקבלן לבצע כלא  -יזוכה הקבלן בכל תמורה 
אחרים שיעבדו  במקביל לביצוע עבודתו את העבודה תוך שילוב ותיאום עם קבלנים 

 בביצוע מבנים והשלמות של מערכות.

 

 : כלליתהערה  08.17.2
על הקבלן יהיה לאשר מראש התקנת כל הציוד והאביזרים המסופקים על ידו לביצוע 

 עבודה זאת בכתב מאת המזמין. 

 

 תכולת המחירים  08.17.3
פרט אם צוין אחרת במפורש, כוללים המחירים אספקה, התקנה וחיבור וכן בדיקה 

 הקבלן. והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים והותקנו ע"י 
הכול כאמור במפרט הכללי. תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד, המחיר 

 יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי ההסכם. 
 את ערך: בין היתר מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים 

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.  08.17.3.1

סוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים מוצרים לכל החומרים )ובכלל זה   08.17.3.2
 בה( והפחת שלהם. 

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכד'.  08.17.3.3

הובלת כל החומרים כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתם  08.17.3.4
 וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 

 ים, המכונות וכד' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. מרים, הכלאחסנת החו 08.17.3.5

 המסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'.  08.17.3.6

 

והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות   הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות 08.17.3.7
 והמקריות(. 

 ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.  08.17.3.8

 ן. הקבל רווחי 08.17.3.9

 

 תיאומים  08.17.4
מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים 
לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, ללא הבדל אם 

 התאום הוא עם קבלנים אחרים, או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי. 
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 תכניות 08.17.5
יות למכרז שיעודכנו ויושלמו עד לשלב הביצוע תימת החוזה ישנן תכנידוע לקבלן כי בעת ח

 או הייצור.
 שינויים/תוספות ו/או/במשך העבודה לשם הבהרות יעודכנו/ומפרטים שיתווספותוכניות 

פרטי ביצוע ייחשבו כאילו הופיעו בהסכם והנם כלולים במחירי ההצעה שעליהם התחייב 
 הקבלן.

 

 עבודות נוספות וחריגים 08.17.6
 ל חברת מוריה.ם לחוזה הקבלנים שתאבה

 

 צינורות  08.17.7
 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.04עפ"י סעיף  

 צינורות כפיפים )רק אם לא כלולים במסגרת נקודות(, כוללים גם:  08.17.7.1
ממ"ר  3קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר 

מ"מ ומעלה  36ורות בקוטר  באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים. בצינ
 מ"מ.  6המחיר כולל חוט השחלה בקוטר  

 כבד( כוללים במחיריהם גם: -צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח 08.17.7.2
פלסטיות משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה כנ"ל קשתות   קופסאות הסתעפות ומעבר

 סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 

 : צינורות מגולוונים כוללים גם 08.17.7.3
תיקונים בצבע עשיר אבץ, קופסאות מיציקת אלומיניום ופח, תרמילים סופיים, חוטי 

 השחלה כנ"ל קשתות, מופות, ניפלים וכו'. 
 יכה גם לאחר השחלת הכבלים. כל הצינורות ההזנה יכללו חוט מש

 

 הארקה  08.17.8
 עפ"י סעיף במפרט הכללי הבינמשרדי. 

 

 

 הארקת יסוד  08.17.9
 מפרט. ה העבודה תבוצע על פי

 עפ"י סעיפים  במפרט הכללי הבינמשרדי. 

קובץ התקנות  1981העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א   08.17.9.1
4271 . 

הקבלן נדרש לבדוק מיד לאחר ביצוע הארקות את ההתנגדות הכוללת של ההארקה  08.17.9.2
ולדווח למהנדס היועץ על התוצאות. עפ"י התוצאות יחליט המהנדס היועץ על הצורך 

 וספת של אלקטרודות. בת
 (.TN-C-Sהארקה תתבסס על הארקת איפוס ) 08.17.9.3
 כל הכבלים יהיו מנחושת וכל הפסים )פלחים( מפלדה מגולוונת.  08.17.9.4
 כולל גם קופסאות הגנה של משוריינות עבור הקוצים כמסומן בתכניות. 08.17.9.5

מ"מ לפחות או לחליפין פס מגולוון   12כלול ריתוך של טבעת גישור מברזלי בניין בקוטר   08.17.9.6
מ"מ. ברזלי טבעת הגישור יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן. טבעת הגישור  4*40חתך ב

בר באזורים בהם קיים בידוד בין ת בטון רזה בכל מקום שבו התוואי עותותקן בשכב
 היציקה והאדמה 

כולל את כל חיבורי ההארקה מפס השוואת הפוטנציאלים לשירותים השונים )צינור  08.17.9.7
טלפון וכו'(. חיבור ללוחות החשמל השונים בין הקומות   מים, צינור אויר דחוס, תיבות

הכול על פי  ה כלולים במחיר,כל המוליכים צינורות מגן מהדקים שלטים וגשר וכדומ
 התקנים המעודכנים ותקנות חברת החשמל המקבלת את המבנה לחיבור חשמלי. 
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 חפירת תעלות: 08.17.10
לים בכל סוג קרקע באמצעות המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובי

ומטיים במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה סתימה אכלים מכאניים ופנ
 %95ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית לשיעור הדוק של  20בשכבות של מבוקר והידוק 

. החזרת השטח הנדרש ע"פ סוג החומר, בהתאם לדרישות המפקח MOD  AASHTOלפי 
סרט פלסטי לאזהרה. הכול כוללת אספקה והנחת    ילוק עודפי אדמה, העבודהלקדמותו וס

  לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין.
 המדידה לפי מטר אורך. 

 

 צינורות מגן מובילים לכבלים:  08.17.11
המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים, 

מ"מ לפי המפרט הטכני   8יכה  ופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשפקקים ומ
 ולפי תכנית פרט סטנדרטית.

 המדידה לפי מטר אורך.

  

 צינור פי.וי.סי.: 08.17.12
אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים 

ום עשוי חומר פי.וי.סי. , כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלומופות
 . 858מ"מ לפי ת"י  3.2ועובי דופן  4בקוטר "

  

 צינורות: 08.17.13
 אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום סוג החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות. 

 

 תאי מעבר: 08.17.14
 המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל: 

 .489ת"י  מכסה מבטון )מסגרת פלדה( לפי 08.17.14.1
 .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י  08.17.14.2
 תקרה לתא מעבר.  08.17.14.3
 הכנת צנרת כניסה לתאים. 08.17.14.4

בתחתית  העבודה כוללת חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ
 הכל לפי תכניות פרט.   -, מילוי חוזר התא

 

 כבלים תעלות 08.17.15
כל הברגים,  תעלות פלסטיות )פרט לחדרי חשמל(  הכבלים במתקן זה יהיו כולם תעלות

יהיו  לחיבור בין קטעי תעלותאומים, דסקיות, מוטות הברגה ושאר אלמנטים מתכתיים 
מגולוונים או מצופים קדמיום, פניות, זוויות, ושינוי מפלס יבוצעו בדירוג לפי רדיוס 

את כבלים במשקל עבורם יבנו לנשי הכבלים והמתלים תעלותהכבלים שיותקנו עליהם. 
כוללים במחיריהם גם: פניות, זוויות וכד'  םכבלי תעלותק"ג למטר אורך.  50כולל של 

ן באבץ חם בטבילה, חיזוקים ותמיכות לקירות וכן תליות למסבך וומבוצעות בדירוג, גיל
 ס"מ לפחות.  4הגג מזויתנים של 

 

 שילוט  08.17.16
ר בעבודתו בין אם במישרין ובין הקבלן יבצע עפ"י הנחיית המפקח באתר, כל שילוט הקשו

שלטי "סנדוויץ", דסקיות אלומיניום או שילוט חוץ הכול עפ"י  אם בעקיפין באמצעות
 דרישת המפקח וללא כל תוספת כספית כלשהי.
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 הארקת עמודי תאורה: 08.17.17
הארקת עמודי תאורה המותקנים על קונסטרוקציה בגשר או על ביסוס אחר המשולב בקיר 

ת פלח פלדה בחתך כמפורט בתוכניות אשר ירותך לבורגי העיגון תומך תבוצע באמצעו
חורים לחיבורי הארקות,   7בגשר. הפלח יכלול  ולטבעת הגישור של מתקן הארקת היסודות  

ס"מ לפחות ממפלס הביסוס. חיבורי הארקות  70 -יחדור לתוך חלל העמוד  ויבלוט כ
אשר  Cu35 י הארקה אופקית בעמודי התאורה בגשרים יבוצעו כמתואר לעיל למעט מוליכ

בין  עמודי  –יבוצעו רק עד לעמודי התאורה הראשונים הסמוכים לניצבי הקצה בגשר 
 ת.התאורה הראשונים הנ"ל לשאר העמודים בגשר לא יבוצע מוליך הארקה אופקי

 

 חיבור של אלמנטים מתכתיים: 08.17.18
וצעו לפי פרט חיבור אלמנטים מתכתיים כגון מעקות פלדה, למתקן ההארקה של הגשר יב

ושזור או פס פלדה מגולוון מנחה. החיבור יבוצע באמצעות מוליך נחושת גמיש גלוי 
 כמפורט בתוכניות. המוליך יחבר בין ברגי העיגון של המעקה לפלח הארקה שירותך לטבעת
הגישור. החיבור בשני הצדדים יבוצע ע"י נעלי כבל, דסקית קפיצית חצויה ,אום ואום 

 עת שחרור.אבטחה נוסף למני
 

 ":קוצים" 08.17.19
 4*50או  3.5*30 וץ כפי שמסומנות בתכניות יהיו מפס ברזל מגולוון בחתך שלח יציאות

 מ"מ כמפורט בתוכניות.
מותקנת ביציקה עם שילוט  השקוע תהיה בקופסה מתכתית משוריינתהיציאה מהקיר 

 הכל כמתואר בפרטים שבתוכניות הביצוע. 
 
 

 צנרת: חיבורים גמישים להארקות ומעברי 08.17.20

 

המעבר בין חלקי המנהרות בתפרי ההתפשטות אנכיים יבוצע באמצעות מוליך נחושת  08.17.20.1
שזור וגלוי בחתך כמפורט בתוכניות. המוליך יחבר בין פלטות פלדה במידות 

15x200x200  מ"מ אשר יותקנו ביציקת המנהרה. שיטת חיבור המוליך הגמיש
 .לסיגמנטים 

מ"מ  3.5*30בוצעו באמצעות פס פלדה בחתך מעבר בתפרי התפשטות לאורך המנהרה י 08.17.20.2
 לפחות אשר ירותך לטבעת גישור.

מעברי צנרת בין חלקי  המנהרה והמעברים השונים יבוצעו באמצעות צינור גמיש אשר  08.17.20.3
צינורות היצוקים בבטון. הצינור המושחל יודבק בצידו האחד בלבד יוחדר לתוך ה

 לאחד הצינורות אליהם יושחל.
 
 

  הארקה בדיקות 08.17.21
 

עקב שלביות הביצוע בהקמת המנהרות רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע של בדיקת  08.17.21.1
התנגדות לקבלת הערך המתאים להארקת היסוד בכל שלב ושלב של הבניה וזאת ללא 

 תשלום.תוספת 

הארקה התנגדות ורציפות סופית כולל קה רהא יקתבדבוצע בסיום כל ההתקנות ת 08.17.21.2
דק מוסמך שיוזמן על ידי הקבלן על די בועל י ךתיערבהתאם לנדרש בחוק. הבדיקה 

 חשבונו. הבודק יגיש למפקח תעודת בדיקה החתומה על ידו. 

הארקה ע"י למתקן יבוצע תגבור  שאינן עונות לדרישת ותתוצא נהבמידה ותתקבל 08.17.21.3
האלקטרודות שיבוצעו כמות    הנחיות שיתקבלו ע"י המתכנן.    על פירודות אנכיות  טאלק

ההתנגדות הנדרש. תיקונים והשלמות אלו, אם יידרשו רך שגת עעד להיהיו  ןעומקו
 יהיו על חשבון הקבלן ללא תוספת תשלום.

 
 

 לשלבי הביצוע – תאורה זמנימתקן  08.18
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 כללי 08.18.1
ויוגשו לאישור ע"י המתכנן מהנדס חשמל מאושר מטעם  מתקני התאורה יתוככנו .א

מראש של המזמין, הקבלן. התוכניות יערכו בהתאם לשלבי הביצוע ויוגשו לאישור 
 המתכנן מטעמו ומחלקת המאור בעיריית ירושלים.

 ותפקוד   רצף  להבטיחיהא    הקבלן  על  פעיל  תאורה  מתקן  קייםעבודה  ה  תחוםבמידה וב .ב
 אחריות. הביצוע תקופת כל למשך החשכה שעות בכלזה  תאורה מתקן של תקין

ללא תוספת   ןהקבל  על  חלה  ותקינותו  הפרויקט  בתחום  הקיים  התאורה  מתקן  תחזוקת
 בתחום והקיים התאורה למתקן בדיקה הקבלן יבצע העבודות תחילת לפני .תשלום

 .הצורך במידתיתקן ויסדיר  הפרויקט
במידה ולא קיים מתקן תאורה בתחום העבודה יהא על הקבלן לבצע מתקן תאורה  

 ע"פ התוכניות. ושלב שלב בכלזמנית להבטחת רצף תאורה במהלך 
 כל במשך העבודה בתחום מתוגברת התאורה רמת יאפשר זמנימתקן התאורה ה .ג

 . בתקן הנדרש מעל אחת רמה של בערך הביצוע תקופת

צע רק לאחר קבלת אישור המתכנן/המפקח מראש. מתקן יבו תאורה זמניתהמתקן  .ד
 יסופק, יותקן ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל תקופת העבודה התאורה הזמנית

 ע.והמתכנן בהתאם לשלבי הביצובמיקום שיקבע ע"פ הפיקוח 

פ וע"של עבודות הסלילה  בהתאם לשלבי הביצוע    ויועתקיפורק  הזמנית  מתקן התאורה   .ה
 . פיקוחנחיות הה

ובאישורם מפקח מתכנן והה יקבעו ע"יביצוע תאורה זמנית, וזמן הפעלתה צורך ב .ו
 בלבד. לפני הדלקה של כל קטע יבוצע ניסוי וכיוון הפנסים.

העבודה תעשה  אורה נורות, מגשים וכבלים עיליים.די עץ עם גופי תהמתקן יכלול עמו .ז
 שות, תפורק ותעשה מחדש.מעולה ובצורה מקצועית כל עבודה שלא תעמוד בדרי  בטיב

קבלן אל משרד המהנדס או המפקח דוגמא מכל דגם של גיש העם התחלת העבודה י .ח
בלת אישור כל האביזרים בהם הוא עומד להשתמש במשך העבודה זאת, לצורך ק

 וקביעת סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים.

שימוש בפנסי בצע  תינתן לקבלן האפשרות לבמסגרת עבודות התאורה הזמנית הקבלן   .ט
תאורה המיועדים לשימוש במתקן התאורה הסופי. אחריות הקבלן לתקינות ושלמות 

 ביצוע.לאורך כל תקופת התהיה גופי התאורה, אביזרי ההדלקה )משנק, מצת, קבל( 

בסיום השימוש בפנסים במסגרת המתקן הזמני תבוצע בדיקת התאמה ע"י  .י
שימושם החוזר במתקן הסופי. גופי המתכנן/המזמין לכשירות גופי התאורה ואישור 

  תאורה אשר לא יאושרו יוחלפו בחדשים ע"ח הקבלן ללא תוספת תשלום.
תחל מיום מסירת  תקופת האחריות שתינתן לגופי התאורה, ציוד ההדלקה והנורות .יא

 למזמין.הסופי המתקן 

לאחר השלמת עבודות התקנת התאורה זמנית על הקבלן להזמין בדיקת בודק מוסמך  .יב
 חשבונו.על 

הזמנת חיבורי החשמל הזמניים למתקן התאורה הזמני לרבות תשלום  עלויותכל  .יג
 חשמל בגין צריכה יהיו ע"ח הקבלן כלולים בתכולת העבודה ללא תוספת תשלום.

עבודות הסלילה יפורק המתקן הזמני ויפונה למחסני הקבלן. פירוק סופי של  מרבג .יד
ולא  יםזרתו לרשות הקבלן כלולמתקן התאורה הזמני לרבות פינוי מהשטח והח

 בנפרד.  מוישול
 

 עמודי עץ 08.18.2
. העמודים יהיו ישרים עשויים 33 -ק העמודים יהיו עמודי עץ אורן מהסוג המטופל בולידן

מוד במקום א סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך קונית. קוטר העמעץ יבש חזק לל
ס"מ. העמוד יהיה ישר ללא "בטן" באופן שהאנך ייפול תמיד בתוך   15הצר ביותר יהיה מעל  

ההיקף,   1/6שטח בסיסו. סיקוסים בריאים יותרו בתנאי שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על  
לא יעלה על בעמודים היקף. אחוז הלחות ה 1/3ורוחבם הסכומי באותו החתך לא יעלה על 

רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים ואשר חוסנו בחומר חיסון נגד מזיקים וטפילים  . 5
 יותרו לשימוש. החלק הנמצא בקרקע יצבע בצבע בטומני.

 יותרו סדקים רק בגבולות הבאים: 
 מ"מ. 15רוחב  .א

 ק ¼ מקוטר העמוד במקום הסדק.עומ .ב
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 דק.קוטר העמוד במקום הס פעמים 8אורך מקסימלי  .ג

מ"מ לכל  40סה"כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי  .ד
 היותר.

 

 הצבת עמודי עץ תתבצע באחת מהדרכים הבאות בהתאם להחלטת המפקח: 08.18.3
כולל בתוכו צינור פלדה מגולוון ההעמוד יוצב על ידי משטח/יסוד בטון חיצוני יצוק  .א

 מוד בתוכו, כולל ייצוב העמוד והידוקו למניעת תנודות. בקוטר המאפשר החדרת הע

מאורכו הכולל, אך לא פחות   1/5עד    1/6  -עמוד התקוע ישירות בקרקע ייתקע בעומק כ .ב
וסלעית יחוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב לכל עומק ס"מ. באדמה חולית    150  -מ

 הבור.

ד תיחתך בניצב לצדו.  באדמה בוצית יחוזק הבסיס לפי מפרט מיוחד. תחתית העמו .ג
 מעלות ביניהם.  45וית ראשו יעובד לפי שני שיפועים בז

ס"מ מתחתיתו, ועליה תוטבע  400העמוד יסומן בדסקית אלומיניום, שתותקן בגובה  .ד
 ס"מ לפחות. 6ורו. גודל הספרות שנת ייצ

 

 כבל אווירי 08.18.4
יהיה   הנושא  התיל   .בו התיל הנושא הנו חלק מהכבל עצמות.א.מ.  הכבל יהיה מטיפוס   .א

מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל ותנאי התקנתו. הכבל יחוזק לתיל 
 הנושא בחבקים מבודדים. 

שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכנים יועברו אל התיל הנושא והכבל יהיה  .ב
 משוחרר מהם לחלוטין. 

על  ותקנותהסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המ .ג
מודים. הכבל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה, הע

 או בצדדיה ע"י כיפוף הכבל בקשת כלפי מטה.
 חתך כמפורט בתוכניות וכ"כ. סוג ת.א.מ.הכבלים העיליים יהיו מ .ד
 מ'. 30המרחק בין העמודים לא יעלה על  .ה

בנקודת המתלה הקרקע ל פני בחציית כבישים ודרכים יובטח כי מפלס הכבל מע .ו
 מטר. 7 -הנמוכה ביותר יהיה לא פחות מ

המותרת לכבל  תמקסימאליבמתיחת בכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה  .ז
 הפלדה כמומלץ ע"י יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה.

 הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק. .ח
 בהתאם לפרטים שבתוכניות. הארקה רציפותוארק ותישמר בו היה מהכבל הנושא י .ט
 

 טחהארגז אב 08.18.5
יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר הדרושים. אם רשת   טחהארגז האב .א

האספקה היא בכבלים, תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז והוא יכלול מהדקים ופתחים 
 נוספים לכבלים.

שיאושר ע"י מפקח מ"מ )או מחומר אחר בתנאי    1.5הארגז יהיה מחומר פלסטי בעובי   .ב
צעת העבודה( עם דלת נפתחת כלפי מחלקת התאורה של מע"צ באותו מחוז בו מבו

מעלה. לפתיחה או סגירה לא יהיה צורך להשתמש בכבלים ולא יישארו בידי 
 החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן הארגז.

ה הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק. כל הברגים, הצירים וכו' יהיו מפלד .ג
פו או ישתחררו עקב מצופה בקדמיום. הברגים, האומים ואשר האביזרים לא יתרופ

 תנודות ורעידות.
את הארגז יש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים ומחורים עם כל חלקי התליה  .ד

 הדרושים. 

 1.5בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם כבלים ט.ב.ט בחתך  .ה
 ממ"ר לנורות ולרשת.

ון או ברזל. החיזוקים לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בט .ו
יהיו צמודים מסביב לעמוד )או פרופיל הקונסטרוקציה( עם בורגי חיזוק או סרט 

 נירוסטה.
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 מ"מ עליו יורכבו האביזרים הבאים: 1בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל 
 אמפר עם ניתוק אפס. 6לזרם נתיך חצי אוטומטי  –אבטחה לכל  נורה  ▪
 . SOGEXIמהדקי   ▪
 פס הארקה מנחושת.   ▪
 שלות לחיזוק הכבלים.   ▪
 ממ"ר. 2.5חיווט המגש עם מוליכים   ▪
המהדקים יחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי   ▪

 מ"מ.  0.5בעובי 
 יל.האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט לע

 
 לל:פירוק/ העתקת שדה במתקן תאורה זמני, כו 08.18.6

פירוק שדה במתקן תאורה זמני בשלמות ו/או בחלקו, כולל העברתו ו/או התקנתו מחדש 
כלול במחירי היחידה ולא ישולם עליו בקטע אחר בתחום העבודה לפי הנחיות הפיקוח. 

 בנפרד.

 

 קופסאות חיבורים במנהרות: 08.19

 
 הקופסאות יהיו חסינות אש, ע"פים ע"פ התוכניות, בורים יהיו בגדלקופסאות החי  08.19.1
 .DINתקן               
 "(, קופסא אשר תמצא0הקופסאות יותקנו במפלס הבטון עם פני הבטון )גובה " 08.19.2
 שקועה או בולטת, הקבלן יפלס ללא תוספת תשלום את הקופסא.             
 לן יסיים בצורהים, והקבבאטמים )אנטיגרונים( תקינבקופסאות ייעשה שימוש  08.19.3
 מסודרת את סיומת הצנרת, בחיתוך מושלם בוכה, כולל רזרבה לחוט המשיכה.             

 
 
 
 

 יכלל -אופני מדידה ותשלום   08.20

  
של המפרט הכללי, המתאים והנוגע  00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   08.20.1

ב הכמויות. ם שבכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים בכתלסעיפים המתאימי
תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים 
והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי 

ע מכלליות האמור לעיל, כל היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרו
היחידה השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם  המוזכר להלן כלול במחירי

חברת החשמל, בזק וכיו"ב הם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם 
חה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: פתי

כל עבודות  קרקעיים קיימים; חציבות;-ירת ידיים בקרבת קווים תתחוטי משיכה; חפ
 העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

  
שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה עקב   08.20.2

 הביצוע, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. שלבי 
 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  -ספקה בלבד" רשום "אבמקרה ו  08.20.3
המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר  -והתקנה" 
 הדרושים. 

 

זי נאמר כי הסעיף א "בויבאם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכ  08.20.4
מות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות כולל את כל הנדרש  עד המסירה בשל

 סוג כל שהוא.מ
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תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם  -בנוסף לאמור במפרט הכללי   08.20.5
הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים 

 (. בעזרת )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים
 

, פיצול שעות עבודה, לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות  08.20.6
פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת 
 אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

 

דרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה בור סעיפי עבודה שיילא ישולם כל תשלום ע  08.20.7
ת ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים בצורה תקני

 הרשומים בכתב הכמויות. 
 

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות  -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   08.20.8
 . מתקני חשמל כמוגדר בפרק  אופני מדידה של

 
 

 פריטים לתשלום  08.21

 ם שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן: אופן המדידה ופרטי התשלו   
 

חפירת תעלות: המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג  08.21.1
ל, מילוי במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חו ופנאומטיים םמכאנייקרקע באמצעות כלים 

ס"מ עד לקבלת  20בשכבות של במצע א' מהודק בבקרה מליאה החפירה סתימה והידוק 
. החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי בהתאם להנחיית המפקח מכסימליתצפיפות 

אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט 
  כני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין.הט

  המדידה לפי מטר אורך.
  
 

פירה/חציבה/ניסור/חיתוך חפתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל    :כביש  פתיחת  08.21.2
ופנאומטיים חפירה  םמכאנייושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים 

לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות 
, מילוי חול סביב הצינור מצעים ואספלט הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותוה

המדידה לפי  , הכול לפי המפורט במפרט הטכני. וכל הכלול בסעיף חפירת תעלות כנדרש
 מטר אורך. 

  
המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות  :פתיחת מדרכה/שביל  08.21.3

בה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי ובכלל זה חפירה/חצי
ן המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט טי, תיקוהנחת סרט פלס
 המדידה לפי מטר אורך.  . , וכל הכלול בסעיף חפירת תעלותבמפרט הטכני

  
ו בתעלה חפורה כולל המחיר כולל אספקת הצינור והנחת :צינורות מגן מובילים לכבלים  08.21.4

, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור כל האביזרים
 מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 8למשיכה 

 המדידה לפי מטר אורך.
  

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,  :צינור פי.וי.סי.  08.21.5
קים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום אטמים, פק

 . 858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן  4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר " 08.00.04
  

ר והמידות כמפורט אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום  סוג החומ :צינורות  08.21.6
 בכתב הכמויות. 
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 למעבר כביש כולל: , חפירה והצבת תא ביקורת המחיר כולל הובלה, אספקה :תאי מעבר  08.21.7
 .489לפי ת"י וסמל הרשות יצוקים  יציקת פלדה כולל כיתובמכסה מ 08.21.7.1
 .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י  08.21.7.2
 תקרה לתא מעבר.  08.21.7.3
 הכנת צנרת כניסה לתאים.  08.21.7.4

 CLSMאה / חוזר מהודק בבקרה מליהעבודה כוללת חפירה, התקנת התא סתימות מילוי 
 שכבת חצץ בתחתית התא הכל לפי תכניות פרט. , 
 

מומחה מטעם  היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מהנדס קונסקרוקציה יסודות לעמודים:  08.21.8
הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר היסוד, לרבות קבלת אישור מנה"פ והתאמת תכנון 

וק מבטון, חפירה המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצהביסוס במידת הצורך. כמו כן 
בור בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת חציבה או פריצת 

בורגי היסוד מתאימים והכנסתם, הרכבת מסגרת, השחלת , 30-תבניות עץ, יציקת בטון ב
שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים 

. יסוד בטון: , איטום היסודרט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהובגמר העבודה כמפו
מפורט ולפי תכנית פרט ובמידות כ 08.00.33יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום 

 סטנדרטית. 
 

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור  :קרקעיים-כבלים תת 08.21.9
במרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ו

. דים. המדידה לפי מטר אורךהנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמו
- להתקנה תתבכתב הכמויות : כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום קרקעי-כבל תת

 לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג 
 

 08.1.300  ור גלוי כמפורט בפריט תשלוםאספקה והתקנת כבל נחושת שז  :כבל נחושת שזור 08.21.10
 בחתך כמפורט בכתב הכמויות.

 

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות  :גופי תאורה )פנסים( 08.21.11
. כולל . כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונתלגופי תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה

וולט בתוך העמוד כולל חיבורי החשמל  -1000-ממ"ר ל N2XY 3*2.5הספקה והתקנת כבל 
כיסויים צינורות אסבסט בכניסת ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה  טחהבמגש אב

 .  המדידה לפי יחידה הכבל לפנס.

 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי   :טחהאב  ימגש 08.21.12
  ט.עם כיסוי קופסת בקלילכל נורה אוטומטי 

 . כמתואר בסעיפים בכתב הכמויות – המדידה לפי יחידה  
 

המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך  :עמודים וזרועות מפלדה 08.1.1
כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים המחירים 
את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת 

 .זרועות בגוון עליו יורה האדריכלהעמודים וה כולל צביעת הסגסוגת וכו'
 עמודים רגילים  08.1.1.1
 וכפולותזרועות יחידות  08.1.1.2
 שרשרת לדלת תא אביזרים. 08.1.1.3

 
: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את זרועות

הצביעה, את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט זה. 
  Hון האורך )הגובהביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או כפולה(, ובצי  המדידה
  E).והבליטה 

כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן ועל 
חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים 
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 סעיפים בכתב הכמויות. אהר הנ"ל
 

ינו לחודש, כולל את כל הציוד הנדרש עד להפעלה תמחור תאורה הזמנית ה  תאורה זמנית: 08.21.13
מלאה ותקנית של המתקן )יסוד בטונדה, זרוע, פנס, נורה, עמוד עץ, כבלים, קופסאת 
 חיבורים, תיל נושא, עוגנים, עמודי תמיכה וכיוב'(. המזמין רשאי להזמין את השדות לכל

והן ביחידות, המחיר תקופה )יום, שבוע ,חודש, שנה( כאשר התשלום בחלקיות הן בזמן 
כולל הפעלה ותחזוקה, הספקה הובלה והתקנה, פירוק וסילוק המתקן בסוף השימוש וכן 
תשלום לחח"י על חשמל רשת וכן את כן העלויות הכרוכות בהספקת חשמל ע"י גנרטור. 

הסדרי  –זמן העבודות עקב צרכי הביצוע המשתנים המחיר כולל העתקות ככל שיידרש ב
תנועה זמניים וכיוצ"ב. מובהר כי סכום ההקצב בכתב הכמויות אינו תלוי במספר מתקני 
התאורה הזמנית הפועלים באתר בו זמנית. התשלום קבוע וישולם כאמור באופן יחסי אך 

ית המפקח )משך הזמן ורק לזמן בו הוא מוצב בשטח ו/או למועדים בו הוא נדרש ע"פ הנחי
יר כולל את כל הסדרי התנועה הנדרשים לצורך הצבת המתקן, הקצר מביניהם(. המח

 הטיפול והתחזוקה, העבודות הפיזיות שיידרשו לצורך הקמתו ו/או הטיפול בו.

 
 

 

 

 

 

 מפרט טכני מיוחד לתשתיות רדיו וטלפוניה 08.10

 מויות: "מערכות רדיו" בכתב הכ 05, 04במבנים  08.10מפרט זה מתייחס לפרק 

 כללי: -תשתיות רדיו וטלפוניה 

מפרט זה מתייחס לאספקה והתקנה של תשתיות תקשורת פסיביות בשלב עבודות  .18.1.1
 הכרייה לפרויקט הקמת מנהרות הפרדה מפלסית הגבעה הצרפתית והכוללות:

 צנרת תת קרקעית להולכת כבלי רדיו וטלפוניה. .18.1.1.1

 וטלפוניה.להולכת כבלי רדיו צנרת סמויה ומוטמנת בקירות המנהרות  .18.1.1.2

 צנרת סמויה בקירות חדרי תקשורת וחדרי חפ"ק. .18.1.1.3

תשתיות תקשורת אורכיות וחציות כבישים במנהרות המשרתות את מערכות התקשורת  .18.1.2
והבקרה וגם את מערכות הרדיו והטלפוניה, לאורך המנהרות, בין המנהרות ובין מרכזי 
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י מתכנן תקשורת יתוכננו על ידוזה האנרגיה, אליהם תקושר תשתית המפורטת במסמך 
 ובקרה. 

נקודות המפגש בין התשתיות המפורטות במסמך זה לבין תשתיות התקשורת האורכיות  .18.1.3
 יהיו בתאי התקשורת שיתוכננו על ידי מתכנן תקשורת ובקרה.

 תיבות(. וודות בינוי תומך קשר בלבד )צנרת עבודות קבלן הכרייה כוללות עב .18.1.4

רי קצה, ציוד אקטיבי יבוצע על ידי קבלנים ונות תקשורת, אביזפריסת כבלים, התקנת אר .18.1.5
 אחרים.

 להלן התשתיות שבאחריות הקבלן לספק ולהתקין עבור מערכות הרדיו והטלפוניה: .18.1.6

מ"מ, מתאי התקשורת לנקודות  50מובילי כבילה משניים מסוג יק"ע בקוטר  .18.1.6.1
 (.SOSפריסת טלפוני חירום )

התקשורת לנקודת  מ"מ, מתאי 75קוטר מובילי כבילה משניים מסוג יק"ע ב .18.1.6.2
 פריסת כבל קורן על דופן המנהרות.

עם בסיס אפור במידה   CI4 -קופסאות מעבר עם מכסים מפוליקרבונט משוריין  .18.1.6.3

X350X150500 ( מ"מW,H,D )  ודרגת אטימותIP55  ,להתקנה תחת הטיח
 עבור נקודות חיבור הכבל הקורן

עם בסיס אפור במידה   CI4 -ריין שומ קופסאות מעבר עם מכסים מפוליקרבונט .18.1.6.4
250X175X150 ( מ"מW,H,D ודרגת אטימות )IP55  להתקנה תחת הטיח, עבור

 .SOS -נקודות ה

 כלל התשתיות במנהרות יהיה תת קרקעיים וסמויים בקירות. .18.1.7

כלל הצינורות שיפרסו יהיו ישירים ורציפים וללא חיבורים כאשר רדיוס לא יהיה קטן  .18.1.8
 מעלות. 120 -מ

 חומרים וציוד:ות להספקת חיהנ .18.1.9

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון  .18.1.9.1
 התקנים )עם תו תקן(.

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור  .18.1.9.2
המפקח וכן לקבל אישור אגף תשתיות לסיבים אופטיים בעירית ירושלים, 

 .םורלצנרת שתונח עב

כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או מנהל תשתיות; סיבים  .18.1.9.3
  .אופטיים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו

כלל הרכיבים אשר יותקנו יהיו מוצרי מדף ומכלולים מתאימים, ללא "תלאים",  .18.1.9.4
אלתורים והתאמות באתר. למשל: חיבור צנרת ללא מופות תואמות ותקניות 

 וכד'.

ת הבלעדית לקביעת התאמת הפריטים, אמצעי העבודה, אופן ההתקנה כוהז .18.1.9.5
 תהיה של המזמין או נציג מורשה מטעמו בלבד. –וכיו"ב לדרישות המזמין 

לאחר בחירתו ובטרם יחל את עבודתו, יוודא הקבלן מול המזמין שכלל המפרטים  .18.1.10
פק, הקבלן הסר והנחיות לתכנון המפורט המעודכנים ביותר נמצאים ברשותו. למען הס
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יהיה אחראי על קבלת כל המפרטים, ההנחיות וההגדרות הרלוונטיות מטעם המזמין, 
תאם להנחיות הכתובות הנדרשות לביצוע התכנון לשביעות רצונו של המזמין ובה

 .מכרזהבמסמכי 

בהירות או ניגוד בין האמור במסמך זה, ו/או בין האמור במסמך זה לבין -בכל סתירה, אי .18.1.11
תובא עובדה זו לידיעת  –הרלוונטיים או הנחיות מי מטעם המזמין  רתשומפרטי תק

 המזמין לטובת קבלת הכרעה והנחיה ברורה בכתב.

אילו מהסעיפים במסמך זה, -מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל סתירה או ניגוד בין אי .18.1.12
ההנחיה המחמירה ביותר תהיה זו הקובעת, אלא אם הונחה הקבלן אחרת במפורש בכתב 

 המזמין.י ידעל 

 ישלב הקבלן חוטי משיכה :בפרויקט בכל צינורות  .18.1.13

( PPמ"מ העשוי מפוליפרופילן )  8כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה   .18.1.13.1
 .ק"ג המאפשר השחלת כבלי תקשורת 700המותאם לכוח משיכה של 

ביחס לאורך הקנה במצב  8%חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של  .18.1.13.2
 .פריסה ישר

 :תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים ודההעב .18.1.14

 .ותקנותיו העדכניות 1931חוק החשמל תשי"ד  .18.1.14.1

 .הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות .18.1.14.2

כל הפרקים הרלוונטיים בנושאי חפירות, צנרת, סימון, תאי בקרה וכו' במפרט  .18.1.14.3
 לים הכללי לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירוש

 .בהוצאת משרד הבטחון 08מפרט הכללי לעבודות חשמל מס.  .18.1.14.4

 .'פרק ט 1988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  .18.1.14.5

 .בהמפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות המצ" .18.1.14.6

 צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים - 61386תקן  .18.1.14.7

 חבלים עשויים פוליפרופילן  - 753תקן  .18.1.14.8

 נהרות:נים של מערכת הרדיו במתשתיות עבור כבלים קור .18.2

מ"מ ישירים ורציפים מתא  75צינורות מסוג יק"ע בקוטר  (5חמישה ) הקבלן יפרוס .18.2.1
כך שקופסת החיבורים  (18.2.4בסעיף )המתוארת התקשורת ויסיימם בקופסת חיבורים 

 מטר ממפלס הכביש. 3.5בגובה  תותקן

רסו בדפנות המנהרה, יותקנו כך מ"מ מיועדים עבור כבלי הרדיו אשר יפ  75יק"ע  צינורות   .18.2.2
 סרדיו. כאשר הכיפוף שלהם יאפשר השחלת כבלי רדיו בעלי גמישות מוגבלת שרדיוס

 מעלות. 120 -הכיפוף לא יהיה קטן מ

עם בסיס אפור במידה   CI4 -קופסת החיבורים תהיה מכסה מסוג פוליקרבונט משוריין  .18.2.3
X350X150500  ( מ"מW,H,D  ) ודרגת אטימותIP55  הטיח חיבורי הצנרת ה תחת  להתקנ

 לסוג הצנרת ולקוטר שלה. יםבלבד המותאמ יםתקני במחבריםלקופסת חיבורים יעשו 
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קצות הצנרת בתאי התקשורת יאטמו על ידי פקקי איטום על מנת למנוע חדירת חול  .18.2.4
 .וגופים זרים לחלל הצינור

 לטלפוני חירום וטלפוני שירות:תשתיות עבור כבלים  .18.3

מ"מ ישירים ורציפים מתא התקשורת  50וטר ורות מסוג יק"ע בקצינ 2הקבלן יפרוס  .18.3.1
 1.2ויסיימם בקופסת חיבורים כך שנקודת האמצע של קופסת החיבורים תהיה בגובה 

 מטר ממפלס המדרכה.

המנהרה, מ"מ המיועדים עבור כבלי הטלפוניה אשר יפרסו בדפנות  50צינורות יק"ע  .18.3.2
לת כבלי טלפוניה משוריין לטובת הזנת יותקנו כך שרדיוס הכיפוף שלהם יאפשר השח

 מעלות. 120 -הכיפוף לא יהיה קטן מ סדיור -הטלפונים

עם בסיס אפור במידה   CI4 -קופסת החיבורים תהיה מכסה מסוג פוליקרבונט משוריין  .18.3.3
X175X150250  ( מ"מW,H,D ודרגת אטימות )IP55  ת הטיח חיבורי הצנרת להתקנה תח

 לסוג הצנרת ולקוטר שלה. יםבלבד המותאמ יםתקני םבמחברילקופסת חיבורים יעשו 

בלבד  יםתקניאמצעות מחברים חיבורי צנרת לקופסאות החיבורים ולתעלות יעשו ב .18.3.4
 לסוג הצנרת ולקוטר שלה. יםהמותאמ

דירת חול קצות הצנרת בתאי התקשורת יאטמו על ידי פקקי איטום על מנת למנוע ח .18.3.5
 .זרים לחלל הצינור – וגופים

 רות:מפרטי צינו .18.4

 50 בקטרים יק"ע )יחס קוטר עובי( -בהם יעשו שימוש בשלבי הכריהצינורות פוליאתילן  .18.4.1
 :מ"מ 75 –ו 

מיועדת להולכת כבלי תקשורת והיא מתאפיינת בחיכוך נמוך.  צנרת יק"ע .18.4.1.1
יתרונה של צנרת יק"ע הוא ברציפות ההנחה של הצנרת לאורך התוואי ללא 

 מחברים. 

)מובלים ואבזריהם לכבלים  1531תקן ישראלי יסופקו עם תו  צינורות יק"ע .18.4.1.2
( או 2003ולמוליכים מבודדים להתקנות תת קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת,  

כל הצינורות יותקנו עם פקקי איטום . (ISO, ENתקן בינ"ל אחר מקביל )
 למניעת כניסת אבק ולכלוך.

 :מ"מ 50 נתונים טכניים לצינורות יק"ע .18.4.1.3

 HDPE- Polyethylene –חומר גלם  .18.4.1.3.1

 פסים( 4שחור עם פסי סימון צבעוניים ) –צבע  .18.4.1.3.2

 מ"מ 50 –קוטר  .18.4.1.3.3

 מ"מ 3.7 -עובי דופן  .18.4.1.3.4

 .SN – 32קשיחות  .18.4.1.3.5

 מ"מ. 75: כנ"ל, אך בקוטר 75עבור צנרת יק"ע 
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 לפי תקן ולפי ההגדרות הבאות: ותסימונים מודפסים ע"ג הצינור .18.4.1.4

 תאריך ייצור .18.4.1.4.1

 קוטר הצינור .18.4.1.4.2

 עובי דופן .18.4.1.4.3

 קשיחותדרגת  .18.4.1.4.4

 יבתקן ישראל סימון עמידה .18.4.1.4.5

 "תקשורת" –סימון השימוש בצינור  .18.4.1.4.6

 שם החברה המייצרת .18.4.1.4.7

 

 .מ"מ כלול במחיר הצינור 8כל צינור יותקן עם חוט משיכה בעובי  .18.4.1.5

 .צינורות יק"ע ישווקו בגלילים .18.4.1.6

 

 תאומים אישורים ובדיקות .18.5

תקשורת של עירית העבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם הפקוח מטעם מחלקת תשתיות  .18.5.1
 .ירושלים

לת העבודה יודיע הקבלן למפקח מח' תשתיות תקשורת  ויתאם אתם את כל תחיעם  .18.5.2
 .העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת

בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את  .18.5.3
 .הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם

 .בנפרדמחיר העבודה ולא ישולם עבורם אומים והבדיקות לעיל כלולים בכל הת .18.5.4

 מחירים אופני מדידה ותכולת מחירים .18.6

העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו,  .18.6.1
מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפיר או העלייה בקיר 

 .המנהרה

אם (ה, מופות חיבור  עפ"י דרישות המפרט, חבל המשיכחירי הצנרת כוללים את הצינור  מ .18.6.2
יאושר השימוש בהן(, איגוד הצנרת לפני הנחתה/הטמנתה, בדיקת הצנרת והעברת 
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מנדרול לפני מסירתה ועודפי חבל משיכה לקשירת האטמים, ופקקים תקנים לאטימת 
 .הצנרת

 .פורט לעילהמדידה לפי מ"א המחיר כולל את כל המ .18.6.3

מרי ופקה, התקנה, חיבורים, כל העבודות וחהכמויות כוללים אסכל הפריטים שבכתב  .18.6.4
העזר הדרושים להשלמת העבודה, בדיקה, ניסוי והפעלה, אלא אם כן מצוין במפורט 

 .אחרת

 ביצוע העבודות: .18.7

 ביצוע העבודה יהיה רק על ידי קבלנים המאושרים לביצוע ע"י חברת מוריה. .18.7.1

עובדים באתר. לא תוכר כל תביעה הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העל  .18.7.2
 .נוסף הנובעת מחוסר תאוםלתשלום 

מפקח מטעם מנהלת הפרויקט, יפקח על שלבי העבודה, בהתאם לשיקול דעתם יהיו  .18.7.3
תנאי ההתקשרות, או  ,רשאים לפסול כל פרט או קטע שאינו עומד בדרישות המפרטים

 .הברמה מקצועית נאות

 הובלה .18.8

כתוצאה מחבטות או  פריקה שלא ייגרם לצינור נזקיםיש לשמור בזמן העמסה, הובלה ו .18.8.1
 מכות.

 .אין לגרור את הצינור על פני הארץ .18.8.2

 

 

 :בקרה ורמזוריםמפרט טכני מיוחד לתשתיות  -  208.1
 

 ". תשתיות בקרה ורמזוריםבכתב הכמויות: "  08.12 יםמפרט זה מתייחס לפרק

 

 הנחיות כלליות -תשתיות בקרה ורמזורים  01208.1.

 כללי   .01.0108.12

, ובפרט סלילה ואחזקה של עירית ירושלים העבודות יבוצעו על פי המפרט הכללי לעבודות פיתוח, .1

 עבודות רמזורים ובקרה. 51.11לפרק 

 בנוסף ישמשו המסמכים הבאים:  .2

 (. 1993העדכונים )משרד התחבורה, המפרט הכללי להצבה ואחזקה של רמזורים כולל . 2.1

 (. 1986רה אחרונה( כולל עדכונים )משרד התחבורה, ים ברמזורים )מהדוהנחיות לשילוב גלא. 2.2

 הרמזורים ניעבודות הנחת התשתית לרמזורים ובקרה יתבצעו במקביל לעבודות שייעשו על ידי קבל .3

 .והמערכות
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טח כדי למנוע פגיעה במערכת קיימת. כמו על הקבלן מוטלת האחריות להכיר את המצב הקיים בש .4

מערכת הרמזורים חריות להמשך הפעולה התקינה של מערכת הרמזורים בצומת בו  כן מוטלת עליו הא

 פעילה )כולל מערכת גלאי רכב תקינה(.

אחריות הקבלן כוללת את שלמות החיבור של הרמזור למרכז הבקרה. במידה ועבודות הקבלן יגרמו  .5

 תקלה.על הקבלן יהיה לפעול מיידית לתיקון ה –קרה לבין הרמזור לנתק בין מרכז הב

העתקת רכיבי רמזור לצורך עבודות הקבלן כגון עמודי רמזור, כבלי חשמל וחיבורים ייעשה על ידי  .6

 קבלן הרמזורים בתיאום עם הקבלן הראשי.

 :בין היתר העבודות יכללו  08.12.01.02

 .במנהרה בקרה מחוץ למנהרה ותשתית יםתשתיות בקרה ורמזור .1

 חפירות להנחת השרוולים.  .2

בין שוחות קיימות, שוחות רמזורים חדשות, חיבור  ביציקת קירות המנהרה,    שרווליםהנחת   .3

 '.וכולתאי בזק 

 הקיימת. המערכתתפקוד ערכת שרוולים קיימת ופעילה באופן שלא יפגע הוספת צנרת למ .4

 התשתית. לים בצנרת במקביל להמשך עבודותעם קבלן הרמזורים השחלת כב תיאום .5

 שמירה על חוט משיכה בתוך הצנרת.ניקוי צנרת קיימת כולל השחלה או  .6

 פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים.  .7

 מהלך העבודה  0208.12.

אין , כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יובאו לאתר טרם תחילתה ויוצגו לאישור המנהל .1

 צנרת/תאים/מכסים שלא אושרו על ידי המנהל. להניח 

אין למקם תאים  ,פי סימון בשטח על ידי המנהל סימון מהלך הצנרת ומיקום התאים יעשה על .2

 וצנרת על פי התכניות. 

 : בדיקות במהלך העבודה וקבלה סופית .3

 בשלבים הבאים יש לקבל אישור המנהל להמשך העבודה: 

 בשטח.י חפירה ותאים תוואסימון    3.1

 בגמר חפירת התעלה.    3.2

 לפני הנחתם.  עם הבאת חומרים לאתר,   3.3

 חפירה. יסוי הלפני כ   3.4

בדיקה סופית  הכוללת בדיקת "מנדריל" בכל סוגי   לפני תיקוני אספלט/ריצוף תבוצע  3.5

 צינורות. 

 

 :בדיקות מדגמיות שיבוצעו על פי דרישת המפקח .4

, במעבדה המוסמכת 1531בדיקת דוגמה של צינור המסופק על ידי הקבלן להתאמתו  לתקן  4.1

 המפקח. הבלעדית של    לכך, על פי קביעתו

 . Bar 10בדיקת לחץ אויר בצינורות בלחץ של  4.2
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תחול במלואה  ועלות בדיקות אל בדיקות אלה יבוצעו בנוסף לכל בדיקה אחרת שידרוש המפקח.

   .על הקבלן

 

 חפירה ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות   02.0208.12.

כדומה(  יבוצעו על פי ריצופים ניסור אספלט בכביש ו עבודות הכנה  טרם החפירה )של אספלט, .1

 הכללי.  המפרט   של 51.01פרק 

 ובהתאם לפרטים.  51.02חפירה ו/או חציבת תעלות תבוצע על פי המפרט הכללי, פרק  .2

 להביא החפירה לשיפוע אחיד לכל ארכה.טרם הנחת הצנרת יש  .3

 

 צינורות והנחתם   0302.08.12.

 סוגי הצינורות  .1

 75יאתילן להתקנה תת קרקעית, בקטר  פול, מצינורות עבור תשתיות בקרת תנועה   1.1

  7002וגם על פי דרישות בזק לפי הגדרה  1531מ"מ, המיוצרים על פי תקן ישראלי 

אבזרי חיבור ואבזרי איטום. הצינורות יסומנו בלוגו לצינורת כנ"ל, כולל מצמדים 

 ". עירית ירושלים "

 הסימון על הצינור יכלול:  1.2

 ן תו תקן.סימו  1.2.1

 מון אורך רץ, במטרים.יס  1.2.2

 שנת ומנת היצור  1.2.3

 . SN 32/13.5יק"ע    HDPE 75  את  המילים:  1.2.4

 פרטי קו היצור  1.2.5

 בקרת רמזורים.  ""עירית ירושליםלוגו:   1.2.6

 שם  היצרן   1.2.7

 מ"מ גובה אות. 5גודל הכיתוב יהיה לא פחות מ   1.2.8

 "רת "בזקיצרנים שקיבלו אישור מתאים מחב יאושרו צינורות המיוצרים על ידי 1.3

 על הקבלן להמציא אישור זה.

 הנחת צנרת תקשורת, רמזורים ובקרה .2

 ס"מ.  10התעלה תרופד לכל ארכה בחול ים בעובי   2.1

 יחוברו עם אטמים. 4צינורות "  2.2
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ס"מ.  10צינורות יונחו על שכבת החול ויכוסו בכל היקפם בשכבת חול ים בעובי   2.3

התחתון )תחתיתו( משכבת החצץ בתא יהיה לא  ונחו כך שגובה הצינורינורות יהצ

 ס"מ. 10 -קטן מ 

 קשיח לרמזורים ולתקשורת:  תילןיאמפול צינורות  2.4

 יסופקו מגולגלים על תוף.  2.4.1

 הצינורות יורדו מהתוף תוך כדי הסעת התוף לאורך החפירה.   2.4.2

 א הצטלבויות. הצינורות יונחו בקו ישר ולל  2.4.3

 ת הצינורות לקבוצה באמצעות סרט דביק.יש לאגד א  2.4.4

מרים והשימוש בחיבורי צינורות יהיה באישור המפקח בלבד, ובאמצעות ח  2.4.5

 ואביזרים של יצרן הצנרת בלבד.

שימוש בשרוולים מוליכים יהיה על פי אישור המפקח. השרוולים יהיו מצנרת  2.5

PVC המושחלים. ימה למספר הצינורותבכמות ובקוטר המתא 

 מ"מ.  8ן בקוטר מניילובכל הצינורות, מלבד אלה בהם הכבל קיים, יושחל חבל  2.6

 

 .מילוי חוזר ותיקון שטח מדרכה וכביש 02.0408.12.

 חפירות מילוי חוזר של  .1

בתום הנחת הצנרת וחיבור הצינורות ותאי הביקורת )ראה להלן( יבוצע מילוי חוזר של   .1.1

 . 51.02פי המפרט הכללי, פרק  התעלה על

המילוי יבוצע עד גובה תחתית המסעה ויהיה עבור שטחי מדרכה או עבור שטחי כביש,  .1.2

 ובהתאם לסוג המדרכה או המסעה. 

מפני השטח בו מבוצעת החפירה יונח סרט סימון  ס"מ 50ס"מ ובעומק  10בעומק  .1.3

מ: "זהירות סיב ס" 10מודפס באותיות שחורות בגובה  ומפלסטיק בצבע צהוב ועלי

 אופטי". 

מבוקר בשכבות של כבישה והידוק את הספקת חומר המילוי )מצע א'(, העבודה כוללת  .1.4

אם לדרישות בהתלמילוי החפירה עד לגובה המתוכנן,  CLSMו/או הספקת ס"מ  20עד 

 המפקח. 

 

 עבודות ריצוף ואספלט .2

 . 51.12עבודות אספלט במדרכות ובכביש יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק  .2.1

. עבודות אלה כוללות החזרת 40.04עבודות ריצוף יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק  .2.2

 . ריצוף, מכל סוג, שפורק

פת כולל פירוק פס  מידה ונדרש. תיקון מדרכה מרוצבבהכנות לחפירה והשלמת שבר  .2.3

ס"מ משני צידי החפירה לצורך חיבור טוב עם ריצוף קיים. הריצוף יבוצע    50נוסף ברוחב  

 רוחב הפירוק.  בכל
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 תאי ביקורת ומכסים 0502.08.12.

 תאים ומכסים .1

 .כל התאים וחלקיהם ישאו סימון "תו תקן" .1.1

, בקוטר פנימי 658בהתאם לת"י    תאים יהיו מבטון טרום,ה:  80או    60בקוטר  תאים   .1.2

יהיה מחוליות  60 -ס"מ נושאי תו תקן. תא המסומן בתכניות כ 80ס"מ או   60של 

יהיה משתי חוליות,  80 –ס"מ, תא המסומן בתכניות כ  100 טרומיות שגובהן עד

החוליות יונחו כך שגובה תחתית הצינור התחתון משכבת  ס"מ. 50כל אחת בגובה 

 ס"מ. 10 -לא יהיה קטן מ החצץ בתחתית התא 

, בקוטר פנימי של 658בהתאם לת"י    : יהיה מחוליות  מבטון טרום,100  בקוטר  תא .1.3

יש/מדרכה.  ס"מ מפני הכב  250עומק תחתית התא יהיה עד  ס"מ נושאי תו תקן.    100

 התא יבנה מחוליות טרומיות בהתאם.

או   MK-100-80בהתאם לנדרש, תותקן בראש התא חוליה קונית, כדוגמת "וולפמן"   .1.4

שווה ערך מאושר. בכל חוליה מדרגות מדרך מפלדה מצופה פלסטיק במרווח של 

 ן.  ביניהס"מ  33

  40בשוליים או טון  25טון במדרכה, או  12.5) מסולע  489מכסים: בהתאם לת"י   .1.5

יהיה קוטר הפתח במכסה  - ס"מ  50ר מעל . פתח המכסה לתאים בקוטטון בכביש(

ס"מ. מכסי כביש יהיו מיצקת, כולל פקק, טבעת, הגבהת צווארון   60לפחות  

ותקרה. ההתאמה לגובה הסופי של הכביש או המדרכה תהיה על פי הפרטים. 

או שווה   MTM-75-B-50יהיו כדוגמת "וולפמן" דגם   60 ם בקוטרתאיהמכסים ל

ישאו את סמל הרשות המקומית או כל כיתוב אחר ע"פ כל המכסים ערך מאושר. 

 דרישת המפקח.

. התאים  466בהתאם לת"י  A1מבטון מזוין: תאי דגם רמזורים /תאים לתקשורת .1.6

בזק", והקבלן ימציא אישור יסופקו על ידי יצרן המאושר לצורך זה על ידי חברת "

מויות רת על פי המצוין בכתבי הכבהתאם. עומק התא ומספר הפתחים לצנ

ובתכניות. התאים ללא רצפה. מכסים יהיו כמו עבור תאי בזק, אך ביצקת יוטבע: 

ס"מ או  לוגו אחר על פי דרישת  5רמזורים" באות שגדלה  -"עירית ירושלים 

ס"מ. הלוגו יהיה על כל חלקי המכסה. ביצוע   5אותיות בגובה  20המזמין של עד 

 ס"מ, זיון ביטון והתאמות כנדרש. 50המכסים על פי פרט בזק כולל הגבהה של עד  

 

 ביצוע תאי ביקורת .2

 מעבר לפני החוליה הפנימיים. ,תאהלתוך  ס"מ 5 הצינורות יבלטו .2.1

טרם הנחת התא יש להכין פתח מתאים בחוליות התאים עבור כניסת הצינורות  .2.2

 רק על ידי חיתוך בכלי חשמלי.תבוצע  התאם למספרם. עבודה זו ב

יש להקפיד על  אזור חדירת הצנרת לתא יאטם בבטון מצידו החיצוני של התא. .2.3

 שבין הצינורות ופני התא החיצוניים. חדירת הבטון לכל החללים

 הפנימיים יהיו חלקים וינוקו מכל שאריות בטון טיט וכו'.פני התא  .2.4

 ס"מ.  10ובי ד בשכבת חצץ בעתחתית התא תרופ .2.5
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( בעומק שעל פי 20 -יש לצקת חגורת בטון )ב -תאים המותקנים במדרכת אספלט  .2.6

בהיקף הטבעת החיצוני יש לצקת  הפרטים שתקיף את המכסה ואת חולית התא.

 ס"מ עבור האספלט. 3פחות 

אלא שחגורת הבטון מקיפה את הטבעת   ,כנ"ל  -המותקנים במדרכה מרוצפת  תאים   .2.7

 מכסה.הבגובה שיאפשר הנחת הריצוף עד לשולי  ס"מ לפחות, 10ב ברוח

 על פי הפרטים ובהתאם לסוג התא. -בשולי כביש ו/או גינון   .2.8

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 6.002.08.12

לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של עירית  אופני מדידה ותשלום הם על פי המפרט .1

 . ירושלים

 חידות ולא ישולם בנפרד. מים וניקויים כלול במחיר היפתיחת כל תאי הרמזורים הקיי .2

כולל כל עבודות ההכנה   ,פי מטר אורך חפירה, לכל רוחבהמדידה ל  –חפירה לצנרת   .3

היתר המילוי החוזר    , בין51-11-04-1פי סעיף    על    והפירוק. המחיר כולל גם כל העבודות

 כמתואר לעיל והחזרת המצב לקדמותו.

החיבור והאיטום הנדרשים )מופות(, חוט המשיכה   כולל כל  אבזרילפי מטר אורך,  –צנרת  .4

וריפוד החול לכל כמות צינורות. המחיר כולל בדיקות מנדריל  שתבוצע על ידי הקבלן בכל  

 .פירוט, ראה נספח א'- מפקחעד לקבלת העבודה על ידי ה , ששיידרהקנים ככל 

מבוקר או ירה, מילוי חוזר יחידה, על פי סוג התא, כולל חפמדידה ותשלום:  –תאים  .5

CLSM  העבודה בשלמותה על פי הפרטים.  וכבישה במידות הנדרשות להתקנתו וביצוע 

 

 

 

 נספח א' 

 מפרט טכני מיוחד לקידוחים אופקיים
 מבוא והגדרות

 

מפרט זה מכסה את הדרישות לתכנון ולביצוע קידוח אופקי ספיראלי, הכוללים: ביצוע קידוח ובניית 

 משמש להנחיית המתכנים וכן את גורמי הביצוע והפיקוח בנושאים הבאים: שרוול. המסמך 

 תכנון צירי פעולה וסטיות מותרות -

 ציוד -

 התקנה-דרישות טרום -

 הקידוח, שחזור האתר ומדידותאופן ביצוע כולל בנית הפירים,   -

 הכנת השרוול והשחלת צינור המוצר -

 הרכב נעלי סמך -

 ומעלה(   40"-דיוס )בקטרים מ -

 וח האופקיי של הקידבקרת תווא -
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 בטיחות -

 הגנה על תשתיות קיימות -

 הנחיות הקשורות לתנאים תת קרקעיים שונים  -

 

לדה על ידי דחיקה, והסרה בוא (  היא שיטת התקנה של מעטפת פtrenchless) ספיראלי אופקי קידוח 

לא מונחה. שליטה אופקי יכול להיות מונחה או   זמנית,  של העפר דרך הצינור באמצעות בורג לולבי. קידוח  

 לרוב שליטה אופקית קיימת, אבל לא אופיינית פלס מים. יכולת של באמצעות מודד מתבצעת אנכית

 .מכונות הקידוח

 מתקני וציוד קידוח ספיראלי  .1

 כללי  1.1

בדרך כלל, ציוד ומתקני קידוח ספיראלי יכללו: פיר כניסה הכולל: קיר תגובה, ריצפת תמיכה למכונת קידוח 

 , מערך שינוע חפורת ופיר יציאה.ומסילת שרוול

 

 פיר כניסה 1.2

 פירי הכניסה והיציאה יבנו במקומות המצוינים בשרטוטים, לפי כל הוראות הבטיחות הרלוונטיות. .א

 יהיה במידות שיאפשרו התקנת והפעלת מערך קידוח, דחיקת שרוול, וסילוק חפורת.פיר כניסה  .ב

, וכן, לאפשר להעביר את המכונה קדימה ואחורה ריצפת פיר הדחיקה חייב להיות מסוגל לתמוך במסילה . ג

שקיעה אנכית. בנייה נכונה של ריצפת פיר הדחיקה, לעיתים קרובות דורשת שימוש באבן כתושה או  ללא

 בטון. ריצפת

  פיר הכניסה יבטיח איטום ומניעת הצפת מים: מתת הקרקע ו/או מי נגר עילי. .ד

רוול תקן ריצפת בטון עבור מכונת הקידוח ומסילת השמטרים, תו 50 -בקידוח ספיראלי שאורכו גדול מ .ה

 מ"מ עם זיון רשת ברזל.  100-הריצפה תהיה בעובי מינמאלי של כ(. )בכל טווח קוטר השרוול

רש, פיר כניסה יכלול קיר תגובה מתאים, שיתוכנן לעמוד במאמצים הצפויים בתהליך ביצוע  במקרה ונד .ו

ומתוכנן כך שיחלק את כוח הדחיקה על פני  , ציר הקידוח העבודה. קיר התגובה חייב להיות מיושר עם

 שטח מספיק, כך שלא תהיה חריגה מחוזק הלחיצה המקסימלי המותר של הקרקע.

 עת נפילת בני אדם או חומרים אליו.פיר כניסה יגודר למני .ז

 מכונת קידוח ספיראלי  1.3

ך צינור הדחיקה, ותוך מכונת הקידוח הספיראלי תהיה בגודל ויכולות מספקות בהתחשב בקוטר ואור

ידוח הספיראלי תהיה מצוידת במכשור למדידת כוח לקיחה בחשבון של תנאי הקרקע הצפויים. מכונת הק

 דחיקה וכן במכשור למדידת מומנט סיבוב הספיראלות. 

 

 מדידה 1.4

 הקבלן יספק ציוד ושירות מדידה במהלך כל זמן ביצוע עבודת קידוח ספיראלי. 

 

 ( Drilling Fluid Mixing Systemלי סיכה )מערך ערבוב והעברת נוז 1.5
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מערך ערבוב נוזלי סיכה יהיה בגודל וכושר פעולה מספק לערבב באופן אחיד ובכמות מספקת את נוזלי 

 חץ מספקים, בהתאם לתנאי הקרקע וקוטר הקידוח.הקידוח. המערך יהיה בעל כושר הזרמה ול

 

 ותקובע לבסיס/ריצפת פיר הכניסה.  מסילת השרוול תיוצב בשיפוע ובישורת שנקבעו בתכנון, 1.6

מערכת להסרת החפורת יכלול מקדחים המסתובבים בתוך מעטפת הצינור. המקדחים יהיו בעלי קוטר  1.7

 המספיק לשנע את החפורת אל פיר הכניסה. 

 ש המקדח יקבע בהתאם לתנאי הקרקע וסוג הקרקע הצפוי באזור החפירה. סוג רא  2.8

 

 ציוד אופציונלי 

 ם בהם הקדח יצטרך להיעשות בקו ישר ובשיפוע ספציפי. יה נחוצה במקרימערכת היגוי תה

 ייושמו בכל המקרים בהם תידרש שמירה על שיפוע ונתיב החפירה.   מעקב אחר שיפוע וישורת

 מתכנן תכניות ומפרט  .2

 תכניות ומפרט מיוחד לפרויקט קידוח ספיראלי, יכילו הוראות המתייחסות לנקודות הבאות: 

 אה וציר קדח, נקודת יצינקודת כניסה 2.1

 נקודת כניסה ויציאה  2.1.1

 נקודת כניסה היא: מרכז השרוול במקום תחילת ביצוע קידוח ספיראלי. 

 נקודת יציאה היא: מרכז השרוול במקום סיום ביצוע קידוח ספיראלי.  

 ציר תוואי קדח 2.1.2

ר תוואי ציר תוואי קדח הוא קו ישר המחבר את נקודת הכניסה לנקודת היציאה. ככלל, שיפוע צי

 : 2.1.2קדח לא יעלה על הערכים בטבלה 

 שיפוע ציר קדח  -    3.1טבלה  

קוטר חיצוני של 

 Dשרוול  

 Sשיפוע ציר קדח  

D  <  50" S    3% 

D    50" S    0.5% ס"מ בין  30, או הפרש אנכי מקסימלי בשיעור

 קודת יציאה )הנמוך מבניהם(נקודת כניסה לנ

 

 טולרנסים  2.2

 והשיפוע יצוינו במפרט ובתוכניות באופן ברור. טולרנסים לתוואי

 טולרנס נקודת יציאה וטולרנס ציר קידוח 2.2.1

למיקום נקודת יציאה שבוצעה,   -: המרחק בין מיקום נקודת יציאה המתוכננת טולרנס נקודת יציאה 

 בכיוון אופקי, ו/או בכיוון אנכי.



    

 

95 

 

השרוול לציר התוואי שהוא, קו ישר בין נקודת הכניסה לנקודת : המרחק בין מרכז קידוח ס צירטולרנ

 : 2.2.1היציאה שבוצעו. טולרנס נקודת יציאה וטולרנס ציר קידוח, לא יעלו על הערכים בטבלה  

 קידוחטולרנס נקודת יציאה וטולרנס ציר  – 3.2טבלה 

קוטר 

 חיצוני של 

שרוול 

 הקידוח

D )'אינץ( 

אורך קידוח 

 ספיראלי

L )'מ( 

טולרנס 

 נקודת

יציאה 

 אופקי

 ) ס"מ( 

טולרנס 

 נקודת

יציאה 

 אנכי

 ) ס"מ( 

טולרנס 

 ציר

 קידוח

 )ס"מ(

32"    D 

30    L 30 30 5                   

50    L > 

30 

50 50 8 

50  <  L 1.5% x 

L 

1.5% x L 8 

60"    D 

> 36" 

30    L 30 30 3 

50    L > 

30 

50 50 5 

50  <  L 1.5% x 

L 

1.5% 

x L 

5 

 

יחשב  יחשבו כמותרים אם הסטייה היא מדורגת ורק בכיוון אחד )שיפוע הפוך  3.2הטולרנסים שבטבלה 

יקבעו לפי הנחיית  מ' הטולרנסים המותרים 100כחריגה מהטולרנס/ים המותרים(. לקידוחים באורך שמעל 

 המתכנן ובאישור יחידת שירותי הנדסה.

   

 ( Over-Cutטולרנס כריית ייתר ) 2.2.2

מ"מ מהמידות החיצוניות של צינור השרוול, הקטן  30או  2%מידות קדח הכרייה בקרקע, לא תעלנה על 

 מבניהם.      

 

 צינור שרוול 2.3

 תכניות ומפרט יכללו את הפרטים בנושאים הבאים: 

 חומר שרוול 2.3.1

צור ובדיקת יי, יהיה עשוי צינור פלדה שייוצר לפי מפרט חב' הגיחון:  " 80שרוול עד וכולל קוטר חיצוני " 

יהיה עשוי    80"  -שרוול שקוטרו החיצוני גדול מ.  331.011אביזרי צנרת פלדה המיוצרים בבתי מלאכה" מספר  

 בטון מזוין.



    

 

96 

 

 

 אורך צינור שרוול 2.3.2

בודד, לא יפחת שישה מטר   מ"א לפחות. אורך צינור  12קידוח יהיה  אורך הצינור ראשון של השרוול בחזית ה

 מטר אורך(. 12)כאשר ההמלצה עומדת על 

 

 קוטר חיצוני ועובי דופן מינימאליים של השרוול 2.3.3

שרוול הקידוח הספיראלי מצינור פלדה, יהיה במידות מינימאליות של קוטר חיצוני ועובי דופן על פי טבלה 

 . במקרים מסוימים, ועל פי דרישות המתכנן, יוגדל עובי הדופן או עובי השרוול. 2.3.33.3

 מידות מינימאליות של צינור שרוול  2.3.3טבלה 

קוטר חיצוני של קו 

 מושחל 

 )"( 

קוטר חיצוני מינימאלי 

 ול של צינור שרו

 )"( 

עובי דופן 

מינימאלי של 

 צינור שרוול 

 )"( 

 מ"מ(          8)   5/16 12 6

8 14 5/16 

10 16 5/16 

12 18 5/16 

14 20 5/16 

16 22 5/16 

18 24 5/16 

20 26 5/16 

24 30 
3/8    (9.5 

 מ"מ(      

28 36 3/8 

30 38 3/8 

32 40 3/8 

36 44 3/8 

40 50 
1/2    (12.7  

     מ"מ(  

42 52 1/2 

48 60 
9/16   (14 

 מ"מ(         

54 66 
5/8     (15.8 

 מ"מ(      

60 72 5/8 
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68 80 
3/4     (19 

 מ"מ(        

 

 : הערות

 . הנחיות להשחלת צינורות פיברגלס ופוליאתילן יינתנו ע"י המתכנן בכל מקרה לגופו. 1 

 בדחיקה., בהם השרוול יהיה מצינורות בטון 68ולים מ ". מפרט זה לא מתייחס לקטרי קווים מושחלים הגד2

בנושא: "ייצור ובדיקת אביזרי צנרת  331.011. השרוולים יהיו מיוצרים על פי דרישות מפרט חב' הגיחון מס' 3

 פלדה המיוצרים בבתי מלאכה". 

 . המפקח יחד עם המבצע יבצע בדיקת קבלה של צינורות השרוול לשטח והתאמתם לדרישות.4

( מומלץ לבצע שרוול בקוטר   16ם הקטנים )צינור מושחל עד "מ"א ( בקטרי 50. ככלל, קידוחים ארוכים )מעל 5

 ומעלה.  24"

 

 שרוול מקטעי צינור שמידותיו אחידות 2.3.4

צינורות המשמשים לשרוול, יהיו צינורות שקוטרם החיצוני ועובי הדופן יהיה זהה ואחיד. השימוש 

 שלהם שונה אסור.  בשרוולים צמודים שעובי הדופן 

  

 י התקנת המעטפתקריטריונים לקביעת עומס 2.3.5

מעטפת ומפרקי הצינורות יתוכננו ויבחרו בהתאם ליכולתם לעמוד בלחצים הנוצרים עקב פעולת 

 המקדחים, בשילוב עם עומסי הקרקע ועומסים הידרוסטטיים. 

 

מקסימליים   קידוח, עומסיםיעודיים בעת ה הקבלן ישכור את שרותיו של מהנדס המוסמך לחשב עומסים

, הכפיפה המותרת המקסימלית, הסטייה המרבית המותרת, ומקדמי הבטיחות. בעבור מעטפת הצינור

 הערכים המקסימלים הבאים ללחצים ולכפיפה של צינור המעטפת ישמרו:

 125של הפלדה, או  ממינימום ערך נקודת התשואה 50% -א. הלחצים הייעודיים בדופן הצינור יוגבלו ל

MPaמסי העבודה הצפויים במהלך הפרויקט. , הנמוך מביניהם, כאשר הצינור נחשף לעו 

 

 אחוזים מהקוטר הנומינלי של המעטפת. 3ב. הסטייה המרבית המותרת לא תעלה על 

כקריטריון עבור עומסי   H-20ג. בתכנון חציית כביש ראשי יש להשתמש בהתפלגות העומסים של משאית  

 Stateעירוניים ותחבורה )ריונים של ההתאחדות האמריקאית לכבישים בין משאיות, על פי הקריט

Highway and Transportation Officials AASHTO.) 

 תשתיות קיימות  2.4

קרקעית קיימת בקרבת תוואי קדח הקידוח האופקי, וכן מידע -ציון מיקום מרחבי של כל תשתית תת

וח וד ווידאו של מצב קיים טרם תחילת ביצוע קידטכני הוא מרכיב קריטי. יש לשקול דרישה לתיע-גאו

 אופקי.
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תכניות ומפרט חייבים לכלול: מרווחים אנכיים מינימאליים מותרים ומרווחים אופקיים מותרים 

 בודה. מתשתיות קיימות. במקרה הצורך, פרטי חשיפת תשתיות קיימות לשם ניטור התקדמות ודיוק הע

תיות קיימות(, ילוי חוזר והידוק )במקרה של חשיפת תשהמתכנן רשאי לשקול אמצעים מיוחדים למ

 כולל שימוש בחומר מילוי לא מתכווץ, לאבטחת הידוק מתאים במקומות קריטיים.    

 

 שיטת איכון  2.5

ותיעודה. אלה יוגדרו ויוגשו  יש לציין במפרט את שיטת ווידוא האיכון/מיקום התוואי ותדירות המדידה  

 על ידי הקבלן לאישור. 

 

 נטי בין השרוול לקרקע דיס צמהזרקת  2.6

יש להגדיר/לדרוש צורך בהזרקת דיס צמנטי, או חומר מילוי בעל תכונת התכווצות מועטה, במקרים 

 . הזרקת הבנטונייט עקרקע לשרוול על מנת להקטין את סכנת שקיעת פני קרק-שיש למלא חללים בין תת

 אטמ'. 0.5תתבצע בלחץ נמוך של 

 

 ואבטחת איכותקריטריונים לקבלת העבודה  2.7

ככלל אבטחת איכות העבודה תעמוד בדרישות הקיימות במפרט הכללי לעבודות כרייה תת 

משרדית. ההנחיות המפורטות במסמך זה, משלימות את האמור -של הוועדה הבין  54קרקעית, פרק  

 במפרט הכללי. 

קריטריונים התוכניות והמפרט המיוחד לפרויקט יפרטו היקף נדרש לאבטחת איכות, ויפרטו את ה

 בלת העבודה. לק

 

 טכני -דוח גאו  2.8

 טכני. -התוכניות והמפרט המיוחד לפרויקט יכללו גם דוח גאו 

 הגשת הצעה לבניית קידוח אופקי בדחיקה .3

 ( Submittalsהגשת מסמכים שיוכנו ויוגשו על ידי הקבלן ) 3.1

המסמכים את    להגיש  , עליו(AUGER BORING) אופקי    כחלק מתוכנית העבודה של הקבלן המבצע קידוח  

 הבאים: 

 א( תכנית אתר העבודה והתארגנות הציוד בשטח.   

 ב( תהליך הביצוע המוצע ע"י הקבלן.  

 ג( מדריך ותוכנית בטיחות. 

 ד( רשימת ופרטי קבלני משנה עבור הפרויקט זה. 

 

התחלת  שבועות לפני  3כל הנהלים או תיאורים הדורשים אישור של בעל הפרויקט, יוגשו לא פחות מ 

 ויות הקידוח באתר הפרויקט.פעיל
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על הקבלן לבצע סקר מקדים של אתר העבודה, ולהכין דוח שיוגש למנהל הפרויקט ו/או המהנדס המתכנן. 

סדקים ונזקים קיימים אחרים במקומות הבאים: בכביש, במדרכה,  –הדוח יכלול את הפרטים הבאים 

 אחרות  לאורך תוואי הקידוח.   ובתשתיות קיימות

 
ביצוע הקידוח יהיה בהתאם לתוכניות המצורפות בתיק התוכניות. עומקים ושיפועים של הקו, יהיו בהתאם 

 לתוכניות המצורפות. במידה ויחולו שינויים בשטח, על הקבלן להודיע זאת מידית למתכנן. 

 בנוסף, הביצוע יהיה עפ"י הסטנדרטים של חב' הגיחון.  

מודד מוסמך, משלב סימון הפירים ועד מהנדס ביסוס ובנוסף,  -עץ קרקעהקבלן לשכור את שירותיו של יועל  

 סיום ביצוע הקידוח, לכל אורכו של הפרויקט.

 
מכונת הקידוח צריכה להיות מתאימה: לתנאי השטח, לקוטר הצינור, לאורך הקידוח המוצע, ולכוחות 

עשה בהתאם להנחיות יועץ  הטובה ביותר. דחיקת  הצינור תהנדרשים לביצוע הקידוח בצורה ההנדסית 

 של הקבלן ובהתאם להנחיותיו בדו"ח.  הקרקע

 

תכנית העבודה תהיה מושלמת עם שרטוטים, מפרט טכני שמספק פרטים על שיטת הבניה המוצעת ורצף 

יקט. תכנית הפעולות, כדי לוודא כי חומרים ונהלים המוצעים יביאו לביצוע מלא ומשביע רצון של הפרו

 סעיפים הבאים:העבודה תכלול את ה

תכניות לדרכי גישה לאתר, כולל מיקומים, אזורים דרושים, זמני שימוש בדרכי הגישה, דרישות  .א

 אחסנה לציוד והחומרים 

  תיאור שיטת ביצוע קידוח ספיראלי, כולל תיאור הליך וסדר פעולות.  .ב

את אבני  קדמות ביצוע הפרויקט המצייניםתכנית העבודה מפרטת: נוהל ביצוע, לוחות זמנים להת . ג

 משמרות ומשך כל אחת, וכו'.הדרך בפרויקט, מספר 

פירוט ותאור שיטת מערכות שאיבה וניקוז של מי שטח ומי תהום )במקרה ותוואי מצוי מתחת מפלס מי  .ד

 תהום(, באזור פיר הכניסה ופיר היציאה. 

תוני כוח דחיקה של  רשימת ציוד עיקרי וסוגו, הכוללת את סוג ומפרט טכני של ציוד הקידוח המוצע, כולל נ .ה

 צוע הפרויקט, בהתאם לנתוני השטח הציוד ומומנט סיבובי הדרוש. גודל ציוד הקידוח צריך להתאים לבי

חפורת, מתקני הכנת אמצעי  סוג ומפרט טכני של התקני תמיכה והובלה של צינור שרוול, מערכת שינוע סילוק .ו 

ות, ון דרוג הציוד במונחי ביצוע כגון: ספיקה, כמ, ופירוט אמצעי הזרקתם. מפרטים אלה יכללו צי ודיוססיכה 

 כושר, וכדומה. 

 רשימת כוח אדם ותפקידו, וכן, כוח אדם חלופי, המפרט כישורים וניסיון קודם. .ז

 לאחסון זמני, ולאתר סילוק סופי.  תיאור שיטת שינוע החפורת מחזית הקידוח לפני השטח, .ח

מם בור הדחיקה וכן, כל תכנית אחרת המתארת את מיקו  על הקבלן למסור למנהל הפרויקט תכניות של: עיצוב .ט

וגודלם של פירים וחפירות נוספות. תכניות אלה יכללו גם את פרטי צינור המעטפת. נספחים אלה יהיו חתומים 

 ומאושרים על ידי מהנדס המוסמך לכך.

 תיאור שיטת בקרת מדידת תוואי.  .י

 השליטה על הקו והשיפוע של צינור הפלדה. שיטת  .יא

 יבות הקבלן לשמירה על טולרנסים לכריית ייתר מינימאלית ומכסימלית מעל קדקוד ודופן השרוול. חיהת .יב

 תיאור שיטת ופרטי מערכת הזרקת חומרי סיכה ודיוס, וציון תדירות קריאת הנתונים ותיעודם. . יג

ימות או רת שקיעות פני קרקע, ותוכנית התארגנות לביצוע תיקונים, במקרה של שקיעת תשתיות קיתכנית בק .יד

 שקיעת פני קרקע. 

 שיטות לחפירה ומילוי של פיר הכניסה ופיר היציאה.  .טו
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 Carrier( והצינור הנושא )Casingשיטת העבודה גראוטינג למילוי הן החלל הטבעתי בין צינור המעטפת ) .טז

Pipeרט רים של חפירת/חציבת יתר. הקבלן יפרט את הסוג והמפרט הטכני של ציוד הגראוטינג. מפ( , והן אזו

מויות וחומרים( חומר זה ויכלול את הנהלים לשאיבה והזרקה, מפרט חומר המילוי ונתונים אודות ערבול )כ

 המילוי.  

ים את דרישות נתונים המציינים כי הצינור וחומרים אחרים שנועדו לשימוש במהלך הפרויקט, ממלא .יז

וי החיצוני ו/או הפנימי של הפרויקט. דוגמאות של המידע הדרוש כוללות את הנתונים טכניים של הציפ

  הצינור, גיליונות נתוני בטיחות חומרים, וכו.

 השפעות פוטנציאליות על הסביבה, ונוהלי חירום של הקבלן.  . יח

 ום של הקבלן. תכנית בטיחות וגהות לפרויקט, כולל מדריך בטיחות ונוהלי חיר .יט

 

 תכנית בקרת תנועה ותחבורה 3.2

ע"י הרשות המקומית שבונו, תכנית תנועה ותחבורה מאושרת על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט ועל ח .א

 ומשטרת ישראל וכל גורם מוסמך אחר או נוסף. על התוכניות להיות ערוכות ע"י מהנדס תנועה מוסמך.

התנועה המאושרת ולהציב את כל האמצעים הדרושים כגון: תמרורי על הקבלן לבצע את הנחיות תכנית  .ב

 בטיחות , דגלים או אנשי דגלים כדי להגן על הולכי רגל ורכבים. אזהרה , מעקות בטיחות , אורות

 

 בטיחות 3.3 

 על הקבלן המבצע להגיש העתק של חוברת הבטיחות של החברה הכוללת: 

 והתקנים כגון: חפירת בורות וחציבות.פעולות לנקיטה בהתאם לחוקים  .א

פעולות אלו מחויבות בהתאמה עם  פעולות לנקיטה במקרי חירום באם הקידוח פגע בתשתיות אחרות. .ב

 ום, הוט, בזק , חב' הגיחון, וכו ( .דרישות חברות התשתיות )סלק

רק  דה.הקבלן יציג אסמכתאות מיצרן ציוד הקדיחה לנושא הדרכה והתמחות המפעילים באתר העבו . ג

ציוד הקידוח   מפעילים בעלי ניסיון, אשר קיבלו הנחיות ע"י יצרן ציוד הקידוח, יאושרו על מנת להפעיל את

ראות היצרן ולכללי  בצורה הנכונה, היעילה והבטיחותית ביותר. על המפעילים באתר העבודה להיצמד להו

 בטיחות של היצרן. 

 
 

 כה לביצוע פרויקטים מסוג זהתיאור פרויקטים קודמים, ניסיון קודם והסמ 3.4

 
דסי בעשר השנים האחרונות, על הקבלן המבצע להציג רשימה של פרויקטים דומים בהיקפם הכספי וההנ . א

ויקט, קוטר הצינורות, שיטת הקדיחה, אורך הקדיחה, תנאי הרשימה כוללת: מזמין העבודה, מיקום הפר

 השטח, מספרי טלפונים והמלצות.

נהל הפרויקט: רישיון קבלן לביצוע עבודות מסוג זה, רשימת אנשי מקצוע על הקבלן המבצע להציג למ . ב

 לרבות ניסיונם מקצועי, השכלתם ותעודות הסמכה קיימות. המיועדים לביצוע פרויקט זה

 
 תנאים והנחיות נוספות  3.5  

על הקבלן המבצע להוציא את כל הרישיונות הדרושים לפי כל דין )לרבות אישורים סטטורים של בעלי   .א

עבודה תשתיות קיימות ו/או מתוכננות( , ולציית על כל ההגבלות המקומיות במהלך פעילות הקידוח באתר ה

 לרבות: הפרעות תנועה, מיכשולים, ערימות עפר בעת חפירה וכו'.

כנית בקרת איכות בכל הנוגע לחיתוכים ו/או ריתוכים ו/או חיבורים של הצינורות באתר על הקבלן להעביר ת .ב

 העבודה, לרבות אישור שירות שדה של יצרן הצינורות, בעת ביצוע הריתוכים. 
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 תכנית התקשרות  3.6  

 ר תכנית התקשרות שכוללת את הפרטים הבאים: ן להעביעל הקבל

 ויקט או נציגו בשטח. שיטת ההתקשרות ותדירותה עם בעל הפר .א

 זהות איש/אנשי המפתח שאחראים על ביצוע  תכנית התקשרות. .ב

הנושאים שיכללו בתכנית התקשרות לדוגמת: בטיחות, התקדמות הפרויקט/השגת  אבני דרך, בעיות טכניות  . ג

 .לך הפרויקטשנוצרו במה

 הוראות בטיחות מיוחדות .4

חרום, שהפעלתו תשתק את פעולות כל מכונות הכרייה, עמדת מפעיל מכונת קידוח אופקי תצויד בכפתור   .א

 הדחיקה, ונוזלי הסיכה. 

במקרה ותוואי קידוח אופקי נמצא בקרבת תשתית קווית תת קרקעית להולכת/מסוג: חשמל, גז, נוזל,   .ב

 ה להתקנת גשש פגיעה מתאים לזיהוי תוצאות מידיות של פגיעה. סיב אופטי, יש לשקול דריש

איש צוות בתוך שרוול, איש צוות נוסף ישהה מחוץ לשרוול, ושניהם יהיו בקשר במקרה ונדרשת נוכחות  . ג

רציף האחד עם השני. כל אחד מאנשי הצוות יהיה מצויד באמצעי תקשורת פעיל שיאפשר תקשורת 

 רציפה. 

 בניה  .5

 דוח ספיראלי שלבי ביצוע קי 5.1

בה שיאפשר דחיקת שרוול, מכונת כצעד ראשון, יבנה פיר כניסה שיכלול: מסילה להכוונת השרוול, קיר תגו

קידוח ספיראלי אופקי, סידורי סילוק חפורת והבטחת עבודה ביבש. במקביל לבניית פיר כניסה, יבנה פיר  

באמצעות קידוח ספיראלי בתוך שרוול.   יציאה. כצעד שני יבוצע קידוח ספיראלי מפיר כניסה לפיר יציאה,

 שרוול ידחק קדימה כנגד קיר התגובה. 

 תרהכנת א 5.2

 אתר העבודה יגודר ותנועת כניסה או יציאה ממנו, ישלטו ויבוקרו על ידי הקבלן.

 

 הגנה ושמירה על תשתיות קיימות 5.3

. המרווחים ימדדו מרווח אופקי ואנכי מינימלי מתשתיות קיימות, יישמר לפי המצוין בתוכניות ובמפרט

המקבילה או החוצה את תוואי הקדח. מהקצה הקרוב של חזית הכרייה, לקצה של התשתית הקיימת 

מ' אופקי או אנכי מהתשתית הקיימת, יש  2.0 -במקרה ותשתיות תת קרקעיות מצויות במרחק קטן מ

ו באמצעות לשקול חשיפתם לווידוא מרחקו האופקי והאנכי של הקדח. תשתיות תת קרקעיות יחשפ

 הרס, כמו חפירה ביד או חפירה בוואקום. -שימוש בשיטות ללא

 

 בלה, פריקה, אחסון וטיפול בחומריםהו  5.4

הובלה, פריקה, אחסנה וטיפול בחומרים תעשה לפי הוראות יצרני החומר. במהלך ההובלה, הפריקה, 

ל קצותיו ומניעת נזק האחסון והטיפול בצינורות השרוול, יש לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים להגנה ע

 או עיוות קצוות השרוול. 

 

 הפירים בניה ותפעול בטיחותי של  5.5
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מיקום הפירים יבחר בהתבסס על התנאים השוררים באתר בפועל. במידת האפשר, פיר הכניסה ויפיר 

היציאה יבנו על מקטעי הקו ובתוך רצועת זכות הדרך. מיקום הפירים ייקח בחשבון את הצורך למזער 

מוקמו בסמוך לתנועת רכבים והולכי דרך,  וכן גישה למבנים ודרכי גישה.  הפירים לא י את ההפרעה

 לתעלות ניקוז סערה או תעלות תת קרקעיות אחרות, ללא אישור בכתב מהמהנדס או המפקח. 

תכנית העבודה של הקבלן יזהו את המיקום, הגודל, העומק, הפריסה ותמיכת הקרקע של פיר הכניסה 

 כמו גם, את אזורי האחסון הזמניים של החפורת. ופיר היציאה.

גודל פיר הכניסה יהיה בגודל הולם כדי לעמוד בדרישות המבצעיות של מכונת הקידוח הספיראלי, כמו 

 גם רכיבים אחרים המצוינים על שרטוטים.  

כל חפירה פתוחה  תעשה לפי תקנות הבטיחות ודרישות הפרויקט. ההגנה הדרושה עשויה לכלול 

אוי את הצדדים, את הרצפה ואת הפנים של נה של יריעות מתכת ו/או יתדות, כנדרש לתמוך כרהתק

 פירי הדחיקה והקבלה, כמו גם כל חפירה אחרת שדרושה להשלמת הפרויקט.

פירי כניסה ויציאה שנחפרו על מקטעי קו המים, ימולאו ויהודקו לפי הנחיות ומפרטים הרלוונטיים 

 לחפירה פתוחה. 

  
החיצוני ופני הקרקע( במקרה של קרקעות מלוכדות של כיסוי )המרחק בין להב החיתוך    מינימליהעומק ה

מטר. ערכים אלה   1.0מטר; במקרה של קרקע לא מלוכדת, העומק הכיסוי המינימלי יהיה  0.6יהיה 

 . 24" -צריכים להיות מוערכים על ידי המהנדס אם הקוטר של צינור מעטפת הפלדה גדול מ

 
היישור האופקי חייב להיות שווה או קטן מ שיפוע הצינור.  בפרויקטים בהם  שמש לבקרתפלס מים י

יורכב על גבי הצינור מעטפת, מיד מאחורי ראש הקידוח, וישמש לבקרת   sondeמ"מ, משדר  ±250

 המופעל מפני השטח ישמש לקליטת האותות המגנטיים.  sondeהמיקום האופקי של הצינור. מקלט 

 
מטר ויקבל את אישורו להמשך  12  -10מדידה )תנוחה וחתך לאורך( כל  למפקח מצב הקבלן יציג

 עבודות הקדיחה. 

 
בשום מקרה, אין הפירים, או בורות אחרים יוותרו פתוחים ללא תאורה מתאימה ומחסומי בטיחות 

חות ו/או גידור מלא. מיקום ציוד בנייה בסמוך לפירים ו/או הבורות לא תשמש כתחליף למחסומי בטי

 כאשר הם אינן בשימוש.   וגידור. הבורות והפירים יכוסו בפלטות

 
מחסומי תנועה ניידים מבטון ימוקמו מסביב להיקף הפירים הממוקמים בתוך או בסמוך לכביש, לפי  

סטנדרטים הבטיחות הרלוונטיים. מחסומי הבטון יוצבו בזווית עם כיוון זרימת התנועה; אין למקם 

 ת התנועה.מחסומים בניצב לזרימ

 
מטרים מקו  12במקרה של חצית מסילת רכבת, כל החפירות, הציוד המכני והחפורת, יישמרו לפחות 

 האמצע של מסילת הרכבת הקרובה ביותר.

 
 בכל פיר, מדרגות או סולם יסופקו על פי הנחיות ותקנות הבטיחות הרלוונטיים. 

יראלי, ימולאו לפי  הקידוח הספ עם סיום התקנת הצינור, הבורות ופירים, אשר נחפרו לביצוע

 ההנחיות הרלוונטיות, וכל הציוד וחומרים יוסרו ויפונו מאזור הפרויקט. 
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 התקנה 5.6

הקבלן יספק את ציוד הקידוח רכוב על מסגרת, מערכת שינוע וסילוק החפורת, מתקני הכנת אמצעי 

וד פרויקט.  ציסיכה ודיוס ואמצעי הזרקתם, וכל ציוד אחר שדרוש לביצוע מוצלח ומושלם של ה

 הדחיקה צריך להיות  מופעל, כך שהלחץ מופעל באופן שווה על ההיקף צינור המעטפת. 

 

הקבלן יספק ראש קידוח שמאפשר, לכל הפחות, כיוונון אנכי. הקבלן ישתמש במודד בנוי על מפלס 

ור  המים, או באמצעים אחרים כדי לפקח ולמדוד את השיפוע של צינור המעטפת בזמן הדחיקה. צינ

 היה מותקן על מסילות בזמן הדחיקה, חבוק אליו ומכוון בכיוון ובזווית הנדרשת. המעטפת י

 

החפורת תוצא מחוץ לפיר הדחיקה ותסולק מאתר הפרויקט, כפי שמוגדר בסעיף הרלוונטי במפרט. 

השימוש של מים או נוזלים אחרים במהלך הקידוח הספיראלי, יהיה רק למטרת סיכוך החפורת. הזרקה 

 חת לחץ גבוה למיסוס העפר בחזית הקידוח, אינה מותרת. של נוזלים ת

 כל צינור שנפגם במהלך פעולת הקידוח הספיראלי יוסר ויוחלף על ידי הקבלן ללא עלות נוספת.

 

בנטוניט באיכות גבוהה ישמשו    10%בתצורות הקרקע לא אחידות/מגובשות, נוזלי קידוח המכילים לפחות  

 פת, וכן לסיכוך צינור המעטפת, בעת הדחיקה. לצינור המעטלסגירת החללים מחוץ 

 

 ריתוך צינורות שרוול 5.7

השרוול וירותכו ברמת צינור מים )ריתוך לחדירה מלאה ללא פגמים( לפי המפרט לביצוע קווי מים  צינורות

 מפקח. של חב' הגיחון. הרתכים יהיו מוסמכים על פי המפרט הנ"ל. צילומים יבוצעו על פי שיקול דעתו של ה

רגי לחיצה כמפורט למניעת היווצרות מדרגות פנימיות יש למרכז את הצינור באמצעות מצמדה גמישה עם ב

 של המפרט הנ"ל.  5בפרק 

      

 קידוח ודחיקת שרוול 5.8

הקבלן יבצע את עבודת הקידוח והדחיקה באופן רצוף, למעט הפסקות יזומות לביצוע מדידת פנים ציר  .א

 שעות ביממה. 10 -א יעבוד יותר מקדח. מפעיל ציוד מסוים ל

דחיקה ו/או פעולת קידוח, יציג הקבלן תוצאות מדידה לאחר השלמת ריתוך כל צינור שרוול בודד, ולפני  .ב

 )תנוחה וחתך( לאישור המפקח, להמשך עבודת הקדיחה.

ח,  במקרה והקבלן ייתקל בשינוי סוג קרקע במהלך הקדיחה, יפסיק מיד את עבודת הקדיחה, ידווח למפק . ג

קבלת אישור  יציע שינויים שלדעתו נדרשים להמשך בטוח של העבודה, ויחדש את העבודה רק לאחר

 המפקח. 

במקרה ובמהלך פעולת הקידוח מאובחנת הפחתה פתאומית בכוח הדחיקה, יש להפסיק מידית את פעולות  .ד

ר תגובה, הקדיחה, ולחדשה רק לאחר חקירה ומציאת הסיבה לשינוי הפתאומי, )לדוגמה: קריסת קי

א גרימת נזק )באישור קריסת שרוול, וכדומה(, תיקון הכשל, ווידוא קיום תנאים להמשך דחיקה לל

 המפקח(. 
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 כוח דחיקה 5.9

 טון, נדרש אישור המפקח/המתכנן, בכתב ומראש. 600בכל מקרה של הפעלת כוח דחיקה מעל 

 

 ציפויים חיצוניים  5.10

להיות בור יישום מסוים. ציפוי חיצוני, אם נדרש, צריך אין לפרט אודות ציפוי חיצוני, אלא אם כן נדרש ע

בין צדו החיצוני של הצינור והקדח כדוגמת: אפוקסי המבוסס על בטון פולימרי, פיוז'ן מהסוג הממזער חיכוך 

בונדד אפוקסי, אפוקסי נוזלי או מוצרים אחרים המספקים משטחים חלקים וקשים. הקפדה על המלצות  

ל משטח העבודה ונהלי השימוש בחומרים, נחוצים בד בבד עם תחזוקה שוטפת היצרן הנוגעות להכנה ש 

לת איתור תקלות ותיקונן. אם צינור הפלדה מרותך באתר, הקבלן יגיש למפקח את נוסח הנהלים הנוגעים  הכול

לתחזוקה ותיקוני שדה של הציפוי אשר שומרים על שלמות הציפוי ומצמצמים את משך התיקונים וזמני 

 .AWWAשל   213C -וAWWA C 210יש לפנות למפרטים  האיחוי.

 

 השחלה  הכנת תחתית השרוול לקראת 5.11

  24"-בסוף העבודה הקבלן ישחיז כל בליטת ריתוך או סיגים או מדרגה בחצי התחתון של השרוול )בקוטר מ

 ומעלה(.   

חשש כלשהו, יש   ומעלה. בקטרים הקטנים בהם יש 24יש לבצע בדיקה פנימית ויזואלית של הקידוח מקוטר " 

 להזמין צילום פנימי. 

ת קצוות השרוול עד לביצוע השחלה ע"י שימוש בפקקי קצה זמניים בסוף עבודות ההכנה יש לסתום הרמטית א

 או שוו"ע (. APSמתוצרת    night caps)כדוגמת 

 
 נעלי סמך   5.12

סמך כך שהצינור  אסור שייווצר כל מגע מתכתי בין צינור המעטפת לצינור המוביל. הקבלן יניח נעלי .א

מ"מ מקצה צינור  150במרחק של עד המוביל ייתמך לכל אורכו. נעל הסמך החיצונית ביותר תמוקם 

המעטפת, זאת ללא קשר לגודלו של צינור המעטפת או הצינור המוביל. המרחק האופקי בין נעלי הסמך 

 מותנה במקדמי העומס שלהם ובגמישותו של הצינור המוביל. 

לי המרחק המקסימ ;מ"מ 406מטרים, בעבור צינור שקוטרו עד  2יה בין המרווחים יההמרחק המקסימלי  .ב

מ"מ. עבור צינור פעמון וצינור מגופה, יש   406 -מטר בעבור צינור שקוטרו גדול מ 1.5בין המרווחים יהיה  

 , ואחד במרכז המפרק )אם אורךflangeמטרים מכל צד של הפעמון או  0.3להתקין מַרווִחים במרחק 

למקם שני מרווחים   מטרים, יש 6.1 -אם המפרק הינו גדול יותר מ ;(מטרים 6.1המפרק לא עולה על 

 מפרק( לאורך המפרק. 1/3במרחק שווה האחד מהשני )כל 

או  APS  ,RACI ,DIMEXמ"מ יש להשתמש בנעלי סמך מפלסטיק  מתוצרת  900מ"מ עד  150בקטרים  . ג

ערך. סוג, דגם וגובה נעל הסמך ייקבעו  על פי הנחיות   שווהאו  SGMמתוצרת  MFפוליפרופילן כדוגמת 

מ"מ. יש להדק ככל הניתן את טבעות נעלי הסמך על הצינור  30-היצרן והמתכנן. גובה נעל סמך  לא יפחת מ

 המושחל, למניעת  החלקתן על הצינור בזמן ההשחלה. מחליקי עץ או "סופגניות" בטון אינם מקובלים.

 SIס"מ כדוגמת  30מ"מ יש להשתמש בנעלי סמך מפלדה, מבודדים, ברוחב  1800 מ עדמ" 1000בקטרים  .ד

או שווה ערך. סוג, דגם וגובה נעל הסמך  SGMמתוצרת  MFאו פוליפרופילן כדוגמת  APSמתוצרת  

מ"מ. הרכבת נעלי הסמך  50 -ייקבעו על פי הנחיות היצרן והמתכנן. הגובה הכולל של נעל הסמך לא יפחת מ

 ים עפ"י הוראות היצרן והנחיות המתכנן. רווחע במתבוצ
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יש להרכיב שתי טבעות נעלי סמך צמודות בראש קטע הצינור המושחל ובסופו. יש להדק ככל הניתן את 

טבעות נעלי הסמך על הצינור המושחל, למניעת  החלקתן על הצינור בזמן ההשחלה. מחליקי עץ או 

 "סופגניות" בטון אינם מקובלים

ה לכל אחד מקצוות צינור המעטפת תהיה מדורגת על מנת לספק תמיכה אחידה, סמוכלה התחתית התע .ה

רציפה ויציבה לצינור המוביל. כאשר לתעלה נדרש מילוי על מנת לבסס את השיפוע הסופי של התעלה,  

 מ"מ ויידחס לדרגת הדחיסות של הקרקע שבתוכה מונח הצינור. 150חומר מילוי יונח בשכבות של 

ווחי צינור המעטפת על פי הוראות היצרן. יש להבטיח כי מרכיבי המשנה מורכבים ת מרין אהקבלן יתק .ו

 כראוי ומהודקים באופן שווה, כדי למנוע גרימת נזק לצינור המוביל.

 

 דיוס בין השרוול והצינור המושחל  5.13

עטפת צינור המומעלה )או אם צוין ע"י המתכנן( , הקבלן ימלא את המרווח הטבעתי בין  40בקטרים של " .א

ן הצינור המוביל  בדיס צמנטי מקצה אחד למשנהו. הצינור המוביל צריך שיהיה ממורכז, על מנת לבי

 למנוע תזוזות במהלך יציקת המילוי ועל מנת לשמור על הכיוון והשיפוע של הצינור. 

עת בהו למנימגו  1/2לפני ביצוע הדיוס יש לאטום את קצוות הצינור ולמלא במים את הצינור המושחל עד  .ב

 של הצינור בזמן הדיוס. ציפה 

של הצינור המושחל בקצה הנמוך שלו. על הדיוס למלא את כל החלל  75%פתח יציאת הדייס יהיה בגובה   . ג

מגובה הצינור   75%- 50%שבין הצינור לשרוול באופן שווה משני  צידי הצינור. גובה הדיוס יבוצע בין 

 המושחל. אין לבצע דיוס מלא.

עם חוזק –מחברת "הנסון"  Piolit " " או "Redimixלדוגמה " -"CLSM"  סוג ס תהיה מתערובת הדיו .ד

   MPa. 1.4לחיצה של  

מ"מ לפי  110 -75מ', יש להתקין צינור דיוס מסוג פוליאתילן בקוטר   30בקידוחים באורך העולה על  .ה

 המקרה, בחלק העליון של השרוול, באורך שיאפשר הזרמה וחלוקה נכונה של הדייס. 

הצינור לשרוול בקצוות יש לאטום בעזרת שקי חול, פנימיות מתנפחות, בטון יבש או חים בין את המרוו .ו

 אמצעים אחרים. 

 שעות מתום ביצוע תהליך הדיוס.  72תפורקנה רק לאחר  68" – 40תמיכות פנימיות בצינורות מקטרים " .ז

 

 תהליך ההשחלה 5.14

מתאימים לעומסי המשיכה  הספק וכחנת בעלת תהליך ההשחלה בקטרים ובאורכים גדולים, יבוצע ע"י כנ .א

וההשחלה של הצנרת המושחלת. הכננת תמוקם בקצה השרוול ותסייע בתהליך ההשחלה מהקצה השני של  

 השרוול. אין לבצע השחלה באמצעים שאינם מאושרים ואשר יכולים לגרום נזק לצינור המושחל.  

והאופקיות  בכל שלבי האנכיות פנימיות , יש להשאיר את התמיכות ה 40בצינורות בקטרים מעל  " .ב

 ההשחלה עד גמר ההשחלה וגמר הדיוס )כאשר נדרש(.

הצינורות ירותכו בקפדנות לפי כל הכללים המקובלים. כאשר משתמשים בחיבור פעמון, יש לבדוק  . ג

 שהחיבור ישר ולמנוע יצירת זוויות בראשים. 

ח הדחיפה או המשיכה של קטע הקו מטר לדקה. כו 1.5ההשחלה תבוצע בזהירות ובמהירות שלא תעלה על  .א

 . יש להעדיף השחלה בכיוון הירידה. המושחל יהיה ממורכז ככל האפשר

תיעשה בדיקה ויזואלית של החלל שבין הצינור המושחל לבין השרוול. הבדיקה תיעשה באמצעות  מ' 10כל  .ב

 פנס ותכלול בדיקת מצב העטיפה החיצונית של הצינור ויציבות נעלי הסמך.

  HOLIDAY  DETECTORצינור תבוצע בדיקה לשלמות הציפוי באמצעות מכשירהשחלת  לפני כל . ג

 ן בצינור המושחל. פגמים בעטיפה יתוקנו במקום )בכל הקטרים(.במתח מתאים של עטיפת הפוליאתיל
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 ומעלה.   24לפני ההשחלה יש לגרז במשחת החלקה את תחתית השרוול , משרוול בקוטר " .ד

המושחל, הכוללת מילוי מהודק בגובה ¾  תית מהודקת ותושבת לצינורבקצוות הקידוח יש לבצע תש .ה

סומסום או בטון(. הכוונה למנוע מומנט כפיפה בצינור מטר לפחות )חול מהודק או  6הצינור ובאורך 

 המושחל באזור הכניסה לשרוול, עקב עומסי קרקע עתידיים.

 שחל לפי דרישות מפרט חב' הגיחון. בסוף ההשחלה חובה לבצע צילום וידיאו פנימי של קטע הקו המו .ו

ת, "מגר" ( בין הצינור בתום ההשחלה תבוצע בדיקה לגילוי "קצר חשמלי"  )ע"י מכשיר התנגדות חשמלי .ז

 ובין השרוול. הבדיקה תבוצע בתיאום עם נציג מחלקת ה"ק וקורוזיה במרחב.

 קצוות הקידוח יאטמו באחת האפשרויות הבאות: .ח

 endשחל )אטמי קצה כדוגמת ם לקוטר השרוול ולצינור המואטם אלסטומרי סטנדרטי המותא .1

seals  מתוצרתAPS    .) או שוו"ע 

ס"מ   25ס"מ בחפיפה מעל השרוול +  25ס"מ, מתוכם  50צוות בעובי כולל של יציקת קיר בטון בק .2

שיבלטו מקצה השרוול החוצה. בטרם היציקה יורכבו  טבעות עצר מים מתנפח על פנים השרוול 

ס"מ. אורך הצינור הבולט  10ור המושחל. חדירת הבטון בין הצינור לשרוול לא תעלה על  ועל הצינ 

 טר.   מ 1-מהשרוול לא יפחת מ

                                        
 אי עמידה בדרישות טולרנסים  5.15

דרוש  במקרה של אי עמידה בטולרנסים המותרים, ועל פי שיקול דעתו של המפקח, המזמין יהיה רשאי ל

קת צינור שרוול  מהקבלן ביצוע קידוח חדש. הקבלן יישא בעלויות ביצוע קידוח חדש זה, וכן בעלויות אספ

 ש. חד

 

 הערות 5.16

במידה ונתגלה בחפירות הקבלן ו/או בהוצאת החומר מהקידוח חול שפיך, ראש המקדח יהיה פנימי ביחס 

הקידוח במקרה זה.  במקרה של אדמת   לקוטר הקידוח. יש לקבל הוראות מיועץ הקרקע כיצד לבצע את  1:1

 חרסית ראש במקדח יהיה מיושר עם צינור המעטפת המוביל. 

שון לתוך בור הקידוח ויניחו על המסילות. תפקיד צינור זה הוא להיות הצינור הקבלן יוריד את הצינור הרא

 ׁ (.BANDהמוביל בפעולת הדחיקה. על צינור זה יש לרתך טבעת פלדה מיוחדת )

ס"מ שיבלוט מחוץ לקידוח. הצינור הבא אחריו יורד לבור, יונח על   100-שיישאר קטע של כ  ידחק עדהצינור  

 שך ישיר ומדוייק לצינור שכבר הוחדר, וירותך אליו.גבי תמיכות מיוחדות בהמ

הצינורות ירותכו כך שייוצר קו צינורות רצוף ואחיד ובהתאמה מלאה לשיפוע הנדרש. אין להרשות סטיות 

 הדפנות הפנימיים במקומות החיבור. במפלסי

 

 תיעוד .6

 ניטור ותיעוד כללי  6.1

לפחות פעמיים ביום, הקבלן יינטר ויתעד בכתב את: א( לחץ הדחיקה, ב( קצב התקדמות, ג( עיכובים שונים  

 וסיבותיהם. הקבלן ימלא את דו"ח הרישום יומי )ראה נספח "ב"(. 

 ת שקיעת פני קרקע מעל חזית כרייה, לפי הדרישות הקבלן יאסוף ויתעד בכתב את המידע שנאסף במדידו

 תו: 'שקיעות בפני הקרקע'.של המקטע שכותר

 ( ימי עבודה מיום הרישום. 5כל יומני הרישום היומי יוגשו למפקח תוך חמש )
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 כמויות חפורת 6.2

, הקבלן ימדוד באופן רצוף את כמויות החפורת המסולקת אל מחוץ לקדח/שרוול, ויתעד בכתב כמויות אלה

 מול נפח תיאורטי מחושב.

 

 היתקלות במכשוליםשינויים בתת הקרקע או   6.3

הקבלן יתעד בכתב, לפחות פעמיים ביום: שינויים בסוג הקרקע, שברי יתר ומפולות מקומיות, שינויים 

בזרימת מי תהום. במקרה והקבלן ניתקל במכשול אשר עוצר את התקדמות העבודה, תקבע סיבת 

דע את המפקח בכתב על יותאם להתגבר על תנאי השטח שגרמו לעצירה. הקבלן ייהעצירה. שינוי ותיקון 

 העצירה וסיבתה, ויבקש אישור בכתב לשינוי המוצע. 

 

 שקיעות בפני הקרקע 6.4

 הקבלן ימדוד, יינטר, ויתעד בכתב, שקיעת פני קרקע מעל חזית כרייה לפחות פעם ביום עבודה. .א

ת לפני התחל אי הקדח ויתעדו ביחס לנקודת גובה שתיקבע נקודות ניטור יהיו ממוקמות לאורך ציר תוו .ב

 מילימטר עבור כל נקודת פיקוח. 3הפרויקט.  מדידת פני הקרקע תעשה ברמת דיוק מינימאלי של 

 בחציית כביש, נדרשות לפחות שלוש נקודות פיקוח: באמצע הכביש וכל כתף. . ג

שה מטרים לפני ואחרי כל צומת במעבר צינורות אחרים, נקודות פיקוח ימוקמו בדיוק מעל, ושלו .ד

 צינורות. 

ים משופרים כגון מדרכות, נקודות פיקוח ימוקמו מעל ציר תוואי הקדח במרווחים לא יותר בחציית אזור .ה

מ' )כולל נקודות הממוקמות על הכבישים, הרכבות, ובנקודות המפגש עם צינורות(, או לפחות  15 -מ

 בשלושה מיקומים לאורך תוואי הקדח.

ין וימסור תנוחה וחתך לאורך התוואי, מתום עבודת הקידוח, הקבלן יערוך מדידה, יכ חודשים 3בחלוף  .ו

 חודשים אלה.  3הכולל גם פני קרקע לפני תחילת עבודות קידוח, ופני קרקע בחלוף 

 הקבלן יודיע למפקח מיד עם זיהוי תנועה של הקרקע, פיצוח פני הקרקע או שקיעת קרקע.  .ז

 

 מקרה של שקיעות בכבישאחזקת ציוד וחומרים ל 6.5

יחזיקו באתר העבודה או בסמוך לו )עד חצי שעה מרחק נסיעה( כלים וחומרים הקבלן או קבלן מטעמו,  .א

הנדרשים לתיקון מיידי של נזק העלול להפריע או לסכן את המשתמשים בכביש. הכלים והחומרים יהיו 

 ם כפי שיורה המפקח. זמינים במשך כל זמן ביצוע עבודות הדחיקה מתחת לכבישים במועדי

 בע ע"י מע"צ. אופן ביצוע התיקונים ייק .ב

במעמד חתימת ההסכם, הקבלן יידרש להציג את מסמך ההתקשרות  לביצוע תיקון הכביש,אם יחליט  .ג

 להטיל את הטיפול בנזק על קבלן המשנה. 

 

 תכנית לאחר ביצוע  6.6

כין  "תכנית לאחר ביצוע" אשר לאחר השלמת עבודות קידוח, הקבלן יבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך, שי

 תכלול: 

 מדידה של ישרות הקידוח על ידי מכשיר לייזר. .א

 מטר אורך. 2מדידה של גחון ותקרה פנימיים של השרוול, במרחקי ביניים שלא יפחתו מ  .ב
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 תנוחה וחתך . ג

 

 דרישות מיוחדות בקרקע חולית/קרקע קריסטית  .7
        
למזמין ויקבל את אישור קציה, על פי תכנון שיוגש בקרקע חולית, הקבלן יבצע רצפת בטון וקיר ריא .א

 המתכנן.

הקבלן יבצע בקרה ומדידה של הנפח החפור )מאזן כמויות בזמן הביצוע(  מול הנפח התיאורטי המחושב על  .ב

 ידי אמצעים  שיאפשרו את מדידת  הכמות הנחפרת )כגון : מכלים וכד'(.

שום של קצב שרוול הפלדה וכן ינהל רי הקבלן יגיש מראש גרף קצב התקדמות בחפירה ובדחיקת . ג

ויותר(,  15%ההתקדמות בפועל. במידה והקבלן ייתקל במאזן חפירה בחריגה מהותית מהנפח התיאורטי )

תבוצע בדיקה מקצועית, ע"י גורם מוסמך שיקבע המזמין, לאיתור ומיפוי חללים לאורך הקדח. לצורך  

בטון מתאימה למילוי  רכם יוחדר מילוי מתערובת מילוי החללים, יבוצעו קידוחים אנכיים בכביש וד

 החללים. 

הקבלן , בנוכחות המזמין, יבצע בדיקה ויזואלית לאיתור שקיעות בכביש, תוך שבועיים עד חודש מגמר  .ד

 העבודה. במידה ויידרש, הקבלן יבצע בדיקה למיפוי ואיתור חללים בתוואי הקדיחה 

בצע בדיקות לאיתור ומיפוי שנה מתום העבודה, הקבלן יבמידה ויתגלו שקיעות בכביש תוך פרק זמן של  .ה

  חללים לכל אורך תוואי הקידוח ועם גילויים יבצע קידוחים אנכיים ומילוי בטון כנ"ל.  

 
 שיקום אתר עבודה .8

 לאחר השלמת הבניה ובדיקת השרוול, הקבלן: 

 יסלק כל ציוד וחומר שהוא. -

 ימלא את הפירים ויחזיר את פני השטח לקדמותם. -

 

 ידות ותשלוםדמ  .9

ההצעה יכלול את כל ההוצאות בנוגע לתשלום עבור שכר עובדים, חומרים וצינורות, ציוד נלווה,  מחיר 

פיקוח הנדסי הנדרש עד לסיום העבודה, שרטוטים, חפירות, הנחת צינורות, גראוטינג, התקנת מחיצות, 

רוסטטיות, כוללות: בדיקות הידפתחי ותעלות אוורור, סיכוך צינורות, העתקת תשתיות, בדיקות שונות ה

חיטוי, ניקוי. וכן, כל עבודה אחרת הנדרשת על פי התכנון ומופיעה במפרט. התשלום יהיה עבור ביצוע שלם  

 ומושלם של העבודה, על כל מרכיביה.

מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש לרבות אספקת הובלה, פריסה מעל לפני השטח, ריתוך והכנת הצינור 

גנרטורים, הוצאת כל הרישיונות הדרושים לפי כל דין, ותיאום העבודה קת חשמל לאתר ו/או  למשיכה, אספ

 עם המזמין.

מחיר היחידה יכלול הכנת עדות, שיקום והחזרת המצב לקדמותו כפי שהתקבל לפני כניסת הקבלן. לשם  

השטח שבו יבצע כך, הקבלן יבצע תיעוד של האתר הכולל צילומי וידאו מפורטים וצילומי סטילס של כל 

 ן עבודות, כולל שטח לאחסון חומרים וצנרת.הקבל

באחריות מוחלטת לגבי תנאי הקרקע ותת הקרקע, כמו כן, פרוש תנאי הקרקע על עבודתו,   הקבלן נושא

באחריות מוחלטת לבקר באתר, לבדוק את  הוא באחריות הבלעדית והמוחלטת של הקבלן. הקבלן נושא

ת לביצוע מושלם של הקדח, אספקה, ריתוך והתקנת כל העלויות הנדרשו תנאי השטח ולקחת בחשבון את

 הצינור בקדח ודיוסו.
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יש לציין כי את עלות הסרה של ריצוף/רצפות וריצוף מחדש )קרי: ריצוף בטון, אספלט, חצץ, אבן גיר וכו'(, 

 המתבקשות עקב פעולת הקידוח, יש לכלול בהצעת המחיר. 

 

 

 

 נספח א' 

 (ינור הפלדה )מעטפתדרישות איכות של צ

דרישות איכות עבור צינור פלדה שהותקנו על ידי מקדח אופקי עשויות להשתנות בהתאם ליישומים הנדרשים. צינור 

הפלדה עשוי לשמש כמעטפת בעבור צינורות מובילים אחרים, כצינור המוביל סוגים שונים של כלי עזר, או כמערכת 

 תמיכה לקרקע )זמנית או קבועה(. 

בצינורות תפר ישרים )ניתן להשתמש בצינורות ריתוך ספיראליים בעלי פרופיל נמוך, בהתאם לשיקול שתמש  עדיף לה

 דעתו של המהנדס, ליישומים שאינם מונחים(. 

על כל צינורות הפלדה להיות חדשים )ניתן להשתמש בצינורות פלדה משומשים תקינים, העונים על הדרישות, בכפוף 

 או לחרוג בעומסי המתיחה ובדרישות המפורטות להלן:  לעמודלאישור המהנדס( וצריכים 

 

 

 עומס מתיחה מינימלי 
(MPa) 

 עומס כיפוף מינימלי 
(MPa) 

 

  חציית כביש 207 331

  חציית מסילת רכבת 241 413

 

עומס כיפוף מינימלי   MPaעומס מתיחה מינימלי    

MPa 

 יישום -מפרט בר

 ASTM A139- Gradeכביש  207  331

A – 

 -ASTM A139מסילת רכבת 241   413

Grade B-  

413 241 ASTM A53 (Grade A & B) 

 

  טולרנסים מידתיים

 API 2B (R2012 :)“Specifications for theהטולרנסים המידתיים יעמדו בדרישות של מפרט 

Fabrication of Structural Steel Pipe” 

נקודה שהיא  יצוני והקוטר הפנימי של הצינור, בכלעובי החתך, קרי: ההפרש בין הקוטר החעיגוליות: 

מ"מ לכל היותר. כל זאת אמור  6.3( של הקוטר הנומינאלי או 1%לאורך הצינור, לא יחרוג מאחוז אחד )
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סטייה  מ"מ, תותר 1219-בעבור צינורות שקוטרם גדול מ  מ"מ. 50-לצינור שעובי דופנו תחות או שווה ל

 מ"מ. 12.5מקסימלית של 

של ההיקף הנומינאלי, או בתוך  1%( -ההיקף החיצוני בכל נקודה לאורך הצינור יהיה בטווח )+ היקף:

 ( הקטן שביניהם. -מ"מ )+12.5

מ"מ. בעבור מקטע  3.2מטרים לא תעלה על  3הסטייה המקסימלית המותרת לכל מקטע באורך יישור: 

מקטע מחושבת בנוסחה שלהלן,  הסטייה המקסימלית המותרת עבור כל ה  שאורכו יותר משלושה מטרים,

 מטרים 12מ"מ בכל מקטע שאורכו  9.5על  ולא תעלה

 מ' 3אורך כולל )מטרים( /   Xמ "מ 3.2 סטייה מותרת = 

 

מ"מ   0.052: הקצה הצינור יהיה בניצב לציר האורך של הצינור עם סטיה מקסימלית של קצוות הצינור

 מ"מ.  6.3ה וטר, וסטיה מצטברת מקסימלית של סטיילסנטימטר ק

 

 

 

 

 

 נספח ב' 

 דוגמאות –הגשות להכנה על ידי הקבלן 

 דו"ח התקדמות יומי

 דו"ח התקדמות יומי

 תאריך:  מזמין:  זמן התחלה:

 פרויקט:  אחוז השלמה:  זמן סיום: 

 תיאור של פעילויות: 
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 הערות:
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 נספח א'

 ל לניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים ובדיקת מנדרימפרט טכני 

 נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם קבלן הביצוע( )

 : כללי .1

כלולות הנחיות לביצוע ניקוי של צנרת )קנים( ושל תאי כבלים )גובים( של רמזורים, בתוואי מפרט זה  ב

 . כמו כן מפורטות דרישות הבטיחות.ובצומת

 בנספח למפרט מצורף דוגמת טופס דיווח ביצוע.  

 

 רים ציוד כלים ואביז .2

 קרקעיים. -מפתחות למכסי תאים תת .א

 פנסים.  .ב

 סולם מתאים לירידה לתאים תת קרקעיים. . ג

 משאבה להרקת מים מתאים תת קרקעיים. .ד

 כלי ניקוי. .ה

 אמצעי קשר וחילוץ.  .ו

 . 753מ"מ לפי ת"י  8חבל פוליפרופילן  .ז

 ומברשת לניקוי צנרת.( MANDRILLגשושים ) .ח

 .המפקחשורו של כל הנ"ל יהיו על פי תקנים ישראליים ועל פי אי .ט

 

 בטיחות .3

 בטיחות כללית .3.1

לפני התחלת העבודה כדי לקבל ממנו תדריך בטיחות, נוהלי   למפקח מטעם המזמין,על הקבלן לפנות 

 .הבטיחות המתאימים ואישור שהצטייד באמצעי הבטיחות המתאימים

וברכוש כלומר ות, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש בעת ביצוע עבוד

כוחו באתר העבודה, להאיר כחוק כל בור פתוח   לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא

 בהתאם לדרישות המשטרה ועיריית ירושלים, להבטיח מעבר להולכי רגל ולהציב שמירה מתאימה.

 העובדים בטיחות .3.2

 : על הקבלן לשמור על כללי הבטיחות בעבודה בתאים תת קרקעיים

פתיחת תאים תת קרקעיים תעשה בעזרת שני מפתחות המיועדים לכך ושני עובדים ירימו את  .א

 המכסה ויזיזו אותו.

 לאחר פתיחת התא יש להמתין עשר דקות לאיוורורו, לפני המשך עבודה.  .ב

 ולודא שאין בו רמשים מסוכנים, נחשים או עקרבים. יש להאיר לתוך תא הכבלים  . ג

ים. אם נראו רמשים מסוכנים, על העובד ים מסוכנים או רמשים מסוכנאין לרדת לתא שהתגלו בו גז .ד

 )עובדים( לצאת מיד מהתא.

 העובדים יהיו מצויידים בכפפות מגן ובנעלי בטיחות. .ה

פול לתוך יעבודה, ציוד ועצמים זרים העלולים ללפני הירידה לתא הכבלים יש לפנות מסביבתו כלי   .ו
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 סדת מגן.התא על העובד היורד לתא כבלים לחבוש ק

 הירידה לתא הכבלים תעשה בעזרת סולם מתאים במצב תקין. .ז

בכל עת שנמצא עובד )או עובדים( בתוך תא הכבלים, חייב להמצא עמו בקשר עובד הנמצא מחוץ  .ח

זעיק עזרה במקרה שעובד הנמצא בתא הכבלים יקלע לתא ומצוייד באמצעי קשר ואשר יוכל לה

 במצוקה.

 

 הנחיות לביצוע  .4

. לקבלן ימסרו מפות ובהן מסומנים מספרי התאים בהם המפקח מטעם המזמיןיות  עו על פי הנחהעבודות יתבצ

 יש לבצע את העבודה. כמו כן ימסרו לקבלן טפסי דיווח, ראה בהמשך.

 

 הכנות מחייבות .5

 ל הקבלן לודא:לפני תחילת העבודה, ע

 הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, וקבלת תדריך בטיחות. .א

 .3וסעיף  2רש בסעיף ות כנדהצטייד .ב

 . הנדרשקיום הנחיות ומפות מסומנות של תשתית הרמזורים בתוואי  . ג

 קיום טפסי דיווח. .ד

העבודה ויש לפנות אל אם לא התקיים אחד או יותר מהסעיפים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע 

 הממונה.

 

 עבודות הניקוי .6

 ניקוי ראשוני .6.1

ת הבטיחות. לאחר פתיחת התא, יש לשאוב חפצים וגופים זרים כנדרש בהוראויש לנקות סביב התא, כולל פינוי  

 מתוכו מים שהצטברו וניקוי מבוץ, אבנים ופסולת. 

 אזהרה! 

מותר לרדת לתא רק בעזרת סולם 

כבלים וציוד מתאים. אסור לדרוך על 

 שבתא.

 ניקוי צנרת .6.2

ברשת מוציאה לכלוך, עפר, או אבנים, יש קנים ריקים, שאין בהם כבל, ינוקו ע"י העברת קנה מברשת. אם המ

מקוטר הקנה. אם לא ניתן    90%וי הקנה יש לבדוק תקינותו בהעברת גשוש שקוטרו כ  להעבירה שוב. לאחר ניק

 ווח כמפורט בהמשך.להעביר את הגשוש )או את המברשת(, יש לד

 השחלת חבל ואטימה  .6.3

ביחס לאורך   8%באורך עודף של  חל יהיה רציף  חבל המשיכה המוש ,  753מ"מ לפי ת"י    8בקנה נקי יושחל חבל  

מכל צד  מ' 50אורך מ' יסופק תוספת חבל משיכה ב 1,300הצינור במצב פריסה ישר )לדוגמא: לצנרת באורך 

 .ות יקשרו באופן שימנע את בריחת חבל המשיכה אל תוך הצינורבקצה הצינורקצוות החבל של הצינור(. 

 סיום .6.4
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 וץ ופסולת. התא וסביבתו ינוקו מלכלוך, במים שבתוך התא ישאבו החוצה ו

מכסי התא יוחזרו למקומם. יש להקפיד על סגירה נכונה, באופן שפני המכסים לא יבלטו מעל המסגרת. לפני  

 וך וגופים זרים. הנחת המכסים, יש לנקות את המסגרת מלכל

 סימון ודיווח .6.5

ימון הקיים וירשום את במקרה שמיקומו של תא שונה מהמסומן במפה, הקבלן יעביר קו על הס .א

 המיקום שבו נמצא התא.

 על תאים שלא נמצאו כלל. למפקח מטעם המזמין,בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן  .ב

 על קנים חסומים. למפקח מטעם המזמין,בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן  . ג

 הקבלן ימלא טופס דיווח כדוגמת הטופס שבנספח א'. .ד

 תיקונים והשלמות .6.6

 יקונים והשלמות, הקבלן יבצעם מיד., יתגלה צורך בתאם בבדיקת המפקח

 

 שונות .7

 אחריות .7.1

 וכלפי צד שלישי לכל נזק שיגרם לנפש או לרכוש, עקב ביצוע העבודה.  המזמיןהקבלן יהיה אחראי כלפי 

 פיקוח  .7.2

רשא לפסול  המזמיןיבדוק את איכות הביצוע.  המזמיןעל שלבי העבודה ונציג  ולפי שיקול דעת המזמיןיפקח

 נו עומד בדרישות המפרט, או ברמה מקצועית נאותה.פרט או קטע שאיכל 

 טופס דיווח .7.3

   תשלום.הלאישור  תנאי, הינו ע"י המפקח טופס הדיווח, לאחר אישורו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'נספח ב
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 טופס דיווח  – ניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים ובדיקת מנדריל

 

 בין צמתים:..................................   ....................                         אזור:...............                  צומת:..

 

 : מקום הביצוע

 התא:....................................... מתא מספר:...................             ..      חתך  

 התא:........................................  עד תא מספר:...................                   חתך

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:....................................... 

 ..............                   חתך התא:........................................ עד תא מספר:.....

 ..      חתך  התא:.......................................              ..............מתא מספר:.....

 ..................... עד תא מספר:...................                   חתך התא:...................

 ....................... מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:................

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................ 

 ..      חתך  התא:.......................................    מתא מספר:...................          

 ......................... חתך התא:...............             עד תא מספר:...................      

 

 כמות התאים:...............................  .1

 אורך התוואי )ק"מ(:...............................  .2

 ק"מ קנה:.................................  סה"כ .3

 כמות הפקקים שהותקנו )יח'(:..................  .4

 

 מבצע: הערות ה

 ............................................................................................................................. ........................

........................................................................................................... ..........................................

 ............................................................................................................................. ........................

................................................................. ....................................................................................

................................................................................................................שם  

....... חתימה:......................................  ......המבצע:.............................................

 תאריך:....................................... 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 הערות המפקח מטעם המזמין---------------

................................... ..................................................................................................................

 .............................................................................................................................................. .......
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 ............................................................................................................................. ........................

.................................................................................................... .................................................

 ...............................................................................................................  

.................................. שם ותפקיד:..................................................................... חתימה:........

 תאריך:..................... 
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 עבודות צביעה  –  11פרק 

 כללי 11.00

 06המפורטות בפרק  פרק זה עוסק בשתי עבודות צבע שונות: צביעת אלמנטים של עבודת מסגרות

המנהרות. לכל אחת  ת נוספים(, וכן עבודות צביעה של קירות)מעקות, מאחזי יד, דלתות ואביזרי מתכ

 מעבודות אלו, התייחסות אחרת ומפורטת בפרק זה.

מודגש כי הנחיות לביצוע צביעת מתכת, לדה ומסגרות מופיעות גם בפרקים נוספים במפרט זה. 

בין  ן יחד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמהההנחיות בכל הפרקים מצטברות ויש לקרוא אות

הנושא בפני מנה"פ שינחה את הקבלן בנוגע למפרט הצבע הרלוונטי הנחיות צבע בפרקים השונים, יובא  

 כל מקרה לגופו. הנחיית מנ"פ תהיה סופית ללא כל עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.  –

 צביעה של עבודות מסגרות 111.0

 מפרט מיוחד זה וכתב הכמויות., 11ה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק עבודות הצביעה תבוצענ

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 צביעת מעקים ומאחזי יד.  -

 .על חשבון הקבלןתהיה , נוספת לקבלת גוון אחידצביעה  -

מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש . יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות -

 .יהיה לפי הנחיות היצרן( שכבותעובי ה)כיסוי הצבע . הגימור באישור האדריכללהשגת 

 אחריות הקבלן •

אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע, וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש 

 שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע •

יעמוד הקבלן לרשותו  ,במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, דת הצביעהבכל שלב ושלב של עבו -

מאושר על , על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים. של המפקח לצורך בדיקתה

 .אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות, ידי המפקח

 הקפדה על ביצוע עבודות הצביעה •

 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:

 קע.בהכנת הר -

 הנדרש, בין כל שכבה ושכבה.במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש  -

 הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים. -

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. -

 .לשביעות רצונו של המפקח, הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם -

 צביעה של קירות המנהרות 211.0

כל החומרים המוזכרים במפרט הם החומרים הנדרשים   .ים שבנדוןלהלן המפרט לצביעת המשטח

 לעבודה זו או ש"ע:
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 כלליות והנחיות דרישות טבלת ריכוז 

 והנחיותת ו דריש תיאור

 בטון יצוק עם סגרגצייות תשתית 

 )סביבה פנימית יבשה(  ISO C-3) 12944סביבה קורוזיבית ) 

ה לגזי פליטה של מגע עם מי שטיפה, חשיפ מיקלים יכמים/מגע עם 
 ות ופיחמכוני

 אין  שחיקה  

 עמידות לטמפרטורה הנדרשת מהצבע

 (  צלזיוס) 

5-50 

גמר חלק עם אפשרות של מראה של קליפת   וגווןנראות סופית 
תפוז עדינה , ברק משי , גוון מגוון מגווני 

  RALפסטל לפי 

 נה צבועות בצבעהדפנות בכל מנהרה תהיי 2 דפנות המנהרות-דרישות מיוחדות מהצבע
 דוחה וכן  לשטיפה וקל ךו ללכ דוחה, לבן 

ס"מ לפי התכניות  450, עד לגובה עובש
 ומפרט היצרן.

דפנות מעברים -דרישות מיוחדות מהצבע
ופרוזדורים של חדרים טכניים וקירות 

 חדרי בקרה

הקירות האנכיים בכל מעבר וחדר מאוכלס 
 וקל ךו ללכ דוחה, לבן  תהיינה צבועות בצבע

 250, עד לגובה עובש דוחה וכן  יפהלשט 
 ס"מ לפי התכניות ומפרט היצרן.

כניסות צביעת -דרישות מיוחדות מהצבע
 למעברי המילוט

כל יציאות החרום של המנהרות תהיינה 
מודגשות בצבע ירוק סביב הפתחים 

הכל ע"פ התכניות  – RAL  6024בגוון 
 ומפרט היצרן.

ידע בתחום צביעה קבלן בעל ניסיון ו  קבלן ביצוע הצביעה
 עשייתית וידע בתחום חומרי החלקהת

 

 הכנת שטח

 ימים לפחות אחרי היציקה  21הבטון יהיה  .א

שיוף מכאני או התזת גרגרים בלחץ נמוך של משטחי הבטון להסרת שכבת מי חלב להפיכת  .ב

 הבטון לתשתית סופגת.

 הזיהומים. בלחץ גבוה להסרת כל GESשל  2230שטיפה יסודית בחומר ניקוי אקוקלין  .ג

 . 4.5%שעות : הבטון חייב להיות עם לחות שלא    עולה על  48 –המתנה לייבוש מלא לפחות          

 השטח חייב להיות יציב ויבש לחלוטין. .ד
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 מילוי סגרגציות ושקעים בבטון )אופציונלי(

 במידת הצורך ניתן להחליק את משטחי הבטון באופן הבא:

יש למלא בחומר מילוי מסוג סטראקצ'ורייט  –ממ' ומעלה  5שקעים וסגרגציות בעומק של  .א

 בנייה )שרפון(. –של טמבור  100

של    S-900יש למלא בחומר מילוי צמנטי  –מ"מ  5-שקעים וסגרגציות בעומק של פחות מ .ב

 בנייה )שרפון(.-טמבור 

 בנייה )שרפון(-יש ליישם שפכטל פיין סופר של טמבור  –לקבלת פני שטח חלקים במיוחד  .ג

 ממ' או שווה ערך. 3בעובי עד 

מומלץ לבצע את ההחלקה הסופית באמצאות שפכטל   -אם מעוניינים בגמר חלק במיוחד .ד

 פיין סופר או ש"ע שייושם על גבי חומרי מילוי אחרים כנ"ל.

 

 הערות: 

 יש להמתין עד לאשפרה המלאה של חומרי ההחלקה והמילוי. •

 להיוועץ עם יועץ טכני של היצרן.ומלץ מ –לגבי השימוש הנכון בחומר המילוי הנ"ל  •

 

 מערכת הצבע

 שכבה ראשונה על כל השטח

 -ליטר ל 1בכמות של  4-100במדלל  25% -צבע יסוד אפוקסי יסוד טמגלס או ש"ע לבן מדולל בכ

 מ"ר. 15

 שעות. 16-24 –זמן ייבוש לשכבה הבאה 

 שכבה שנייה על כל השטח

 מ"ר 8-ליטר ל 1בכמות  RALלפי  צבע טמגלס אנטיגרפיטי משי מגוון או ש"ע

 שעות. 16-24 –זמן ייבוש לשכבה הבאה 

 שכבה שלישית )אפציונלי(

 מ"ר 8-ליטר ל 1כנ"ל בכמות  RALצבע טמגלס אנטיגרפיטי משי מגוון או ש"ע לפי 

 

 הערות:

 ון, יתכנו שינוים בתהליך העתידי.או דומיו מושפע מהגו  PEהיות והכיסוי של  הצבע טמגלס  .א

 ה מקנה מראה מהודר יותר.בהתז צביעה .ב

 ( או ש"ע.BOLEROיש לעבוד עם רולר מסוג בולרו ) –אם הצביעה תיעשה לא בהתזה  .ג

יתכנו דגשים מקומיים בצבע כגון מסגרות רחבות סביב דלתות מילוט, ארונות אש, טלפונים  .ד

 לחירום וכיוצ"ב לפי תכנית אדריכלית. עבור צביעת מסגרות כנ"ל ידרש דיוק רב. 
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 שים:גד

הקווים והמפגשים בין צבעים שונים ובין צבע לבטון יהיו ישרים לחלוטין וייעשו באמצעות  ❖

 סרט סימון או כל אמצעי אחר. –סימון מוקדם 

 יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי האמור בהם. ❖

 עיל.אמור ליש לפעול כאמור בהוראות התקן הישראלי המתייחסות ל ❖

 יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. ❖

או שאינם  במפורש ובכתב ידי המתכנןאין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על  ❖

 .מאושרת ע"י המתכנן מתוצרת

ם, עבודה את הכנת השטח של התשתית ובין השכבות, החומריהיומן ב לציין הקבלן נדרש ❖

 י הערבוב של החומרים, אופן ההכנה והיישום, זמני ייבוש וכל פרט רלבנטי אחר.יחס

 

  דוגמאות למוצרים מתאימים:

 טמגלס אנטיגרפיטי, 

 יסוד טמגלס לבן,

S-900 , 

 .שפכטל פיין
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 בןעבודות א -   14פרק 

 הנחיות כלליות   14.1

 .  כללי14.1.1

בטון מזויין יצוק באתר יבוצע בטכניקה של קיבוע רטוב בהתאם לנאמר ות מלקירחיפוי אבן 

להוראות המפורטות להלן, פרטי התכניות והוראות  בתקנים הרלוונטיים המפורטים להלן,

 המפקח.

במידה וקיימת סתירה בין הנחיות הקונסטרוקטור ובין הנחיות האדריכל במסמך זה או בתכניות 

 ערכת גוברות הנחיות הקונסטרוקטור.  ן המעיגוהביצוע, בכל הקשור ל

 .2, 1חלקים  1872ת"י  –חיפוי באבן מלאכותית  -

 .2, 1חלקים  2378ת"י  –חיפוי באבן טבעית  -

בהתייחס , 14"מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק אמור בהשלמה להרחבה ו מהווהמפרט זה 

 קרת איכות.ןב לעבודות פיתוח האתר, אופני מדידה

כמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר ומים בכתב ההפריטים הרשכל 

או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. עבודות ריצוף כוללות שכבת חול 

צמנט. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה -וטיט

 של הפריט. מלאה ומושלמת

בקירות תמך מחופים באבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד 

 והאביזרים הדרושים לאספקה ויישום של גמר האבן הסופי.

 .  תיאור העבודה14.1.2

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 קירות תמך.באבן לחיפוי  -

 .נדבכי ראש )קופינג( מאבן גיר טבעית -

בטכניקה של קיבוע ברטוב מבוצעת בשיטת ההרכבה עפ"י ההנחיות יבוצע    ים אל הקירחיבור האבנ

 הלן:וכמפורט ל 2חלק  1872המפורטות בת"י 

, 2חלק  1872בת"י  2.1.4.1תהיה עפ"י הנחיות סעיף בגב האבן תערובת המלט המותקנת  -

יהיו ללא  כל מרכיבי תערובת הבטון. 20 -ס"מ  הבטון יהיה מסוג ב 5בטון השכבת עובי 

 אפר פחם.

 . 2חלק  1872בת"י  4.1.1יישום שכבת הבטון לפי הנחיות סעיף  -

 5 טרוממוטות מצולעים בקמגולוונת בתוך שכבת הבטון המקשרת תבוטן רשת מרותכת  -

עות עוגנים מכניים תעוגן לקיר הבטון באמצס"מ. הרשת הזו  10/10מ"מ וגודל משבצת 

המיקום יובטח  פני הקיר,מ"מ מ 20רחק ם במתמוקרשת הזיון  ס"מ. 60/60בצפיפות 

 ע"י שומרי מרחק פלסטיים. 



    

 

122 

 

 4טר ובק 316 כל אחת מאבני החפוי תיקשר אל רשת הזיון הנ"ל באמצעות תיילי פלב"מ -

ו לתוך מ"מ שיקדח 30נקודות בכל אבן אל תוך קדחים בעמק  4-מ"מ. הנ"ל יעוגנו ב

ושתי נקודות שתי נקודות בפן העליון  . )2 חלק 1872"י בת 4.7 בסעיף המפורט לפיהאבן 

 בפאות הצדדיות(.

מטר )מקסימום( לגובה הקיר תותקן תושבת  3.5במפלס התחתון של חיפוי האבן וכן כל  -

אופקית רציפה מזויתן מגולוון אשר יחובר לקיר הבטון באמצעות ברגים כימיים עשויים 

של אבן החיפוי על  , מידת הזויתן תהיה כזו שתבטיח תושבת מינימלית316ב"מ פל

 מ"מ. 20הזויתן 

 .2חלק  1872ת"י  2.1.6מילוי מישקים וכיחול לפי הוראות האדריכל והנחיות סעיף  -

-  

 תיאור ודרישות ביצוע אדריכליות   .214

 .  כללי14.2.1

 המסומנים בתכניות, לאחר אישור בכתב מהמפקח.הקירות ייבנו על פי המידות והרומים 

רו קפיצות ודירוגים רק בהתאם למצוין בתכניות בשיפוע לפי תכנית. יותראש הקיר יבנה ישר או 

ובפרטים. כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו אופקית והשורה שלפני 

וכים. התקנת האבנים תעשה במרווח האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחית

 ן לאבן.ס"מ בין אב 1)"פוגה"( מקסימלי של 

על הקבלן להכין דוגמאות בשטח האתר לאישור האדריכל, עבור פינות אבן, קופינג וחיפוי בשטח 

מספיק ע"פ קביעת האדריכל כך שיהיה ניתן לאפשר הערכה חזותית של עבודת החיפוי לצורך 

 אישורה.

ירות ן כולל קירות משופעים בהם הטיפול הכללי ובפינות בפרט שונה מאשר בקמודגש כי התכנו

  אנכיים היות ומתקבלות צורות שאינן ישרות זווית.

ס"מ לפחות   5ס"מ לכל גובה שורת האבן, וצינור הניקוז שקוע    2-3פתחי המוצא לניקוז יהיו ברוחב  

בוצע באמצעות בטון וביג'יבונד מפני האבן בחזית הקיר. אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי ת

צאת מים מהנקז אל חזית קיר האבן. הצינורות יעוגנו בעבודה ידנית, לקבלת מגלש שיאפשר הו

וי האבן. לא יותר עיגון באמצעות קוצי פלדה, קידוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן בבטון מתחת לחיפ

 אל הבטון, וריתוך הצינור לקוצים.

אופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים. הוא יבצע כל חיתוך וגימור ספק האבן/הקבלן ישתף פעולה ב

יר מתוך כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק באופן סבשיידרשו 

 השרטוטים והמפרטים.

 הכיחול )כוחלה( יהיה בצבע האבן ובמישור פני האבן. הדוגמא שלעיל תכיל גם את הכיחול.
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 דה.  סוג האבן ועיבו14.2.2

בתכניות ועפ"י יהיו כמוגדר  ודוגמת ההנחה  צורת המיקשר  , מידות האבן, שיטת הביצוע,  האבןסוג  

 לעיל. 14.1.1טיב האבן לחיפוי  יענה על דרישות ת"י כמפורט בסעיף הנחיות האדריכל. 

פני אבן מעובדים יסותתו בצורת 'תלתיש' על פי המפורט בתכניות האדריכל, הסיתות יהיה ללא 

רו קטעים בחזית ו/או פיצוצים. הסיתות יכסה את מלוא פני האבן וללא "זמלה". לא יוותפציעה 

 יווניות מסוימת של הסיתות.האבן ללא סיתות: לא יראו סימנים של חיתוך האבן. וכ

 

 

 

 סוגים של האבנים לעבודות החיפוי: פירוטלהלן 

חיפוי אבן 

טבעית ביר זית 

תלתיש 

 בשורות

 65-43מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה 

ובה לרבות אבן טרפזית, בג ס"מ.  4ס"מ, עובי 

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי  15מינימלי 

 עיבוד: תלתיש ללא זמלה

 גוון: צהוב

חיפוי אבן 

טבעית ביר זית 

 טובזה בשורות

 65-43מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה 

 15ס"מ. לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי    4עובי  ס"מ,  

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי 

פי פרט ודוגמא קיימת  ללא זמלה על עיבוד: טובזה

 בשטח

גוון: צהוב לפי דוגמא קיימת בשטח או על פי הקיים 

 במקרים של השלמות לקירות קיימים.

קופינג אבן 

טבעית ביר זית 

 מוסמסם

ס"מ, אורך משתנה לפי  15ס"מ, גובה  40מידות: רוחב 

 פרט

קנטים עליונים  2פנים, עיגול  3-עיבוד: מוסמסם ב

 ס"מ 2וס ברדי

 גוון: צהוב

אבן פינה ביר 

זית מוסמסם 

 לחיפוי הקיר

 

 מידות: לפי פרט

 עיבוד: מוסמסם

 גוון: לפי אדריכל
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אבן פינה ביר 

זית טובזה 

לחיפוי קירות 

 טובזה

 פרטמידות: לפי 

 עיבוד: לפי דוגמא קיימת בשטח

 גוון: לפי דוגמא קיימת בשטח

אבן פינה ביר 

 זית לקופינג

 ס"מ 15ס"מ גובה  40רוחב  ות:מיד

קנטים עליונים ברדיוס  2פנים, עיגול  4עיבוד: מוסמסם 

 ס"מ 2

 גוון: צהוב

 

 

 .  הנחיות לאופן ביצוע עבודות החיפוי14.2.3

החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות. עבודת האבן תבוצע 

 שורות, מישקים בעובי אחיד וכו'. בדיוק מירבי, תשמר המשכיות של 

על הקבלן להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות 

 ובמכשירי מדידה אופטיים. 

חיפוי קירות מעוגלים ובתוואים עקומים יבוצע כך, שההפרש שיוצר בנקודות השבר )במישק 

 מ״מ.  1 האנכי( בין נדבך לנדבך לא יורגש ולא יעלה על

ת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי האדריכל.  תיעוד הקבלן לא יחל בבניית שור

הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד. הקבלן יורשה להמשיך בבניית שורה נוספת רק לאחר 

חתימת המפקח על טופס הבקרה. למען הסר ספק אין בדיקה חלקית זו וחתימה על טופס המאשר 

 ישור לקבלה סופית של העבודה. להמשיך בניית השורה הבאה מהווה א לקבלן

כל כתם שנגרם במהלך הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבן, ופיסות כאלה 

יסולקו מהעבודה. במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת הבנייה, יספק 

 ה הדרוש כדי להתקין חומר חדש זה.הקבלן/הספק חומר חדש ואת כוח העבוד

 .  תפרים ומישקים14.2.4

 .1872ו/או  2378רוחב המישקים ואופן מילוי המישקים יהיה עפ"י הנחיות המתאימות בת"י 

מ' לכל היותר בכיוון האנכי.   8מ' בקירות בכיוון האופקי ובמרחק של    3כל  יבוצעו  מישקים גמישים  

 ש. המישקים הגמישים ימולאו בחומר גמי

 ההתפשטות בקירות הבטון תהיה בתצורת רוכסן זו על גבי זו הנחת האבנים באיזור שמעל תפרי

   .משאריות טיט ותונקיות ה פתוחנתהיות בתחום זה הפוגו

 



    

 

125 

 

 עבודות אבן – תשלוםומדידה  .314

קיר ללא אבחנה בין חזית ה)מ"ר( של לתשלום לפי שטח של רכיבי מבנה ימדד לתשלום חפוי אבן 

לבין מדרונות מיוצבים בהתזת בטון וללא אבחנה בין קירות יצוק באתר    וי קירות מבטון מזוייןחיפ

 המחופים באבן מסוגים שונים.

קופינג המבוצע בראש קירות לא  ימדד לתשלום בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה לעבודות 

 ות התקן והמתכנן.החיפוי. מחיר היחידה כולל גם את העיגון המכני של הקופינג ע"פ דריש

ל את כל החמרים והמלאכות הכרוכים בבצוע העבודה, ומבלי לפגוע בכלליות מחיר היחידה כול

 גם את:בין היתר האמור, כולל 

 בחירת מקורות האספקה. -

 אספקת האבן. -

 .האבנים מיון -

 עבוד צורת האבן. -

 פקיים, אנכיים, משופעים, מעוגלים. וחפוי באבן לפי התכניות בשטחים א -

החפוי כולל יציקה מקשרת, והזיון שלה, קוצים לעיגון היציקה המקשרת, ברגי ון עיג -

 . , זויתני פלדה המשמשים תושבת אופקית לחיפויעיגון ותיילי עיגון

 בדיקות תקניות לאבן ובדיקת מקורות האספקה. -

 .מנהל הפרויקטדוגמאות חפוי ככל שידרש עד לאישור  -

 עיבוד פינות ומקצועות.  -

ם עבור חיפוי קירות אלכסוניים ו/או קירות עם חזית הנוטה מהאנך ספת תשלותשולם תולא 

 והתמורה בעבור עבודות אלו כלולה במחירי היחידה לעבודות חיפוי קירות.
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 מסגרות חרש עבודות      -  19פרק  

 כללי 1.19

הכללי של המפרט  19כל העבודות תבוצענה עפ"י ההנחיות המפורטות במסמך זה ובפרק 

ילה וגישור )נת"י(. באין התאמה ספציפית לנושא כלשהוא במפרט זה, תבוצע בודות סללע

 במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(. 19העבודה בכפוף לפרק 

מסגרות חרש הנדרשות לביצוע רכיבי כל עבודות מתייחסות לבפרק זה ההנחיות המפורטות 

 הפלדה השונים.

קציית הפלדה הינה גלויה וכי איכות היצור הנדרשת ון כי כל קונסטרוהקבלן להביא בחשבעל 

ובהתאם להוראות  תהיה מעולה, הפרטים ואופני הבצוע יתאימו לדרישות כמפורט במפרט זה

 . מנהל הפרויקט

יצור רכיבי הפלדה יבוצע רק בבית המלאכה, האלמנטים השונים ייוצרו ויובאו לאתר כיחידות 

נות יבוצע באתר בהתאם לפרטים שיאושרו מראש בין היחידות השו למות כאשר החיבורמוש

במסגרת הכנת תוכניות היצור. במקומות המיועדים לחיבורים יכין הקבלן הכנות המתאימות 

 לצורכי החיבור לאלמנטי פלדה ו/או לאלמנטי בטון כפי שידרשו.

 מסמכים 2.19

 כללי  1.2.19

על יהיה )חוקת מבני הפלדה(  1225התאם לתקן בי מודגש בזאת כי בנוסף לאמור במפרט הכלל

ציג בפני מנהל הפרויקט לפני תחילת ביצוע עבודות המסגרות את המסמכים המפורטים לה   קבלןה

 להלן ולקבל את אישורו להמשך ביצוע העבודה.

ע לאישור המתכנן, והקבלן מתחייב לבצימסרו למנהל הפרויקט  המסמכים המפורטים להלן

תהיינה אסמכתא לעבודה רק לאחר שהמתכנן  הייצור וההקמה ויידרש. תכניותתיקונים במידה 

אישר אותן בכתב. אשורי התכניות אינן פותרות את הקבלן מאחריות למוצר וליציבותו בכל שלבי 

 פןהביצוע ומהוות רק הסכמה לדרך הפתרון המוצע. הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באו

ובהתאם לתקנים הנזכרים לעיל, בכל מהלך מובאות במפרט זה כפיפות להוראות המקצועי נכון ב

או המתכנן לבצע ביקורים בבית המלאכה לביקורת על הייצור,  מנהל הפרויקטהעבודה רשאים 

לבחינת רמת העבודה, קצב העבודה וצורת הטיפול ברכיבים. הקבלן מתחייב למסור את כל 

, מנהל הפרויקטדעת  לקוי, לפי שיקול קשר לכך. כל רכיבההסברים והמידע שיידרש להציג בה

יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית. כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת 

 מנהל הפרויקטטיב, עפ"י תהליכים שיאושרו על ידי המתכנן, תעודות ביקורת אלו יסופקו ל

 במהלך ביצוע העבודות.

 ומסמכי תכנון  תכניות 2.2.19

המהוות חלק ממסמכי מכרז זה )תכניות קונסטרוקציה  כלליותההנדסיות היות במסגרת התכנ

לתכנון ו/או פרטים מחייבים ואדריכלות( כלולים פרטים טיפוסיים אשר מהווים פרטים מנחים 
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, נתונים האלמנטים רבות מיקוםוהקמת אלמנטי מבנה עשויים קונסטרוקציית פלדה לוייצור 

 ומטריים והנחיות ביצוע. גא

 הנ"ל את המסמכים הבאים:תכניות קבלן להכין על בסיס הה על

, לרבות תיק חישובים סטטיים 1חלק  1225עפ"י הגדרתם בת"י   - תכניות הנדסיות כלליות -

מבנה שונים הכלולים בתכולת העבודה עפ"י המפורט בתכניות. התכן יכלול  עבור אלמנטי

פרטי החיבור למבנים השונים  את תכנון האלמנטים השונים לרבות רכיבי המבנה שלהם,

ם השונים כל זאת בשלביעל רכיבי המבנים שיפעלו וכיו"ב, הכל בהתאם לכל שילובי העומס 

לרבות   חלקי מבנהכל לרבות משקל מן ההקמה עפ"י הנחיות התקנים הישראליים כולל בז

 וקבועים.ועומסים שמושים זמניים , עומס רוח םיעומסים ארעיעומסים קבועים, 

הקבלן יגיש לאישור המתכנן תוכניות ייצור עפ"י  – "shop drawingsייצור "יות תוכנ -

יתייחסו לכל רכיבי הפלדה הנדרשים לביצוע לרבות  . התכניות 1חלק  1225הגדרתם בת"י 

כל פרטי הפלדה סוגי הריתוכים, חורים, הכנות לחיבורי חלקים, חורי ניקוז לאבץ  פירוט

. הכנת תכניות נסטרוקציה לצרכי ייצור, הובלה והרכבה.וכד', וכן את חלוקת קטעי הקו

של המפרט הכללי  19רק בפ 19.02.03.01.2הייצור תהיה לפי הנחיות המפורטות בסעיף 

במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה  19בפרק   19003לעבודות סלילה וגישור ובסעיף 

 )הספר הכחול(.

ות יפורט סדר ה" לאישור המתכנן. בתוכניהקבלן יגיש "תוכניות הקמ –תוכניות הקמה  -

 ההרכבה, הצבת מנופים וציוד אחר, תמיכות זמניות, אתרי אחסון ועוד.

 תעודות ואישורי הסמכה  3.2.19

על יהיה )חוקת מבני הפלדה(  1225התאם לתקן בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי ב

 ציג בפני מנהל הפרויקט את המסמכים הבאים:לה קבלןה

על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט תיעוד מלא לרבות תעודות משלוח  – חומרים א.

ומקור החומר לכל החומרים בשימוש בפרויקט )לרבות, אך לא מוגבל לפלדות, פלדות זיון, 

 אלקטרודות, ברגים, דסקיות, צבעים, שגמים, גילוון וכו'(.

של היועץ בצירוף מסמכים   ( מטעמו, שמועל הקבלן למנות יועץ לפלדות )מטלורג  –  הסמכות ב.

המעידים על ניסיונו, יוגשו מראש טרם תחילת העבודה לאישור המתכנן. יועץ זה יהיה 

 הגורם המסמיך את כל העוסקים במלאכות הקשורות ברכיבי הפלדה. 

מתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי להכנת תוכניות הייצור ותכניות  – מתכנן מטעם הקבלן ג.

תכנון אביזרי הנפה, תכנון תהליכי הייצור ההובלה וההקמה לרבות אתר העבודה,  ההקמה,  

אביזרים נלווים. הקבלן ימנה מהנדס מטעמו לתכנון המפורט בסעיף זה. שמו של המהנדס 

 בצירוף מסמכים  המעידים על נסיונו, יוגשו מראש טרם תחילת העבודה לאישור  המתכנן. 

שימת המעבדות באמצעותן יבוצעו הבדיקות המתכנן את ר הקבלן יגיש לאישור – מעבדות ד.

 הנדרשות במפרט זה. כל המעבדות יהיו  בעלות אישור בתוקף של מכון התקנים.
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 חומרים ומלאכות 3.19

 כללי 3.1.19

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור,  19והוראות פרק  1225חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י 

מקליפת  תחופשיפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, היו עשויים מחלקי הקונסטרוקציה יכל 

יהיה המבצע חייב להמציא  שיידרערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם 

תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים, המסופקים 

מנהל  ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג 

צור לדרישות לבחינת התאמת החומר שבי  רשאי להורות לקבלן לבתע בדיקות משלימות    הפרויקט

 אילו.

התכונות המכניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימלית, סוג הפלדה 

  FE 510ו/או   FE 430ו/או  FE 360חוזק עמידות בכפיפה וכיו"ב, של הפלדה תהיינה לפי דרגת 

 על חלקיו השונים.  1225לפי ת"י 

 .הראשים לפי המצויין בתכניות 8.8ו/או  5.6ו/או . 4.6יש להשתמש בברגים בחוזק 

 גילוון -הגנה נגד שיתוך  3.2.19

 19הנחיות בפרק בהתאם ל באמצעות טבילה חמה באבץ במפעלבחם  יגולונו פלדהכל חלקי ה

. הגילוון יבוצע לאחר השלמת עבודות 918לעבודות סלילה וגישור ודרישות ת"י הכללי  המפרט

 הגילוון.הריתוך לא יורשה ריתוך לאחר 

עובי ברגים, אומים ושייבות , למיקרון לפחות 80יהיה לאלמנטי קונסטרוקציה עובי צפוי האבץ 

 מיקרון. 56 מינימלי 

רגרים י השטחים על ידי צריבה בחומצה, או התזת גלפני ביצוע הגילוון יש להשלים את הכנת פנ

 השבדי. לפי התקן SA-2.5)גרגרי חול או מתכת(. הניקוי יעשה לדרגת לובן 

כל הצינורות אשר יעברו את תהליך הגלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון. )צינור 

נורות במצב המוזכר, יש לנקב סגור עלול לגרום לתאונת עבודה(. במידה ולא ניתן לגלוון את הצי

שטח חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור מנהל הפרויקט. בכל מקרה לא יעלה 

משטח חתך הצינור. כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים ייבדקו לבדיקת אחידות   4%החורים על  

 .918הציפוי ועובי הציפוי הכל בהתאם  לדרישות ת"י 

 פרופילים ופחי פלדה  3.3.19

התכונות המכאניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימאלית, עמידות 

של הפלדה יהיו תואמות לנדרש מפלדה בדרגת חוזק ובהתאם לעובי רלוונטי הכפיפה וכיו"ב, 

 לרכיבים השונים המפורטים במפרט ובתוכניות. 

 

 

 



    

 

129 

 

 רכיבי פלב"מ 4.3.19

ל , כL 316  פלב"מנדרש הדבר עפ"י פרטי התכניות יהיו רכיבי המסגרות עשויים במקומות בהם 

ייעשו ע"י  םהריתוכי 316L פלב"מ שמותאמים לסוגייעשו ע"י ברגי של רכיבי הפלב"מ החבורים 

  .אלקטרודות פלב"מ מסוג שמצוין בתכניות

 ריתוך 3.5.19

 19פלב"מ תתבצענה עפ"י הוראות פרק כל עבודות הריתוך לרבות ריתוך רכיבי פלדה ו/או רכיבי 

 לעבודות סלילה וגישור.המפרט הכללי 

שר בידיהם תעודת הסמכה תקפה התואמת א מוסמכיםכל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים 

 והכל   1חלק    127עפ"י הנחיות ת"י    אשר עברו מבחן רתכים מיוחד לעבודה זולסוג עבודות הריתוך ו

  מנהל הפרויקט.לפי קביעת 

 הייצור 3.6.19

לעבודות סלילה וגישור ועפ"י המפרט הכללי    19הוראות פרק כל העבודות תתבצענה עפ"י הנחיות   

 עבור אלמנטי הפלדה השונים.  האמור להלן

 ההרכבה -ההקמה  3.7.19

לעיל ושתאושר   19.2.2הרכבת רכיבי הפלדה תהיה עפ"י "תוכניות הקמה" שיכין הקבלן עפ"י סעיף  

  ע"י המתכנן.

 מעקות פלדה לגשרים  19.4

 פלדה המיועדים להגנת כלי רכב ו/או הולכי רגל.מעקות בראש קירות תומכים יותקנו 

כניות המהוות חלק ממסמכי מכרז זה כלולים פרטים טיפוסיים של המעקות אשר במסגרת הת

כניות מהווים תכניות הנדסיות כלליות של המעקות. הקבלן נדרש לתכנן בתכנון מפורט ולהכין ת

( ותכניות הקמה עבור כל חלקי המעקות לרבות תכנית הצבת Shop Drawingsייצור מפורטות  )

לעיל. התכנון ייעשה ע"י מהנדס מורשה מטעם  19.2.2הוראות סעיף המעקות ופרטים הכל עפ"י 

הקבלן. התכנון יוגש לאישור מנהל הפרויקט. הקבלן יתקן את תכנון עפ"י הערות מנהל הפרויקט, 

ק לאחר אישורו הסופי של מנהל הפרויקט יוכל הקבלן לבצע.  אישורו של מנהל הפרויקט לנ"ל  ור

 של הקבלן לכל שלבי התכנון והביצוע של המעקות.אינו גורע מאחראיות הבלעדית 

 1227ת"י פי ההנחיות המפורטות להלן, הפרטים המנחים ועפ"י הוראות -תכנון המעקות יהיה על

 מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים(: –)תכן גשרים  8חלק 

 ג )מעקה פלדה דו תכליתי(-2המעקה יהיה מין  -

 יהיו בתוואי אופקי ישר ו/או קשתי )רדיוס אופקי משתנה כלשהו(. המעקות -

 .האזניים האופקיים של המעקה יהיו רצופים לכל האורך -

 בצד הפונה למדרך תותקן ע"ג המעקה רשת צפופה נגד טיפוס. -

 .  1227העומסים המוגדרים בת"י תכן המעקות עפ"י  -
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המעבר המשמש כאלמנט  (end block)התאמת אלמנט בלוק קצה התכנון יכלול גם את  -

  .ממעקה גשר למעקה כביש

ולפי סעיף  בעלת כושר רתיכות גבוהכנדרש בתכניות  דרגת חוזקכל חלקי הפלדה יהיו מ -

 לעיל. 19.3.1

טון של המבנים השונים יהיה עפ"י פרטי התכניות באמצעות ות הפלדה לרכיבי הבחיבור מעק

 .המבוטנים ברכיבי הבטון המזויין מכלול ברגים 

בדיוק נמרץ מבחינת בחלקי המבנה השונים לפני ביצוע היציקות תהיה  ברגי העיגון  התקנת מכלול  

בין מסד קפיצית. החלל שבין תחתית העמוד ל ודסקיתמיקום ומפלס. כל בורג יכלול שני אומים 

לפחות( או בדייס בטון המיועד ליציקה  30-הבטון ימולא בבטון בהזרקה,  )הבטון יהיה מסוג ב

 לפחות. 30-חת לבסיסי מכונות ובעל חוזק במת

. יש יחובר באמצעות מכלולי ברגי העיגון המותקנים ביציקות הבטוןהמעקה עצמו יובא בקטעים ו

עקמומיות )אופקי ואנכי( קבועים ללא בליטות  להקפיד על קבלת קו רצוף, חלק ובעל רדיוסי

 את הקו של המעקה.   מנהל הפרויקטועקמומיות חריגה.  אין לחבר את עמודי המעקה בטרם אישר  

  מכלול ברגי עיגון לעמודי תאורה 19.5

 נת. וויהיו עשויים פלדה מגולהמותקנים בראש קירות תומכים ברגי עיגון לעמודי תאורה מכלול 

ידי שבלונה מרותכת וקבועה גם -ים  תחובר ליחידה אחת כשהמרחקים קבועים עלקבוצת הברג

גם במפלס פני יציקת הבטון המשמשת כבסיס לעמוד. הברגים יסופקו במפלס תחתית ברגי העיגון ו

קבלן ובנוכחות קבלן הידי -ידי יצרן עמודי התאורה ויותקנו במבנה על-)במידות שבתוכניות( על

 החשמל.

קפיצית ושלושה אומים: אחד לפילוס העמוד ושניים לסגירת  דסקיתגון יהיו גם לכל בורג עי

-העמוד לבין מסד הבטון ימולא בבטון בהזרקה,  )הבטון יהיה מסוג בהבורג.  החלל שבין תחתית 

 לפחות. 30-לפחות( או בדייס בטון המיועד ליציקה מתחת לבסיסי מכונות ובעל חוזק ב 30

 גשרי שילוט  19.6

 כללי 1.6.19

לרבות תכניות גשרי השילוט המצורפות למכרז זה הן תכניות מפורטות הכוללות את פרטי הגשרים  

 מיקום, נתונים גאומטריים והנחיות ביצוע.

 לפחות  ה"גבריט" האנכי של הגשרים יהיההגשרים הם מטיפוס גשר שער )מסגרת( ו/או גשר זיזי. 

ו/או גדול יותר עפ"י  התאורה במידה ונדרשיםים או גופי השלטמפלס תחתון של מ' עד ל 5.70

ואופן תלייתם על הגשר כך שיישמר הגבריט על הקבלן לוודא מידות השלטים  המפורט בתכניות,

 הנידון.

 מבנה תחתון –גשרי שילוט  19.6.2

 נה התחתון של גשרי השילוט כולל את חלקי המבנה הבאים:בהמ
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 להלן. 23ים עפ"י הנחיות פרק מבוצע כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר סוסבי -

 .40-אות מבטון מזויין יצוק באתר בטון בכלונס יראש -

 , בעלי גמר בטון חשוף חזותי יצוקים בתבניות פלדה.50-עמודים טרומיים בטון ב -

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור,  02תת פרק  19כל העבודות תבוצענה לפי הנחיות פרק 

 מתואר בתכניות.בהתאם למפורט להלן ולפי ה

ראש ב מותקניםון הגיע ברגיחיבור העמודים הטרומיים לראשי הכלונסאות באמצעות מכלול 

ת בסיס המותקנת בחלק התחתון של העמוד הטרומי, פלטומחוברים באמצעות אומים להכלונס 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 19.02.01.02.03סעיף  1כמתואר בשיטה מס' 

מוסמך ומאושר ע"י נתיבי להתקשר עם מפעל  מבצערשאי ה עמודים הטרומייםלצורך יצור ה

מתוך רשימת היצרנים המוסמכים על ידי ליצור רכיבים טרומיים דרוכים מורשה  ישראל כיצרן

 אישור לייצר את העמודים בשטח העבודה. ןלא יינת נתיבי ישראל. בכל מקרה 

 מבצע כי הם רשומים כחוק.לפני הזמנת הייצור אצל הקבלנים הנ"ל יוודא ה

תת  19המפורטות בפרק  ם לדרישותבהתאבגילוון חם כל חלקי הפלדה הגלויים לעין, יגולוונו 

 מיקרון לפחות. 80עובי חיפוי האבץ יהיה של המפרט הכללי.  02פרק 

מורכבת מפלטת פלדה אליה מרותכת טבעת פלדה עם חיזוקים.  הפאה התחתונה של העמוד

מוטות הזיון האורכיים של  רותכו "קוצים" ממוטות פלדה מצולעים.פקית יואה לטבעת

( כמוגדר Wמוטות הפלדה המצולעים יהיו מוטות רתיכים ) חופפים עם ה"קוצים".העמודים 

 .3חלק  4466בת"י 

ברגי העיגון יתאימו  ראש העמודים הטרומיים יבוטנו ברגי עיגון לחיבור קונסטרוקצית הפלדה.ב

, בעובי שלא 120-73A ASTMהאמריקאי ויגולוונו בהתאם לתקן 5.6ו מסוג לדרישות התקן ויהי

כלוב מברגי העיגון באמצעות "שבלונה" ו/או מוטות  מיקרון. על המבצע ליצור -56ת מיפח

 כלוב יהיה יציב וקשיח ויבטיח מיקום מדוייק של ברגי העיגון.ה חיזוק.

אישור התכנון הנ"ל  ישור המתכנן.על המבצע לתכנן את פרטי ההרמה של העמוד ולקבל את א

 להרמה ולשנוע העמוד.אינו גורע מאחריותו הבלעדית של המבצע 

לאחר הרכבת העמוד במקומו הסופי יש למלא את הרווח בין ראש הכלונס לבין תחתית העמוד 

 או ש"ע. SIKA GROUT 214בדייס בלתי מתכווץ מסוג 

פוע בחיבור בין ראש הכלונס לבין העמוד בהרכבת העמודים לגשרים זיזיים יש לתכנן את השי

 ת השלטים המסבך יהיה אופקי.ובין העמוד למסבך כך שלאחר הרכב

 מבנה עליון –גשרי שילוט  19.6.3

שלמות, ע"י  המגולוונים ביחידות קונסטרוקצית הפלדה של גשרי השילוט עשויה ממקטעים

יבים את גשר המסגרת המקטעים המרכ ,טבילתם באמבטית אבץ חם במפעל מאושר לגלוון

 ומותקנים במקום ביחידה אחת. מחוברים באתר על הקרקע
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 בתוכניות. עפ"י הפרטים המתוארים צינורות פלדה ופחים םייעשו י השילוטגשר

בעלת לפחות או עפ"י המצוין בתכניות,  1225לפי ת"י  FE 510ו/או  FE 360הפלדה תהיה מסוג 

 כושר רתיכות גבוה.

חלקי הפלדה יהיו כל מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה, ותכונותיה. המבצע ימציא אישור 

 בגילבון חם. מגולבנים

, כוח הדריכה 8.8בוצע ע"י ברגים דרוכים בדרג האלמנטים יבאתר בין חלקי הפלדה של חיבור 

 . 1חלק  1225בהתאם להנחיות ת"י 

כי שדה. הריתוך רתכים מנוסים בריתובמקרה שיותרו חיבורי ריתוך יועסקו במקום המבנה 

 עצמו יבוצע רק לאחר הבטחת האלמנטים המתאימים באמצעות אביזרי חיבור ארעיים.

חיבורים שכאלה, הנובעים מצרכי ההובלה או ההקמה של האלמנטים, יוכנו במפעל המייצר 

 ויבוצעו במקום המבנה.

הבטון בראשי החיבורים לחלקי בטון יבוצעו על פי התכניות והפרטים. התושבות תשבנה על גבי 

מ"מ לצורך התאמת המפלסים. יש  5-10העמודים במידת הצורך יש להשתמש בפחי פלדה בעובי 

לבצע נקודות ריתוך בין פחי הפלדה הנ"ל למסבך. עם גמר התאמת הקונסטרוקציה ולאחר 

 העמודים לבין תחתית התושבות, בטיט צמנט ראשפיים ימולא הרווח שבין ביצוע החיבורים הסו

 או ש"ע. SIKA GROUT 214מסוג 

כולל גם את אלמנטי שילוט הקונסטרוקצית גשרי מודגש בזאת במפורש כי תכנון, ייצור והתקנת 

לרבות פרטי החיבורים  לשלטים הקונסטרוקצייה הנושאים של גשרי השילוט וגם את המסגרות

גים, חיבור לוחות השלטים למערכת הקונסטרוקציה יהיה באמצעות בבר .ן המסבך לשלטיםבי

 לא יאושר חיבור בהדבקה. השלטים יסופקו ע"י יצרן השלטים.

 התקנת גשרי שילוט בתחום כבישים 4.6.19

 יעשה בשלבים דהיינו:עבודות להתקנת גשרי שילוט בתחום כבישים לקחת בחשבון ש קבלןעל ה

 נסאות ע"י מודד.סימון כלו -

המתכנן  ידה ונמצאוחפירת גישוש )במידה ולא נמצאו מטרדים ניתן להמשיך הלאה,במ -

 בתיאום עם הפיקוח יסכמו על פתרון(.

 קידוח כלונסאות. -

 של הכלונסאות והעברת התוצאות למתכנן. AS MADEמדידה  -

הכלונסאות בדיקת המדידה ע"י המתכנן, במידה ואין בעיות המשך ביצוע של ראשי  -

 והעמודים. במידה ויש סטיות גדולות יינתן עדכון ע"י המתכנן.

 .והעברתה למתכנן של ראשי ברגי העיגון AS MADEמדידה  -

 בדיקת המדידה ע"י המתכנן כנ"ל. -
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 .הגשריםהרכבת ייצור גשרים בהתאם לגובה הנדרש על פי מידות השלטים ו -

 אחרים( הרכבת השלטים. )השלטים יורכבו חלקם או כולם ע"י -

תנהלת תנועה בו מ תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי עבודותיו יכולות להתבצע בכביש אשר

סואנת. אי לכך עבודות אלה טעונות תאום הדוק עם מנהל הפרויקט, עם המשטרה והרשויות 

 העירוניות.

יא זאת לאור אילוצים אלו יתכן כי חלק מעבודות ההרכבה יבוצעו בעבודות לילה, ועל הקבלן להב

בת השילוט יורכבו עליהם השלטים. הרכ בחשבון בעת הכנת הצעתו. לאחר הרכבת גשרי

הקונסטרוקציה התומכת את השלטים כלולה במכרז זה אבל השלטים עצמם לא כלולים במכרז 

 זה.

כל שלבי העבודה, אמצעי השינוע, ההובלה וההרמה של חלקי המבנה השונים  על הקבלן לתכנן את 

אישור מנהל הפרויקט הנ"ל אינו גורע מאחריותו הבלעדית של  שור מנהל הפרויקט.ולקבל את אי

 של כל חלקי המבנה של גשר השילוט בכל אחד משלבי הביצוע.להרמה ולשנוע  הקבלן

 לעיל. 19.1כל העבודות תבוצענה עפ"י הנחיות סעיף 

 ופרטי חיבור לשלטים מסגרות 5.6.19

ופרטי חיבור בין המסבך  לשלטים מסגרותשילוט על הקבלן להכין הבנוסף לקונסטרוקצית גשרי 

  .לשלטים

 עבודות  מסגרות חרש  - מדידה ותשלום 19.7

  כללי 1.7.19

מחיר סעיפי המדידה המפורטים להלן ובכתב הכמויות, מדד לתשלום לפי  תקונסטרוקציות פלדה  

 בביצוע העבודה לרבות:לכל הכרוך יהווה תמורה מלאה היחידה 

 .הקמה תכניותו (shop-drawings)ייצור הנדסיות, תכניות תכניות  הכנת -

, לרבות ריתוכים בבית המלאכה ובאתר, וכן אלמנטיםוייצור ה הספקת החומרים -ייצור  -

 .מנהל הפרויקטלפי המפרטים ולפי הוראות בדיקת ריתוכים 

גלוון כנדרש, כולל הובלה ושינוע הדרושים לצורך הכולל את כל הכרוך בביצוע מערכת     לווןגי -

 זה.

 כל הריתוכים באתר.  כולל את כל הכרוך בשינוע, הנפה והרכבה, וכן את  - שינוע  והרכבה -

 צנרות ואלמנטים משוכנים -

 מעקות פלדה   2.7.19

, ללא אבחנה בין מעקות מסוגים שונים)טון(    משקל  לפימגולוונים נמדדים לתשלום    מפלדה  מעקות

וללא הבחנה בין רכיבים העשויים מסוג פלדה   שונים מבנה רכיבי בתחום המותקנים מעקות בין

כוללים גם רשת כנגד טיפוס המהווה חלק ממבנה המעקה.  , במשקל הנמדד לתשלוםכלשהו
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, נמדדים לתשלום יחד עם מעקות הבטון ביציקות המותקנים מעקותה יברגי עיגון לעמוד מכלולי

 ללא הבחנה בין מכלולים מטיפוסים שונים לרבות מכלולים למעקות מסוגים שונים. הפלדה

מהווים נים המפורטים בכתב הכמויות לפריטי התשלום השו מודגש במפורש כי מחיר היחידה

 בביצוע העבודה בשלמותה לרבות המפורט להלן:פיצוי מלא לכל הכרוך 

כוללים את כל חלקי הפלדה הנדרשים של קונסטרוקציית פלדה במשקל הנמדד לתשלום  -

לצורך ייצור המעקה ומכלולי הברגים לעיגון מעקות פלדה. לא לוקחים בחשבון את עובי 

חים או שרופים. לא כוללים במשקל הנמדד מנכים משקל עבור חורים קדו הריתוכים, ולא

קפיציות. פחי מילוי ופחי פילוס אינם נמדדים   ודסקיות  דסקיותלתשלום ברגי חיבור אומים, 

 לתשלום ומחירם כלול במחירי היחידה. 

כנדרש ביצוע דייס בתחום המרווח בין תחתית עמודי המעקה לתושבות ולמכלולי ברגי העיגון    -

בנפרד ומחירו כלול במחיר היחידה של מכלולי ברגי העיגון של לעיל לא נמדד לתשלום 

 המעקות.

  מכלול ברגי עיגון לעמודי תאורה 19.9.3

, לא ימדד לתשלום בנפרד ומחירו הבטון ביציקות המותקניםתאורה  יברגי עיגון לעמוד מכלולי

 יל.לע 08כלול במחירי היחידה של עמודי התאורה בפרק 

 גשרי שילוט   9.5.91

 ידה לתשלום של עבודות לביצוע גשרי שילוט תהיה לפי הסעיפים המפורטים להלן:מד

 להלן. 23כלונסאות ביסוס ימדדו לתשלום במסגרת פרק  -

ראשי כלונסאות ועמודוני יסוד המשמשים כתושבת לעמודים טרומיים של גשרי שילוט ימדדו  -

 לעיל. 02לתשלום במסגרת פרק 

ע משוריינת ומשמשות יסוד לעמודי גשרי שילוט ועיבוי יסוד משולבות בראש קיר קרק  פלטות -

בסעיף קירות תומכים המבוצעים בראש קיר קרקע   02הקירות ימדדו לתשלום במסגרת פרק 

 משוריינת.

 .01עבודות עפר לפי הנחיות פרק  -

ת ו/או בראש ים של גשרי שילוט המותקן ביציקת ראשי כלונסאוברגי עיגון לעמוד מכלול -

לתשלום בנפרד לפי המשקל הכולל של המכלול )ק"ג( כולל כל חלקי המכלול נמדד קירות 

כמתואר בתכניות. המדידה לתשלום ללא אבחנה בין מכלולי ברגים המותקנים בראשי 

 כלונסות לבין מכלולי ברגים המותקנים בראש קירות.

ימדדו לתשלום לפי נפח נה תחתון( ובלה והתקנת עמודים טרומיים מבטון מזויין )מבהיצור  -

)מ"ק( תוך אבחנה בין עמודים של גשר מסגרת ועמודים של גשר זיזי אולם ללא אבחנה בין 

 עמודים במידות שונות.
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ימדדו לתשלום לפי  גשרי שילוטמבנה עליון קונסטרוקציות פלדה לייצור הובלה והתקנה של  -

משקל הברגים, . רטי בהתאם לתכניות. האלמנטים ימדדו נטו לפי משקלם התאוקל )טון(מש

  האומים, הדיסקיות והריתוך לא ימדד בנפרד.

ימדדו לתשלום לפי משקל  גשרי שילוטייצור הובלה והתקנה של מסגרות פלדה לשלטים של  -

. לא ימדדו בנפרדשל  מסגרות השלטים ש. האלמנטים ימדדו נטו לפי משקלם התאורטי  )טון(

  ות והריתוך לא ימדד בנפרד.משקל הברגים, האומים, הדיסקי

 לעיל. 05עבודות איטום ימדדו לתשלום במסגרת פרק  -

התשלום יהיה תמורה מלאה עבור יצור, אספקה, הובלה והרכבה של קונסטרוקצית הפלדה של 

הפסדי חיתוך, פחת,  הגשר כולל הכנת התוכניות לייצור והקמה ויכלול את כל ההוצאות עבור

ך, ברגים, עוגנים, פיגומים ותמיכות, פחי קשר זמניים, אמצעי הרמה, הוצאות ניקוב חורים, ריתו

 העמסה, הובלה, פריקה, ניקוי הפלדה, גלוון, עיגון האלמנטים בבטון והרכבת הקונסטרוקציה.

כל העבודות מוקדמות של מסמך זה מודגש במפורש כי התמורה עבור  00בנוסף לאמור בפרק 

ות המפורטות לעיל לצורך הקמת גשרי שילוט באתר לרבות שנדרש הקבלן לבצע את העבודות השונ

הכנת דרכי גישה ומשטחים להעמדת מנופים, תכנון וביצוע הסדרי תנועה, תיאום עם המשטרה 

וקבלת אישור המשטרה, פרסום בעיתונות ו/או ברדיו, עבודה בשעות חריגות וכיו"ב כלולות 

 ישולם בעבורן בנפרד.ירי היחידה של גשרי שילוט המפורטים לעיל ולא במח
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 ביסוס חפורים יצוקים באתר   כלונסאות קדוחים וקירות -ביסוס עמוק עבודות    -   23פרק 

 כללי 123.

ביצוע אלמנטי ביסוס עמוק יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בפרק זה, על פי המפורט בתכניות, 

ונסאות קדוחים ויצוקים של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור כל  23לדרישות פרק  בהתאם  

 ."ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחה קשה" 1378ובהתאם לדרישות ת"י  באתר

 לרבות: קדוחים ויצוקים באתרבמסגרת הפרויקט יבוצעו אלמנטי ביסוס 

ם ויצוקים באתר בקטרים כלונסאות אנכיים קדוחי -כלונסאות ביסוס ו/או דיפון אנכיים  -

בשיטת ההקשה והסיבוב )מיקרופיילים(  המבוצעים לביסוס רכיבי מבנה של הגשרשונים 

  לפי המתואר בתכניות. ס"מ 60 עד וקוטרם יהיה

לפי  ס"מ 90 בקטרים שונים עד אנכיים, קדוחים ויצוקים באתרכלונסאות ביסוס ו/או דיפון  -

 .המתואר בתכניות הקידוח תוך שימוש במכונה סיבובית )קידוח במילוי(

   למנטי הביסוסעבודות הכנה לביצוע א 2.23

לצורך עבודות קידוח ו/או חפירת אלמנטי הביסוס נדרש הקבלן להכין משטחי עבודה זמניים. 

פר ויותאמו מיקום ומידות משטחי העבודה יהיו בהתאם לפרטים המנחים בתכניות עבודות ע

 לתנאי האתר.

 לעיל. 01עבודות עפר לביצוע משטחי העבודה עפ"י ההנחיות המתאימות בפרק 

)בסיוע יועץ הביסוס ועל בסיס נתונים שיקבל ממערך בקרת האיכות של הקבלן(  ל הפרויקטמנה

לפיכך אין לבצע יהיה הפוסק הבלעדי והיחיד לקביעת העומק של כל אחד ואחר מהכלונסאות. 

, כדי במשך כל תהליך הקדיחה בקר האיכות והגאולוגת כלונסאות ללא נוכחות רצופה של קדיח

 הכלונסאות.הסופי של מק ועהקרקעיים ויקבע את -חללים התתאת ה ושהנ"ל יאתר

 התהיה הסטייאלמנטי ביסוס בדייקנות רבה. בניגוד לאמור במפרט הכללי את יש לבצע 

 :מותרת מבחינת מיקוםמקסימלית הה

 האו סטייס"מ לגבי מיקום בכל כיוון      3בקצהו העליון של הכלונס      -כלונסאות ביסוס ודיפון   -

 , בכל מקרה הסטייה המקסימלית לאלכל היותר 1:100 כלונס(ה )ציראנך ל המותרת ביחס

 .תהיה צירוף של הסטיות הנ"ל

 ציוד הקידוח וייצוב  דפנות  הקידוח   3.23

 הציוד המתאים לתנאי הקרקע באתר לרבות:באמצעות קידוח הכלונסאות יבוצע 

ומוציאה את פסולת הקשה וסיבוב שיטת הפועלת ב, צוע מיקרופייליםימכונה כבדה לב -

שכבות הסלע והקרקע שבאתר, הן הקידוח בלחץ אויר. המכונה תהיה מתאימה לבצוע בכל 

, בסלע קשה, הן בסלע סדוק ו/או מרוסק, והן בשכבות מילוי, כולל מילוי עם בולדרים, צרורות

 מראש.מנהל הפרויקט טעון קבלת אישור  ציוד הקדיחהפסולת בנין, אדמת חרסית וכיו"ב. 

 ונת קידוח סיבובית המתאימה לקידוח בקרקע מילוי.מכ -
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 יתכן קידוח משולב של שני סוגי המכונות, באותו הקדח.בהתאם לתנאי הקרקע 

לעיל,  23.2, כמפורט בסעיף משטח עבודה זמני, והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב ציוד הקידוח

  הכל לפי הנחיות המפרט הכללי ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט.

ם הדרושים לשמירת דוח והוא ינקוט בכל האמצעייקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הקה

 היציבות.

יהיה בור  העבודהעבודת הקדיחה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה כאשר לאורך כל משך 

יש קרקע/סלע לא יציב  נקדחים דרך  הקידוחים  ב  יציב תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות.    הקידוח

צינור המגן יהיה שווה לקוטר יס צינור מגן לחלק העליון של הקידוח על מנת למנוע מפולות. להכנ

ידי שימוש בצינור מגן עפ"י -הכלונס. יציבות קצה עליון של קדח הכלונס  תובטח בכל מקרה על

במפרט הכללי. על צינור המגן יש לתלות צינורות שומרי מרחק  23.02.02.01.03ההנחיות בסעיף 

 .טריזיון, אשר יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון ה כלובל

אין לקדוח כלונס במרחק קטן כלונסאות דיפון יבוצע בדירוג כל כלונס שלישי. בכל מקרה קידוח 

 ימים קודם לכן. 3מ' מכלונס אחר, אלא אם כן הוא נוצק לפחות  2מ: 

. לבצע את דס הביסוסלמהנמייד כאשר קידוח הכלונס חודר חלל תת קרקעי ריק יש להודיע 

 העבודה באופן הבא:

 בתערובת חול/צמנט/בנטוניט, בעלת חוזק נמוך וצמיגות גבוהה.מילוי חלל הקדח  א. 

עד למפלס העמוק מהמפלס המתוכנן. יש  דרך החומר הנ"ל קידוח הכלונס שע'  48 כעבור ב. 

יה שווה להאריך את הכלונס ולהעמיקו כך שסה"כ האורך המעוגן בתוך סלע בריא יה

 לאורך המתוכנן בתכניות.

 הרגילה של יציקת כלל הכלונסאות בפרויקט.בטכניקה הכלונס יציקת  ג. 

 כאשר החלל התת קרקעי הריק הוא בעל ממדים גדולים בכוון האנכי, יש לנהוג   כדלהלן:

 למלא את החלל בבטון רזה. א. 

צקת אותו עפ"י העומק שע' לקדוח את הכלונס דרך שכבת הבטון הרזה ול 24 כעבור ב. 

 המתוכנן בתכניות.

הסמכות הבלעדית לקביעת שיטת הביצוע  ויהייחד עם יועץ הביסוס  מנהל הפרויקטבכל מקרה, 

 מנהל הפרויקטהאם החלל נחשב קטן או גדול. יש לדווח ל ושיקבעם אלו חללים, והה לבעת חדיר

 הדרושה. על הימצאות חלל כלשהו ולקבל את הנחיותיו לגבי שיטת הטיפול

   פלדת הזיון 4.23

מוטות  500W-רתיכה סימון פפלדת הזיון תהיה לעיל.  02.5דת הזיון ראה סעיף הנחיות לפל

 .ובאורך כלשהו טרובקהזיון , מוטות 3חלק  4466לפי ת"י  רתיכים מצולעים

ואורך כמצויין בתכנית כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי 

תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק הלולייני  הכלונס הרלוונטי.עבור 
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מודגש במפורש כי לא יאושר שימוש יהיה באמצעות קשירה בלבד )לא יאושר חיבור בריתוך(. 

 בכלובי זיון עשויים רשתות מרותכות המעוצבות ככלובים.

 לרבות כפיפה זמנית כפיפה של כלוב הזיון, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת 

 בכל שלבי הביצוע: יציבות צורת הכלוב ולהבטיח את

האלכסון   , כיווןמידי פעם  םאלכסוני חיזוק וירתך אותיחבר  הקבלן    -כלובי זיון של כלונסאות   -

ידי אלקטרודות -יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יכול להיעשות על

, אך מותרים ריתוכים נקודתיים בלבד. בכל האלמנטים ASWE 7018סימון בין לאומי  בעלות

מ', אשר מעצב את המידות המדויקות של החתך  3מ"מ כל  14יהיה חישוק מרותך בקוטר 

 הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש בתוכניות.

ים חישוקהעל ים מייצור תעשייתי המושחל הזיון יהיו עשויים "גלגלי" בטון ישומרי מרחק לכלוב

 .ים לכלוב הזיוןהמרותכ

 . ◦120, מרוחקים זה מזה בזוית שומרי מרחק לכל חישוק  3 –כלונסאות  -

 הארכת כלוב הזיון באתר תותר רק במקרים הבאים:

כאשר נדרשת הארכת הכלונס עקב המצאות חללים תת קרקעיים ונתנה לכך הוראה מפורשת  -

לי של הכלונס כפי שיש הזיון תותאם לעומק הראתוספת האורך של כלוב  של מנהל הפרויקט.  

 .לבצעו, והיא תכלול חשוק לולייני וזיון זהים לאלו של כלוב הזיון המקורי

וקיימת עקב כך מגבלת גובה בעת ביצוע כאשר הבצוע הוא מתחת לקוי מתח עליון או בקרבתם   -

 הנ"ל.יש להכניס את כלוב הזיון לקדח  בקטעים עפ"י מגבלות הגובה 

פעמים קוטר מוטות הזיון.   07תהיה   של כלוב הזיון  בין הקטעים    לבדבבמקרים הנ"ל  ת הזיון  חפיפ

יש לבצע קשירת זיון בקטע החפיפה אבל יש לרתך חלק מהמוטות כדי לאפשר הורדת כלוב הזיון 

 יהיה כמפורט להלן.  ךהריתושמשקלו כבד למדי. 

כלפי מעלה וייתלה קוצי העיגון הבולטים   כלוב הזיון יורד על למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך

באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח או על קירות הכוון. יש להבטיח את חוזקו של כלוב 

 בעת התליה והיציקה. קיינזהזיון כך שלא 

   הבטון והיציקה 5.23

פה עפ"י , דרגת חשי118לפי ת"י  40-ב כמפורט בתכניות אך לא פחות מ הבטון יהיה בעל חוזק

 .1חלק  466ת"י  3.2טבלה כמוגדר ב 7 מסוג יםרכיב

של  23הבטון תתוכנן עפ"י ההנחיות המתאימות לכולנסאות המבוצעים ביבש בפרק תערובת 

תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ו

 .צינור הטרמי

, קצהו התחתון יגיע עד תחתית הקידוח, העבודה ינור טרמיבאמצעות צ  תבוצע  ת הכלונסאותיציק

קוטר . של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  23תבוצע על פי ההנחיות ליציקה ביבש בפרק 

 .יתאים לקוטר הכלונסהצינור 
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ת יהיה נוכח במשך כל תהליך הבצוע של הורדת כלוב הזיון והיציקה. אין לבצע פעולו  בקר האיכות

 .בקר האיכותנוכחות אלה ללא 

(. אין להשאיר בקר האיכות)לאחר אישור הכלונס    דוחימיד עם תום ק  יציקת הכלונסאות תתבצע

 בגלל תקלה. מנהל הפרויקטבשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה, אלא אם כן אישר זאת 

רם ת כלונס בטאין להתחיל ביציק .היציקה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה, בקצב קבוע

הובטח כי באתר נמצאת, בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס זה. אין להכניס כלוב זיון אחרי 

ס"מ עומק  50שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניקוי הקידוח, בוצעה קדיחת  3

 היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון.  .נוסף

 רישום, פיקוח ובקרת איכות 6.23

של צוות הבקרה מטעם הקבלן הכולל  יבוצעו בפיקוח צמודדוח ויציקת הכלונסאות קיכל שלבי 

 גאולוג לתעוד הקרקע בקידוח וכן מהנדס המתמחה בביצוע ופיקוח אלמנטי ביסוס מסוג זה.

צוות הבקרה יתעד את מהלך ביצוע עבודות הכלונסאות בכל המבנים כולל רישום של הביצוע 

   ים  הבאים:הכולל לפחות הנתונ

 .מספר הקידוח -

 .הקידוחתאריך  -

 .או קרקע\כולל עובי מילוי ו תאור מהלך הקידוח -

 בפועל )האורך היצוק(.  מפני הקרקע ואורך הכלונס  הקדחמפלס פני עומק  -

 הופעת מערות, מים או כל ממצא חריג אחר בבור הקידוח. -

 . הציוד ההנדסיהפרטים הטכניים של  רישום -

 היציקהתאריך ושעת  -

 העדר מפולות בתוך הקידוחים.יש לוודא 

במידה ויהיה חשש לשלמות כלונס מסוים, או קבוצה של כלונסאות, המהנדס רשאי לבקש קידוח 

 גלעין לצורך בדיקת רציפות וטיב הבטון. כלונס עם פגם רציני ייפסל. 

   דגימות ובדיקות 7.23 

 בדיקות בטון 7.1.23

 , לפני היציקה, ע"י בקר בטון מוסמך. ן )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתרדיקת סומך הבטוב

דגימות בטון ילקחו מכל קבוצת כלונסאות הנוצקת מאותה אצוות יציקה, בעת יציקתה. הבדיקות 

ילקחו הן מן המערבל והן מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתום היציקה ונחשב לבטון טוב ובריא. 

 .מנהל הפרויקטישת כמות הבדיקות תהיה לפי דר
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 יקות  לאלמנט הביסוס  הקשויבד 7.2.23

צינורות פלדה בקוטר אלמנט  יש צורך לבטן בכלכלונסאות ב בדיקות אולטרסוניותלצורך ביצוע 

 כמפורט בתכניות. 2.5"

. הצינורות מנהל הפרויקטהצינורות ימוקמו בהיקף אלמנט הביסוס לפי הנחיות התוכניות ו/או 

תון ועליון כך שתובטח אטימותם. כל החיבורים אורכם וסגורים בפקק מוברג תחיהיו ישרים לכל  

תחתית  צמנט.-יהיו בריתוך בלבד והצינור יהיה אטום לחלוטין בפני חדירת בנטוניט ו/או מי

תהיה סגורה ע"י המותקנים בקירות הביסוס והמיועדים לדיוס תחתית האלמנט הצינורות 

אשר יאפשר פתיחתו לצורך   או כל אמצעי אחר מאושר מראש  פלטקה בריתוך קל או מכסה פלסטי

ביצוע עבודות הדיוס. בחלקו העליון של כל צינור יותקנו כל האביזרים הנדרשים לצורך חיבור 

 60כ הצינורות יחוברו בריתוך אל כלוב הזיון. הצינורות יובלטו  צנרת להזרקת מים ודייס צמנטי.

 ס"מ מעל פני אלמנט הביסוס .

ונסאות. קצב ביצוע הבדיקות ומועדן, יותאם ככל האפשר בדיקות אולטרסוניות יבוצעו בכל הכל

ללוח הזמנים של הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בבצוע.  אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה שימנעו 

מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות. לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב האמור 

 תביעת זמן ביצוע. לעיל, לרבות

. המשך הביצוע נהל הפרויקטדיקות יוגש בגמר ביצוע כל שלב באופן שוטף למתיעוד תוצאות הב

 מנהל הפרויקטמותנה בקבלת תוצאות תקינות של הבדיקות הנ"ל ואישור מפורש בכתב של 

 להמשך הביצוע.

ו/או איכות     לונסאם בעקבות ממצאי הבדיקות כמתואר לעיל קיים חשש לפגם רציני ברציפות הכ

לדרוש ביצוע קידוח גלעין אחד לפחות אשר יבוצע עפ"י הוראות יועץ  הפרויקטמנהל  הבטון רשאי  

 ו/או הביסוס. על פי ממצאי הבדיקות וקידוחי הגלעין יוחלט האם ידרש טיפול לתיקון הכלונס

 הכלונס תקין ומאושר המשך ביצוע.

את  לבצעהמשך ביצוע יהיה על הקבלן שור אילאחר קבלת האישור לגבי תקינות הבדיקות ו

המותקנים לסתום את צינורות הבדיקה עבודות דיוס תחתית קירות ביסוס כמפורט להלן ו

באמצעות הזרקת דייס אשר תעשה מלמטה למעלה. עבודות ההזרקה תבוצענה בכלונסאות 

 .בקר האיכותבאישור ובנוכחות 

 ביצוע לקוי 7.3.23

בסטיות מהמיקום ו/או מהאנך, ,  ם, במיקומםמדייליקוי במעקב  להיות    יכול  לקוי של כלונסביצוע  

בכל הנ"ל ו/או  -סגרגציות, בסדקים  -, באיכות הבטון  זיוןכלוב הבחוזקו, ברציפות הבטון, ב

 במקצתו.

חשבונו. -בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את התיקון הדרוש על

, ו/או חיזוק קורת אלמנטי ביסוסתוספת  והוא עשוי לכלול    מנהל הפרויקטע"י  סוג התיקון ייקבע 

סיתות ע"י יציקות, הזרקות אפוקסי או צמנט, האלמנטים הפגומים ראש כלונס ו/או תיקון 

 כיו"ב.וחיצוב חלקי בטון עקב סטיות גאומטריות גדולות מהמותר ו
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א יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי שיטת והו מנהל הפרויקטהפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה 

 תיקון.ה

 עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר –מדידה ותשלום  8.23

עפ"י סעיפי התשלום תהיה של עבודות כלונסאות ביסוס קדוחים ויצוקים באתר מדידה לתשלום 

 המפורטים להלן:

  קידוח ויציקת כלונסאות 

הבחנה בין   וללא  תוך כדי אבחנה בין כלונסאות בקטרים שונים  (מ"אאורך )לפי  המדידה לתשלום  

כלונסאות המבוצעים בשיטות קידוח שונות, וללא תלות באורך הכלונס ו/או בין כלונסאות דיפון 

  .וביסוס

כמצוין בתכניות ועד למפלס תחתית אלמנט  פני הכלונסהאורך הנמדד לתשלום, יהיה ממפלס 

קידוח עודף   .טמנהל הפרויקכפיפות לאמור בתוכניות ולפי הנחיות  הביסוס, שביצע הקבלן בפועל ב

ויציקה שיבצע הקבלן מפני השטח ועד מפלס פני כלונס המצויין בתכניות לרבות קידוח עודף 

ממפלס משטח העבודה בנציבי ביניים הגבוה ממפלס פני הכלונסאות לא ימדד לתשלום כחלק 

 מורה עבורו תהיה ע"ח הקבלן.מסעיפי העבודות לביצוע אלמנטי ביסוס והת

הביסוס הנמדד לתשלום לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה של העבודות שינוי אורך אלמנטי 

 השונות. 

מודגש בזאת כי בכמות הנמדדת לתשלום לא נכללים כלונסאות דיפון זמניים שיבצע הקבלן לצורך 

היחידה לביצוע העבודות השונות  עבודתו ושאינם מפורטים בתכניות ומחירם יהיה כלול במחירי

 זה.של מכרז / חוזה 

שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מודגש בזאת כי במקרים בהם יבצע הקבלן אלמנטי דיפון/ביסוס  

עקב שיטת הביצוע שלו או מסיבה אחרת כלשהי  המפלס המתוכנן המצויין בתכניותמאשר 

לונס כדי להתאימו לתכניות וזאת וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הכ

  אלמנט לא יימדד לתשלום.הולק במצב לח או במצב קשוי, הקטע העודף הזה של  בין אם הבטון יס

פירוק וסילוק עודפי בטון של כלונסאות נציבי ביניים )אמצעיים( יבוצע יחד עם עבודות החציבה 

 לעיל. 01לראשי כלונסאות כמפורט בפרק 

פי התכניות וכאמור כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, ל  מחיר היחידה יכלול את

 :וכולל את החומרים והמלאכות הבאיםמפרט הכללי ב 23פרק ב

המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים, ולאלה  אלמנטי דיפון/ביסוסמחיר היחידה יהיה זהה ל -

 המבוצעים  על גבי משטח עבודה מוגבה. 

א בכל סוגי הקרקע שבאתר, כולל סילוק החומר המוצ תקדיחה בקוטר כלשהו לכלונסאו -

 .עבודהמהקידוח אל אתר המאושר לשפיכת פסולת ונמצא במרחק כלשהו מאתר ה

בסוגים שונים של מכונות, בכלונסים שונים או באותו כלונס. מודגש כי לא תוך שימוש  קידוח   -

 ישולם עבור בטלת מכונות קידוח.
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 פ הנחיית מנה"פ( וקידוח חוזר, עד להצלחה.ס )ע"ימילוי הבור בבטון רזה /די -

 בצינורות מגן, הכנסתם ושליפתם. שימוש -

 הכנסת הכלוב לכל עומק. ( .בנפרד דיימדהזיון עצמו הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח ) -

 הבטון והיציקה. -

 שומרי מרחק לכלובי הזיון. -

המתוכנן, להתחברות אל סיתות, חיצוב והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס, במפלס  -

 הזיון )ללא חיתוך זיון( וכולל סילוק הפסולת.אלמנטי המבנה שמעליו, כולל ניקוי 

ראשם מגיע למפלס גבוה יותר בוצעו כששאלמנטי ביסוס  סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש   -

גם כשהבטון במצב לח וגם כשהוא במצב קשוי )כולל  מפלס מתוכנן המצויין בתכניותמאשר 

 וב וסילוק(. חיצ

 ., כולל הובלה ואגרותמאתר העבודה סילוק פסולת לאתר מאושר הנמצא במרחק כלשהו -

 סוניות(.-בדיקות ודגימות לכל האלמנטים )למעט בדיקות  סוניות ואולטרא -

 פיקוח ותעוד של תהליך הקידוח ע"י גאולוג מטעם הקבלן ושיאושר מראש ע"י מנה"פ. -

מנהל הביסוס ו/או תיקונים באלמנט הביסוס, ש    ילת אלמנטמודגש במפורש כי בכל מקרה של פס

חשבון הקבלן בלבד, כשצורת התיקון והקף -קבע שהוא פגום, יהיה התיקון כולו על פרויקטה

חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד, -בלבד. כל הנ"ל יהיה על מנהל הפרויקטידי -התיקון נקבעים על

 ולא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים.

שי לחדור אל תוך שכבת כר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקולא תו

במקרה של נפילה לחלל מערה   בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיבוד ראש המקדחו/או    קרקע כלשהי

 .היחידהועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי  קרסטית

 לביצוע העבודות לא תמדד לתשלום.הכנת משטחי עבודה 

  פלדת הזיון

חישוקים לתשלום לפי משקל )טון(, לרבות  דכולל מוטות הזיון והחישוקים תימד פלדת הזיון

מוטות זיון ספירליים אולם למעט  מ"מ המעצבים את צורת כלוב הזיון 14מרותכים בקוטר 

 שאינם נמדדים כחלק ממבנה כלוב הזיון. ,ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון

לעיל. מחיר אתר( )בטון יצוק ב 02בכפיפות להנחיות למדידת פלדת זיון בפרק ים תכולת המחיר

באספקת והתקנת כלובי כל החומרים והמלאכות הכרוכים  היחידה ויהווה תמורה מלאה עבור

 הזיון של הכלונסאות. 

 צינורות בדיקה
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ללא הבחנה  ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( סוניות ורדיואקטיביות-ינורות לבדיקות אולטראצ

  בין צינורות באורכים שונים.
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 רקע עוגני ק  -  26 פרק

 כללי 26.1

כל העבודות המפורטות בפרק זה מתייחסות לביצוע ברגי סלע ו/או עוגני קרקע בתחום מדרונות 

 וקירות דיפון.  

( 2005)    26הנאמר בפרקים    כל העבודות תתבצענה עפ"י ההוראות בתכניות ובפרק זה וכן עפ"י כל

וייצוב קרקעות למטרות  "חיזוק 4.1חלק  940( של המפרט הכללי  ובכפוף לת"י 2017) 54ו 

 מסמור קרקע ובירוג סלע".   -הנדסיות 

 להלן. 54עבודות ברגי סלע ו/או עוגני קרקע המבוצעות כחלק מעבודות המנהור כלולת בפרק 

וע של עבודות העפר ועבודות הבטון היצוק באתר לתימוך הביצוע יהיה בשלבים עפ"י שלבי הביצ

 המדרונות.

מש לביצוע עבודות ברגי הסלע בתחום המדרון יוצב בתחום איזור מודגש בזאת שכל הציוד המש

 העבודה בהתאם למרווחי העבודה ויותאם לעבודה בגבהים הנדרשים.

    / Soil Nails)(Rock bolt לא דרוכיםסלע / מסמרי קרקע קבועים ברגי  26.2

 כללי 26.2.1

ר להלן, עפ"י המתואר כל העבודות להתקנת בורגי סלע/ מסמרי קרקע תתבצענה ובהתאם לאמו

"חיזוק וייצוב  4.1חלק  940ובכפוף לת"י   54.12במפרט הכללי  סעיף  54בתכניות, הנחיות פרק 

במפרט  54נאמר בפרק מסמור קרקע ובירוג סלע".  בכל מקום בו  -קרקעות למטרות הנדסיות 

 וקירות.הכללי "כריה תת קרקעית" תהיה הכוונה גם לעבודות יצוב ותימוך מדרונות סלע 

, בורגההקדח וליות. הקבלן רשאי להוסיף על קוטר אהן דרישות מינימ הלןכל דרישות המפרט ל

  .בורגח הנדרש בואורך העיגון וכמות הפלדה וכל זאת בתנאי שיתקבל הכ

ת ייצוב המדרון באמצעות בורגי סלע יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודה דומה, הקבלן המבצע א

בסמוך לכבישים פעילים ויהיה בעל ציוד המתאים לביצוע העבודה על פי כל  בתנאי קרקע קשים,

 הדרישות המופיעות במפרט זה. 

ביצוע בורגי העבודות תבוצענה בניהול מהנדס מבנים רשוי ורשום מטעם הקבלן המבצע, המנוסה ב

 סלע, בשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפורטות להלן.

טעונים אישור של בקרת האיכות, אולם האישור זה לא ישחרר את הקבלן, צוות העבודה והציוד 

 הקבלן המבצע מאחריותו והוא יהיה האחראי הבלעדי לאיכות העבודה.

הנדרשות לביצוע ולהגישן לאישור מנהל הפרויקט. על הקבלן להכין תכניות מפורטות של העבודות  

ה ועל הנחיות מנהל הפרויקט התכניות תתבססנה על הפרטים בתכניות, על הנאמר להלן בפרק ז

 ויועץ הביסוס.

התכניות יוגשו לאישור מנהל הפרויקט. אין להתחיל בביצוע העבודות לפני קבלת אישור מנהל 

 הפרויקט להתאמתן של תכניות אלו.
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 חומרים ומלאכות 226.2.

ות התקנת ברגי סלע / מסמרי קרקע לא דרוכים תבוצע עפ"י ההוראות המפורטות להלן ועפ"י הנחי

 , בכל מקום בו נאמר ברגי סלע תהיה הכוונה גם למסמרי קרקע:3.7סעיף  4.1חלק  940ת"י 

מ"מ.  25-32בקוטר    3חלק  4466בורגי הסלע יהיו ממוטות זיון מפלדה מצולעת עפ"י ת"י  -

 .4.1חלק  940עיבוד הברגים עפ"י ההוראות המפורטות בת"י 

ס צמנטי או בשרף פוליאסטר בהתאם לבחירת ברגי הסלע יהיו מדוייסים למלוא אורכם בדיי -

 הנ"ל.  54.12הקבלן, אולם בכל מקרה יעמדו בדרישות הבדיקה שבסעיף 

גולוונים באבץ חם בעובי כל רכיבי הפלדה של בורגי הסלע ולוח הקצה )פלטת פלדה( יהיו מ -

עשה במפרט הכללי, הגלוון י  54פרק    54.12.07מיקרומטרים כמפורט בסעיף   80-שאינו קטן מ

 לאחר השלמת כל הריתוכים הנדרשים.

 העבודות תבוצענה מראש קיר דיפון ו/או ראש מצוק כלפי מטה )עבודה מלמעלה למטה(. -

 .העבודות תבוצענה תוך שימוש באמצעי הרמה ופיגומים -

באיזורים בהם יתגלו איזורי חולשה מקומיים ידרש  הקבלן לבצע תוספת של בורגי סלע לפי  -

 .הנחיות יועץ הקרקע

אורך בורגי הסלע, לרבות עומק החדירה לסלע, יהיה על פי ההנחיות המתוארות בפרטים  -

 הטיפוסיים בתכניות.

 התקנת בורגי סלע תהיה עפ"י שלבי העבודה הבאים:

מ"מ  150יהיה קוטר הקדח  25טר התואם לקוטר הבורג )עבור בורג קוטר ביצוע קידוח בקו -

 או לפי הנחיות יועץ הקרקע./((, באורך ובזוית כמתואר בתכניות ו6)"

 התקנת מוט העיגון תהיה לאחר ניקוי הקדח באמצעות לחץ אויר. -

שומרי מיקום מוט העיגון במרכז הקדח יהיה באמצעות שומרי מרחק מתאימים. מיקום  -

 המרחק יהיה כזה שתתאפשר זרימת הדייס ללא הפרעה.

 וע הדייס. הצמדת צינור פלסטי למוט העיגון עד קצהו הפנימי לצורך ביצ -

לפי    לפחות  30-מ"מ וחוזק ב  2מתערובת בטון מכווץ , בעל אגרגט מקסימלי  הדייס יהיה עשוי   -

  ק"ג / מ"ק .  450כמות הצמנט תהיה לפחות  ,118ת"י 

אט', בשלב ראשון יוזרק דייס   70דייס תבוצע בשיטה של הזרקה כפולה בלחץ של עד  הזרקת ה -

שעות יבוצע פיצוץ הידראולי של הדייס באמצעות   12  צמנטי בכל חלל הקדח, לאחר המתנה של

אט'(. לאחר המתנה נאותה תבוצע הזרקה שניה של  70מים בלחץ ככל שידרש )גבול עליון 

אט' לפחות לצורך יצירת הרחבות מקומיות.  30טר ובלחץ לי 100הדייס בנפח של לפחות 

המתאים לרבות משאבות לצורך ביצוע תהליך הדייס נדרש הקבלן להשתמש בכל ציוד העזר 
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אט', קצה   70לחץ, ברזים מיוחדים על קווי ההזרקה, התקנת צינור נוסף בעל עמידות בלחץ עד  

 מטר מקצה הקידוח וכיו"ב. 1.0הצינור במרחק כ 

השלמת פעולת הדיוס והתקשות הדייס תחובר לראש מוט העיגון פלטה ריבועית מפלדה   לאחר -

לת הבורג תעשה עם מפתח מומנט מכוייל לכוח מתיחה ותבוצע נעילה ע"י בורג מתאים. נעי

 טון. 1.5

 פיקוח ובקרה לעבודות בורגי סלע 26.2.3

ענה בליווי גיאוטכני צמוד כל העבודות להתקנת בורגי סלע קבועים לרבות עבודות ההכנה תבוצ

 ובליווי מעבדת שדה.

 940ליפה כמתואר בת"י לפני תחילת העבודות להתקנת בורגי הסלע נדרש הקבלן לבצע נסיונות ש

 בכמות כמפורט להלן: 2.6.3.1סעיף  4.1חלק 

 בדיקות ניסיוניות מקדימות בכל מצוק. 3לפחות  -

חלק  940בת"י  3המנין כמפורט בטבלה מס'  בדיקות מדגמיות על בורגי סלע מן  3%לפחות  -

4.1. 

 .ASTM D4435או  FHWAהבדיקות יבוצעו ע"י מבדקה מוסמכת עפ"י נוהל 

 בורגי סלע מפיברגלס  26.2.4

 יהיו בהתאם לדרישות הבאות: (GRP – Glass ReinforcedPlasticברגי סלע מפיברגלס 

 הברגים יהיו עשויים מוטות בחתך שטוח או חתך עגול. -

 מ"מ. 25קוטר חיצוני של מוט עגול אינו קטן מ  -

 ממ"ר 430שטח חתך מוט בחתך כלשהו )עגול או שטוח( אינו קטן מ  -

 קילו ניוטון 530ינו קטן מ עומס בשבר א -

 ניוטון / ממ"ר 460חוזק גזירה אינו קטן מ  -

 ניוטון / ממ"ר 40,000מודול אלסטיות אינו קטן מ  -

 

 עוגני סלע קבועים 3.26

 ליכל 3.1.26

עוגני קרקע/סלע קבועים יבוצעו כחלק מהעבודות לביצוע קירות כלונסאות דיפון וכן לצורך  חיזוק 

 עפ"י הוראה מפורשת של מנהל הפרויקט.מצוקי סלע חלשים וזאת 

"עוגנים קבועים", בין אם הם המבוצעים כעוגנים מסוג  לצורך מכרז/הסכם זה, יוגדרו כל העוגנים  

 תוכננו ע"י מתכנני הפרויקט או ע"י הקבלן. 
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 .בכל מקרה שהקבלן נדרש לתכנן עוגני קרקע/סלע, הוא יעשה כן עפ"י הנחיות יועץ הביסוס

 של המפרט הכללי. 13יכה יבוצעו לפי הנחיות פרק כל עבודות הדר

 תאור  עוגן  טיפוסי 3.2.26

  :ודרגות דיוק שיפוע העוגן

 לפי פרטי התכניות. )אופקי : אנכי(  1:2-1:3

 מ"מ. ± 30הסטייה במיקום ובמפלס ראש העוגן 

 ביחס למתוכנן. 03הסטייה בנטיית העוגן לא תעלה על 

 :  מבנה העוגן

מגפ"ס ותכונות  1860( בעלי חוזק אופייני Super) 0.6גדילים בקוטר " 3לומה של כל עוגן כולל א

  .4חלק  1735לדרישות ת"י  ותמתאימה )הרפיה נמוכה( 2רלקסציה ברמה 

 בתחום האורך החופשי יהיה כל גדיל עטוף בצינור כולל מילוי בגריז, הכל לפי פרטי התכניות.

 :  העוגן קידוח

יבוצע בשיטה שלא תגרום להפרת חוזק הקרקע/הסלע או ו לפחותמ"מ  150 הקידוח יהיה בקוטר

 עצמו.להתמוטטות של הקידוח 

 .רה מינימליתפשיטת הקידוח תיבחר בהתחשב בתנאי הקרקע באתר כך שתיגרם לקרקע ה

 :  )אורך תפיסה( אורך עיגון

 26.3.3  ראה סעיף)  יקבע בהתאם לתוצאות ניסויים שיערכו על עוגני הניסוי  ן  עוגהעיגון של  האורך  

 מטר. 7.0( אך לפחות להלן

יהיה מדוייס  חלל הפנימי של העורקעל חתך גלי. הבגדילים העוטף את ה עורקבקטע זה יהיה ה

 ע"י גראוט אפוקסי.

 אורך חופשי:  

 מטר לפחות ולפי המתואר בתכניות. 7.0האורך החופשי של העוגן יהיה 

חתך חלק. המרווח אל השרוול הפנימי יהיה מדוייס בעל  עוגןהעוטף את ה עורקבקטע זה יהיה ה

 ש"ע מאושר.  או DENSOע"י שמן סיכה )גריז(, מסוג 

 אביזרי העיגון:ראש העוגן ו

 Dsi – Dywidag Systemרת חבראש העוגן וכן כל אביזרי העיגון יהיו אורגינליים מתוצרת 

International גנים או ש"ע מאושר העומד בדרישות התקן האירופאי לעוEN 1537 . 

 דייס:  

 ת העוגן. דריכביצוע ני המתוכנן לפ האורךהעוגן הוכנס לקדח במלוא לאחר ש תבצעהדיוס י
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שעות ממועד הקדיחה  6-מיד באופן רצוף וללא הפסקות ולא יאוחר מתבצע ת הזרקת הדייס

 בשיטה המבטיחה מילוי מלא ומניעת חללים בקדח. 

 26063לפי הנחיות סעיף לפחות, מבוצע בלחץ הזרקה גפ"ס מ 33 בחוזק  צמנטידייס הדייס יהיה 

, 3חלק  466הדייס הצמנטי יתאים לכל דרישות התכנון, דרישות ת"י במפרט הכללי.  26בפרק 

 של המפרט הכללי ויעמוד בתנאים הבאים: 26ופרק  13דרישות פרק 

 CEMאו  CEM II/ 42.5 Nאו  CEM I/52.5 Nהדייס יהיה עשוי עם צמנט פורטלנד מסוג  -

III  1)צמנט סיגים( העומדים בת"י . 

 .הדייס יכיל ערב להתפחת הבטון -

עוגן ראש האיזור כלפי חוץ לאיזור הקצה הפנימי של העוגן לכיוון  מהדיוס יבוצע ממפלס התחתון  

מבוצע בזרימה חופשית תוך כדי הוצאת צינורות מגן )במידה וקיימים(. בכל מקרה לא יעלה לחץ 

 שכבות הקרקע שמעל מפלס הדייס. ההזרקה על לחץ 

מ' ולבצע את  0.5-יש להעמיק את הקדח ב שעות 6אם מכל סיבה שהיא לא בוצע הדיוס בתוך 

 הקדח בסמוך למועד הדיוס החדש. ןניקיו

מ' בקטע החופשי מתחת למשטח הדריכה יהיה הדייס מחומר  1.5 -בקטע באורך של כ

לאחר שאושרה תסבולתו צוע הדייס בקטע זה רק . ביאו ש"ע מאושר DENSO  סוגמ  אנטיקורוזיבי

 .בקרת האיכותשל העוגן ע"י 

כמויות הכנגד במהלך ההזרקה של הדייס תימדד כמות הדייס המוזרקת ויבוצע רישום מדוייק 

 .תיאורטיותה

 :  )עומס הנעילה( כוח דריכה משתייר

  .tonoP 35=הכוח יסומן להלן: , כמצויין בתכניות

וכן מ"מ,  2-4, דהיינו אחרי הפסדי גלישת אביזר העיגון בשיעור ח משתיירהנעילה הנו כוכוח 

 .2%  מרלקסציה בשעור של

אם יתברר בעוגני הניסוי כי צפוייה זחילה משמעותית של העוגן יהיה כוח נעילת העיגון בשיעור 

 יותר מהנ"ל כפי שיקבע ע"י בקרת האיכות.

 . EN 1537האירופאי לעוגנים ן כוח הדריכה יופעל עפ"י ההנחיות המתוארות בתק

 בדיקת קבלה:

 להלן. 26.3.3פרויקט לפי ההנחיות המפורטות בסעיף תבוצענה על כל העוגנים ב

 הצגת תוצאות דריכת העוגנים:

הקבלן יגיש דוח דריכה מפורט של כל העוגנים כולל ניתוח הנתונים ע"י גורם מוסמך על פי 

 מתכונתו המעודכנת ביותר. ב EN 1537האירופאי לעוגנים הנחיות התקן 

פעיל, קריטריוני זחילה, שינוי עומס משתייר עם  תוצאות ניתוח ובדיקת העוגנים, כולל אורך

 הזמן, תיסבולת מחושבת וכו', יוצגו בטבלת ריכוז מיוחדת ויוגשו לבקרת האיכות.
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 בדיקות ועוגני ניסוי 26.3.3

 כללי 26.3.3.1

 סוגים שונים של בדיקות כמפורט להלן: 3בצע הקבלן במסגרת עבודות לעוגני קרקע קבועים י

תבוצענה על עוגני ניסוי מוקדמים ע"י הקבלן מיד עם תחילת   –  (proving tests)בדיקות חקירה    .1

עבודתו באתר לפני תחילת ייצור העוגנים. העוגנים ייחשבו מתאימים אם לא נכשלו בבדיקות 

 להלן. 26.3.3.2החקירה כמפורט בסעיף 

וגני קרקע נוספים הזהים לעוגני תבוצענה על מדגם של ע - (suitability tests)התאמה בדיקות  .2

הקרקע הטיפוסיים המבוצעים במסגרת הפרויקט, עוגנים אלה הם עוגנים נוספים על המצוין 

בתכניות אולם בקרת האיכות רשאית תהיה לאשר )עפ"י שקול דעת  בלעדי( את השימוש 

ויקט קם( כחלק מעוגני הקרקע הקבועים הנדרשים לביצוע בפרבעוגנים אלה )כולם ו/או חל

וזאת בתנאי שהם לא הגיעו לכדי שליפה או עברו את קריטריוני הכשל המוזכרים בתקן 

במתכונתו המעודכנת ביותר. ביצוע בדיקות ההתאמה כמפורט  EN 1537האירופאי לעוגנים 

 להלן. 26.3.3.3בסעיף 

סגרת תבוצענה על כל עוגני הקרקע הקבועים המבוצעים במ  -  (acceptance tests)בדיקות קבלה   .3

הפרויקט, למעט העוגנים אשר עברו בדיקת התאמה ואושרו ע"י בקרת האיכות לשימוש כחלק 

 להלן. 26.3.3.4מעוגני הקרקע הקבועים. ביצוע בדיקות הקבלה כמפורט בסעיף 

יו על פי ההנחיות המפורטות כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע הבדיקות וניתוח התוצאות יה

במתכונתו המעודכנת ביותר. הבדיקות  תבוצענה ע"י מעבדה  EN 1537האירופאי לעוגנים בתקן 

או גוף מוסמך אחר ובליווי צמוד של מהנדס המתמחה בתחום זה. יש למלא תעוד מלא ומפורט 

ת, ניתוח של כל הפרטים בטפסים התואמים לנדרש בתקן הנ"ל כולל ניתוח תוצאות הבדיקו

 תוצאות התיסבולת המשוערת והצגתן.

  ests)T(provingעוגני ניסוי לבדיקות חקירה  .226.3.3

 כמות עוגני ניסוי:

עוגני ניסוי מיוחדים המבוצעים   2בדיקות חקירה תבוצענה במסגרת העמסת הנסיון המוקדמת על  

 לצורך כך. 

 :ודרגות דיוק שיפוע העוגן

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :וגןהע מבנה

 .גדילים 7כל עוגן כולל אלומה של , אבל בניגוד לאמור שם טיפוסי זהה לזה שבעוגן

 קוטר הקידוח:

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.
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 אורך עיגון:

. יבוצעו עוגני ניסוי כשלכל אחד מהם אורך עיגון לפי ההנחיות המתוארות בתכנית העמסת הנסיון

 ס.שונה. אורכי העיגון יקבעו ע"י יועץ הביסו

 אורך חופשי:

  יקבעו ע"י יועץ הביסוס. םאורכיהשונה.  חופשייסוי כשלכל אחד מהם אורך יבוצעו עוגני נ

 : ביזרי העיגוןראש העוגן וא

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :  צמנטי דייס

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :  חומר הגנה מפני שיתוך )גריז(

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :הבדיקהותהליך דריכה הכוח 

במתכונתו  EN 1537האירופאי לעוגנים ליך הבדיקה המפורט בתקן הבדיקות יבוצעו לפי תה

מחזורי העמסה(.  ובדיקות מעקב אחר כוח משתייר על  6) E.1טבלה  1המעודכנת ביותר שיטה 

 .E.2טבלה  2פי שיטה 

חר מכן יש להגדיל לתקופה של חודשיים ולא ton W2*P 70 =מוכח   העוגנים יידרכו עד כוח בדיקה

או עד לעקירת העוגן )כשל מוחלט( אך לא יותר מהכוח המירבי  ton 150את כוח הדריכה עד ל 

 60%. במידה ולא תהיה הגעה לכשל כוח  הנעילה יהיה   לכבלי העוגן EN 1537המותר לפי 

פי  ר כוח משתייר יבוצעו עלבדיקות מעקב אח. tk(0.6P)  מכוח הקריעה האופייני של הכבלים

 .E.2טבלה  2שיטה 

 :מדידת מעקב )ניטור( לעוגני הניסוי

כחלק מתהליך העמסת הנסיון על עוגני הקרקע ידרש הקבלן לבצע בדיקת מעקב )ניטור(. המדידות 

 להלן. 26.5תתבצענה על כל עוגן ניסוי בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 

 )s)uitability TestSתאמה עוגני ניסוי לבדיקות ה 26.3.3.3

 כמות עוגני ניסוי:

עוגנים מכל קבוצה  3מכמות העוגנים, אך לפחות  2%בדיקות התאמה של העוגנים תבוצענה על 

 או כל חתך קרקע שונה.

 :ודרגות דיוק שיפוע העוגן

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.
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 :וגןהע מבנה

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 קוטר הקידוח:

 שבעוגן טיפוסי.זהה לזה 

 אורך עיגון:

 הה לזה שבעוגן טיפוסי.ז

 אורך חופשי:

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 : ביזרי העיגוןראש העוגן וא

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :צמנטידייס 

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :  משחת הגנה מפני שיתוך )על בסיס גריז או וקס(

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 ח דריכה משתייר:וכ

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :   כוח הבדיקהך ותהלי

במתכונתו  EN 1537האירופאי לעוגנים הבדיקות יבוצעו לפי תהליך הבדיקה המפורט בתקן 

מחזורי דריכה( ובדיקות מעקב אחר כוח משתייר על פי  5) E.1טבלה  1המעודכנת ביותר שיטה 

 .E.2טבלה  2שיטה 

 . ton  W1.5*P 52.5 =של  מוכח כל העוגנים יידרכו עד כוח בדיקה

 PW = 38.5 ton*1.1מס הנעילה לעוגני ההתאמה יהיה  עו

, וכן מ"מ 2-4, דהיינו אחרי הפסדי גלישת אביזר העיגון בשיעור הנעילה הנו כוח משתיירכוח 

 .2%  מרלקסציה בשעור של

האירופאי לעוגנים כוח דריכה מקסימלי  יהיה בהתאם לכמות וחוזק הכבלים ועל פי הנחיית התקן  

EN 1537. 

 רישום תוצאות:פענוח ו

 . EN 1537האירופאי לעוגנים על פי הפרוצדורה המפורטת בתקן 
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 )ests)Tcceptance Aבדיקות קבלה  26.3.3.4

האירופאי בדיקות קבלה תבוצענה על כל העוגנים בפרויקט על פי תהליך הבדיקה המפורט בתקן 

מחזורי  2יבוצעו עם התוספות הבאות.  1במתכונתו המעודכנת ביותר שיטה  EN 1537לעוגנים 

דקה לפחות, או עד התייצבות התזוזות, בכל  1דריכה. מחזור ראשון מהיר עם המתנה של 

דקות לפחות  15שני על פי התקן. ההמתנה בכוח מירבי במחזור השני תהיה  מדרגת כוח ומחזור

ותיקבע באתר בהתאם לתוצאות הזחילה והנחיות מנהל הפרויקט. בדיקות מעקב אחר כוח 

 .  E.2טבלה  2יבוצעו לכל העוגנים על פי שיטה  משתייר

 

 עוגני קרקע –מדידה ותשלום  4.26

 ( Rock bolt   /Soil Nailsים לא דרוכים )קבוע מסמרי קרקע /ברגי סלע 26.4.1

ברגי סלע / מסמרי קרקע ימדדו לתשלום לפי אורך )מטר( תוך אבחנה בין ברגים קבועים וברגי 

 מ"מ. 25-32ברגים בקטרים שונים בקוטר  ניסוי אולם ללא אבחנה בין

בשלמותה מחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לכל המלאכות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה  

 כמפורט לעיל.

מוקדמות של מסמך זה מודגש במפורש כי התמורה עבור כל העבודות  00בנוסף לאמור בפרק 

ת הכנת דרכי גישה ומשטחים להעמדת שנדרש הקבלן לבצע לצורך התקנת בורגי סלע באתר לרבו

פרסום מנופים, תכנון וביצוע הסדרי תנועה, תיאום עם המשטרה וקבלת אישור המשטרה, 

בעיתונות ו/או ברדיו, עבודה בשעות חריגות וכיו"ב כלולות במחירי היחידה של בורגי סלע 

 המפורטים לעיל ולא ישולם בעבורן בנפרד.

 עוגני סלע קבועים 26.4.2

 שהקבלן מתכנן אותם כחלק ממערכת דיפון זמנית או מערכת תמיכה זמניתקרקע קבועים  יעוגנ 

 ם ומחירם כלול במחירי היחידה של הפרויקט.שבאחריותו, לא ימדדו לתשלו

ם שאינם נכללים בסעיף לעיל נמדדים לתשלום ביחידות גמורות ומושלמות קרקע קבועי עוגני 

רש בתכניות.  מחיר היחידה כולל את כל החומרים ומותקנות במקומן, בעלות תסבולת כנד

 קירות והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה לרבות התקנת שרוולים ביציקת 

המפורטים להלן תוך אבחנה בין עוגנים באורכים שונים ובעומסי שירות   העוגנים ימדדו לפי סוגים 

 :הכל כמפורט בסעיפים בכתב הכמויות

 *    עוגנים טפוסיים.

 עוגני ניסוי.*    

בכתב הכמויות עפ"י יחידה מוגמרת ובאורך המינימלי כפי שמופיע בתכניות ובהתאם המחיר  

פרט. האורך הסופי של עוגנים אלו יקבע עפ"י תוצאות עוגני הניסוי. לא תשולם תוספת למתואר במ

עוגנים בגין הארכת העוגנים במקרה ועוגני הניסוי יורו שעקב שיטת הביצוע של הקבלן נדרשים 

 ארוכים יותר. 
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רך ובמפורש לבצע עוגנים שאורכם הכולל )אורך חפשי + א מנהל הפרויקטרק במקרה שבו יורה 

, יחושב מחיר יחידה מתוקן לפי יחס האורכים שבין מטר  14וגדול מ    שונה מהאמור בתכניותעיגון(  

העוגן(. בכל מקרה   העוגן המבוצע לעוגן שבתכניות. )בחישוב זה יש להתחשב באורכים כוללים של

 לא תשולם כל תוספת תשלום עבור עבודת דריכת העוגן ו/או התארגנות מיוחדת לביצוע עוגן ארוך

 יותר.
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 סידור נגישות לנכים   -   27פרק 

 כללי 27.00

ות המפרט כל דריש(. 1991מהדורה ) 27פרק " מפרט כללי לעבודות בנייה"מפרט זה הינו השלמה לדרישות 

 .  המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי

 נגישות ובאישורו.כל סידורי נגישות לנכים יהיו בכפוף ליועץ 

 :בפרק זה יכוסו העבודות הבאות

 .ריצוף אבן מישושית ופס מוביל

  

 דוגמאות 27.01

 הקבלן יספק דגמים מכל הקבועות ומכל האביזרים לאישור האדריכל והמפקח.  -

 ל הקבועות ואביזריהן שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו.כ -

 ודה.הדוגמאות שאושרו יימצאו בשטח האתר עד לגמר העב -

 

 פירוט אבני הנגישות  27.02

 תכולת מחיר 

 פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק., החומרים אספקת והובלת

 ריצוף אבן סימון לעיוורים  .א

 ס"מ 20/20/6מידות: 

 גמר: על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע 

 גוון: לפי בחירת האדריכל   

 אופן מדידה: מ"ר 

 ריצוף פס מוביל  .ב

 ס"מ 20/20/6מידות: 

 גמר: על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע 

 גוון: לפי בחירת האדריכל   

 אופן מדידה: מ"ר 
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 תוח ושיקום נופי עבודות פי   -  40 פרק

 כללי 40.00

(, או פרקים במהדורתו האחרונהבמפרט הכללי )  40לשנות את פרק  מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או  

 רלוונטיים אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.

פרט העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של המ

 הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם 

 העבודה.למסמכי החוזה, וביצוע 

נחיות יש לקבל ה –בכל מקום בתכניות בפרטים ובמפרטים, בו מופיעה התייחסות לבטון קונסטרוקטיבי 

 .מטעם מזמין העבודה לפרויקט זהקונסטרוקטור הואישור 

. העבודות כוללות עבודות הכנה בפרויקט הגבעה הצרפתיתפרק זה כולל הנחיות לביצוע עבודות פיתוח 

 .וכיוצ"ב , התקנה של ריהוט רחובכניות, פיתוח ע"פ התלפיתוח

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:

 ."תחנה לתחנה"שבילי האופניים של ירושלים ט פרוייקריצוף לפי פרט  •

 ."תחנה לתחנה"שבילי האופניים של ירושלים  פרוייקטאבן גן לפי פרט  •

, שטחים בשולי הדרך, ותמנהרשל ה יםפורטלההעבודה כוללת שטחי גינון באיי תנועה, גינון מעל  •

מדשאות, מערכות השקיה,  מדרונות לשיקום נופי כולל ייצוב קרקע במדרונות , נטיעת עצים ושיחים ו

 עקירת עצים, השלמת שטחי גינון בתאום עם ביצוע שלב א קידום זמינות. 

י מערכת מבוצעים כולם בשולי הדרך ולא בתחום איי תנועה, בחלקם מבוצעים מערכות השקיה: ראש •

לים קידום זמינות, בחלקם מבוצעת חציית כביש אל איי תנועה.  באחריות הקבלן להש-במסגרת שלב א'

 תאום וביצוע התחברות לראשי מערכת . 

מת הגבעה הצרפתית העבודה כוללת השלמת גינון ציבורי אינטנסיבי סביב מבנה ה"חנה וסע" בצו •

 ובשולי דרך השירות ודרך הגישה למבנה ה"חנה וסע".

 העבודה כוללת גינון רמפה מבוטלת העולה לדרך אלוף עוזי נרקיס.  •

 "קידום הזמינות" שבוצע טרם התחלת שלב הכרייה לפי הצורך.העבודה תכלול השלמות של שלב  •

יצוף שבילים ומדרכות, אבני שפה ובלימה, תכולת העבודה כוללת השלמות של חיפויי קירות תומכים, ר •

 ריהוט רחוב, טיפול בעצים קיימים, הדברת צמחיית פרא, עבודות עפר כהכנה לנטיעות ושתילה.

 

 דוגמאות  40.01

יח' מכל סוג, הצבע והגמר בהתאם  2-שור את הדוגמאות לחומרים הנ"ל של לא פחות מהקבלן יגיש לאי

  לכתוב ובאיכות גימור טובה.
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 ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי )  40.02

  דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 מ"ר ריצוף משטחים באבן ריצוף טוסקנה 3 •

 י פרט "תחנה לתחנה" מ"ר ריצוף משטחים לפ 3 •

 מ"א אבן גן רחבה  3 •

 מ"א אבן גן לפי פרט "תחנה לתחנה" 3 •

 )מורכב מארבעה רבעים( מכל סוגסט קומפלט של חבק לעמוד  •

 

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה המתאימה 

 והשלמה ביותר על מנת לדמות תנאים סופיים. 

 גמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט. ד

 באתר עד לגמר ביצוע העבודות, ללא פירוקם או הזזתם.  תישארדוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, 

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור 

 ות עד לשביעות רצונם של המפקח. ולעשות בה שינויים והתאמ

 ה כלולה במחיר היחידה.למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלות

 

 עבודות ריצוף  40.03

 תכולת מחיר לריצוף

בבקרה  אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק

 ול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך., שכבת חמליאה

 

 ביצוע הריצוף

 הנחת הריצוף 

הריצוף ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י האדריכל. 

הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה יתחיל בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות.  

הכל לפי הדוגמה  "אבני קצה" ו/או "חצאים", –ום בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות או התיח

הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה 

ריחים של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי. חיתוך הא

בן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם ייעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת. יש להקפיד שהא

 דופן ניצבת ישרה.

 ס"מ. 5אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול בעובי 

רים )רצופים( בכיוון אחד, ונפסקים בכיוון מישקים עוב  –סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר  

, 51ס"מ כל אחת. המצע יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי, פרק  20ובי של שני. יבוצעו שכבות מצעים בע

2014. 
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 סימון גאומטריה לריצוף

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.

מיצירת מקטעים ישרים בגאומטריות  להימנע מ' מקסימום. יש 2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

 ושרו ע"י האדריכל בשטח טרם ביצועם.קשתיות. גאומטריות קשתיות יא

 

 סטיות אפשריות

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

 ס"מ. 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

לבדיקת אורכים מ' ופלס מים.  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10יצוף לאורכים עד בדיקת הסטיות בר

 גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

עיבוד כיוון דוגמת ריצוף, שינוי כיוון בריצוף, מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין אלמנטים כגון  –"קווי שינוי" 

ת, ניסור בזווית, התאמת יחידות מיוחדות סביב פתחי עצים, מדרגות, קירות, אבן שפה, ריצוף בקשתו

ס"מ  3-תקנים, אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו כנדרש. במידה והחלק הדרוש להשלמה יפחת מריהוט, מ

תורשה השלמה עם בטון מוסף. השלמת היציקה תתבצע תוך יצירת פוגה זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל 

היה דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו, עפ"י הוראות והמלצת יצרן מתאים.  תערובת בטון ההשלמה ת

  4%. כמות הפיגמנט ביחס לצמנט לא תעלה על 20ב -נים המשתלבות. חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מהאב

)משקל פיגמנט(, מסך כל משקל הצמנט בתערובת. גוון בטון ההשלמה יהיה גוון הריצוף על ידו, אלא אם 

ושר ע"י ם. בכל מקום בו מצוין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע באיכות טובה מאיצוין אחרת במסמכי

 המתכנן/המפקח. השלמות הריצוף הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.

במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות החיבור מרצפות שלמות או חלקי מרצפות מנוסרות 

 חלק ואחיד ובסטיות מותרות. במישקים קיימים, ולקבל משטח

במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השפה השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק 

חלקים  1.5צמנט,  1ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק  5אינו עולה על 

בל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוון הריצוף והבטון מ"מ. יתק 6.5חלקים אגרגט שגודלו המקסימלי  2חול ו 

 נט לבן.יהיה על בסיס צמ

 

 באבן, אבן שפה וחבק לעמודים עבודות ריצוף  440.0

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק,  

טון )לאבן שפה ולחבק(, תוספת שכבת חול ים, טיט, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך, יסוד וגב ב

 אלמנטי הנגשה.

 

 הריצוףביצוע  40.04.01
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ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י  .א

תחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר תהנחת הריצוף האדריכל. 

לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר  חצאים", הכל"אבני קצה" ו/או " –האפשרי. באבנים שלמות 

 אבן השפה הנגדית. 

יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(.  .ב

חיתוך  במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי.

קפיד שהאבן יש לה .עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתייהאריחים 

 החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

 .ןפעם נוספת ולהרטיב ןלפני הנחת האבנים יש לנקות .ג

ות בהתאם למפורט בתוכניות, הכוללות שכבת בטון במידה לוחות האבן יונחו על שכב .ד

 2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4ומפורט כך, ליצירת שיפועים בעובי משתנה, מצע חול בעובי 

 . ס"מ

 לריצוף גאומטריה סימון .ה

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד. .1.ה

מיצירת  מ' מקסימום. יש להימנע 2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  .2.ה

מקטעים ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י 

 האדריכל בשטח טרם ביצועם.

 אפשריות סטיות .ו

 מ"מ. 2±לה על סטייה ברוחב מישקים לא תע .1.ו

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על  .2.ו

מ'  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  .3.ו

 ופלס מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 "מ.ס 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  .4.ו

 

 כולת מחירות ופני מדידהא 40.05

 אבן במ"ר.  ריצוףתהיה לפי שטח ת ריצוף אבן מדיד .א

 מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והעבודות המפורטות בסעיפים לעיל. .ב

 

 להלן פירוט אלמנטי ריצוף .1

  אבן ריצוף טבעית ביר זית .1.1
 ס"מ, לפי פרט 20/35/25ס"מ, רוחב  35-70מידות: אורך משתנה  

 דיוס והכנת חורים מתאימים לעמודי תמרורעיבוד: מוסמסם, כולל חיתוך בר 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"ר 

 .מאושרתהמחיר כולל חיתוך אבנים ברדיוס לפי תכנית תנועה  
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 אבן גן טבעית ביר זית .1.2
 ס"מ, לפי פרט 20/10/50מידות:  

 עיבוד: מוסמסם, חיתוך לאבנים טרפזיות ברדיוסים 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"א 

 האבןחיפוי  עבודת רוטפילהלן  .2
 חיפוי אבן טבעית ביר זית תלתיש בשורות .2.1
 ס"מ. 4עובי ס"מ,  65-43מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה  

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי  15לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי  

 עיבוד: תלתיש ללא זמלה 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"ר 

 זית טובזה בשורות חיפוי אבן טבעית ביר .2.2
ס"מ. לרבות  4ס"מ, עובי  65-43מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה 

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי  15אבן טרפזית, בגובה מינימלי 

 עיבוד: טובזה ללא זמלה על פי פרט ודוגמא קיימת בשטח 

ת לקירות גוון: צהוב לפי דוגמא קיימת בשטח או על פי הקיים במקרים של השלמו

 קיימים.

 אופן מדידה: מ"ר 

 קופינג אבן טבעית ביר זית מוסמסם .2.3
 ס"מ, אורך משתנה לפי פרט 15ס"מ, גובה  40מידות: רוחב  

 ס"מ 2קנטים עליונים ברדיוס  2פנים, עיגול  3-עיבוד: מוסמסם ב 

 גוון: צהוב 

 חלק ממחיר חיפוי האבן. –אופן מדידה: לא נמדד בנפרד  

 מוסמסם לחיפוי הקיראבן פינה ביר זית               

 מידות: לפי פרט 

 עיבוד: מוסמסם 

 גוון: לפי אדריכל 

 חלק ממחיר חיפוי האבן. –אופן מדידה: לא נמדד בנפרד  

 אבן פינה ביר זית טובזה לחיפוי קירות טובזה .2.4
 מידות: לפי פרט 

 עיבוד: לפי דוגמא קיימת בשטח 

 גוון: לפי דוגמא קיימת בשטח 

 חלק ממחיר חיפוי האבן. –מדידה: לא נמדד בנפרד  אופן 

 אבן פינה ביר זית לקופינג .2.5
 ס"מ 15ס"מ גובה  40מידות: רוחב  

 ס"מ 2קנטים עליונים ברדיוס  2פנים, עיגול  4עיבוד: מוסמסם  

 גוון: צהוב 

 חלק ממחיר חיפוי האבן. –אופן מדידה: לא נמדד בנפרד  
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 מדרגות 40.06

 ות ביצוע מדרג 40.06.01

לאחר הנחת . מיושרים והדוקים מצעים האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי 

המישקים ימולאו במלט על בסיס   ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

 האבן )לאישור האדריכל(.בגוון  צמנט לבן

 

 מדרגות חוץ ביר זית 40.06.02

 רטמידות: לפי תכנית ופ 

 עיבוד: מוסמסם, כולל חירוץ וצביעה בקצה המדרגה לפי פרט 

 גוון: צהוב 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 40.06.03

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע  .1

טה, חיתוך, רובה מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, מילוי בחומר מלי

המישיקים, יסוד וגב בטון, תוספת אלמנטי הנגשה. משטח הבטון המשופע יימדד  בין

 בנפרד.

 המדידה במ"א. .2
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 עבודות גינון והשקיה   -  41 פרק

 כללי 41.00

במפרט הכללי, והמפרט הכללי לעבודות גינון  41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 

, ומהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה, 41.5והשקיה: אחזקת גנים, פרק 

 אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות בכדי לבצע את עבודת הגינון וההשקיה. כולל, עבודות הכשרת 

יה ועצים, אחזקה שותפת עד למסירה קרקע, מערכות ההשקיה, צמחיהקרקע, אדמה גננית, הדברה ויישור 

 למזמין. 

 על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד. 

על הקבלן לקחת בחשבון שאין בהכרח קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור סעיפי כתב 

 כמויות והמפרטים האחרים. 

 וללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט המיוחד. ירי היחידה בכתב הכמויות כמח

יבוצעו ע"י אנשים מורשים לביצוע  -עבודות בחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים 

 עבודות בחומרים אלו. 

שימוש בשטח המבוצע וכן השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים ל

 י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות.עפ"

 תאור כללי של הפרויקט

העבודה כוללת שטחי גינון באיי תנועה, גינון מעל פורטל מנהרה, שטחים בשולי הדרך, מדרונות לשיקום 

, השלמת מערכות השקיה,  עקירת עציםנופי כולל ייצוב קרקע במדרונות , נטיעת עצים ושיחים ומדשאות, 

 שטחי גינון בתאום עם ביצוע שלב א קידום זמינות. 

מערכות השקיה: ראשי מערכת מבוצעים כולם בשולי הדרך ולא בתחום איי תנועה, בחלקם מבוצעים 

קידום זמינות, בחלקם מבוצעת חציית כביש אל איי תנועה.  באחריות הקבלן להשלים -במסגרת שלב א'

 כת . וביצוע התחברות לראשי מער תאום

 תחזוקה ומסירה

 מסירה ראשונה לרשות המקומית:

בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/ חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית למחלקת  ש.פ.ע. ברשות 

 .המקומית

 גמר העבודה יאושר ע"י המפקח ונציגי ש.פ.ע.  •

 והמתכנן.מסירה יהיו נוכחים נציגי המחלקה, המפקח הבסיור  •

העבודות גמורות ושטח  הגן במצב סופי ונקי מאבנים וכל פסולת, כאשר כל עבודות   בעת המסירה תהיינה כל

 הנטיעה וההשקייה במצב מושלם.
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ימשיך הקבלן  –מידה והעיריה לא תקבל השטח בגלל חוסר מרכיב מסויים או אי התאמה   לדרישותיה ב

 ם.לתחזק השטח ללא תשלום עד השלמת הליקויי

 תחל תקופת האחזקה. –מסירה תקינה  רק לאחר קבלת אישור בכתב על

 תקופת האחזקה

 חדשים עד  12החל מתאריך הקבלה במסירה הראשונית יתחזק הקבלן את הגן למשך  

 למסירה הסופית לש.פ.ע. 

 האחזקה כוללת עישוב השטח ע"י עידור/ קילטור או ריסוס בהרביצידים, עיבוד  

 הפעלה מאושר ע"י העיריה, ות ומזיקים, השקייה בהתאם ללוחהשטח, הדברת מחל 

 יישור קרקע ומילוי שקעים באדמה, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש להתפתחות  

 תקינה, החלפת שתילים ועצים שלא נקלטו או נפגעו, סמוכות, שמירה על תקינות  

 מערכת ההשקייה כולל תחזוקתה, זיבול ודישון לפי הצורך.  

 ונות מיםחשב

ם חשבונות המים  בתקופת הביצוע והאחזקה עד למסירה סופית תהיה באחריות הזמנת שעון מים ותשלו

 ועל  חשבון הקבלן

 סיורי אחזקה חודשיים

 החדשים תאושר בסיור שייערך אחת לכל חודש בכל זמן  12רמת האחזקה במשך 

 –זקה בסיורים שיידרש ע"י המפקח /נציג ע. ירושלים.  אם לא תאושר רמת  האח

 פרק הזמן הנדרש ללא תוספת תשלום.ישלים הקבלן את 

 מסירה סופית

 החדשים יימסר השטח לאחזקת מח' ש.פ.ע. לאחר מילוי התנאים: 12בתום 

 א.  הסרת כל ההתחיבויות לתשלום חשבונות המים.    

 על חשבון הקבלן שתוכן ע"י מודד מוסמך ותיחתם על ידו AS MADEב.  הכנת תכנית     

 ודות שבוצעו לרבות צנרת תת קרקעית. הכל ממוחשב על דיסקט.ותכלול את כל העב        

 ג.  קבלה סופית של הגן ע"י מחלקת ש.פ.ע. ברשות המקומית.    

 מחירים

ם, וכל המפורט בסעיפי המפרט המחיר  לפי חודש אחזקה כולל כל העבודות, התשלומים על  צריכת המי

 לגבי כל משך תקופת האחזקה.
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 חישוף שימור אדמת -עבודות עפר

-עבודות חישוף תכסית עליונה מבוצעות לצורך שמירה, הפרדה ושימוש חוזר בתכסית הטבעית הקיימת

 "עיזוק". -אדמה, סלעים טבעיים, מצבורי אבן מסיקול

לעבודות עפר בתכניות וחתכים מפורטים לאדריכלות נוף.  עבודות חישוף יבוצעו על פי הנחיות מפורטות

 י נפרד מתכניות חפירה וחציבה ומבוצעות במשולב.תכניות אלה מהוות חלק בלת

ס"מ למעט מקרים בהם מזהים צמחיה פולשנית מהסוגים   40הקבלן נדרש לשמור אדמת חישוף עד עומק של  

  נסוניה ועוד.הבאים: שיח הטבק, אילנתה )ממין נקבה(, שיטה, פרקי

  קרקע. הקבלן נדרש להשתמש באדמת עומק לפי הנחיות אגרונום בכפוף לבדיקות

הקבלן נדרש לשמור את האדמה במערום סגור בגדר ומסומן בשלט, מרוחק מאזורים החשופים להצטברות 

 חומר.חומרים מחישוף יישמרו במערומים ניפרדים על פי מיקום בשטח וסוג ה אבק או פסולת פיתוח אחרת.

 סימון 

סמן את המקום המיועד לנטיעת עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן י

עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא יתחיל בחפירת 

. כמו כן יסמן הקבלן את קווי בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור האדריכל

. תיעוד ומדידה יתבצע ע"י מודד מוסמך עבור רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה

 כל שלבי העבודות המתוכננות לרבות צנרת ההשקיה, הנ"ל ללא תוספת מחיר למחיר.

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים

ורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ובשוליו ואשר נקבעו חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובש

העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או פגיעה בשורשי עצים  לשימור. עם זאת, במידה ובמהלך

יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים לכך. פעולות הגיזום וחפירת השורשים 

הרשות המוסמכת בשטח. תשלום עבור עקירת עצים וגיזום יהא  ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם

 התשלום על פי סעיפי כתב הכמויות. בהתאם להנחיות הפיקוח,

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: פיתוח, גינון והשקיה והמפקח לקבלת 

 הסבר כללי. 

כמויות קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל עם 

השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש. לרבות סיורים מקדימים יחד עם 

המתכנן, נציג העירייה והפיקוח, לאישור המשתלות, ולאחר מכן אישור השתילים והעצים המיועדים 

 לאספקה לאתר.

ים. ללא אישור בכתב לכל הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבא

 שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:
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 הדברת עשבים •

 ניקוי השטח בכיסוח או בחישוף קל לפני מילוי באדמת הגן. •

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. •

ת אום סוג הדשנים, חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע עבודות •

הכשרת הקרקע. לא יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או 

 בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בשטח.

 גמר הכנת קרקע. •

מדידה וסימון, לפי המיקום, קוטר הצנרת לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה  •

שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות 

 רק לאחר פרישה ו/או טמינה של מערכת ההשקיה, והדברת עשבים.

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. •

 האדמה )במשתלה(.אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מ •

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה. •

 גמר שתילה. •

 

ת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך התחשבות על הקבלן לקח

 בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.

ום העבודה תיקבע מסירה ראשונה אשר לאחריה )באם תתקבל העבודה( יתחזק הקבלן על חשבונו עם סי

באישור המפקח באתר( את כל שטחי הגינון ע"פ מפרט האחזקה של עיריית ירושלים. עם תום שלושת )

 החודשים ולאחר שנציגי עיריית ירושלים יאשר כי אכן בוצעה אחזקה לשביעות רצונם בתקופה זו, יקבע

לום, מועד למסירה שניה בתום השנה הראשונה, אשר לאחריה )באם תתקבל העבודה( יתחזק הקבלן בתש

עם תום  בהתאם למפרט האחזקה של עיריית ירושלים. את כל שטחי הגינון, למשך תשעה חודשים נוספים,

תקופה זו, תשעת החודשים ולאחר שנציגי עיריית ירושלים יאשר כי אכן בוצעה אחזקה לשביעות רצונם ב

 יריית ירושלים.יקבע מועד למסירה סופית אשר לאחריה )באם תתקבל העבודה( תועבר האחזקה לידי ע

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים להדברת עשבים 

סירה השנייה. ולביצוע שתילה ואחזקה החל ממועד השתילה בפועל ועד לקבלת העבודה במסגרת המ

 התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 דוגמאות 41.01

 צוינו אשר הצמחים וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות ספקל הקבלן על

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה

 לפחות האדריכל עם מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים

 .לןהקב של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים
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 המפקח משרד ליד למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים

 .מאושרים דוגמא כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים

 אחראי הקבלן לנדרש. הצמחים זיהוי להתאמת אישור הווהמ אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור

 הוראות ולפי החוזה/המכרז מסמכי לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל

 .המפקח

 

 הקרקע לגינוןהכשרת  41.02

 תכולת העבודה:

, יישור גנני, זיבול ניקוי השטח מפסולת וצמחיה, כיסוח עשבייה, הדברת עשבייה, תיחוח, מילוי אדמת גן

 ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

 המדידה במ"ר כולל ביצוע כל העבודות הנדרשות. מדידה ותשלום:

 גינון:תכולת העבודות והמחירים לעבודות  - כללי

אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת למקום 

מפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט, אחזקת כל שיורה ה

אם לדרישות המזמין חודשים ממסירה סופית של כל העבודה בהת 12שטחי הגינון, כולל העצים למשך 

 .40. אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק 41.5והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק 

כים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י דרישות אדריכל קווים מולי

 ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 

חודשים.  12 -חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל 12אחריות לצמחיה למשך 

 מחיר אחזקה לפי דונם. בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין.

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות )בהפרשים של 

 יפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם לתקן שוהם.מאות אחוזים( או ביטול סע

הבטיח אספקה סדירה של כל כמויות עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת ל

 השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

ראות את המדידה הראשונה למפקח, לצורך מדידת לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ולה

האחזקה. בגמר  חודשי 12כמויות המים לביצוע ואחזקה. עלות המים היא עד למועד מסירה סופית ובמשך 

 ע"פ החלטת המפקח. –העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ הנמדד במונה 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה 41.03

ימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים וכן לחשוף בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קי

 את השטח מכל עשביה קיימת. 
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 ר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום. העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפש

הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי המפקח. כמו כן, 

ודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן לבצע בכלים מכניים. עבודת תבוצענה העב

, יישור השטח מהמצב שלאחר הניקוי והחישוף ליישור סופי הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת

 הנדרש בהנחיות האדריכל. הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים,

ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת. חובת תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת 

 לא ישולם על כך בנפרד. –יישא בכל ההוצאות הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו 

 עיבודי קרקע  41.04

ס"מ  50ק לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומ

 באמצעות משתת רוטט, כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים. 

גרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים. יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י קלטרת או מ

 העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

העבודה יורחקו מהשטח לאתר אשפה מאושר על ס"מ אשר יתגלו במהלך  5-כל פסולת ואבן הגדולים מ

 חשבון הקבלן. 

 יה ולברזיות.לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשק

 הדברת עשביה  41.05

 לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע הדברת עשביה באופן הבא:

שבועות, עד להופעת עשביה חד שנתית  3ל שלושה ימים במשך מ"ק לדונם כ 15השקיית הקרקע בכמות של 

ידת לעידוד והנבטת עשבייה. ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת המטרה ני

לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו 

 השמדה מוחלטת של עשביה.

רסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי למנוע נזקים אין ל

משטח. במידה ולמרות זאת יש נזקים מריסוסים אלו יתקן לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן ב

 הקבלן את הנזקים על חשבונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 

ותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת אישורו לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמ

ת ההדברה, סוגי לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, יעילו

הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל שלב, 

 תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך 

 רקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. התחשבות מלאה בסביבה בסוג הק

 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. 
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לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל, כלומר טיפולי 

בלן אחראי להשמדה מלאה של פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הק 1-2ריסוס העשבייה יבוצעו 

 ה הרב שנתית. העשביי

 זיבול ודישון שטחי גינון 41.06

 .ס"מ 70-30: עומק מידות

ויאושר על סמך בדיקת מעבדה   801: הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי  תכונות החומר

 שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

סט, ליטר הומוס, ק"ג דשן. תכולת כל ולכל עץ לפי יחידה, מ"ק קומפו: שיחים ושתילים לפי מיאופן מדידה

 העבודה והתשלום: כלול במחירי היחידה עצים ושיחים, וכל המתואר בסעיף זה.

: הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, מים והשקייה המחיר כולל

 וכל המתואר בסעיף זה. 

 : זיבול

 מ"ק לדונם 20קומפוסט מועשר, זבל כופתיגן/זבל  –י גינון שטח •

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1שיחים ושתילים במיכל  •

 ליטר הומוס.  1.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל  •

 ליטר קומפוסט מועשר לעץ 100תוספת  -עצי דקל  •

 ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים  •
 

 :דישון

 ק"ג לעץ.  5של ן בשחרור מבוקר לשנה בכמות דש –לעצים  •

 .ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 –לשטחי גינון  •
 

ליטר למ"ק  0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 

 מים בכל השקיה.

ח באדמה ע"י כלים ידניים תו יום שהובא ולהצניע בתיחואת הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע באו

או במתחחת. זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכן 

 סילוק הזבל הקודם(.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל והדשן יעשה רק   1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  

שה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת ת. הצנעת הזבלים והדשנים תעבבורו

קוב לדונם. בתהליך השתילה יש  30עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

 לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.

עד סוף נובמבר. עונת הדישון משתנה בהתאם   מרס עד יוני וסתיו אוקטובר  תקופת הדישון באביב בחודשים

 לתנאי מזג האוויר.
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 אדמת גן 41.07

 תאור ותכולת המחיר:

פיזור במקומות הדרושים בשטח ע"פ תכנית או למקום שיורה המפקח בשטח, בעובי השכבה הדרוש ולפי 

תוספת חומרים אחרים אשר ות )קומפוסט( וכל  הרומים הדרושים, תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגני

ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע. ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח מאשור 

ע"י המפקח, פיזור אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות 

 לא לפגוע בצנרת קיימת.

שוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי )עומק המילוי יקבע לפי ממוצע ידה: מ"ק נטו, בחיאופן מד

 מדידות שכמותן ומיקומן יקבעו ע"י המפקח(, או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי.

ות לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת קרקע במעבד

שרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. באזורי השתילה בקרקע שירות שדה של מ

 קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט.

יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח. האדמה תהיה אחידה בכל חלקיה ללא 

חול לפחות  85%) ה אדמת חמרה חוליתרגבים, ללא גושים או שרידי קרקע נזזית. בכל מקרה תהיה האדמ

 .5%ס"מ, ושיעור האבן נפחית לא יעלה על  3בבדיקת מעבדה(. האדמה לא תכלול אבנים שגודלן מעל 

 יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי.

במתחם. וכנה למטרה זו בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שה

 במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה.

 בדיקות קרקע 41.08

כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח, האישור לאספקת האדמה יינתן על סמך 

 תוצאות בדיקות הקרקע.

המוערם ולאחר הפיזור, אתר עצמו בשטח הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, וב

וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור. במקרה של חוסר התאמה, יהיה על הקבלן לפנות את האדמה על 

 חשבונו לאתר פסולת מורשה.

הבדיקות יבוצעו באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד החקלאות או מעבדה מורשית אחרת, המלצות 

 הקבלן. המעבדה ו/או המפקח יחייבו את

של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם תהיה(, לא תזכה את במקרה 

 הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה על חשבונו.

 במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון אורגני ו/או

רים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים ו/או לבצע בה תוספות של חומ

פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה / מפקח על חשבונו, בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת 

 מחיר כלשהי.
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 הערכים לבדיקות קרקע

 ערך וערך:דרישה עבור כל להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה וה

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

1 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול
 % 

 60%עד  –חרסית 

 80%עד  –חרסית +סילט 

 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+caנזיום תכולת סידן + מג 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

 

 עהעבודות נטי  41.09

חיר כוללים: כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ והשתילים, בהתאם העבודה והמ

ובכלל זה: הצבת העץ/ השתיל לפי תכנית  41,41.5למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים 

ן עד קח, השקיה )מים ע"ח הקבלונטיעתו, מילוי בורות באדמת גן, סימון, סילוק פסולת למקום שיורה המפ

מסירה סופית(, אחזקה ואחריות עד המסירה וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה. המחיר 

הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט, וכל הטיפולים  -כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה 

 . הידוק במעגילה, ריסוסים ודישון -הנדרשים לאחר שתילה 
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 שתיל(/אופן מדידה: יח' )עץ

 אופן המדידה לבורות לעצים: למדידה בנפרד לפי פירוט בהמשך מפרט זה. 

 כללי

התארגנות מוקדמת להזמנת עצים, בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים במשתלות, העברה, 

 שתילה, קליטה וגידול עד למסירה לעיריה. 

שגת עצים ושתילים כנדרש, מאושרים ארגנות והזמנה מוקדמת להתשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהת

ע"י ש.פ.ע וכן ע"י המזמין )הזמנה מוקדמת ממשתלות מאושרות ע"י ש.פ.ע והמזמין, ליווי וביקורת 

במשתלות ע"י אגרונום מוסמך מטעם הקבלן ]ועל חשבונו[ ומאושר ע"י שפ"ע במהלך גידול העצים 

חינת בריאות העצים וניקיון ממחלות השתילים מבחינת גדלם ומבבמשתלות, להבטחת התאמת העצים ו

 ומזיקים(.

כנ"ל גם ליווי וביקורת במשתלות ובאתר, ע"י האגרונום הנ"ל מטעם הקבלן, להבטחת טיפולי ההכנה לעצים 

כהכנה להעברתם, אריזתם ושינועם תוך הגנה על העצים והשתילים בעת העברתם, ליווי והנחיית שתילתם 

 למסירה לעיריה. במהלך הקליטת והגידול עדוליווי 

 על הקבלן לקחת בחשבון את תאריכי שנת השמיטה ולארגן את עבודתו בהתאמה.

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.

  אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות, וכן אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה.

 של הכרעתו לפי גשם, לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או הנטיעה כולן תעבודו לביצוע איסור חל

 .כלשהן אקלימיות הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה המפקח. לא

 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים

ות, בהתאם לקבוצות דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלא

 הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'. 

 אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש.

כולל   הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא,

 בתקופת האחזקה.

ע"י מחלקת גינון. הצמחים יהיו בריאים  השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת

ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים, ובעלי נוף מסועף, כלומר יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל 

ות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(, ללא שיבוש המיכל, מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחל

 דרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.בעשבים. טיב המיכל וגודלו ע"פ הנ

 השורשים מקוצצים, והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.
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שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן למיכל גדול 

 יותר.

 הביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח.יש ל

 תילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן.יוודא הקבלן שהש

 כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני הבאתם לשטח, ופעם נוספת לפני השתילה.

 ת.המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויו

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.

ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י הקבלן  שתילה

 לביצוע העבודה.

 לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח.

 הזמנת שתילים

וחר בינהם, יערוך הקבלן הזמנה ימים מקבלת צו התחלת העבודה, או קבלת תכניות ביצוע, לפי המא  10תוך  

צע רק לאחר אישור פרטי במשתלה בעבור צמחים מיוחדים ו/או עצים בוגרים וכן פלטות דשא. ההזמנה תבו

 ההזמנה ע"י המתכנן. מותנה במסירת תכניות הביצוע לקבלן. 

מתאים הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה, יוזמנו במועד 

 להבטחה אספקתם במועד הנדרש.

 שתילה בגוש אדמה

שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו השתילים בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות 

 מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים. 

 סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את השורשים.במקרה של 

מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(. לאחר מניחים את השתיל בבור, 

השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או בקרקע 

 המשתלה.

במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש לצבוע, להלבין את הגזע והענפים באזורים החשופים, כדי למנוע 

 ת שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח.מכו

 תהליך שתילה

שעות לפני מועד אספקת השתילים לאתר, כולל כל  24יודגש שבורות הנטיעה יהיו מוכנים מראש לפחות 

 המרכיבים לפי הפרטים.
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הוא כבר הותקן, והשתילה מתבצעת לאחר  –טרם השתילה יש לוודא שבמידה ויש צורך במגביל שורשים 

 התקנתו.

ץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו. את הקרקע המשופרת מוסיפים הע

 ולאחר מילוי כל הבור.בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. יש לחזור על כך בגובה שני שליש 

ם בכל טבעת טפטפות תהיה מותקנת במרחק מהגזע על מנת לעודד התפתחות השורשי –שיטת ההשקיה 

מרחב הערוגה. יש להניח סביב העץ טפטפות באופן שלא תהיינה קרובות לגזע, במידה ולא הותקן טיפטוף  

 יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.

 פעם עד פעמיים בשבוע. בקיץ -תדירות ההשקיה 

ון שנושא המים לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת. כיו

 הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.

 מה חשוף שורש.עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, יועבר תוך שלושה חודשים עם גוש אד

 בורות לעצים 41.10

הכיר מראש את הפרטים בורות העצים בפרויקט זה הם מיוחדים ואינם סטנדרטיים, באחריות הקבלן ל

 ולבצע  לפי פרטי האדריכל .

 מידות בורות לעצים:

"תעלות גידול" במידות  -ס"מ או ערוגות המשכיות 150/150/150בשטחים מרוצפים: בור בנפח  •

 ס"מ. 130/360/150

 מ' . 1.5/1.5/1.5באזורי גינון : בור הנטיעה יהיה במידות שלא יפחתו מ  •

"תעלת גידול"  –נטיעה יהיה אורכי בהתאמה לשטח העבודה ברמות: בור ה-במדרגות חציבה •

 מ"ק.  3.5מ', ובנפח שלא יפחת מ   1.5בעומק שלא יפחת מ 

 

 ס"מ.  150היא לעומק שלא יפחת מ  "תעלות גידול" תהיה גם–בכל מקרה חפירה בערוגות המשכיות 

 .: לפי יחידהאופן מדידה

 תכולת עבודה ומחיר:

: המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י מודד, חפירה זהירה במידות בהתאם חפירה לעצים בשטחי אדמה

למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, מילוי הבור באדמה גננית מטיב מאושר על ידי הפיקוח, השקית 

הנחתה, השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, 

 ירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. עד למס

: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף לעיל בתוספת חפירה לעצים בשטחים מרוצפים

תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, בעבודה זו יש לקחת  פירוק ריצוף בהתאם לצורך, -הבאה 
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י הפיתוח/קונסטרוקציה בכתב הכמויות(, התקנת מגביל שורשים בחשבון ביצוע תקרת בטון )נכלל בפרק

 במידה ומופיע בפרט, והתקנת מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכל )נמדד בכמות נפרדת(.

ת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה ובהתאם למיקום מובהר בזאת כי הסדר

גוננים או מרוצפים. טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את אישור המפקח הבור עפ"י התכנית, בשטחים מ

 למיקומם.

 , ויש להקפיד לבצעם בהתאם לפרטים.בורות השתילה במכרז זה אינם סטנדרטיים

בל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ולוודא שאין בשטח באחריות הקבלן לק

תת קרקעיות אשר עלולות להינזק. באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים,   עבודתו תשתיות עיליות ו/או

כגון: חברת חשמל, בזק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. במידת הצורך יבצע הקבלן חפירת 

 שוש. למען הסר ספק, הכל כלול במחיר היחידה.גי

טחי הנטיעה, לרבות הכנה של אדמה גננית שעות לפני אספקת העצים לש 24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 

 למילוי הבורות. 

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את הבורות כך שלא יהוו 

לן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה מפגע בטיחותי. הקב

 כלשהי בעוברי אורח.

וסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן בנ

או ידני לפי אישורו /ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו

דות שלהלן של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה בהתאם למי

יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי 

 בור לצורך הנטיעה.

 סמוכות לעצים

ס"מ, כל עץ יש   6מ', קוטר    2.5סמוכות עץ אורן מקולף ומחוטא באורך    סמוכות לייצוב עצים בשטחי גינון :

 ברצועה אלסטית, בניצב לכוון רוח השכיחה. סמוכות עם קשירה  2לייצב באמצעות 

 : כלול במחירי העצים.אופן המדידה והתשלום

 סמוכות להגנת עצים בשטח מרוצף:

 .מ' 2.8ס"מ, גובה  8מידות: קוטר 

ורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא סימני ריקבון ו/או חדירת תכונות החומר: עץ א

 מזיקים.

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3לפי יחידת תמיכה לעץ )יחידה כוללת : אופן מדידה

 : אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה לעץ.העבודה והמחיר כוללים
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ים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד עליו יורה מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצ

 המפקח/האגרונום.

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת העצים( ובגובה הדרוש לפי 

 מידות גזע העץ. 

חלת צינורית סמוכות לכל עץ. עליהן מוש  3  -מ'    0.5הסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן ייטמנו בקרקע בעומק 

 ס"מ. 25שקופה אלסטית )שטיכמוס( באורך 

, בשתי נק' לפחות 8ס"מ לצידי העץ. הקשירה תהיה בצורת    15יצב לכיוון הרוח, במרחק  הסמוכות יועמדו בנ

 בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.

 םמגביל שורשי

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע.

 .ס"מ 150בה מידות: גו

 בחום. עמידה לחדירת מחוברים ארוגים לא תכונות החומר: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיבים

 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים

 .: מ"אאופן מדידה

 : אספקה והובלת החומרים, התקנה מליאה וייצוב לפי הוראות יצרן.העבודה והמחיר כוללים

 להגביל לא כדי התקנתם. זאת, לגבי מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא

 להתפתחות העץ השורשים )המפריעים מגבילי ללא עצים לשתול שניתן באותם מקומות העצים צמיחת את

 ורק אך -ומבנים  תמך לקירות הקרובים תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה הארוך(. בבורות בטווח

 בגובה ,שורשים מגבילי יותקנו -ויועצי התשתיות  האדריכל עם בתאום המפקח, עליהם שיורה במקומות

 .השורשים מגביל אישור קונסטרוקטור להנחת את לקבל יש לקירות הנחיית המפקח. בצמוד לפי ובקוטר

 מערכת אוורור הקרקע

 בבורות נטיעה לעצים ברצועת הרחוב ובמדרכות.

 "4בקוטר   PVCוצינור תכולה: בד גאוטכני, צינור שרשורי 

 : יחידה.אופן מדידה

 : אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.והמחיר כולליםהעבודה 

 עטוף "4בקוטר  שרשורי צינור העץ, עשוי השורשים של בית אזור לאוורור המיועד פרט והתקנת אספקה

 לפחות כריכות בשתי השורשים בית וראת אז מ"ר, המקיף/גר' 200 בצפיפות ארוג בלתי גאוטכני-בד ביריעת

 סתימת למניעת הגאוטכני יריעת הבד ע"י הוא אף יאטם בקרקע שטמון מ' לפחות. הקצה 3 של ובאורך

 ס"מ, בעל 60 " באורך4 קוטר  PVCלצינור   ויחובר מעלה יעלה השני הצינור קצה  .ומצע שורשים ע"י הצינור

 שחור בצבע יהיה לפחות. המכסה שנים 10 למשך  UVינת  לקר הניתן לפתיחה, העמיד סריג עם פלסטי מכסה
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 הבורות עקבי בכל הנטיעה, במיקום בור לדפנות הקרקע המתוכננים, בסמוך פני בגובה ויותקן

 סמוכים./הרצופים

 העתקת עץ 41.11

 עבודות הכנה להעתקת העץ

 אישורי העתקה, סימון העץ, הכרת שטח העתקה ושטח הנטיעה הסופית.

מהרשויות המוסמכות )פקיד היערות(. מיקום חריותו לקבל בכתב את האישורים להעתקה על הקבלן ובא

 נטיעת העץ המועתק ייקבע בתאום מראש עם הרשות המקומית ע"י משרד תכנון הפרויקט.

על הקבלן לקבל אישורי חפירה הן באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות 

נוגעים בדבר כמו חברת חשמל, בזק, כבלים, ת להינזק. באחריותו לתאם עם הגורמים התת קרקעיות שעלולו

מחלקת רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. כל נזק שיגרם לתשתית תת קרקעית יתוקן מיד באחריות הקבלן 

 ועל חשבונו.

ל חשבונו במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת קרקעיות רשאי המפקח לדרוש מהקבלן וע

 .חפירות גישוש לאיתור התשתיות

על הקבלן לדאוג לכל סידורי הבטיחות הדרושים לצורך ההעתקה לרבות: גידור השטח, אביזרי בטיחות, 

 שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי.

גובה הכיסוי ייקבע   מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צד ג'.  על הקבלן בעת ביצוע העבודה להיות מבוטח ביטוח

 על ידי המזמין לפני תחילת העבודה.

באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג להסדרי הבטיחות בתנועה לרבות קבלת אישורי תנועת ממשטרת ישראל 

 כולל שכירת שוטרים לשם הכוונת התנועה, הכול לפי הצורך.

מראש חיבור מים, כולל רכישת   מים לצורך השקיית העץ המועתק ולהתקין  על הקבלן לתאם מראש חיבורי

מונה מים )במידת הצורך( וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העץ המועתק, הן בשטח בו 

נמצא כעת והן בשטח אליו יועתק, לרבות אספקה והתקנת מערכת פיקוד/חיבור למערכת הקיימת, בהתאם 

 להנחיות המפקח.

הצפון ע"ג גזע העץ באופן בולט ובלתי מחיק, באזור צוואר  ל הקבלן לסמן לפני העתקת העץ את מיקוםע

השורש )נקודת החיבור לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש תעשה כך שכיוון הצפון המקורי ישמר 

 ובהתאמה לגובה צוואר השורש המקורי, אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח.

נוע תקלות העלולות לגרום לפגיעה בעץ כל הציוד הדרוש להעתקה מראש על מנת למעל הקבלן לארגן את 

(, לרבות תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות והכבילה הדרושים לשם ייצוב העץ באתר 2ביום העתקה  )שלב 

 השתילה.

ם נטיעת ס"מ מעל פני הקרקע את מיקו  80מ"מ( בגובה הבולט    10הקבלן יסמן בעזרת יתד סימון עגול )בעובי  

 כז הגזע. המיקום יסומן בלוויית המפקח.העצים החדשה, היתד תסמן את מר

 הכנת העץ להעתקה
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חפירת גישוש: על הקבלן לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה המפקח לבדיקת היקף ועומק מערכת שורשי 

 העץ המיועד להעתקה.

ות לרוויה את העצים המיועדים כשבוע לפני העתקה על הקבלן להכין גומה סביב גזעי העצים, ולהשק

 להעתקה.

 גיזום

העצים הינם צעירים ובעלי נוף מועט. יש להשתדל להימנע מגיזום העצים ולהעתיקם על נופם המלא. במקרה 

הצורך יאושר גיזום נקודתי ע"י המפקח ויבוצע לפי הנחיותיו. גיזום העצים יבוצע ע"י גוזם מוסמך ומקצועי, 

למפקח שמורה הזכות לפסול / לאשר כראות עיניו את המפקח להעסקת הגוזם, על הקבלן לקבל את אישור  

 הגוזם. הגוזם ילווה את כל שלבי העתקה, לרבות שלב חיתוך השורשים שיבוצע ידנית ע"י הגוזם.

במידה ולא יינתנו הוראות מיוחדות ע"י המפקח יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי ההוראות הבאות: יש לגזום 

פעולת העברה, יש לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר ות נמוכים המפריעים לענפים/זרוע

ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ בשלמותם, העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו 

זום עד בסיסם )אין להשאיר זיזים( וענפים/גזעים שילדיים יושארו שלמים ובלתי גזומים. בכל מקרה אין לג

משליש מנפח העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת הגזע והענפים בעת ביצוע   ולהסיר יותר מאשר

 הגיזום.

 כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

ז מינימאלי מלאה של "לובן", ריכוענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ו

40%. 

 עטיפת הגזע המרכזי:

למניעת פגיעה בגזע בעת העתקה על הקבלן לעטוף בבד יוטה )כותנה( חום או לחילופין ביריעה גאוטכנית את 

 הגזע הראשי.

 כיסוי נוף העץ המועתק ביריעת צל:

יתר. יש נוף העץ למניעת דיות במידה וההעתקה תתבצע בחודשים החמים )שלא כהמלצתנו(, יש לכסות את 

ימים לאחר העברת העץ למקומו  14, רשת צל זו תשמש לפחות 50%לכסות את כל עלוות העץ ביריעת צל 

 הסופי, או בהתאם להוראות המפקח.

 ריסוס נגד מזיקים:

במהלך תקופת ההמתנה להעתקה ואחרי פעולות ההכנה יש לדאוג לריסוס העלווה בחומרים נגד כנימות 

 פי הוראות המפקח בלבד.פיטריות/ מזיקי גזע לעלה/

 

 העתקת העץ לאתר הנטיעה הסופי

 כללי
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 על הקבלן להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לרבות:

 התקנת מערכת השקיה כנדרש. •

 הסדרת דרך זמנית להובלת העץ. •

העדיפות היא לשטח(,    על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית לכיסוי )שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה

 לאדמה מקרבת גוש העץ המקורי.

 אספקה והכנת קומפוסט וכפיסי עץ לחיפוי עליון.

 הכנת אמצעי קשירה ועיגון במידת הצורך.

 ניתוק בית השורשים

על הקבלן להתארגן מראש לספק לשטח את החומרים והציוד הדרוש לצורך ביצוע העתקה, לרבות: מחפרון 

 ים ידני, חומרי ריסוס, ניילון ניצמד וכו'.תוך שורשבעל כף צרה, ציוד לחי

ניתוק השורשים יבוצע בהתאם לאישור המפקח בהתאם לשיקולי מזג אויר והציוד הנדרש. לא תורשה 

העתקה בימי חמסין ו/או בימי סערה, מועד העתקה נתון לשיקול דעתו הבלעדית של המפקח ויתואם מראש 

 מוכן עם כל הציוד הדרוש. כי הקבלןעם הקבלן ורק אחרי שהמפקח משוכנע 

 עבודות העתקה יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.

 אופן ניתוק בית השורשים:

מ' ממרכז הגזע. הפעולה תבוצע באיטיות ובזהירות תוך התקדמות  1על הקבלן לחפור ברדיוס של לפחות 

 מהחוץ כלפי פנים.

מ' ממרכז הגזע )ובהתאם לגודל בית  1 -ביב הגוש ובמרחק של כמ' ס 1 -על הקבלן לחפור לעומק של כ

השורשים והוראות המפקח בשטח(. החפירה תבוצע בניצב לרדיוס הגוש כך שיהיה חיתוך נקי של שורשים. 

ת משור מכני, עתים מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן ידני בעזר  –על הקבלן להיערך לגיזום ידני  

 וכו'. אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או שבירה גסה של שורשים היקפיים. מושחזים, מזמרות

ס"מ במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או   2בגמר חיתוך השורשים יש למרוח כל חתך שורש שקוטרו עולה על  

 חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

פטריות בחומרים הבאים:  על הקבלן לרסס את אזור החפירה נגד מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים

בתמיסה, יש לערבב  0.1%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  1גרם אבקה ל  1דלסן + קוציד ביחס של 

בריכוז   KIPAאת התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה מסוג  

 .ppm 2,000של

חלקו התחתון של גוש השורשים, הפעולה תבוצע בהדרגה פרון יש לנתק באיטיות ובזהירות את בעזרת מח

 מכל צידי הגוש.

עם השלמת הרמת הגוש וחשיפתו על הקבלן לעטוף את כל גוש השורשים בכל היקפו ותחתיתו ביריעת "ניילון 

 נצמד" ולהדקו באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית גוש השורשים.
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 העברת העץ

שאית מנוף כנדרש, הנפת העץ לא תתבצע מגזע העץ בשום מקרה. ההרמה העברת העץ תבוצע בעזרת מ

 תתבצע מתחתית גוש האדמה בלבד.

 את ההעברה יש לעשות בצורה איטית ורצופה כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים ויישאר בשלמותו.

בלבד למניעת  יגון העץ למשאית יעשה ע"י חגורת בדהעצים יועמסו על גבי משאית בעלת דפנות פתוחות, ע

 חבלה בגזע.

גוש השורשים יונח בצורה אנכית כשגזע העץ  זקוף על משטח הסעה בעל כושר הובלה כנדרש, קשור ומהודק 

שעות  3ויוסע למקום הנטיעה באיטיות, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, ההעברה תבוצע תוך 

 מהקרקע.מניתוקו 

 בור הנטיעה ונטיעת העץ

 -ה ייקבע בהתאם לקוטר גוש השורשים. מידות הבור: אורכו, רוחבו ועמקו יהיו גדולים בגודל בור הנטיע

 ממידות גוש השורשים המועתק. 1/3

 על הקבלן לחפור ו/או לחצוב מבעוד מועד את בור הנטיעה.

ה, חומר החפירה / חציבת הבור יפונה מהשטח אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיע

 שפיכה מאושר ע"י הקבלן ועל חשבונו. לאתר

על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח, אדמה זו תוערם ליד 

 בור הנטיעה.

 במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח, הנטיעה תבוצע בבור מלא מים.

מד ולהניח את גוש שורשי העץ במרכז בבור הנטיעה, יש להסיר לחלוטין את הניילון הנצטרם הנחת העץ 

 הבור על גבי שכבת המצע כמפורט מטה.

העץ יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה, חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת בקומפוסט 

השורש הסופי כך שיתאים לפני השטח  . תוך הקפדה על גובה צוואר5%בשיעור  801מאושר העונה על תקן 

תאם לכיוון הצפון המקורי, אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח. כל זאת בשעה שהעץ הקיימים ובה

 מוחזק ע"י המנוף, העץ ישוחרר מכבלי המנוף רק לאחר ייצובו.

 בגמר מילוי האדמה והידוקה הידני על הקבלן לבצע גומת השקיה ולהשקות לרוויה גומה זו.

להסיר את הקשירות. יש להניח את קו הטפטוף ר מסתיים שלב מילוי האדמה והעץ עומד יציב, יש כאש

במעגלים כך שיכסה את כל השטח מעל לבור הנטיעה, יש לקבע את הצינור לקרקע בעזרת יתדות עיגון 

עץ מתאימות ולבדוק את תקינות מערכת ההשקיה שהוכנה מבעוד מועד. לאחר מכן יש לפזר שכבת כפיסי 

 ס"מ. 10וחות הטפטוף, עובי השכבה לפחות )רסק גזם( מעל כל שטח בור הנטיעה על גבי של

על הקבלן לבצע עבודות תמיכה ייצוב וכבילה מייד עם סיום השתילה במידת הצורך. למען הסר הספק, 

 שיטת הכבילה תיקבע ע"י מהנדס הפרויקט.
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 ל הגוש המועתק ומאידך שלא יוצף הגוש.על הקבלן להפעיל את מערכת ההשקיה כך שתישמר לחות בכ

 אחזקת העץ המועתק באתר הנטיעה הסופיטיפול ו 

חודשים( מיום ההעתקה ועד יום המסירה הסופית   12אחזקת העץ המועתק תעשה במסגרת אחריות הקבלן )

 ללא כל תוספת מחיר, על הקבלן לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות לרבות:

 יש לדאוג להשקיית העצים לפי התכנית הבאה: –עבודות השקיה  .1

 ליטר/מ"ר/יום(. 1: פעמיים בשבוע למשך שעה אחת כל פעם )12,1-2חודש  .א

 ליטר/מ"ר/יום(.1: פעמיים בשבוע למשך שעתיים כל פעם )10-11, 3-4חודש  .ב

 ליטר/מ"ר/יום(. 8: פעם בשבוע למשך שש שעות כל פעם )5-9חודש  .ג

 ני להצלחת ההעתקה!יודגש כי נושא ההשקיה הוא חיו

 עבודות גיזום. .2

 מחלות.ריסוס נגד מזיקים ו .3

 דישון. .4

 ייצוב העץ. .5

 הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח. .6

 הנחיות לשימור באזור שטח העבודה

 לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן דרכי גישה ומקומות עמידה עם מנהל הפרויקט.

העבודה תתבצע ללא גרימת נזק כלשהוא לצמחים או לאלמנטים דוממים בסביבה ובכלל זה: עצים, 

 שיחים, קירות בנויים, מדרגות, מערכות השקיה וכו'.מדשאה, 

 הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק שיגרם תוך כדי עבודת ההעתקה.

 תו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק, החלט

 שתילת דשא  41.12

 או באחד ממסמכי החוזה.מין או זן הדשא ומקורו, יהיה כמצוין בתכנית 

השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה. אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריות 

 לקליטת הדשא ולכיסוי השטח.

, בריא, נקי מעירוב בזני דשא אחרים )אלא אם צוין אחרת( ונקי חומר השתילה יהיה מזוהה בוודאות

 מעשבים ופגעים.

 מקרקע בעלת הרכב מכני דומה לקרקע הגן, או מקרקע קלה יותר.מרבדי הדשא יובאו 

חומר השתילה יובא לשטח תוך הקפדה על שמירת לחות השתילים ואוורורם ושמירתם במקום מוצל ומוגן 

תבוצע מיד לאחר הוצאת המרבדים מהמשתלה. ההובלה תעשה בשעות קרירות של היום או מרוח. ההובלה  

 בשעות הלילה.
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ה יעשו בקרקע לחה מעט, אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח וזאת במקרה של אדמה קלה, עבודות השתיל

 לה.שעות, מזמן ניתוק המרבדים במשת 24או כאשר שותלים בעונת הגשמים. הנחת המרבדים תהיה תוך 

מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע, תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים. יש להבטיח מגע טוב בין 

ית המרבד לקרקע. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. השלמת קצוות תעשה ברצועות תחת

 ובחלקי מרבדים.

 צים והתפרים בין המרבדים.בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול, את שולי הדשא ואת כל החרי

רוויה להנחתה עם גמר השתילה יש להדק את השטח בעזרת מעגילה. לאחר ההידוק יושקה השטח השקיית  

וליצירת מגע הדוק יותר בין הקרקע למרבד הדשא. לאחר מכן במשך מספר ימים, יושקה הדשא מספר 

ן לחכות עם ההשקיה לגמר כל שתילה, השקיות בשעות היום, עד לקליטתו ולבלובו. בשטחי דשא גדולים, אי

 אלא יש להשקות חלקים מהשטח במהלך השתילה.

ק"ג   15לול השמדת עשבי בר, דישון ע"י גפרת אמון )דשן חנקני( בכמות של  הטיפול בשטח לאחר השתילה יכ

 לדונם אחת לשבועיים, כיסוח אחת לשבוע החל מהשבוע השני וטיפול במחלות ומזיקים, הכל עד להתבססות

 מלאה.

 אספקת והנחת מרבדי דשא

ל אישור המפקח על מקור מין או זן הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה, יש לקב

הדשא. השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה בשטח המשתלה. אישור זה אינו 

מאבחנה מאוחרת להמצאות עשבים או זני פוטר את הקבלן מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה 

 דשא זרים. 

שגדלו אך ורק על מצע של אדמה קלה ונקיים  כנ"ל. אספקת מרבדים עיבודים, זיבולים, דישונים, יישורים

מכל עשביה ומזני דשא שלא הוזמנו. המרבדים יסופקו בשעות הבוקר המוקדמות, כשהם מכוסים במשך 

 הנסיעה, ויונחו  בצורת בנית לבנים ומצעם לא יהיה יבש. 

  נהוג בהנחת מרצפות(.מסמנים בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה )כמו ש

המרבדים יהיו צמודים אחד לשני בצורה מקסימלית ובאופן ש"התפר" יהיה קטן ביותר. יש להקפיד על 

גובה אחיד של המרבדים בחיבורם בתפרים, ולפיזור חול בין תפרים לא מלאים ובשולים לאחר ההנחה, יש 

 לדאוג ללחות קבועה והשקיות רצופות עד להשרשת המרבדים. 

 ק"ג. 70/50עבור עם מעגילה ף הנחת המרבדים יש לבסו

 במקרה של הנחה בגלילים יש לחתוך ולסלק שרידים של רשת הגלילה שיבלטו לפני השטח.  

 השקית מרבדי דשא

ימים   7-5מ"ק לדונם(. כעבור    9-6מ"מ ליום )  9-6סה"כ    -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר  

מ"מ ואחר כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים  7-5ם אחת ביום בכמות מרווחים את ההשקיות לפע

ק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים   3ימים מוסיפים דשן חנקני בכמות של    14בהתאם להוראות המפקח. כעבור  

 מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמה תחת המרבד. 
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  700אספקה והתקנה של יריעת חיפוי גאוקו  41.13

 .או ש"ע( 700גר'/מ"ר )גאוקו  700וקוס במשקל יריעה ארוגה מסיבי קחיפוי מדרונות ב

 מפרט לחומר 

הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף או ש"ע העומדת   –  700החומר לחיפוי המדרון יהיה יריעה ארוגה מסוג גאוקו  

 בדרישות הבאות:

 סחף ביחס  4.3% -נבדקה ע"י התחנה לחקר הסחף ואושרה על ידה כמותירה פחות מ •

 לביקורת.

 סיבי קוקוס(. 100%ה ארוגה מחוטים  הטוויים מסיבי קוקוס טבעיים בלבד )היריעה תהי •

 מ' לפחות. 50מ' ואורכה  2מ' או  4רוחב היריעה יהיה  •

 היריעה תהיה רציפה באריגתה: חוטי השתי וחוטי הערב יהיו רציפים לכל רוחב היריעה ואורכה.  •

 היריעה תהיה ללא קפלים ותסופק בגלילים.  •

 גר' למ"ר. 700ה לפחות משקל היריעה יהי •

 ס"מ. 1.5 -ס"מ ל 1גודל הפתחים בין חוטי היריעה יהיה בין  •

 .lbs/inc 112/53כח הקריעה במצב יבש יהיה במינימום  •

 lbs/inc 110/47כח קריעה במצב רטוב יהיה מינימום  •

 .51/36יהיה מקסימום אחוז ההתארכות במצב יבש  •

 . 64/47אחוז ההתארכות במצב רטוב יהיה מקסימום  •

 בעלת "אישור לשימוש במוצר" מטעם מע"צ. •

 

 מפרט ליישום

 לעיל. 5פריסת הרשתות תיעשה רק לאחר ביצוע עבודות ההכנה המקדימות כמפורט בסעיף 

ביל לקו זרימת המים )בניצב הרשתות יפרסו על גבי המדרון מקצהו העליון של המדרון ועד לתחתיתו במק

 ס"מ לרוחב הרשת.  20-30  -ס"מ לאורך הרשת ו  15-20וך חפייה של  לקוי הגובה(.  פרישת הרשתות תיעשה ת

ס"מ   50ס"מ לפחות ובמרחק של    20בקצהו העליון של המדרון יש לטמון את קצה הרשת בתעלה בעומק של  

 ראש המדרון "כתף" מחופה ביריעה.לפחות מקו הדיקור העליון של המדרון באופן שתיווצר ב

ס"מ  25 -30מ"מ בצורת ח באורך של  6יתדות עיגון מברזל קוטר  יש לעגן את הרשת לקרקע באמצעות

יתדות לכל מ"ר. מערך היתדות יהיה   3בהתאם לסוג הקרקע כך שלא יוכלו להישלף במשיכת אצבע. נדרשות  

 ב"סגול".

לא מתוח, כך שהרשתות ייצמדו לפני הקרקע על גבנוניה. את יש להקפיד על פרישת הרשתות באופן רפוי ו

יתדות יש להתחיל מלמעלה כלפי מטה.   את הקצה התחתון של הרשתות יש לטמון בתעלה רדודה נעיצת ה
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ס"מ, או לחלופין, לקפל אחורה ולמעלה המדרון כך שלא תישאר בתחתית המדרון יריעה הניתנת  10-20

 לפרימה.

 אחריות 

מקרינה, טמפרטורת  חודש. במידה והיריעה תינזק 18יהיה אחראי לעמידות היריעה למשך  הקבלן המבצע

 קרקע, או תתנתק מהקרקע מסיבות סחף מים ו/או רוח, תחול על הקבלן חובת התיקון על חשבונו.

 ביצוע התיקון יתבצע תוך שבועיים מההחלטה על כך, אלא אם נקבע על דעת המפקח מועד אחר. 

 מדידה ותשלום

תף, שטחי החפיות יימדדו פעם אחת מ"ר שטח מדרון מחופה ביריעה. תימדד גם הרשת שבתעלת העיגון ובכ

בלבד. המחיר למ"ר כולל את אספקת כל חומרי העזר לרבות  יתדות העיגון וכן  כולל את ביצוע תעלת העיגון 

 העליונה. 

 עבודות הכנה מקדימות ועבודות משלימות

ודא מוכנות להלן פרוט של עבודות הכנת השטח שאינן נכללות בסעיף זה ואינן משולמות בו, קבלן המבצע יו

השטח לפני תחילת יישום הרשתות, שכן יש להן השלכה על האיכות  הכוללת של המדרון המחופה ביריעה 

 )או ש"ע(. 700הארוגה מסיבי קוקוס: גאוקו 

 הכנת הקרקע להתקנת היריעה

קע. רון צריכה להיות ישרה ללא בורות וגבנונים כך שליריעה הפרוסה יהיה מגע מירבי עם פני הקרקרקע המד

יישור הקרקע צריך להיעשות באמצעות מחפר עם זרוע מתאימה באורכה )במידת הצורך זרוע ארוכה 

אך בעלי במיוחד( וכף חלקה ללא איזמלים. היישור צריך להיעשות ללא הידוק כך שפני הקרקע יהיו ישרים 

 קרקע מפוררת המתאימה לביסוס צמחייה.

ר לסיום עבודות העפר במדרון, לפני התפתחות צמחיית התקנת היריעה צריכה להיעשות סמוך ככל האפש

בר מקומית ולפני החורף על מנת להגן מיידית על המדרון מפני סחיפה ולשמור על פני שטח ישרים וחסרי 

 ערוצי סחיפה בעת התקנת היריעה.

 

 חריצים ותוספת קרקע  מילוי

ש לבצע מחדש את עיצוב פני המדרון לעיל, נוצרו במדרון ערוצי סחיפה י 5.1אם בניגוד להנחייה בסע' 

במחפר כף חלקה באופן שתחפר כל השכבה עד לתחתית הערוצים ותמולא מחדש. רק במקרה של חריצי 

ם ע"י מעברי שרשרת זיזים  עם ס"מ ניתן לסתום את החריצי 5סחף רדודים בעומק שלא עולה על 

ות מפלסות ידניות )פיוז'ים(, ק"ג לפחות או בעבודת ידיים באמצע 250משקולת סובבת במשקל של 

 מגרפות או מעדרים.

ס"מ ניתן לבצע את מילוי החריצים בעבודת ידיים בשכבות  5במקרה של חריצים בודדים בעומק העולה על 

 ק"ג.  5יש ידני ס"מ המהודקות באמצעות מהדק פט 15של 
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יה ממינים פולשניים הקרקע למילוי צריכה להיות זהה אודומה מאוד לקרקע המקומית של המדרון, נקי

 ומצמחיה רדורלית כגון ברקן, גדילן, חוח, גומא הפקעים וכיוצ"ב.

ות במידה ונקבעה זריעת מינים תרבותיים או מיני בר באחידות המין )מונוקולטורה( מקור הקרקע  צריך להי

 מ' )אדמת עומק( . 1.5מעומק העולה על 

 הדברת עשבייה

תבססה במדרון צמחייה לא רצוייה, יש להדבירה באמצעות חומר לעיל ה 5.1אם בניגוד להנחייה בסע' 

הדברה מסוג מאושר מראש על ידי הפיקוח,  או לחילופין לעקר את הקרקע ע"י טיפול טרמי. הכל רק באישור 

 צע הדברת עשבייה ע"י שימוש בחומרים מונעי נביטה.המפקח. בכל מקרה אין לב

 השקיה מערכת

 תאם לתוכניות.התקנת מערכת ההשקיה תעשה בה

ראשית יש להתקין לתוך הקרקע את הצינורות המובילים  ו/או המחלקים ו/או המנקזים,  –שלבי ההתקנה 

ל קרקעית הכוללת את לאחר מכן יש להתקין את היריעות ובשלב הסופי להתקין את מערכת ההשקיה הע

 שלוחות הטפטוף ו/או הממטירים.

 התקנת הממטירים בניצב למישור המשופע. למניעת נגר על פני המדרון יש להקפיד על

 שילוב צמחיה ביריעות 

יש לבצע את הזריעה תחילה ולאחריה לפרוש את היריעות בגלגול בלבד כך  –צמחיה זרועה  •

 שהזרעים לא ייגרפו ולנעוץ את יתדות העיגון. 

קטנים  עצים בעלי גוש שורשים גדול רצוי לשתול לפני פרישת היריעה. בשתילים -צמחיה שתולה  •

 Tהפוך כך שרגל האות  Tבצורת   יש להתקין את היריעות תחילה ולאחר מכן לגזור בהן חתך 

פונה כלפי מעלה המדרון, לקפל מעלה את שולי ההיריעה ובמשולש שנוצר לשתול את השתיל. 

לאחר השתילה יש להחזיר את שולי היריעה למקומם כך שגבעול השתיל יבצבץ דרך החתך שנותר 

  ביריעה. 

 מפרט לעבודות זריעה בהתזה )הידרוסידינג(   41.14

 2מדבר יהודה רמת ייצוב  לאזור ספר

 כללי -זריעה בהתזה 

ייצוב מדרונות בזריעה בהתזה דורש מיומנות מקצועית וציוד המתאימים במיוחד לשיטה זו. על הקבלן 

 ה.להעסיק אנשי מקצוע המכירים את השיטה ואשר ברשותם הציוד המתאים לביצוע

עו עבודת זריעה בהתזה )הידרוסידינג( הקבלן יבצע את העבודה באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שביצ

 דונם לפחות. 100בשטח של 

 –בתחילת החורף  –מועד ביצוע: זריעה בשטחים ללא השקיה תבוצע בעונת הגשמים בלבד, עדיפות ליבצוע 

 לה.נובמבר. הביצוע מותנה בתאום ואישור בהתאם לתנאים א
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 אספקת זרעים מיצרני זרעים )זרעים מסחריים(

רכישת זרעים לאתר תהיה רק מפירמות מוכרות לייצור זרעים. הזרעים יסופקו באריזות שלכל אחת מהן 

תוצמד תוית המכילה את הנתונים הבאים: שם היצרן וכתובתו, שם הסוג והמין )שם עברי ושם בוטני(, אחוז 

 זרעים או לחלופין מספר הזרעים בגרם. 1000הניקיון, אחוז הנביטה, משקל 

 זרעים מאיסוף מקומיאספקת 

איסוף הזרעים ייעשה רק מתחום רצועת השטח המתוכנן להפרה. במקרה של חוסר במינים דרושים בתוך 

הרצועה, ניתן יהיה לקצור כמות מוגבלת של  תפרחות זרעים מחוץ לרצועת השטח המופר במרחק שלא יעלה 

מוכרת. איסוף זרעי האם מחוץ לרצועה המופרת , ולהרבות אותם במשתלת ריבוי זרעים ק"מ ממנה 10על 

יהיה בתאום ובפיקוח רשות הטבע והגנים )רט"ג(. הקבלן יישא בהוצאות רט"ג לפיקוח על איסוף חומר 

 הריבוי.

ינים להלן רשימת המינים המתאימים לזריעה באתר, הקבלן יבחר את המינים מרשימה זו ויוכל להציע מ

 נוספים המתאימים לאזור:

 

 יןשם המ

 

 שם בוטני שם המין שם בוטני

 Alcea setosa חוטמית זיפנית Antirrhinum majus לוע הארי גדול

 Satureja thymbra צתרה ורודה Sarcopoterium spinosum סירה קוצנית

 Hyparrhenia hirta זקנן שעיר Cistus salviifolius לוטם מרווני

 Cistus creticusVerbascum לוטם שעיר

sinuatum 

 Majorana syriaca אזוב מצוי

 

שמשון  Coridothymus capitatus מקורקפת קורנית

 השלחופיות

Helianthemum vesicarium 

 Asphodelus ramosus ית גדולהעיר Teucrium capitatum געדה מצויה

 Hyparrhenia hirta זקנן שעיר Piptatherum blancheanum נשרן מכחיל

 

 Suaeda asphaltica אוכם מדברי Ononis natrix שברק מצוי

 Reaumuria hirtella אשליל שעיר Suaeda aegyptiaca אוכם מצרי

http://flora.org.il/plants/systematics/antirrhinum
http://flora.org.il/plants/systematics/sarcopoterium
http://flora.org.il/plants/systematics/satureja
http://flora.org.il/plants/systematics/cistus
http://flora.org.il/plants/systematics/cistus
http://flora.org.il/plants/systematics/verbascum
http://flora.org.il/plants/systematics/coridothymus
http://flora.org.il/plants/systematics/helianthemum
http://flora.org.il/plants/systematics/teucrium
http://flora.org.il/plants/systematics/asphodelus
http://flora.org.il/plants/systematics/piptatherum
http://flora.org.il/plants/systematics/hyparrhenia
http://flora.org.il/plants/systematics/ononis
http://flora.org.il/plants/systematics/suaeda
http://flora.org.il/plants/systematics/suaeda
http://flora.org.il/plants/systematics/reaumuria
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אהרונסוניה 

 פקטורובסקי

Aaronsohnia factorovsky מלוח קיפח Atriplex halimus 

 

 טיפול מקדים בזרעים

הזרעים ויפרידם משאר חלקי הצמח )מוץ( על מנת לאפשר מגע מירבי של הזרע עם תמיסת הקבלן יחשוף את  

 ההתזה והקרקע.

יבצע לדגימות אלו מבחני נביטה באמצעות מעבדת זרעים הקבלן ידגום בנאמנות את הזרעים שאסף ו

מוסמכת. המבחנים יכללו מבחן ניקיון ומבחני נביטה )הצצה( שייעשו ע"פ משקל, או לחלופין מבחני נביטה 

וקול שיטת באחוזים בתוספת מבחני משקל הזרע. מבחני הנביטה ייעשו על גבי מצע חול לח לפי פרוט

 SOS (Seed On Soil .)הבדיקה 

נתונים המעבדה יוזנו למערכת ממוחשבת לחישוב מינון תערובת הזרעים בהתאם לחיזוי הנביטה כדוגמת 

יוגשו  –של הדר מערכות. תוצאות המודל הכוללות את משקלי הזרעים למיניהם בתערובות  FixMixמודל 

 לאישור האדריכל.

 דוד מקורר. ניקיונם ועד למועד התזתם באתר בחדר ביהזרעים יישמרו ממועד סיום 

 התזת תמיסת הזרעים

 הקבלן לא יחל בהתזת תמיסת תערובת הזרעים בטרם השטח מוכן לזריעה.

 היישום בהיעדר מערכת השקייה יתבצע בסוף הקיץ, בסתיו ובתחילת החורף.

דוהה בגוון ירוק, הסיבים מסוג מצע ההנבטה יכיל את הרכיבים הבאים: סיבי עץ מחוטאים וצבועים בצבע 

Mat  Fiber    או ש"ע( בכמות של(דבק טבעי מסוג    6%ק"ג לדונם, בתוספת    275Mat Tac   ובתוספת ,)או ש"ע(

 ק"ג לדונם. 15דשן מורכב בשחרור איטי בכמות של 

ת על מנת לשמור על הומוגניות התמיסה יש להשתמש במכונת זריעה בהתזה בעלת מערבל מכני ובעלת מערכ

 למיכל המכונה לאחר שהתמלא כדי רבע מנפחו.סחרור. יש להכניס את תערובת הזרעים 

 3/4על מנת לשמור על טיב ציפוי הדשן לשיחרור איטי, יש להכניסו למיכל המכונה לאחר שהתמלא כדי 

 מנפחו.

הקפדה התזת הזרעים תעשה בהתאם לתוכנית הזריעה המאושרת ע"י האדריכל. התזת הזרעים תעשה תוך  

 התמיסה. על אחידות הפיזור ואחידות עובי שכבת

 אחריות לייצוב

אחריות המבצעים הינה להפחתת סחיפה )ארוזיה( הנובעת מגשם הניתך ישירות על גבי המדרון עליו נעשית 

 לפחות. 95%הזריעה בהתזה בשעור של 

 5%ם( העולה על במקרה של ארוזיה ניתזת או ארוזיה ערוצית בשעור משקל משקעי סחף )סדימנטי

 טופל, מחוייב הקבלן לתקן את ערוצי הסחף ולבצע התזה חוזרת על חשבונו.ממשקלם באזור מקביל בלתי מ

http://flora.org.il/plants/systematics/aaronsohnia
http://flora.org.il/plants/systematics/atriplex
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 אחריות לצמחייה

 בתום שלושה ושישה חודשים מתאריך היישום יבדקו שיעורי הנביטה והתפתחות הצמחייה כדלהלן:

 ים למ"ר.נבטים חד שנתי 20שיעור נביטה מינימלי  –חודשים  3בתום  •

נבטים רב שנתיים  200 –נבטים חד שנתיים למ"ר ו  50ימלי שיעור נביטה מינ –חודשים  6בתום  •
 לדונם.

 שיעורי נביטה מתחת לערכים אלה יחייבו את הקבלן לביצוע חוזר של זריעה בהתזה על חשבונו.

 

 מדידה ותשלום

יעשה במישורי השיפוע )ולא המדידה והתשלום לפי מ"ר שבוצע בעונת היישום הראשונה. המדידה ת

 בהיטלים(.

ם כולל את כל החומרים לרבות חומר הייצוב, הדשנים והזרעים וכן את כל ההוצאות הכרוכות התשלו

 יום ממועד הזריעה בהתזה. 60ביישום החומרים על גבי המדרון ואחזקת השטח למשך 

 

 מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה  541.1

 כללי .001541.

לפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ו

 האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין. 

כנת ומאושרת על ידי התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעוד

 מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר תכנית מצב קיים AS MADEום העבודה תכנית אימות על המבצע להגיש למזמין העבודה בסי

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   בשטח לאחר הביצוע.

הדרושים להתקנתם, וכל העבודות  כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור

 הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

ך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך שלא תפגע הקבלן יהיה ערו

 ההמשכיות והתקדמות העבודה.

לת אישור המפקח על השלב ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קב

 המבוצע.

ה שהוצא על ידי משרד הביטחון מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקי

 .41.03פרק  –

במידה ובאזורי הפרויקט קיימים ראשי מערכת ומחשבי השקיה, יש לפרקם בצורה זהירה ולהעביר למחסני 

 האחראי על ההשקיה בעיריית ירושלים. העירייה, העבודה תעשה בתאום עם
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המתוכנן יש לחבר המערכת במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשקיה הקיימת בגבולות השטח 

 הקיימת לחדשה בהתאם להנחיות הנהלת הפרויקט ומתכננת ההשקיה

חיבור הנדרשים, מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי 

 הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.

 

 השקיהביצוע מערכת   .011541.

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים 41.15.01.01

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר להנחת השרוול ע"י ניסור 

או הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות   אספלט

ד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון השונות ולא תשלום בנפר

, יהיה כלול הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים

 במחירי היחידה השונים.

 ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 

 עמיד למים. ן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבעיש לסמ

על הקבלן   –השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  

לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה 

 עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות. ואין. עבור

מ"מ דרג   110מינימלי  יהיה מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים בקוטר  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  

ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. במעברי כביש רוחב  100או בהתאם לתכנית. ראש השרוול בעומק  10

 חפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.ה

או  6מ"מ דרג  75-50עשויים פוליתילן ללחץ מים בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 

, בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות. ראש השרוול טמון 10מ"מ דרג  110פוליתילן ללחץ מים בקוטר 

 י הנחיות המפקח.ס"מ. השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפ 40בעומק 

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית המדידה: שרוול 

 במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. 

ולל: אספקה, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת כל העבודות המחיר כ

 לא.הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מ

 תאי בקרה 41.15.01.02

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא הביקורת. המכסה 

ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה   20השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום  בגובה הריצוף. מרחק בין תחתית  

 ס"מ. 10שכבת חצץ בעובי 
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, או 20 -ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח, הבטון מסוג ב 20X20חתך הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון ב

 ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.

ת ומכסה דגם "מורן" של וולקן או ש"ע. כיסוי פני ס"מ עם טבע 80בריכת בטון בקוטר  –בריכה במדרכה 

בעת ומכסה בטון. מכסה בריכת בטון עם ט –המכסה יהיה בהתאם להנחיות האדריכל. בריכה בשטח גינון 

 הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה". 

העבודות תא ומכסה המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל  –המדידה: יחידה 

 הדרושות.

 צנרת פוליאתילן .021541.

 מחברים 41.15.02.01

 לכלוך פנימה.יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת 

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף או מתחת לריצופים, 

פלסאון", "פלסים" או ש"ע. חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "

 פלסאון" ש"ע. אין להשתמש בתחיליות ומחברי שן.  16Mמחברי "

 ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".חיבורים בצנרת 

 המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.

מצמדים,  -מר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, אביזרי חיבור מחיר היחידה כולל: אספקת החו

 מים לפני הכיסוי.ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת הצינורות בלחץ 

לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא תוספת עבור 

 ודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.מחברים שיש להוסיפם במהלך העב

כל כלול במחיר צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול וה

 היחידה.

 

 פרישת הצנרת וחיבורה 41.15.02.02

טח מגונן צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא עוברת בש

 תעבור בשרוולים.

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון 

 ם בכל  צומת.בצבעים שוני

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר.

 מ"מ. 25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר 
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 ים           ממטיר .031541. 

 ס"מ משולי הדשא. 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של 

 במחיר היחידה.נגר פנימי. כולל -טיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אלממ

חיצוני יורכב, במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר שהורכבו הממטירים -אל נגר

 הנובעת משיפועי גבהים.בשטח ונוצרה נזילת מים 

נגר ואחר הרכבת הממטיר -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-מחיר כולל: אספקת אל

 מחדש.

 ר קומפלט.מדידה: יחידת ממטי

בהתאם לנדרש. סוג הממטירים  מחיר יחידת ממטיר וגיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל

 יאושר ע"י המתכנן או המפקח.

 קווי טפטוף .041541.

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה 

 פייני לטפטוף.להוסיף להוראות את האו

ליטר/שעה. הטפטפת  2הטפטפת  מ"מ ספיקת 16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר 

 אינטגרלית בצינור.

 בכל השיחיות יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. 

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.

ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת   30קוטר ויונחו בעומק    הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו

 מ"מ, אם לא נאמר אחרת בתכנית. 32ר קווים מחלקים ומנקזים יהיה הבטון(. קוט

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד + פקק, בהתאם 

 רות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינו

 טוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. קצה שלוחת טפ

 ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י "עומר" או ש"ע.  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר 

 ברזל ובטון. בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מ

 רות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.יונחו הקווים לאורך השו -בשיחים

קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ 

 ני הביצוע.התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפ

מ"מ  6וצבו ביתדות ברזל מגולוון פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות יי

 מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30בצורת ח באורך 
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שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות  -בשטחים מדרוניים 

 לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל צמח.יונחו 

 ר אורך. המדידה: שלוחת טפטוף במט

מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, ושלוחות הטפטוף הרכבתה, 

 הכל בהתאם לנדרש. –הצנעתה, ווי ייצוב 

, יתקין הקבלן על חשבונו תופס טיפה על יד כל במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה

 היחידה.צמח כלול במחיר 

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.  -לעצים 

 ליטר/שעה. 3.5סביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף , טפטפת 

מ. כל טבעת ס" 30לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע במרחק  15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת: 

 יתדות כנ"ל.    3 -תיוצב ב 

 ר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      ביצוע טבעות יהיה לאח

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י הפיקוח או בהתאם 

 לתכנית תאום מערכות. 

ינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצ

 גומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.מ"מ ל 16עיוור 

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 

מחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה בעזרת מצמד 

 לקו המים.

 

 

 ה(ראש מערכת )ראש בקר .051541.

מיקום הראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים.  

 יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

 מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.

 . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי "

 ני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית.מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפ

ורקורד   1/2היו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי ואקום  "ומעלה י  1מקוטר "

 או בהתאם למצוין בתכנית.
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למדידת  במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל מדכנים

 ורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.לחץ, או מ

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.

 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט 

המחיר כולל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש המערכת למקור המים, 

 ודות המפורטות הדרושות.חריות טיב וכל העבלמחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, א

 כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם צוין אחרת בתכנית.

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט בתכנית.  )לא 

 ת(.מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכ

, רקורדים, אבזרי חיבור, ארגז הגנה בהתאם 3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2ז"ח, המחיר כולל: מ

למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח, אספקה והרכבה. בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל 

 בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד הבריאות. 

 

 ן ראש מערכת ארו 41.15.05.01

יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע בתכנית, בכמויות או  הראש

 ע"פ הנחיות הפיקוח. 

 ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.

ס"מ  10ם, לפחות אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידי

 הדופן. אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.מ

 גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש המערכת יהיו 

חשבון הקבלן או בהתאם  שילוב ביניהם, על גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י

 לנאמר בפרטים ובכמויות.

 .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות 

 בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב

ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות. השטח שבין הארגז  40 -הארון יהיה מרוחק כ

ס"מ. משני צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה  10חצץ, או טוף בעובי  ן שפה יכוסה בשכבתלאב

 בגובה הקרקע. אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם לתכנית האדריכל.



    

 

192 

 

ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות הסוקל  50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק 

ב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל הסוקל בקרקעית הבור וייצוופילוס האדמה בתחתית הנחת 

 ופילוס הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.

הנחת הארון על גבי הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם במקום 

 המיועד לכך.

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב.

כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה אחידה מכל צידי  יס והבור באדמת מילוי תוךמילוי חלל הבס

 הסוקל במקביל.

 מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות. 

 מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל 

ארון ראש המערכת  יסת האביזרים לארון. סביבמנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפ

 ומחשב השקיה יורכב חבק הגנה ממתכת + מנעול.

המחיר כולל אספקה והרכבה קומפלט של בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין   המותאם לגודל   –סוקל  

 וסוג ארון ראש המערכת.

 

 בקר ההשקיה .061541.

, חיבור לחשמל ע"י מחשב המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה

 חשמלאי מוסמך. 

המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח 

 בהתאם להנחיות הפיקוח. על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן החשמל או 

 או בהתאם להנחיות בכמויות. הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה 

 המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.

הכוללת מסנן פומית בגוף המגוף. )לא מחויב שהמחשב  -במגוף ההידראולי הראשי תהיה יציאה למי פיקוד 

 ש המערכת(יותקן בסמוך לרא

 יחידה.    –מדידה: סולונואיד 

חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס סולונואידים, הכלול במחיר סולונואידים: המחיר כולל אספקה, 

 היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.    

 

 סיום עבודה .071541.
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ן לסתום את הבורות והתעלות חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבל 6אחר תקופה של ל

אות המפקח. במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להור

 את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

 מפקח.יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש הנתונים למתכנן או ל

 תוכנת אוטוקד ובתכניתבדיסקט ב AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית 

בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח 

 הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה. 

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ

 גיש את התכניות הנ"ל.  הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גידור ומעקות   -  44 פרק

 כללי  44.00

(. כל דרישות במהדורתו האחרונה) 44מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק 

 המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

.  127לפי ת"י  מוסמכים כנדרשועל ידי בעלי מקצוע , התקנים הישראליים שבתוקףכל עבודה תבוצע לפי 

 . ובהתאם להנחייתו הסופית של המפקח – 19זה ובפרק סיבולות המתכת כמפורט בפרק 

 הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות המדויקות.
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, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה

 ומושלמת של הפריט.להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה 

 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 למניעת נפילה בהפרשי גובה ועבור מדרגות.-ומאחזי ידמעקות  •

 .דהעבור תיחום שטחי העבו - גדרות איסכורית •

 
 :  תכולת העבודה והמחיר

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

המרכיבים הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית, תיקונים הנדרשים בשטח לאחר הביצוע 

זה, והדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי וכל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק 

או ביסוס של החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט. יודגש כי העבודה כוללת גם את התקנת ועיגון ו/

המחיר כולל בין חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש, והשבת הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קיים. 

פלטות וברגים ואם באמצעות קידוחי כוס ומילוי, כולל התקנה אם באמצעות   –היתר את עיגון הגדר בבטון 

את הפיגומים ואת כל העבודות   םיעבודות כוללבשטח משופע הדורש התקנה במדרגות. מחירי היחידה של ה

 הזמניות.

כוללות התקנת שערים לפי דרישת המזמין. בנוסף, מחירי היחידה השונים  עבודות התקנת גדר האיסכורית

ת שלמות הגדר לאורך זמן הביצוע ועד שתותר הסרת הגדר, העתקות בהתאם לצרכי הביצוע כוללים אחזק

וכל האמור בחוזה הקבלנים. יתכנו שינויים בתוואי הגדר עם התקדמות הביצוע. העבודה כוללת סילוק 

מ' לפי דרישת  2-למת הפרוייקט ו/או מסירתו, לפי קביעת המזמין. גובה הגדר יהיה כהגדרות לאחר הש

 המזמין.

 

 הנחיות ואופני מדידה מיוחדים 44.01

מחירי הפריטים כוללים את אספקת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל הפחת, המלאכות הדרושות, 

 ההתקנה וההרכבה במקום. 

 .וצביעה כנדרש מעקות כוללים גילוון באבץ חםהמחירי 

כל המתואר בתכניות ובמפרט, בקשר מחיר פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את 

יתכן ולא תהיה התאמה בין מספור הסעיפים במסמכי המכרז השונים, ויש לראות את הדברים לאותו פריט.  

 בהקשר של תוכנם.

 הערות כלליות  44.02

 איכות הפריטים והחיבורים

ו חיבורים הנכונים מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות, יהיו אל

דרישות התקנים. במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא לספק מוצרים בהתאם מבחינה מקצועית ומתאימים ל
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לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישור המתכנן. הוא 

 הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.

יסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן, אלא אם צוין אחרת מוצרים מתועשים ומוגמרים ש

 בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.

כל כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים וממין משובח ביותר.  

 תואם למוצר.החיבורים ייצבעו בגוון 

 

 כלליות  דרישות עבודה

הרתכים יהיו בעלי תעודות התקנים הישראליים שבתוקף ובתוספת לכך הנחיות מתכנן, במידה ויהיו. 

. המתכנן רשאי לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא הסמכה המתאימות לסוג העבודה המתבצעת

 במידה ולפי ראות עיניו עבודתו אינה משביעה רצון.

 

 ת ריתוךעבודו

גילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון, החלקים המיועדים ל

 אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף   כל החלקים ישלחו לגילוון

 ר בהתאם לתהליך הגילוון.וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביות

סמ"ר יותר להשתמש בצבע עשיר אבץ  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ

 תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד. 2 -מ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר

חריות לטיב היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, התאמתו לתקן ואיכותו, וכן א

 שנה לפחות. 20הגילוון לתקופה של 

 

 עבודות חיבור באמצעות ברגים

ובאופן שלא יוצר הפרעה ויזואלית. כיוון ככל הניתן יש לוודא שההברגות נקבעות במיקומים נסתרים יחסית  

 הברגים יהיה תמיד כך שראש הבורג יופנה כלפי החלק הגלוי יותר.

ע"ג פרט מיוחד: מיקום החורים, קוטרם המדויק ובהתאם גם החירור בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו,  

שלא ע"פ תכניות ללא  ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים

 אישור בכתב.

 הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה ובכוח הדריכה לנדרש בת"י. 

 ערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.אין ל
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באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמדו שני אומים מהודקים 

 היטב לכל בורג. 

 הרכבת הברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים ובפיקוח של מנהל  העבודה.

 

 מידות 

ניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים וגדרות. את כל יתר כל המידות בתכ

אלא באישור האדריכל בלבד ובנוכחות המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן 

המפקח. כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל והמפקח. לפני 

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

 לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

ח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות הקונסטרוקציה ואת הקבלן יעסיק בשט

 התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.

ום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך קביעת המידות הקבלן יהיה אחראי לבדוק במק

 המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה.

 דה הן כדלקמן:הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפל

 מ"מ. 2.0±עמודים וקורות פלדה  -

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים  -

 

 יקה לעבודות מסגרות תהליכי אישור ובד 44.03

 שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום ויוגשו מראש לאדריכל ולקונס' לאישור.             

לכל אלמנט מסגרות, אשר יכללו תיאור  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור

מכללים ם אלה יהיו מותאמים למלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטי

אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. 

כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

ישור כל פרטי החיבור ילת העבודה מותנית באכולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. תח

 כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 

 

 הגשות ודוגמאות:

עבור אלמנטים קטלוגיים מפלדה על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל דבר אחר שיאפשר 

 לאדריכל לשפוט את טיב הדגם, לאישור לפני ביצוע ההזמנה.

ביעה בתנור ובדיקות מעבדה נוספות ככול ציג תעודת אישור על צעבור כל האלמנטים מפלדה על הקבלן לה

 לפני ההתקנה בשטח. ששיידר

 

 חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי
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 .מ"א דוגמא 2 –מכל המעקות, הגדרות ומאחזי היד  •
 

 עבודות צבע וגילוון חם 44.04

 תהליך הגילוון

 .918יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י  תהליך הגילוון

הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר: חספוסים, קוצים, אפר, שאריות פלקס, נקודות מגע בין פריטים, 

 עיוותים ושטחים בלתי מצופים.

י כל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולוונים, הגילוון והכיפוף יבוצעו עפ"

 הרדיוסים שבפרטי האדריכלות.

 

 ר גילווןטיפול לאח

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

 חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אין להשתמש בדיסקת השחזה.

 

 צביעה על גילוון

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

 לאחר קבלת אישור המפקח. הקבלן רשאי להציע צבעים שווי ערך

 צביעה על גילוון מחייבת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע למתכת המגולוונת.

 

 צביעת הפלדה

, באתר מותרים תיקונים בלבד. ISO 9002-כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל

 .RALבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג גוון צ

 הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור.

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

 המיכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.

 עליו לחות.אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש 

. אין לצבוע 90%יר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מעל  אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוו

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

 הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות.

 ו והוכנו לצביעה.שעות מאז שנוק 4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר 

 רזולטיפול באלמנטי מסגרות ופ 44.05

 דגשים לביצוע הובלה ואחסנה

הובלת האלמנטים תעשה בדרך זהירה. טעינת האלמנטים תבטיח את שלמותם ושלמות שכבת הצבע.  יש 

ונזקים לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ושומרי מרחק מעץ בכדי למנוע התעקמותם, פיתולם או פגיעות 

 אחרים.

שאית או אחד בשני יהיו עטופים בקרטון.  האלמנטים בזמן ההובלה קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המ

 המגולוונים והצבועים יועמסו רק בנוכחות המפקח ולאחר שאושרו על ידו.
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 פריקת האלמנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיהם תעשה בנוכחות מנהל העבודה.

אי לפסול הכנסה למנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ תכניות. המפקח יהיה רשאין להכניס לאתר א

 לאתר של אלמנטים אם נוכח כי אינם עומדים בדרישות לעיל.

האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי מרחק מעץ ובאופן שיבטיח מניעת פגיעה 

 יסוי האלמנטים.בהם מכל סיבה שהיא.  המפקח יהיה רשאי לדרוש כ

לו בבדיקות ריתוך או אלמנטים המכילים חיבורים אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפס

שלא לפי אישור מפורש או כל אלמנט אשר נפסל לשימוש ע"י המפקח או המתכננים. כל אלמנט כנ"ל יפונה 

 מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 פירוט עבודות המסגרות .0644

 בטיחותמעקה   

 ס"מ 110מידות: גובה 

 ורגמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנ

 אופן מדידה: מ"א RAL 7039גוון: 

 

 מעוגן לקיר, כולל אביזרים לעיגון, רוזטות לפי פרטים ומ"מ עם עמודים א 40צינור בקוטר  – מאחז יד  

 ס"מ 90גובה מותקן במידות: 

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 7039RALגוון: 

 אופן מדידה: מ"א

 

 מעקה בטיחות משולב עם מאחז יד   

)מעל קירות ולאורך מדרגות בהתאם   ס"מ למאחז היד  90ס"מ למעקה הבטיחות, גובה    110: גובה  מידות

 לפרטי קונסטרוקטור(.

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 7039RALגוון: 

 .אופן מדידה: מ"א

 

 

 עבודות צבע 44.07

 וכתב הכמויות., מפרט מיוחד זה 11עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 צביעת מעקים ומאחזי יד.  -

 
 .יהיו על חשבון הקבלן, במידת הצורך וע"פ דרישת המפקח –שכבה נוספת לקבלת גוון אחיד 

מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת . ין השכבותיש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש ב

 .יהיה לפי הנחיות היצרן( עובי השכבות)יסוי הצבע כ. הגימור באישור האדריכל
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 אחריות הקבלן

אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע, וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה לשלוש 

 המזמין.שנים מיום קבלת העבודה על ידי 

 

 בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע

יעמוד הקבלן לרשותו , צביעת מסגרות פלדה במיוחד לגבי, בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה -

מאושר על , על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים. של המפקח לצורך בדיקתה

 .אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות, ידי המפקח

 

 עבודות הצביעההקפדה על ביצוע 

 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:

 בהכנת הרקע. -

 הליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה.במילוי קפדני של ת -

 הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים. -

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. -

 .לשביעות רצונו של המפקח, לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלםהקבלן חייב  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לה עבודות סלי -  51פרק 

 תאור כללי של העבודות 51.00

במסגרת עבודות קידום זמינות הועתקו רוב המערכות וכמו כן עבודות עפר וסלילה של הרחבת  .1

 בוצעו עבור:הנתיבים שהיו מחוץ לנתיבים של הכבישים הקיימים 

 ,יגאל ידין )מערב לצומת הגבעה הצרפתית( 9כביש  -

 ,לכוון מעלה אדומים )מזרחה( 1כביש  -



    

 

200 

 

 .וזי נרקיס לכוון צפוןדרך ע -

 

 :עפר ועבודות סלילה במכרז הזה הינןעבודות  ,בחינת פירוקיםהעבודות העיקריות מ .2

 יגאל ידין – 9כביש  לאורך

o המערבית הקיימת בתחום הפורטלים למנהרות פירוק המסעה TU-M2  , TU-M1. 

o ביצוע עבודות העפר לפורטלים המערביים עבור מנהרותTU-M1 , TU-M2 , 

  TU-P1   TU-P2, .בהתאם לתכנון הקונסטרוקטיבי 

o  יגאל ידין.  9ביצוע עבודות הפירוקים והסלילה במסלולים המקוריים הקיימים של כביש 

o  השלמת העבודות השונות ואספלט על פי תכנון כולל שכבה עליונה של אספלט על כל עבודות

 הסלילה בהתאם לתכנון .

  1כביש  לאורך

 
o של המזרחיות לפורטלים עפר עבודות בביצוע הפורטלים בתחום תהקיימו מערכות פירוק 

 בהתאם לתכנון הקונסטרוקטיבי.TU-M1 , TU-M2  מנהרות
 

o  '1ביצוע העבודות פירוקים וסלילה במסלולים הקיימים המקוריים של כביש מס. 
 

o  השלמת העבודות שונות ואספלט על פי התכנון כולל שכבה עליונה של אספלט על כל עבודות
 הסלילה בהתאם לתכנון.

 

 עוזי נרקיס )צפונה(לאורך דרך 

 
o של  הצפוניים לפורטלים עפר עבודות ביצוע הפורטלים בתחום קיימות מערכות פירוק 

 בהתאם לעבודות קונסטרוקציה.TU-P1 , TU-P2  מנהרות
 

o  ביצוע בדיקת פירוקים וסלילה למסלולים הקיימים של דרך עוזי נרקיס להשלים את
 , TU-M1  ניקוז וסלילה בתוך המנהרותנות ואספלט על פי התכנון. עבודות עבודות השו

TU-M2  . 
 

 מנהרותב ניקוזסלילה ו עבודות

 
o  ניקוז מתבצע בעזרתSlot Drain עבור מנהרות   כמתוכנןTU-M2   ,TU-M1  ועבודות

 סלילה כמתכונן.
 

o ניקוז בעזרת צינורות ושוחות עבור מנהרות TU-P1 , TU-P2  סלילה כמתוכנן.ועבודות 

 

 עבודות הסלילה לפי מבניםפירוט 

 :1מבנה 
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 -לאורך של כ 5017 – 5080בין חתכים ת שלמה לבין צומת הגבעה הצרפתית, חיבור בין מחלף רמ

 מטר. 1200

 העבודה כוללת:

 לים הקיימים יבצעו עבודה סלילה,באי המרכזי הקיים והמסלו .1

 ,הקטע(דות סלילה של עבודות אספלט )שכבה עליונה תבוצע על כל עבו .2

 ,מעקות בטיחות .3

 .סימון ושילוט .4

 :2מבנה 

 5113 – 5148ין חתכים לכוון מעלה אדומים, ב 13ין עם כביש בין צומת משה די 1בדרך מס' 
 מטר.  700 -לאורך של כ

 העבודה כוללת: 

 ות סלילה,צעו עבודובאי המרכזי הקיים והמסלולים הקיימים יב .1

 ,בודות סלילה של הקטע(תבוצע על כל עעבודות אספלט )שכבה עליונה  .2

 ,מעקות בטיחות .3

 .סימון ושילוט .4

 :3מבנה  

 מטר. 560 -לאורך של כ 661 – 689בין חתכים קיס צפונית לצומת הגבעה הצרפתית, בדרך עוזי נר

 העבודה כוללת:

 י,עיקר בצד המערבומצעים עבודות עפר  .1

 הקטע,ה של בוצע על כל עבודות סלילשכבה עליונה ת –עבודות אספלט  .2

 מעקות בטיחות, .3

 סימון ושילוט. .4

  :4מבנה 

 העבודה כוללת:

)בכפוף לעבודות  TU-M1 – TU-M2עבודות עפר לביצוע הפורטלים למנהרות  .1

 קונסטרוקציה(.

 עבודות ניקוז של המנהרות ופורטלים. .2

מ' כל אחת וכולל  1440 -באורך של כ TU-M1 – TU-M2סלילה המיסעות המנהרות   .3

)המכילות מערכות חשמל / תקשורת(. )מדרכות  1.10מדרכות ברוחב של המיסעה ושתי 

 כפוף לעבודות קונסטרוקציה(

  :5מבנה 

 העבודה כוללת:
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)בכפוף לעבודות  TU-P1 – TU-P2עבודות עפר לביצוע הפורטלים למנהרת  .1

 קונסטרוקציה(.

 ופורטלים. עבודות ניקוז של המנהרות .2

כולל  ,מ' כל אחד 700 -באורך של כ TU-P1 – TU-P2מנהרות  בסלילה המיסעות  .3

 .מ' כפוף לעבודות קונסטרוקציה 1.10המיסעה, שול סלול, מדרכה ברוחב של 

 , כפוף לעבודות קונסטרוקציה.מ'  0.75מדרכה ברוחב של  .4

 

 כללי 51.01

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  51פרק 

 .הכמויות באתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתלעבודות פיתוח ה

ם של יונטיוויכללו את כל הפרקים הרל העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו

. סעיפים המופיעים בכתב עבודה לפי הפרקים הסטנדרטיםהמפרט הכללי הקשורים לביצוע ה

 משרדי לעיל. -לבצעם עפ"י האמור במפרט הבין  הכמויות ואינם מופיעים במפרט המיוחד יש

משרדי לבין המפרט המיוחד קיימת עדיפות למפרט  -אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבין 

 זה.

ם, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרי

 העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

 לביצוע התארגנות הקבלן 51.01.01 

תכנית שלבי ביצוע להסדרי תנועה זמניים כולל מיקום מחנה אתר התארגנות הקבלן מצורפת 

 לסט התכניות.

 ראה פרק תנועה.

 דיפונים ותמיכות זמניות בעת ביצוע חפירות 51.01.02

על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע החפירות  00למפורט בפרק המוקדמות בהתאם 

וא, יהיה עליו לתכנן ולבצע דיפונים זמניים אשר יבטיחו יציבות הקרקע השונות מכל סוג שה

והמערכות התת קרקעיות והעיליות הסמוכות למקום החפירה. בין היתר מדובר בביצוע 

כל התמיכות והדיפונים  רות וכן בכל מקום אחר שיידרש.תימוכים זמניים לכביש בסמוך לחפי

. תכנון הדיפונים יהיה ע"י יועצים מוסמכים לכך, יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו

והתכנון יועבר להתייחסות מזמין העבודה. הדיפון יבוצע בכל מקום בו יש צורך בדיפון ע"פ 

ממונה הבטיחות של מזמין העבודה,  החלטת מנהל העבודה, ממונה הבטיחות של הקבלן,

ות של העובדים במהלך ביצוע כולם או כל אחד לחוד, לצורך שמירת הבטיח –המפקח, המתכנן 

 העבודות.
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 גישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות בעת ביצוע עבודת הכנה וחפירות 51.01.03

יהיה עליו לאתר, על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע החפירות השונות מכל סוג שהוא, 

ום עבודתו לגלות ולהגן על מערכות קיימות שונות. על הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את תח

, הכל על חשבון הקבלן ולהצליב את הבדיקה עם תכניות תיאום מערכות של המתכנן הראשי

 וללא כל תמורה נוספת.

 תכנית עדות 51.01.04

( של AS MADEבאמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה )בגמר העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, 

כסט תכניות על נייר ועל מדיה כל העבודות כפי שבוצעו על ידו למעשה. התכנית תסופק 

דיגיטלית. התכניות תוגשנה לבדיקת המזמין והמתכנן ועל הקבלן לבצע בהן את התיקונים 

 סיום העבודה.וההשלמות שיידרשו על ידם. אי מסירת תכניות עדות משמעותה אי 

 

 אביזרי בטיחות להתקנה קבוע – .0251

ת לביצוע פקודת התעבורה במהדורה  ביצוע אביזרי בטיחות יהיו מתאימים למתואר בתקנו

 עדכנית למועד ביצוע העבודה בדיני מדינת ישראל.

 

 עבודות הכנה ופירוק 51.03

 כללי 51.03.01

ו במסגרת מכרז זה. עבודות הכנה במסגרת עבודות מקדימות רב העבודות פירוקים בוצע-

 ופירוקים מיוחסות לקטעים הבאים:

 :5017 – 5078בין חתכים   1.1

 רוק אי מרכזי כולל מעקותפי -

 עמודי תאורה -

 עבודות קרצוף לחיבור אל קצה מחלף רמת שלמה -

-TUמנהרות  cut and coverעבודות פירוקים / קרצוף של סלילה קיימת באזור הפורטלים  -

M ו- TU-P . 

 . cut and coverפירוק שטחי אספלט בין חתכים של הפורטליים  -

 :5148 – 5113קטע בין חתכים  1.2

 עבודות פירוקים של מעקות בטיחות ואבני שפה -

 .T.U.Mלמנהרת  cut and coverפירוק אספלט באזור הפורטל ועבודות  -

 (1עבודות קרצוף של מסלולים כביש קיים )כביש מס'  -



    

 

204 

 

במסגרת עבודות הכנה יש לזהות מערכות קיימות כדוגמא במסלול צפוני של הכביש  -

 Ø 24מקורות בקוטר " הקיים צינור אספקה מים של

 :660 – 690חתכים  לוף עוזי נרקיסכביש דרך א –קטע צפוני   1.3

 עבודות פירוק מעקות -

 P1-TU   2P-TUשל מנהרת  cut and coverעבודות פירוק אספלט באזורי פורטלים  -

 עבודות קרצוף כהכנה לעבודות סלילה -

 

 יחולו ההוראות הבאות: יהבנ לעבודותבמפרט הכללי  51.03להוראות סעיף  בנוסף

 נים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית. כל פירוק של חומרים הנית

 ייחשב החומר לפירוק כפסולת שיש להוציאה מהאתר. -ויתר המפקח על החומר 

תחשב כרכוש   -בין אם על או תת קרקעית, ולכל אורך הפרויקט  – כל פסולת בשטח העבודה

שיציע ואשר יאושר ע"י  למקוםשטח על חשבונו ועל אחריותו הקבלן ועליו יהיה לסלקה מה

על הקבלן לשמור מפני שפיכות פירטיות בתחום העבודות, ולפנות פסולת  .הגורמים המוסמכים

 על חשבונו. -במידה ותיווצר  -כזאת  

 )עבודות משלימות(מפרט לחיפוי   51.03.02

החיפוי  ף. שכבתוה בעבודת החישנות ייעשה עם שכבת הקרקע העליונה שנשמרחיפוי המדרו

חיפוי קרקע כפוף לאישור ס"מ על פני המדרונות כמפורט בתכניות הנוף.   40תהייה בעובי 

 והנחיות אדריכל הנוף.

 

 פירוק מיסעת אספלט/בטון בכל עובי  51.03.03

לט קיים בכל עובי שהוא. מודגש בזאת במקומות שיידרש ע"י המפקח, יבצע הקבלן פירוק אספ

וונה היא לאספלט מכל סוג שהוא, ללא תלות במספר שכבות האספלט. סעיף זה כולל גם שהכ

 . ואבני שפה ס"מ 20פרוק משטחי בטון, שבילי בטון וכו' בעובי עד 

 העבודה כוללת: 

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו. * 

 שכבות האספלט.ניסור לכל עומק  * 

 ה על קווי החיתוך הישרים.הסרת שכבות האספלט תוך שמיר * 

 ., כולל הובלה ואגרותהעמסה וסילוק הפסולת, למקום מאושר * 

 מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה דרוש פרוק האספלט בלבד, ללא פרוק שכבות המבנה.

 העבודה תימדד ותשולם במ"ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל.
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 קרצוף     4.03.051

 כללי ובהתאם להנחיות הבאות:הקרצוף יבוצע בהתאם למפרט ה

הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף  –ציוד הקרצוף  .1

 דיוק ברום. שלה אלקטרונית ררצועות בבק

עיצוב שולי השטח  כוללבמעבר אחד,  לפחות ס"מ 5 לעומקהציוד יאפשר קרצוף  .2

 המקורצף )השפות( בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת.

ף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות כשהקרצו .3

 מ' לפחות. 1.20שרוחבן 

כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף  .4

 מ' לפחות. 0.30רצועות שרוחבן 

ני הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה, על פ .5

 מסעה שטרם קורצפה.

יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צוין באחד ממסמכי  .6

 החוזה.

הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע  –קרצוף בשטחי אספלט קיימים  .7

י הנדרש. קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא מקורצף, השכבה החדשה בעוב

במקומות שלא ניתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, לפי  או בקרבת שוחות,

 ת, נסדקתהוראות המהנדס, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף מתערער

גמר הרצוף מטאטאים או התפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה. ב

 את השטח.

באוויר דחוס, או במטאטא מכני. נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף  .8

אין מרשים תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי. לאחר הקרצוף יהיו פני 

השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני המיסעה המקורצפת יהיו 

 קומות מעורערים או מתפוררים.יציבים בלא מ

ות לקבלן, לפנות את החומר המזמין שומר לעצמו הזכות להור –פסולת הקרצוף  .9

במידה והמזמין מוותר על זכות  .ק"מ 10המקורצף ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס 

 .חפור ו/או פסולתזו יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר 

 פעולות אלה כלולות במחיר היחידה. .10

אם התשלום בסעיף זה יאושר רק  המדידה והתשלום: לפי מ"ר, כמסווג בכתב הכמויות. .11

בוצע קרצוף ע"פ הנחיית המתכנן ו/או המפקח. אם קרצף הקבלן משיקוליו הוא קטע 

 ישולם בסעיף פירוק מיסעה. –אותו ניתן היה לפרק ללא קרצוף 
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 פרוק אבן שפה קיימות מסוג כלשהו 51.03.05

פירוק אבני שפה מכל הסוגים כלול במחיר היחידה של עבודות החפירה השונות. סעיף 

 על אך ורק עם אישור מראש של המפקח.התשלום יופ

הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות אחרים עליהם יורה מנהל  .1

השפה עצמן, או שילוב אבן שפה ואבן תעלה הפרוייקט. העבודה כוללת את פרוק אבני 

העבודה  במידה וקיימת )אשר תשולם בנפרד(, ופרוק תושבת הבטון וסילוק הפסולת.

 ניסור מיסעות אספלט קיימות.כוללת גם 

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א. .2

 

 פירוק של קווי ניקוז קיימים 51.03.06

 קיים ניקוז לפירוק: כללי תיאור

 ות והקמת קירות הפורטל יש לבצע את הפירוקים הבאים:בשל כריית המנהר

o  175פירוק מעביר מים קיים בקוטרØ  שעובר בתוואי מנהרה  4037בחתךTU-M בחלק 

 המערבי

o  100פירוק צינורות ניקוז קיימיםØ 80Ø  שעוברים בתוואי מנהרה 4049בחתך TU-M  

 בחלק המערבי. 

o  60פירוק צינור ניקוז קיים בקוטרØ  ביציאה המזרחית מפורטלTU-M2  2093חתכים-

2103  

o  2ביציאה הדרומית של פורטל פירוק צנרת ניקוז בקטרים קטנים, וקולטני ניקוזTU-P. 

 .107-113חתכים 

o  הצפונית של פורטל ביציאה פירוק צנרת ניקוז בקטרים קטנים, וקולטני ניקוזTU-

P2. 147-156חתכים. 

 

 במקומות בהם יורה המהנדס.הקבלן יפרק קווי ניקוז בנוסף 

העבודה תכלול את פרוק והוצאת הצינורות, שכבות הבסיס והמעטפת, שוחות, קולטנים, חפירה 

 וק הפסולת למקום מאושר.לשם כך, מילוי חוזר וסיל

עבודת הפרוק תעשה באופן זהיר כך שניתן יהיה להשתמש באלמנטים הקיימים )צינורות, שוחות, 

דידת מצב קיים של מום העבודה תחת קווי הניקוז. טרם הפירוק תעשה קולטנים וכו'( לאחר סי

 קווי הניקוז.

 

 המדידה לתשלום:

 ניקוי מעביר מים לפי מ"א. 

 .מ"אקוז לפי ריסת מתקן ניה

  . מ"א הריסת מובל ניקוז לפי
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המפורטת לא ישולם עבור פירוק של צנרת ניקוז וצנרת מכל סוג שהוא מעבר לצנרת ניקוז מבטון 

 בכתב הכמוית.

 תאי ניקוז/ביוב, קולטנים מחוץ לתוואי ישולם בקומפלט.

 

 פירוק אי תנועה או מדרכה מרוצפים  51.03.07

הרחקה של מדרכות קיימות, פירוק איי תנועה מרוצפים. לפני עבודה זו מתייחסת לפרוק ו .1

ישור תחילת הפרוק יסמן הקבלן במדויק את הקטעים שלפרוק ויקבל עליהם את א

המהנדס. לאחר מכן ינוסר האספלט הקיים בגבולות הפרוק המסומנים, לכל עומקו, 

בכלי מכני ו/או ור מכני. לאחר ניסור יפורק הריצוף לכל עומקו בין גבולות הפרוק סבמ

בעבודת ידיים, כולל אבני שפה. כל החומר המפורק יסולק מאתר העבודה למקום בו 

ועם מנהל הפרוייקט. הקטעים המפורקים ינוקו  תואם מראש עם הרשות הנוגעת בדבר

 ויטואטאו לשביעות רצון מנהל הפרוייקט.

 ר.מדידה ותשלום: הקטע המפורק ימדד במ"ר, של הקטע שפורק למעשה באת .2

התשלום יהיה עבור השטח שנמדד, ע"פי מחירי היחידה, ויכלול גם את ניסור האספלט 

יקוי השטח וסילוק הפסולת לאתר פסולת בגבולות הפרוק, עבודה בכלי ו/או בידיים, נ

 מאושר כולל פירוק הריצוף ואבני שפה שיוחלט לא להשתמש בהם לשימוש חוזר.

 

  קיימת מיסעה ניסור        51.01.08

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת האספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת, 

עבור הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, בגבולות פרוק שוחות או אלמנטים אחרים או 

כגון אבני שפה, אבני ריצוף, שוחות וכו'. הניסור יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. 

חד לאספלט בלבד. המדידה לתשלום תהיה לפי מטר החיתוך יבוצע ע"י מסור סיבובי מיו

 יל.אורך אספלט לניסור בכל עומק שהוא והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לע

 

 לוק פסולת ועודפי  חפירה / חציבהסי       51.03.09

 :פסולתכ וגדרוי הז עיףס צורךל

 .ירוקיםפ לש אלמנטיםו ומריםח .1

 יתר עליהם.ו המזמיןו זמיןמה צורכיל תאימיםמ אינםש פירהח ודפיע .2

 .שטחב התארגנותוו קבלןה בודותע קבע שטחב נוצרתה סולתפ .3

 .מפקחה דיי לע נפסלו אתרל הובאש ומרח וו/א פרע לכ .4

 פסולתה ובלת. העבודהה אתרל חוץמ לא שבונוח עלו קבלןע"י ה סולק"ל תנה פסולתה לכ

. ובלהה רחקימ בורע וספתת לכ שולםת א. לדרושה הובלהה רחקמ כלל בוצעת העודפיםו

 מקוםב השתמשל רשות, ההז מקוםל מובילותה דרכים, הפסולתה סולקת ליוא מקוםה

 .שבונוח עלו חריותוא ל, עקבלןע"י ה תואמוי להא ל"ל, כנה בדרכיםו
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 לקיםח יכ מפורשב מפקחה רשד ןכ םא לא, אקבלןה רכושכ פסולתה תא ואיםר הז ענייןל

 .קרבתוב וו/א עבודהה אתרב זמיןמה שימושל אוחסנוי מנהמ סוימיםמ

 דבר ה םא יןב עבודהה עיפיס כלמ פרדנ לתיב לקח ינו, העילל תוארש פי, כפסולתה קוילס

 כלה נפרד,ב בורוע שולםי אל קרהמ בשוםו אל םא ביןו עיפיםס אותםב מפורטב דרשנ

 .כלליה מפרטב 51.03.08 סעיףב מפורטכ

 

 פירוק מעבר חקלאי        51.03.10

יש לפרק  5047באזור חתך  TU-M1 TU-M2חפירות של הפורטל למנהרות  במסגרת

מעבר חקלאי מבטון מזויין כולל מתקני כניסה ויציאה ומסלעות הקיימת בצד הצפוני של 

 המעבר.

 המדידה והתשלום לפי מ"ק.

 

 פירוק אי תנועה או מדרכה מרוצפים   51.03.11

 לפנימות, פירוק איי תנועה מרוצפים. עבודה זו מתייחסת לפרוק והרחקה של מדרכות קיי

 

 סככה פירוק 51.03.12

 פירוק עמודים, גדרות, קירות, בטונים, רצפות וסילוק החומר המפורק.  כוללת העבודה

 המדידה לתשלום לפי יחידה. 

 

 פרוק תמרורים ושלטים  51.03.13

וזר. תמרורי תנועה ושלטים מסוג כלשהו יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש ח .1

 העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכו'.הקבלן ידאג שבמשך 

העבודה כוללת פרוק העמודים, ניקויים מהבטון, סילוק היסוד מבטון, הובלתם ואחסונם 

 הכל לפי הוראות המהנדס. –באתר העבודה או במחסני הרשות 

 עמוד תמוך אחד.המדידה לתשלום לפי יחידות. לא תשולם תוספת כלשהי ליותר מ .2

 

 מהאתרסילוק פסולת   51.03.14

 שטח הפרויקט )בערימות או בתפזורת(. מ שיש לפנותכפסולת תוגדר כל התכולה 

, עודפי חפירה שלא צמיגים גרוטאות, גושי בטון או אספלט, אשפה ,פסולת בניין , לדוגמה:

 .וכיו"ב ראויה לשימוש חוזר, תוצרי חישוף

 .צ.ה.עי הקרקע עם קבלת סילוק פסולת על פנ    .1

 .  התשלום ע"פכחלק מכמויות החפירה בפרויקטהפסולת על פני הקרקע תסולק      1.1

 .בסעיף החפירה והסילוק – הסעיף בכתב הכמויות
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הקבלן אחראי למנוע שפיכה פיראטית בתחום הפרויקט. במידה ותתבצע שפיכה כזו, 

 עליו לפנות את הפסולת על חשבונו. 

 .הפסולת תוך כדי פעולת החפירה סילוק    .2

)קולטנים ,אבנים  סילוק אלמנטי הבטון והאספלט המפורקים במהלך הביצוע     2.1

 פרוק ולא ישולם בנפרד.במחיר ה וכיו"ב( ייכלל צינורות משתלבות,

לא ישולם עבור סילוק הפסולת שתתגלה תוך כדי פעולת החפירה ,עד לעומק המתוכנן     2.2

החומר החפור והפסולת הטמונה בו , נכלל במחיר  חיר סילוק מ של התשתיות.

 החפירה ולא יהיה תשלום נוסף.

,רשאי מנהל  אם יידרש הקבלן להעמיק את החפירות ותתגלה פסולת טמונה     2.3

 הפרוייקט לקבוע את הכמות בהערכה חזותית.

נה וכן את אגרות מחירי היחידה השונים כוללים את הפינוי של כל חומר לאתר הטמ     2.4

 ההטמנה.

 עבודות עפר  51.04

 תאור סביבת הפרוייקט  51.04.01

ת בהסתמך על החקירה הגיאוהנדסית שבוצעה במסגרת תכנון של תוואי הפרדה מפלסי

 ניתן לסכם:, בירושלים

המילוי כולל בולדרים,  .נהתבאופן כללי חתך הקרקע מאפיין על ידי שכבות מילוי בעובי מש

מתואר בדוח  המשוער ים, חומרים גרנולריים, סלע גיר וקרטון )פירוט הקטעיםאגרגטים ודק

 .(יעוץ לתכינת מבנה שהוכן ע"י חברת נויה הנדסה ומחקר בע"מ
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 קרקע יסוד  51.04.02

 כללי .1
הסרת צמחיה ופסולת וחישוף השטח עד להגעה לקרקע יסוד מקורית בתוואי המיסעות  .א

ס"מ לפחות ו/או עד להגעה לקרקע טבעית ונקייה מכל חומר  20ה לעומק של המתוכננות יעש

  אורגני. 

  במקרה של עבודה על גבי סוללות ישנות, יש להגיע לשכבה אחידה, נקייה ומהודקת.

 רוב לפני השטח, יבוצע החישוף עד הגעה לפני הסלע.במקומות בהם גג הסלע ק

ב החפירה, לרבות שטחי מדרכות, איי תנועה חפירת השתית תהיה ב"צלחת" אחידה לכל רוח .ב

 וכדו'.

יש לתכנן את רוחב החפירות בהתאם לעיקרון התפשטות מאמצים לעומק, דהיינו רוחב החפירה  .ג

חפירות רדודות ובהעדר הנחיה אחרת, ניתן להניח אופקי(. ב 2אנכי :  1) 1:2יכלול שיפוע צידי של 

 כלפי חוץ.מנקודת הדיקור התחתונה  1:1שיפוע חפירה של 

 

 עבודות כרייה מתבצעות על פי הנחיות ביצוע המנהרות. ראה פרק מנהור.

שכבת מילוי נברר מנקזת בעובי משתנה. במקרה של לכל המנהרות תהיה מתחת למבנה המיסעה 

ם קרטונים / חווארים היה צריך בהחלפת קרקע בחומר אינרטי אטום בעובי מעבר מקומי לחומרי

 ' לפחות.מס" 40של 

 

 קרקע יסודיבוד ע .2

לאורך התוואי, בין בכביש קיים ובין בעבודות חפירה חדשות, יש לבצע לאחר החישוף בורות 

  מ"א.  100בדיקה של החומרים כל 

 ל דרגת הצפיפות.הבורות יכללו בדיקות אפיון של החומר ובדיקות ש

 יש לזמן את יועץ תכן מבנה המיסעות לאחר חפירת הבורות.

 

 חתית עבודות עפר ע"ג מילוי ישןתחתית מבנה/ת 12.

מ', יש להדק  2.0-במקומות בהם העלאת הקו האדום של הכביש המתוכנן קטנה מ .א

הידוק ס"מ העליונים של חומר המילוי הישן. ההידוק יבוצע לדרגת  40-מחדש את ה

בהתאם לאפיון החומר בשתי שכבות הידוק, כאשר את השכבה העליונה יש לסלק, 

ק את השכבה התחתונה ולאחר מכן להחזיר את השכבה העליונה לחרוש, להרטיב ולהד

 ולעבדה, הכל לדרגת הידוק בהתאם לדרישות המפרט.

ן, יש מ' מעל פני המילוי היש 2.0במקומות בהם מעלים את הקו האדום הקיים מעל  .ב

 ס"מ. 20לחרוש, להרטיב ולהדק את השכבה העליונה של המילוי הקיים, לעומק של 
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 סלעית קרקע יסוד 22.

במקומות בהם קרקע היסוד הסלעית קיימת בתחתית המבנה )שתית( יש להעמיק את  .א

ס"מ נוספים, יש לתכנן את החפירה עם שיפועים צידי על מנת לאפשר  15-החפירה   ב

 לע.ניקוז של גג הס

 יש להדק שכבה של חומר גרנולרי מנקז. .ב

ני המיסעה מעל גג הסלע יש לעבד על גבי הסלע שכבה מנקזת בכל מקום בו הגובה של פ .ג

 מ'. כמובן שאין צורך בתוספת החפירה במקרים אלו. 1.0-קטן      מ

 במקרה של קרקע יסוד קירטונית, תהיה החלפת קרקע בחומר אינרטי אטום. .ד

 יקוז תחתית המיסעה.יש להסדיר מוצא לנ .ה

 

 חומרי מילוי  51.04.03

 . כללי1.1

רי, במנהרות, חלק מעבודות החפירה יהיו בחומרי מרבית החציבות מעל פני הקרקע יהיו בסלע גי

מילוי, סלעים קירטוניים ובמסלע גירי, מהמידע הקיים נראה שלא צפויים חווארים במפלסי 

ות חומרי מילוי איכותיים מאוד ברמה של מילוי העבודות. לפיכך, צפוי שניתן יהיה לקבל בקל

 נברר ואף מצעים.

רות תמך, מומלץ משיקולים של מעברי קשיחויות, במקומות בהם המילוי יהיה מאחורי קי

להשתמש בחומר מילוי זהה לכל הרוחב של עבודת המילוי ולא להחליף בין חומרים באזור 

מומלץ שכל חומר המילוי יהיה לפחות מילוי   ההשפעה של הקיר ומחוצה לו. כמו כן, במקרים אלו

 נברר )מצע סוג ג'(.

 וי נברר מנקזמיל –. מבנה כביש מעל סלע גירי 1.2

בקטעי הדרך בהם קרקע היסוד של הכביש הינם סלע גירי, משיקולי ניקוז תת מבני ומשיקולי 

 דיוק בביצוע, יש ליישם בתחתית המבנה שכבה של חומר מילוי נברר מנקז.

ס"מ ומחומר מילוי נברר )מצע סוג ג'( עם מגבלה של אחוז דקים )עובר   15השכבה תהיה בעובי של  

 לפחות. 98%. יש להדק לדרגת הידוק של 5%÷15%תחום שבין ( ב#200נפה 

כמו כן, יש לחצוב את תחתית צורת הדרך בסלע עם שיפוע צידי המאפשר את התנקזות המים 

 מתחת למבנה.

 מילוי נברר אטום –ל סלע קירטון רך / חרסית . מבנה כביש מע1.3

ת וכדו', חומרים רגישים למים, בקטעי הדרך בהם קרקע היסוד של הכביש הינה קירטון רך, חרסי

 יבוצעו החלפות קרקע בחומר אינרטי אטום לכל רוחב החפירה. 

 בקטעים אלו תיחפר צורת הדרך לעומק זהה לכל רוחב החפירה.



    

 

214 

 

ישות של מילוי נברר )מצע סוג ג'( עם מגבלה של אחוז דקים )עובר נפה חומר המילוי יעמוד בדר

 לפחות. 98%לדרגת הידוק של  . יש להדק18%÷25%( בתחום שבין #200

 . תכונות חומר המילוי בסוללות1.4

מכיוון שעל פי התכנון המפורט, לא צפויים הרבה עבודות מילוי ומכיוון שעל פי חקירת הקרקע 

ר החפור בפרויקט יהיה איכותי מאוד ממקור גירי, כל עבודות המילוי יהיה נראה שמרבית החומ

 ע סוג ג'( לפחות.מחומר באיכות של מילוי נברר )מצ

עלות   אפיון חומרים קירטוניים ו/או חשודים ככאלו יבוצע על פי הפרוצדורה המתוארת בנספח א'.

 דיקות המבוצעות על ידו.ביצוע הבדיקות על פי המתואר, על חשבון הקבלן בדומה לכלל הב

 

  הובלה ופיזור באתר העבודה או סילוקו –חפירה ו/ או חציבה  51.04.04

  . כללי 1

במפרט הכללי. תשומת לב  51חפירה ו/או חציבה באתר תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 

ם הקבלן, כי עבודות החפירה ו/או החציבה מבוצעות לעיתים בסמיכות לקווי תשתיות פעילי

לרבות עמודי חשמל, קווי בזק וקווי תקשורת, ועליו לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת 

 שהיא במערכות אלו.למנוע כל פגיעה 

קבלן לבצע מדידה בנוכחות מנהל הפרוייקט לבדיקת רומים של מצב ה עללפני תחילת הביצוע 

במידה של אי התאמות על הקבלן להודיע על כך תוך  .קיים בשטח ומצב קרקע הקיים בתכנית

 יום מצ.ה.ע. 14

האתר כפי שהם, רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע ו

קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא. לא -כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת

ן אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בי

ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון 

 .למפרט הכלליוהחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת לבו של הקבלן מופנית 

 

 חפירה ומילוי בחומר מקומי: 51.04.05

יבוצע לאחר אישור המפקח ובהתאם להנחיות דוח תכן  חפירה מחומר מקומי למילוי *

 מבנה. 

וש יפונו שנפסלו כחומר מילוי ו/או יתרת עודפי חפירה שבהם לא נעשה שימ עודפי חפירה *

 לאתר הטמנה מאושר.

  היה אך ורק באישור היועץ לתכן מבנה.יבמידה וימצא חומר למחזור שימושם  
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 אופני מדידה ותשלום

הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו זאת, המחיר בכתב  .1

 קרקעיים וכו'(.-לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תת

 שלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים.לא יהיה ת .2

חפירה חציבה, חציבה בשיפועים לברמות, התשלום עבור החפירה יכלול:  – למען הסר ספק .3

פסולת ואשפה של החומר שנפסל למילוי, של חפירה וסילוק של עודפי חפירה, תעלות ניקוז, ל

כמו  .בתאריך מתן צו התחלת עבודהח מכל מיני סוגים, גם אם אינם גלויים לעין, שהיו בשט

ס"מ. במקרה של חומר לשימוש  20כן כולל המחיר הובלה לשטחי מילוי ופיזור בשכבות של 

כולל  הובלה לאזור הניפוי/גריסה. בשום מקרה לא ישולם בנפרד על ניפוי חוזר באתר, המחיר 

 ו/או גריסה.

 .המדידה והתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי .4

 

 חומרים גרנולריים 51.04.06

 .7פירוט חומר המילוי בסוללות בהתאם לפרק  .א

להשתמש בחומר זהה חומרי מילוי בגב הקיר יהיו בהתאם להנחיות יועץ הקרקע, יש  .ב

 לכל הרוחב של עבודות המילוי על מנת למנוע מעברי קשיחויות.

ה לא יעלה על חיבור בין מילוי קיים לחדש יבוצע באמצעות מדרגות חיבור. גובה מדרג .ג

  ס"מ ו/או מעבר בין חומרים. 40

)עבור  1:2מידות המדרגות יהיו כאלו אשר יבטיחו כי המדרגות בשיפוע ממוצע של 

 ס"מ(. 80ס"מ יהיה רוחב של  40בגובה  מדרגה

אפיון החומר הגרנולרי, בדגש על חומרים קירטוניים וחשודים כקירטוניים, יבוצע על פי  .ד

 פח א'.הפרוצדורה המתוארת בנס

ס"מ נטו לאחר ההידוק.  15בסמיכות למבנים, תוגבל עובי שכבת ההידוק למקסימום  .ה

 כמו כן יש להימנע מהידוק ויברציוני.

 ל הנחיות מיוחדות מיועץ המנהור לגבי מגבלות הידוק מעל תקרת המנהרות.יש לקב .ו

 יודגש כי כל עבודות המילוי יהיו בבקרה מלאה. .ז

 

 נרתתיקונים/חפירות לצ 51.04.07

הכנסת צנרת בחפירה תבוצע באופן שהמילוי יבוצע עד השכבה שמעל הצנרת )כמובן  .א

לעלות בהידוק מעל הצינור(. לאחר מכן כפוף להנחיות היצרן לגבי המפלס מעליו מותר 

תבוצע חפירה לצורך הכנסת הצנרת, מומלץ במידות הקטנות ביותר האפשריות 

 להתקנה של הצינור.

חפירות/חציות, לאחר סלילת השכבות, יש למלא את החפירה במקרה של צורך בביצוע  .ב

 .CLSMעד תחתית המבנה בחומר מסוג 



    

 

216 

 

 ניקוז ואירוזיה 51.04.08

ללות, מומלץ לבנות מתקנים מיוחדים מבטון להוצאת מי הנגר העילי באופן בקטעי הסו .א

מרוכז ולהימנע מזרימת הנגר העילי על גבי מדרונות הסוללה, במיוחד במקרים בהם 

היה שימוש במילוי מחומרים קירטוניים אשר הינם רגישים יותר להתחתרות י

 ואירוזיות.

י הכבישים יהיו בתווך קירטוני, יש במקרה שתעלות הניקוז בתחתית הסוללות ובציד .ב

 לבחון דיפון של תעלות הניקוז.

 

 עבודות מצעים – 51.05

 עבודות מצעים ותשתיות 51.05.01

 כללי

 מנהרות.רוב העבודות מתבצעות ב

עבודות המצעים )איכות חומרים והידוק מבוקר( תבוצענה בהתאם לדרישות המפרט הכללי 

 .51.05, סעיף 51לעבודות סלילה, פרק 
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 חומרים חשודים כסלע קרבונטי  –נספח א' 

 נטילה הכנה ובדיקות

 להלן פרוצדורה מומלצת לבדיקה ואפיון חומרים חשודים כמסלע קרבונטי.

 א. תכולת הפרק:

 נספח זה מתאר את אופן הטיפול בחומרים החשודים כמסלע מסוג קירטון/קירטון חווארי/חוואר.

 ב. מטרת הפרק 

מטרת נספח זה הינה לקבוע את תהליך האפיון והבדיקה של חומרים החשודים כמסלע מסוג קירטון/קירטון 

 חווארי/חוואר.

 ג. משמעות ושימוש: 

ירטון/קירטון חווארי/חוואר וכדו' שיטות ההכנה לבדיקה במקרה של חומרים החשודים כמסלע מסוג ק

של החומר הנלקח בתהליך המקובל והחומר  המקובלות אינן מתאימות מכיוון שהתכונות ההנדסיות

 המתקבל בשטח לאחר עבודות ההידוק שונות.

 לכן אפיון החומר צריך להיות דומה ככל האפשר לתנאי תפקודו בשטח בסיום ההידוק.

 דרו כחומרים חשודים כאמור לעיל במקרה של אחד מהתנאים הבאים : חומרים יוג

 החומר ע"פ בחינה חזותית.מפקח/גיאולוג/מהנדס באתר מזהה את  .א

 -מ"מ נמוכה מ 25מ"מ ועובר נפה  19הצפיפות הממשית במצב יבש של אגרגאט המשתייר על נפה  .ב

מ"מ  4.75, והעובר נפה ק"ג/מ"ק או שהצפיפות הממשית של חומר שהופק מהסלע הנבדק 2,100

 ק"ג/מ"ק. 2,000 -נמוכה מ

 ק"ג/מ"ק. 1900-רטיבות נמוך מ-צפיפות ערך הצפיפות המרבית המתוקנת שהתקבלה בבדיקת יחסי .ג

 במקרים אלו יש ליישם את התהליכים המפורטים בנספח זה.

 ד. נטילה, הכנה ובדיקת החומר 

 יש ליטול את החומר באחת משתי השיטות הבאות:

 נטילת חומר מחלקת ניסוי: - טה ראשונה . שי1ד.

 7.5אבן המרבי בחלקת הניסיון יהיה  החומר המיועד לצורך העבודות יעבור גריסה וניפוי כך שגודל ה .א

 ס"מ.

 ס"מ נטו לאחר הידוק. 20את החומר יש לפזר בחלקת הניסיון בשכבה בעובי של עד  .ב

 מ' אורך. 25מ' רוחב  4גודל חלקת הניסיון יהיה לפחות  .ג

י הידוק החומר יש לבצע הרטבה של חלקת הניסוי באופן אחיד לתכולת רטיבות מינימלית של לפנ .ד

 שעות בין ההרטבה להידוק. 16ת החומר. יש להמתין לפחות ולערבב א 30%

טון תוך ביצוע של   13ההידוק יבוצע באמצעות מכבש רגלי כבש או מכבש חלק כבד במשקל מינימאלי   .ה

 שוב(.מעברי מכבש )הלוך ו 6לפחות 
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 ק"ג. 75-לאחר ההידוק יש ליטול מדגם מהחומר בכמות של כ . ו

 החומרים.שיטת נטילת החומר תהיה כמקובל בשאר  .ז

בדיקות דירוג, גבולות, תפיחה חופשית וכדו' לאפיון החומר יבוצעו על המדגם הנ"ל על פי התהליך   .ח

 הרגיל.

 נטילת חומר מאזור חפירה/חציבה:  - . שיטה שניה 2ד.

 ר לאחר גריסה.יש ליטול חומ .א

 ק"ג. 75-מהחומר המתקבל יש ליטול מדגם מייצג, באמצעות שיטה תקנית, בכמות של כ .ב

 ק"ג. 15-20-להקטין את המדגם הנ"ל בשיטה תקנית עד גודל כיש  .ג

מקורי, -מעלות צלזיוס ולבצע דירוג מקדים 60±2יש לבצע ייבוש מלא למדגם בטמפ' של  .ד

 של הנספח. 1התוצאות ירשמו בטבלה מס' 

חלק  1865בשאר החומר, יש לבצע מערכת הידוק מודיפייד פרוקטור בשיטה ב' בהתאם לת"י  .ה

 שעות לפחות. 16ולאחר מיום )אשפרה( של  2%-רשי רטיבות של כפרק ב' בהפ 3

 יש לחשב את הצפיפות והרטיבות של הגלילים. . ו

בדיקות: משלושת הגלילים בעלי הצפיפות הגבוהה ביותר יש ליטול מדגמים לצורך ביצוע  .ז

 דירוג, גבולות סומך, תפיחה חופשית ותכולת קרבונטים.

)תתבצע  200#גימת מדגמים לבדיקות שטיפה דרך נפה איסוף וערבוב חומר יבש מהגלילים וד .ח

שעות, יש לשקול את החומר היבש לפני ההרוויה(, תכולת קרבונטים,  24אחרי רוויה במשך 

שעות  24אחרי רוויה   4#שטיפה דרך נפה " יעבור Bתפיחה חופשית, שאר החומר במשקל "

מידית ראשונה, ושטיפת שטיפה  -שלבים:  2-)לצורך הקלת התהליך אפשר לבצע שטיפה ב

שעות(, יבוש מלא ושקילה של חומר משתייר על  24אחרי רוויה  #4החומר המשתייר על נפה 

 (. C1)משקל   #4נפה 

אשוני לצורך קבלת הדירוג הסופי של ותיקון לדירוג הר "M"יש לבצע חישוב מקדם כתישה  .ט

 ולנוסחאות הבאות: 1החומר הגס בהתאם לטבלה מס' א.

 + ( #4דירוג למיון חומרים קרבונטיים / חוואריים )אגרגאט גס  :1טבלה מס' א.

 גודל

 האגרגאט

 )נפה( 

 =K דירוג מקורי

)M-100%( 

100 

 דירוג מתוקן )אחרי הידוק בגליל( 

 משתייר 

 )גרם(

 עובר

 )גרם(

% 

 עובר

  X Kמשתייר 

 )גרם(

 עובר

 )גרם(

% 

 עובר

"3        

"1.5        

"1        

"3/4        

"3/8        

#4        

M – :)מקדם כתישה )פירוק 

M =
C − C1

C
∙ 100% 
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 כאשר:

C1 – "( אחרי שטיפת חומר יבש "#4 - 3/4משקל מקטע )B #4" דרך נפה. 

C – "( בכמות#4 - 3/4משקל מקטע ) " של חומר יבשB:)לפי דירוג מקורי )לפני הידוק בגלילים " 

C =
B ∙ A

100
 

 כאשר:

A– מעבדתי )לפי דירוג מקורי( 100%( במדגם שהוכן לבדיקת #4 -3/4מקטע )"כמות באחוזים של 

A =
משקל חומר משתייר על נפה #4(לפי דירוג מקורי) 

משקל חומר עובר נפה "3/4(לפי דירוג מקורי)
∙ 100 

B - קל חומר יבש אחרי הידוק בגלילים.מש 

 

 ה. ביצוע הבדיקות 

 . בהתאם לתכונות שנתקבלו AASHTOיש לאפיין את החומר ולהגדיר מיון 
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 עבודות אבני שפה – 51.06 

 אבני שפה   51.06

של בטון יהיו במידות ובצורות המצויינות בתכניות או באחד  אבני שפה טרומות 51.06.01

 וכדלהלן: 19אחד המינים המצויינים בת"י משאר מסמכי החוזה, ומ

 למדרכות, לשולי מיסעות ולמפרצי חנייה ; א. 

 לאיי תנועה ; ב. 

 לשוליים של שבילים ג. 

העמיד , הן תהיינה מהסוג 19אבני השפה יעמדו בדרישות האיכות של ת"י 

 בשחיקה )כל אבן תסומן באות "ש"(. העבודה כוללת גם יסוד ומשענת מבטון.

 יסוד וגב בטון  51.06.02

ס"מ עם גב בטון במידות  10כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 

10X10 .ס"מ 

אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד בטון משותף. כמות הצמנט 

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו  250ות בבטון תהיה לפח

 .1:2ביניהן בטיט צמנט ביחס של 

 הנחה בקשתות 51.06.03

בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך 

ס"מ(. לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות  25ס"מ או  50הסטנדרטי )באורך 

השימוש בשברי אבן שפה, אלא בקטעים טרומיים או והנחה בקשתות. לא יורשה 

 קטעים מנוסרים.

 בני שפה מעוגלות מהמפעל.בקשתות קטנות יונחו א

 לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל.

 הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים 51.06.04

באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט הקיים 

וק האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן ברצועה. הניסור ופר

וצר לאחר הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין כוללת העבודה סתימת המרווח הנ

קו הניסור ובין פני האבן, בריסוס ביטומן ובבטון אספלט דק והידוקו )או בבטון 

 בכפוף לאישור מנהל הפרוייקט(. 20-ב
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 עבודות ניקוז – 751.0

 עבודות ניקוז

 מופנית תשומת לב הקבלן למפורט להלן:

 כללי 51.07.01

בוצע בהתאם לתכניות וכמפורט במפרט המיוחד, במפרטים הכללים העבודה על כל מכלוליה ת

 והתקנים המתאימים כמפורט בהמשך.

 מערך הניקוז    

 עבודת הניקוז כוללת בין היתר:

חורצים וחיבור למערכת הניקוז באמצעות נקזים מ TU-M1 TU-M2ניקוז מנהרות  •

 של הכביש דרך הפורטלים על ידי צנרת.

באמצעות צנרת ניקוז וקולטנים וחיבור למערכת  TU-P1 TU-P2ניקוז מנהרות  •

 הניקוז של הכביש דרך הפורטלים על ידי צנרת.

 צנרת ניקוז 51.07.02

 תיאור העבודה ודרישות הביצוע .1

מים ו/או הארכת מעבירי מים קיימים  על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי

בכתבי כמויות ובתכניות  מצינורות מבטון מזוין בקטרים פנימיים במפורט וכמסווג

 כדלקמן:

 הגדרת סוג הצינור .2

החדש )אוקטובר  27הצינורות יהיו מבטון מזוין נושאי תו תקן ישראלי מס'  2.1

2010) 

גות המתאימות הצינורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הצינור לפי הדר 2.2

 כמפורט בכתב הכמויות

 .אין דרישה מיוחדת –ציפויים פנימיים  2.3

 נורות:חיבורים בין הצי 2.4

תקע )כולל בחיבורים לצינורות  – בשקעהחיבורים בין הצינורות יהיו  2.4.1

 קיימים בקטעים בהם תבוצע הארכת מוצאים צינוריים קיימים(.

 המחברים יכללו אטמי גומי מותאם לסוג הצינור כדלקמן:

 אטם מובנה אינטגרלי מורכב על השקע )נקבה( 

 ובנה המורכב על השקע. אטם )אינטגרלי( מ –בקרקע עם מי תהום 

החדש )אוקטובר  27מחברים יעמדו בדרישות ת"י ה –התאמה לתקנים  2.4.2

, DIN-4060(. האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים הבאים: 2010

EN-681 ,ASTM-C-443. 
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 חיבורי צינורות לשוחות 2.5

 חיבור צנרת לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של הצינור במידת  2.5.1

בור זכרי דו יה על הקבלן להשתמש בצינורות ניפלים מבטון )חיהצורך יה 

 צדדי(.

 החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כדלקמן: 2.5.2

אטם המגיע בנפרד ומורכב על  –בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית 

התקע של הצינור ומילוי של טיט צמנט בין האטם לשוחה כולל יציקת 

אטם מובנה )אינטגרלי( או  טים אוהשלמה בדופן החיצונית כמפורט בפר

 צמנט. –שבשוחה ללא השלמה של מלט  מולבש על הפתח

בקרקע מי תהום אטם מובנה או מולבש על הפתח ללא השלמה של מלט 

 צמנט.

 סוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים. 2.6

 

 סימון .3

( ע"ג 2010ר בת"י החדש )אוקטוב 107הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בסעיף 

 קיימא שיכלול את הפרטים הבאים:הדופן החיצונית בסימון בר 

 שם היצרן או הסימן המסחרי שלו 3.1

 תאריך הייצור 3.2

 1, סוג 5סימול דרגת העומס דרג  3.3

 סימון באות "ת" 3.4

 סימון סוג הזיון 3.5

 תו התקן 3.6

 

 בדיקות איכות .4

כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת  4.1

 ן לגבי האטמים.רות לתקנים השונים הנדרשים במפרט זה וכהצינו

  הצנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים חספוס של השטח. 4.2

קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת בתחום גבולות   4.3

 הסטיות המותר.

לבדיקתו ואישורו איכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפופים  4.4

 מטעם המזמין.של מפקח חיצוני 

 עילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח: 4.5
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שברים או סדקים העוברים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד שאינו  4.5.01

 עובר את עומק המחבר.

פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם דמוי חלת  4.5.02

 דבש.

מניח מונע עריכת חיבור בין צינורות ה קצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה 4.5.03

 את הדעת

 פגמים באטם )במקרה של אטם מובנה( 4.5.04

לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו בין אם ע"י  4.6

היצרן ובין אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על חשבונו ויספק 

 במקום אחרים שיענו לדרישות.

תר בנפרד מן הצינורות תייחס גם לגבי האטמים שיסופקו לאכל האמור לעיל מ 4.7

 במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה )אינטגרלי(.

 

 חפירת התעלות והנחת הצינורות 51.07.03

ו       51כללית תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי לעבודות הבניה פרקים  .1

-57. 

למפלסים עומק המתוכנן בהתאם יונחו לאחר השלמת החפירה ל –צינורות בחפירה  .2

 המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקע.

יונחו לאחר שבוצע מילוי ראשוני לגובה של עד לפחות קוטר הצינור  –צינורות במילוי  .3

 ס"מ, חפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים המתוכננים של הצנרת. 50ועוד 

 הנחה של הצנרת בחפיר שבוצע בסוללה.

 ים הבאים:עבודה תבוצע לפי השלב .4

ס"מ עד מפלס מתוכנן,  50חב מינימלי של קוטר הצינור החיצוני ועוד חפירה ברו 4.1

כולל בשטי מילוי )החפירה תבוצע בשיפועי דפנות בהתאם לכללי הבטיחות 

 הנדרשים(.

יבוצע בהתאם לדרישות במפרט  –הכנת תחתית החפירה למבנים והידוקה  4.2

 הכללי.

 תושבת 4.3

 כללי 4.3.1

מן האפשרויות הבאות י פרט בתכניות באחת ביצוע התושבת לצינור לפ

 לפי תנאי הקרקע:

הצינור יונח ישירות ע"ג תחתית החפירה בהתאם למפלסים  –קרקע חולית 

 המתוכננים.
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ס"מ או  20ביצוע של תושבת חול בעובי מינימלי של  –בקרקע חרסיתית וסלעית 

 כמסומן בתכנית מתחת לצינור ועד למחצית קוטר הצינור.

ין על פי התכנית תבוצע תושבת בטון לפי פרטים במקומות שבהם צו –ן תושבת בטו

 בתכניות.

 הגדרה של חול לתושבת 4.3.2

 במקרים שבהם תבוצע תושבת חול החול יוגדר כדלקמן:

 חול טבעי -

 חול חמרה -

 חול מחצבה -

החול יהיה חול טבעי נקי וחופשי מגושים, אבנים, חרסית או חומרים 

 אורגניים.

 קורוזיבי לבטון.מסלע החול ממחצה לא יהיה 

 דירוג החול יהיה כדלקמן:

עובר נפה 

200 

עובר נפה 

4 

 סוג החול

 חול דיונות 100% 0-5%

 חול חמרה 100% 30%

 חול מחצבה 100% 30%

 .30%גבול הנזילות יהיה 

 הנחת הצינורות ופילוסם למפלסים המתוכננים. 4.4

 עטיפת הצינור  4.5

 20הצינור המונח עד גובה י מילוי החול בתעלה משני ציד –עטיפה בחול  4.5.1

ס"מ מעל קודקוד הצינור יבוצע בשני שלבים )הראשון עד מחצית קוטר 

 הצינור( והידוקו על ידי הרטבה.

במקומות שבהם צוין בתכניות תבוצע קטן מבטון  –קשת מבטון מזוין  4.5.2

 לפי פרטים בתכניות. 30-ב

 

 צינור עם תושבת ועטיפה מבטון מזוין 4.6

בר על פי תכניות ו/או הנחיות מנהל הפרוייקט תבוצע הדבמקומות בהם יידרש 

עטיפת בטון מזוין לצינור בקטרים לפי פרטים בתכניות ועבור ביצוע העטיפה 

 ישולם ב נפרד תחת סעיף תשלום מתאים בכתב הכמויות.

 מילוי חוזר 4.7

 המילוי החוזר יהיה בהתאם לתכנון ושימושי פני השטח העליונים כדלקמן:
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  – )בשטחי גינון וכיוצ"ב( בתחום הדרך לאשטחים פתוחים ש 4.7.1

בהידוק רגיל )כולל מעקב שכבות ע"י  מילוי חוזר מחומר מקומי מאושר

על פי הגדרת המפרט המיוחד עד המפלס שממנו בוצע החפירה  ב"א( 

 ס"מ בהידוק רגיל. 20בשכבות של 

  –ושטחים מרוצפים  חדשים, מדרכות/בשטחי כבישים קיימים 4.7.2

שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א' מהודק ל המילוי החוזר מע

בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים חדשים לרבות 

 י החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט.נשכבות האספלט. לפ

 –בשטחי כבישים מתוכננים  4.7.3

המילוי החוזר יהיה מצע סוג א'. בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן 

דינם ככבישים מתוכננים. במידה ויש המבנה הישן מבנה חדש מעל 

לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני ביצוע המבנה החדש אז 

 הם נחשבים לכבישים קיימים.

 

 בדיקה אטימות 51.07.04

 בקווי התיעול ובמעבירי המים יבוצעו בדיקת לחץ ואטימות במפעל ובשטח כדלקמן:

 בדיקה במפעל: .1

החדש  27בין הצינורות לפי המפורט בת"י  לחץ אטימות במפעל תבוצע בדיקת

 (.2010)אוקטובר 

 בר. 0.7 –עבור אטם מולבש על הצינור  1.1

 בר. 1.4 –עבור אטם מובנה  1.2

 בשטח תבוצע בדיקת אטימות לצינורות כדלקמן: .2

תבוצע בדיקה של דליפה החוצה וצילום צנרת  –בצנרת ניקוז שתונח במי תהום 

 כמפורט בהמשך.

 ה החוצה במי תהום:פימות של דליבדיקת אט .3

 57בדיקת אטימות )דליפה החוצה( במי תהום לפי המפרט הכללי )הספר הכחול( פרק 

 :57066סעיף 

מעל  1.20בקווי תיעול עשויים צינורות בטון יש לבצע בדיקה ללחץ מים בעומק של 

לראש הצינור, בנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק בתנאי שהעומד בנקודה 

מ'. אם יתגלו נזילות יתוקנו כל  6.0של אוו קטע לא יעלה על מוכה ביותר הנ

 החיבורים, או יוחלפו הצינורות ותיעשה בדיקה חוזרת עד שייעלמו הפגמים.

הבדיקות יבוצעו בנוכחות מנהל הפרוייקט. הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים 

 והציוד הדרוש לביצוע הבדיקות.
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 יריםמדידה ותכולת מחאופני  51.07.05

צינורות ימדדו במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי הצינורות, קוטרם, עומקם,  .1

 שבילים מרוצפים וכו'(.

, בהפחתת האורך יחושב לאחר ביצוע הקו מקצוות כל הצינורות לאורך הציר שלהם

 .השוחות

התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות והניפלים )כלול באורך  .2

חפירת התעלות, ביצוע תושבת החול/חמרה, הנחת הצינורות,  נורות(, הובלתם,הצי

חיבורם זה לזה כולל האטמים, ניסור כביש במידת הצורך, המילוי החוזר, מילוי 

 , בדיקת אטימות,החול, ההידוקים הדרושים, הבדיקות, הצילום הפנימי, האישורים

 תו ע"י מהנדס.וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת ביצוע סעיף זה וקבל

 עיף זה כולל גם ביצוע צנרת מעבירי מים.ס .3

במפרט הכללי )הספר הכחול( מובהר בזאת כי עומק  57.00.07לאמור בסעיף  ףבנוס .4

החפירה לצורך סיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור פנימית 

שים בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים מתוכננים )כבי

 –מתוכננת לתחתית צינור כנ"ל. בכבישים קיימים השתית הבין גובה  –( משטחים וכו'

 בין גובה קיים ובין תחתית צינור כנ"ל.

עבור עבודות הכנה לחיבור לצנרת קיימת בהארכת מוצאים צינוריים קיימים ו/או  .5

, פרוק של קטעי צינור קיימים ישולם בנפרד תחת סעיף תשלום מתאימים )פירוקים

 ניקוי וכו'(.

 

 תאי בקרה ותפיסה 51.07.06

 כללי (1

i.  בנוסף לאמור במפרט הכללי הבינמשרדי )הספר הכחול( מודגש בזאת ששוחות

 הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים חרושתיים ומותאים לסביבת מי תהום.

פתחי כניסת הצינורות לתאים יהיו מוכנים במפעל )חרושתיים( על פי המפורט 

 בתכניות.

ii. צינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור צינורות ם חיבור השוחה לאיטו

 לפי סוג קרקע.

iii. .יבוצעו בדיקות איטום בין צינור לתא בהתאם למפורט לעיל עבור צינורות 

iv.  האלמנטים יהיו בהתאם לתכנית המצורפות או דגם וולפמן מוזאיקה, או

ביצוע השוחות  אקשטיין או שווה ערך, תוך שמירה על מידות פנים השוחה.

היה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של היצרן הקבלן יעביר אישור י

 למהנדס לאישורו של המתכנן.
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v.  כל האלמנטים )שוחות, מכסים, תושבות, מסגרות, אבני יציקה וכו'( יהיו

אשר יוחלפו בהמשך בתקן אירופאי  489/2 –ו  489/1בהתאם לתקנים קיימים 

ENA241227ומס תקן ישראל מס' . כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בע 

נים התאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון התק HCלגישור לעומס נייד חריג 

 הישראלי.

vi.  כל פריט ישא סימון הכולל תו תקן, שם היצרן וסימונו, תאריך יצור וסוג דרגת

 העומס.

vii. .אישור סופי יינתן רק ע"י המהנדס 

 שיטת הביצוע (2

a) וי עודפי חפירה, הידוק התשתית חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינ

יטה או ס"מ לתאי בקרה, מצע או חול לתאי קל 5וביצוע שכבת בטון רזה 

 כמפורט בתכניות כולל התושבת.

b) .אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה 

c)  מילוי חוזר בהיקף התא כל נפח החפירה בCLSM. 

d)  י ירידה רחבים עשויים ליבת טון, מדרגות, או שלב 40תקרות ומכסים לעומס

 יציקה וכו'.פלדה עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, 

 מכסים (3

(  פי מיקומם 489טון )לפי ת"י  40סים יהיו תקניים ב.ב. כמפורט בתכניות לעומס כהמ

)מדרכה או מסעה(. במדרכו יבוצעו המכסים על תושבות מרובעות בהתאם לסוג 

 וייעוד השוחה. הרלוונטיסמל הון היצרן, לרבות סימ

 

 קולטנים (4

פרטים בתכניות ו/או בקטלוג היצרן הקולטנים יהיו תקניים כולל הסבכות, לפי 

 טון. 40או אקרשטיין או שווה ערך, לעומס  ןדוגמת וולפמ

 

 שוחות בקרה על קווים קיימים (5

 העבודה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי את העבודות הבאות:

a) הצינור. גילוי מיקום 

b)  משני מ'  2-3חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הצינור עד

 צידי השוחה החדשה באם יידרש.

c)  לעיל כולל חיבור  51.07.04עד  51.07.02ביצוע השוחות לפי האמור סעיפים

 הצינורות שפורקו מחדש.

 )לא ישולם עבור עבודה זו בנפרד והיא כלולה בסעיף זה(.
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 ותשלום מדידה (6

מדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם 

 למפרט והתכניות.

 

 (slot drainנקזים מחורצים ) 51.07.07

ס"מ תעלות  4.0מערכת קליטה אורכית שמבססת על תעלות אובליות וחריץ ברוחב של כ 

, בחתך 16מודול " "Slot channels SC"עם שטח עליון משופע, מסוג  50-מבטון מזוין ב

ס"מ לרבות חיבור שקע תקע  41/75ס"מ כנ"ל לחתך פנימי אובלי  41-פנימי עגול קוטר ה

 '(.מ 4.0עם אטם )אורך יחידת נקז 

  

 מתקני כניסה ויציאה לצינורות בקוטר כלשהו ומתקנים נוספים מבטון מזוין  51.07.08

 כללי .1

וז לצינורות בקוטר כלשהו כמפורט בהתאם לתכניות יבצע הקבלן מתקן יציאה לניק

 בתכנית.

העבודה תכלול את המתקן כולל הכנפיים, הרצפה וכל שאר חלקי המתקן כולל זיון 

 .30-ק"ג/מ"ג בטון. הבטון יהיה ב 100עד 

העבודה כוללת את החפירה למתקן, תשתית הבטון הרזה, אספקת וסידור הזיון, 

 רושים לביצוע מושלם של הסעיף.התבניות, הבטון וכן כל העבודה והחומרים הד

 מדידה ותשלום .2

 יימדד במ"ק ויכלול את כל האמור לעיל.

 

 תםהגנת החפירות בפני מים והרחק   51.07.09

 זרימה ציר הקבלן יסדר, העבודה בצוע לרגל תחסם מים לזרימת הטבעית שהדרך במקום

 כל את, חשבונו על ,הקבלן יעשה כן כמו. מים עמידת /שיטפונות בפני שיבטיח בצורה עוקף

 מקור מכל מים או גשמים מי י"ע,  צינורות פיצוץ, שיטפונות  בגלל נזקים למניעת הדרוש

 אי י"ע שיגרם נזק כל חשבונו על ויתקן, בבצוע נמצא או כבר העשוי העבודה לחלק, שהוא

  .זו הוראה מילוי

 

  עבודה בתנאי רטיבות  

 בכל לנקוט הקבלן על. שהוא מקור מכל בתנאי רטיבות עבודה כוללים היחידות מחירי

 מצעי, שאיבות כולל, ביבש העבודה לבצוע מנהל הפרוייקט י"ע ויאושרו שידרשו האמצעים
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עבודה בתנאי רטיבות  הנובעות נוספות תביעות שום'. וכו מיוחד דיפון, ניקוז  צינורות, חצץ

 .בחשבון תובאנה לא וימצאו במידה

 

 ראפ-ריפ 51.07.10

 תיאור .1

ה זו מתייחסת לציפוי שטח בקטעי תעלות, סביב שוחות הקליטה עם רשת כובע, עבוד

ראפ במקומות המתוארים בתכניות -יצוף ריפסביב מתקנים הידרוטכניים שונים בר

 ובהתאם להנחיות המהנדס.

 חומרים .2

 טון/מ"ק 2.5האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינימלית תהיה  2.1

מעובי השכבה  3/4בעלות מימד מינימלי של  מהאבנים תהיינה 2/3לפחות 

העובי  1/2 -הנדרשת בתכנית. המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ

 של השכבה.

הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים.  2.2

את  100%האגרגטים הדקים יהיו במימדים כאלה, שכשהם במצב יבש יעברו 

. לא יורשה 100ממשקלם הכולל יעבור נפה מס'  10% -, ולא יותר מ16הנפה מס' 

 משקל החול הכולל.מ 6%שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 

 דרישות הביצוע .3

לפני תחילת העבודה יעצב ויפלס הקבלן את פני התשתית. על גבי התשתית תונח שכבת 

 20 -בת בטון מזוין מסוג בס"מ. על שכבת המצע תונח שכ 20' מהודקת בעובי אמצע סוג 

וך ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת, שתשקענה לת  Ø  15@8ס"מ עם רשת זיון    12בעובי  

ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות.  6 -הבטון כ

במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. 

המדרון." החללים בין האבנים, לא  ל מ"רגל המדרון" ותימשך לכוון "מעלההעבודה תתחי

מולאו בדייס צמנטי. בגמר העבודה יטואטאו פני ס"מ, י 3-ס"מ ולא יותר מ 1 -פחות מ

 השטח במטאטא קשה.

הקבלן ישמור על ניקיון בכל מהלך העבודה וימנע לכלוך האבנים בבטון או בדייסה צמנטי. 

 ימים אחרי מילוי החללים בדיס. 4מור במצב רטוב למשך ראפ יש לש-את הריפ

 מדידה ותשלום .4

 נפרד ויהיה כלול במחיר השוחה.ראפ מסביב לשוחת ניקוז לא ימדד ב-הריפ

 ראפ יכלול עבודות חגורות בטון.-הריפ
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  -:   מתקני ניקוז* טבלה למיקום 

 

 הערה בחתך בדרך מתקן ניקוז

צינור  ,קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 חוצה   Ø60 ניקוז

 

7036-7049 TU-M1 TU-M2 

  306-313 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

360-349  

TU-P2 

 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 
 106-113 

147-156 
TU-P1 

 TU-M2 7126-7134 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 TU-M1 7126-7134 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 Ø60 113+5-143 TU-P1ינור ניקוז בקוטר צ

-313+10 קולטנים ושוחות  Ø60צינור ניקוז בקוטר 

345+10 

TU-P1 

 41נקזים מחורצים בחתך פנימי עגול בקוטר 

 ס"מ 

2019-2093 TU-M1  

  TU-M2 4019-4093 ס"מ  41/75נקזים מחורצים בחתך פנימי אובלי 

 .העבודה בתכניות הנתונים פ"ע העבודה לבצע קבלןה ועל בלבד לעזר הינם בטבלה הנתונים*  
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 עבודות אספלט – 51.12

 כללי 51.12.01

 :תיאור של עבודות סלילה

 .עליונה שכבה כולל לא נתיבים תוספת נסללת זמינות קידום עבודות של במסגרת •

הסלילה מתייחסות לסלילת נתיבים של הכביש הקיים הישן על פי פרטי סלילה של  עבודות •

 וכביש עוזי נרקיס.  1כביש  ,9 כביש(, 5113 – 5148ים הטיפוסיים החתכ

)מסלול צפוני ומסלול דרומי( על פי פרט עבודות סלילה במנהרות   TU-Mבמנהרה  סלילה    עבודות

TU-P1  וTU-P2 .על פי פרט 

 

באופן כללי, עבודות האספלט יהיו על פי דרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל, תת פרק  .א

51.04. 

 עקום הדירוג של האגרגטים בתכנון תערובות האספלט יהיה לפי חציון התחום הנדרש. .ב

 75פלט מסוג תא"צ בכבישים יתוכננו לפי מערכת מרשל עם אנרגיית הידוק של תערובות האס .ג

 חלל בכל השכבות. 4.5%הקשות בכל צד. תכולת הביטומן בתערובות אלו תיקבע לפי 

ל האופניים יתוכננו לפי מערכת מרשל עם אנרגיית תערובת האספלט במגרש החניה ובשבי .ד

 חלל. 4.5%בתערובות אלו תיקבע לפי הקשות בכל צד. תכולת הביטומן  50הידוק של 

החומר של המפעל על ת מערכת מרשל באמצעות מעבדה מאושרת ומוסמכת קיש לבצע בדי .ה

סלילת ילת היה בתוקף של מקסימום חודשיים לפני תחאספלט שיאושר לפרויקט, הבדיקה ת

 האספלט הנבדק.

שכבות האספלט העליונות, לא ככלל, יש להימנע ככל האפשר מתפרים אורכיים קרים. בשתי  .ו

יותר לבצע תפרים אורכיים קרים. ככל ששלבי הביצוע לא יאפשרו זאת, על הקבלן להתארגן 

 עם ציוד מתאים לחימום התפר, לא על בסיס אש ישירה.

ס"מ ובעובי  30ט חדשות למבנה ישן/קיים יבוצעו ברוחב של מדרגות חיבור בין שכבות אספל .ז

 שכבה.

אספלט התחתונה, יש לטאטא היטב את שכבת המצע מכל חומר לא קשור לפני ביצוע שכבת ה .ח

ליטר/מ"ר. יש למנוע מעבר של כלי רכב בין על גבי הריסוס  1.0ולרסס ריסוס יסוד בכמות של 

 ולפחות עד לשבירת האמולסיה והתייבשותה.

 זו. שכבת האספלט העליונה תיסלל בסיום הפרויקט, אין לבצע מחיקות ושינויי צבע על שכבה .ט

עם  19התאמות גבהים, ככל שידרשו, יבוצעו באמצעות שכבות מיישרות עם תערובת תא"צ  .י

 ס"מ. 5ובעובי של  PG68-10אגרגט גיר/דולומיט סוג א' וביטומן מסוג 

ו סדקים אורכיים/רוחביים בודדים, יש לבצע לאחר הקירצוף בקטעי השיקום, ככל שימצא .יא

ת יש לבצע קירצוף נוסף באזור הסדוק "אמבטיה" איטום סדקים. ככל שימצאו סדקי התעייפו

 ס"מ. 5בעומק 
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 שכבת אספלט 51.12.02

מדידה לתשלום: לפי מ"ר בציון עובי השכבה, להוציא שכבות מיישרות שימדדו לתשלום לפי  .1

 טון.

ים ולהעבירם למזמין. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה לכך על הקבלן להוציא קור .2

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.תחשב ככלולה 

 

 )לשלבי ביצוע זמניים( התחברות לאספלט קיים 51.12.03

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )בהתחברות מסלול ישן למסלול חדש.  .1

קי לאורך הכביש( יש לחמם את הפן האנכי של שכבות בהתחברות מבנה מלא למבנה חל

ומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. עבודת האספלט הישן ולמרחו בביט

 החימום והמריחה בביטומן לא תמדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.

 

 ריסוסים .041251.

 יסוד ציפוי        וסבריס לצפות יש העליונה המצעים ושכבת התחתונה האספלט שכבת בין .1

 .ר"מ/ג"ק 1.0 בכמות

 .        ר"מ/ג"ק 0.35 בכמות מאחה ציפוי בריסוס לצפות יש קירצוףה תחתית במפלס .2

                                                                                                                               

 חמות אספלטיות ותתערוב 51.12.05

החמות, הובלת התערובות ממפעל האספלט הפעולות הבאות: ייצור תערובות האספלט 

לאתר הסלילה, פיזור התערובות, כבישת התערובות ובקרת איכות בגמר העבודה יעמדו 

 בדרישות האיכות במפרט הכללי.

 

 איכות בקרת 51.12.06

פרט הכללי לעבודות סלילה של בקרת איכות בעבודות סלילה תעשה בהתאם למוגדר במ

 מעצ.

הבדיקות ו/או לבטל סוג כלשהו של בדיקות או לבטל את הבדיקות אין לצמצם בהיקף 

 במפלס כלשהו ללא אישור בכתב מטעם יועץ המבנה.
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 הסדרי תנועה זמניים .1551

 בכתב הכמויות. 51.07מתייחס לתתי פרקים במפרט תת פרק זה 

משרדית להתקני תנועה הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין  השילוט והתמרור ואמצעי  

 ובטיחות.

 סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג עירוני.

 :בין היתר את המתואר להלןל וזמניים יכלההקצב החודשי עבור הסדרי תנועה 

ור, האספקה, ההצבה וביצוע  של כל האלמנטים  המסומנים בתכניות שלבי הביצוע  )מעקות, תמר

וכו' ( כולל הצבות חוזרות וצביעה חוזרת כנדרש ע"י  סימוני צבע , אבני בלימה ,סופגי אנרגיה

 המזמין ועיריית ירושלים.

 כמו כן התשלום כולל אחזקה וטיפול שוטף.

לא ישולם עבור תקופת התארגנות, מסירה וחודשים בהם לא בוצעו עבודות  הסדרת תנועה בהיקף 

 קח.והכול באישור המפ -מלא

הסדרי התנועה הזמניים המקומיים אשר יידרשו במהלך כמו כן המחיר כולל תכנון וביצוע של כל 

הביצוע למטרות שונות )חציות יום/לילה, הצבת מתקנים שונים הכרוכים בהסדרי תנועה(. כמו כן 

 כולל המחיר את כל העבודות הפיזיות הדרושות לצורך ביצוע הסדרי התנועה הזמניים: פירוקים,

ות וכל הנדרש ע"מ ליישם את שלב הביצוע ע"פ הסדר חפירה, הידוקים, מילוי, סלילה, מעקות, גדר

התנועה ו/או התרשים. המחיר כולל את כל הסדרי התנועה שיידרשו במהלך הביצוע, בין אם הם 

ידועים כעת ובין אם לא. המחיר כולל גם פיקוח עליון של המתכנן מטעם הקבלן, לפני ואחרי 

 התנועה, וביצוע סימולציות ככל שיידרש. העברת

בין אם עקב  – הבסיסי המאושרמודגש כי במידה ותקופת הביצוע תתארך מעבר ללוח הזמנים 

הקבלן לא יקבל סיבות הקשורות במזמין או עקב מחדלי הקבלן, סך ההקצב הכולל הינו סופי ו

 יהיו על חשבון הקבלן.תשלום בגין הסדרי תנועה זמניים וכל הסדרי התנועה בתקופה זו  

 

 ומעקות בטיחות תמרור,  עה עבודות צבי .1651

 בכתב הכמויות. 51.08מתייחס לתתי פרקים במפרט  תת פרק זה

 

 הסדרי צביעה ותמרור

להוסיף אך לא להפחית מהמפרט של עיריית ירושלים לביצוע תמרור וסימון וכי  אמפרט זה ב

הקובע הבלעדי לסוג התמרור / צבע וכו' והקבלן מודגש כי בכל מקרה של סתירה המפקח יהיה 

 לא יוכל לדרוש תוספת תשלום כלשהי.
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 התמרורים

למתואר בתקנות לביצוע צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים  א.

 " בדיני מדינת ישראל.1970פקודת התעבורה: "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 

תקנות והנחיות להצבת תיות, הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת "צורת האו ב.

 של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 2014, תמרורים

 :מידות התמרורים .ג

 ס"מ 60תמרור מלבני ומשולש =צלע  -

 ס"מ 60קוטר תמרור עגול =   -

ספר השורות, סוג וכדומה( ייבדקו בהתאם למ 614, -439מידות תמרורי שלטים )מסוג -

האות, רוחבה וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי המסגרת. 

 על הקבלן לקבל את אישורו של המהנדס לפני ביצוע התמרור.

 .108מ"מ למעט תמרורים  25פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס  ד.

 ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור.הסימנים על הסרט המחזיר אור, יעשו  ה.

כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצואן )או  ו.

 ור התמרור.סימולו המסחרי( ותאריך ייצ

 ז.     ייצור התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד.       

     בהתאם למפרט מת"י מס'  HIGH INTENSITY צמה האור יהיה רב עו -החומר מחזיר         

 . 1983מאוקטובר   190  

 . 2, החזרת אור מס' 3, טבלה 208סעיף   

     

 העמודים

"צינורות   -  530מ"מ, לדרישות ת"י    2.20ובעובי דופן    3העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " א.

 פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".

ינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו, גובה התקנתם ועומקו אורך הצ ב.

 ביסוד, הכל לפי המפורט בתכניות.

 התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.בקצהו  ג.

ול פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה. אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד בהתזת ח ד.

 לצורך הסרתה.

לבן -העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור ה.

ביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא נקיה מנזילות וכמפורט בתכניות. הצ

 שעות. 24צבע. בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 
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מ"מ. הקופסה תהיה בקוטר פנימי  1ומיניום שעוביו העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אל ו.

 כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.

 ע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום.מיקום העמודים יבוצ ז.

לפני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים. כל סטייה 

 מהנדס. במיקום העמוד חייבת באישור ה

(. הצבת העמוד תיעשה 118)לפי ת"י  -300ס"מ ממולא בטון ב 40העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  ח.

 ס"מ.  20לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 

וכל הבור ימולא העמוד יוצב בזהירות, ובאופן שתמנע מפולת בקירות הבור. העמוד יוצב אנכית,  ט.

 .בבטון

 שעות לאחר יציקת היסוד. 24לפחות התקנת התמרור אל העמוד תבוצע  י.

 תקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה.העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת ה יא.

 

 הצבת התמרורים לעמודים

 התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן )קולר( כמפורט בתכניות ובפרטים. א.

ו וייקטמו. כל הרכיבים יהיו כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן. כל הפינות יעובד ב.

 בחומצה לפני כן.מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה 

 כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

יורכבו על מסגרת מגולוונת עשויה זויתנים מרותכים לפי התכניות,   -108תמרורים מרובעים מסוג   ג.

 ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום.

ורים יותקנו בגבהים המצוינים בפרטים ובתכניות. בדרך כלל ההתייחסות היא אל תחתית התמר ד.

 התמרורים, ואם יש שני תמרורים או יותר, תתייחס המידה אל התמרור התחתון.

 וית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון המהנדס.זו ה.

 ודים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה.העבודה כוללת את אספקת העמ ו.

 

 ביצוע סימני דרכים בצבע

המונח סימני דרכים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט 

 ומשטחי בטון, על גב אבני שפה או קירות, הכל לפי הנדרש בתכניות.

 הצבע     4.1

"סימון צבעים לסימון דרכים"  935ת ת"י מס' הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישו א.

 ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.

 רות במיוחד.השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצ ב.
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 הצורה      4.2

צורת הסימנים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכניות הביצוע  א.

 פרטים.וגיליונות ה

 כל הסימנים על האספלט, למעט מגרשי חניה יהיו מחזירי אור. ב.

חצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה, יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנות  ג.

 מראש, ואשר צורתן כמתואר בפרטים.

תנועה צבועים קווים -קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי ד.

וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות. קצות העקומות ישיקו למסלולי  -803מסוג לבנים 

על הנסיעה. לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים, או בין פסים ואבני שפה, אלא אם צוין 

 כך בתכניות.

 

 מידות בסימנים יהיו כמפורט בלוח התמרורים המעודכן ביותר. 4.3

 הצביעה 4.4

יד בין סלילת פני האספלט העליונים ובין ביצוע הסימנים יום לפחות, תפר  15תקופה של   א.

 עליה.

הכנת   -. "סימון דרכים  934הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י   ב.

 כבישי אספלט וצביעת סימנים".פני 

 .934הצביעה תתבצע אך ורק בשעות היום, ובהתאם לנדרש בת"י  ג.

הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב, בכמות של שכבת מחזירת אור תתקבל ע"י   ד.

 גרם למ"ר. 200

 סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתכניות יימחקו על ידי קרצוף הכביש. ה.

סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה, או לא יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה לשביעות  ו.

 .רצון המפקח, תמחק על ידי קרצוף הכביש ותיצבע מחדש

 .934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י  ז.

 

 מעקות פלדה וגדרות בטיחות

 .בלבד "ין משרדית להתקני תנועה ובטיחותיש לבצע מעקות  בטיחות מאושרים ע"י "הועדה הב

 בנוסף, יש לאשר את סוג ההתקן והדגם ע"י המתכנן ומנהל הפרויקט.

ור יהיה תיקני ומאושר ע"י הוועדה הבין ביפרט הח -ון למעקות פלדה  פרטי חיבור בין מעקות בט

 משרדית, אופן ההתקנה ופרטי החיבור בהתאם להנחיות יצרן המעקות.
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 בטון מעקות 

בלבד ,  "יש לבצע מעקות  בטיחות מאושרים ע"י "הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

 תכנן ומנהל הפרויקט.בנוסף, יש לאשר את סוג ההתקן והדגם ע"י המ

 

 התקני קצה וסופגי אנרגיה

בלבד ,  "יש לבצע התקני בטיחות  מאושרים ע"י "הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

 וסף, יש לאשר את סוג ההתקן והדגם ע"י המתכנן ומנהל הפרויקט.בנ

 

 ומעקות בטיחות תמרור,  עבודות צביעה  751.1

 בכתב הכמויות. 51.09י פרקים מתייחס לתתבמפרט  תת פרק זה

 שלטים:

 
 שלטים יהיו על פי מפרט עיריית ירושלים למעט המפורט להלן. .1

 

 – 51מ"ר, יבוצע על פי מפרט חברת נתיבי ישראל פרק  2שילוט עילי וכל שלט ששטחו עולה על  .2

 : "עבודות שילוט ותמרור", על כל חלקיו.31תת פרק 

 

 .השילוט יהיה על פי המפורט בתוכניות .3

 על הקבלן לתכנן את השילוט בהתאם ולהביאו לאישור המזמין בטרם ייצורו.

 המופעים בתכניות הסדרי תנועה המצורפות למכרז זה. השלטים יבוצעו לפי הפרטים

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין תכנית לגבי כל שלט הכלול במכרז הזה, וכן את תכנית 

 עמודים(.המסגרת שעליה יורכב השלט )בשלטים על 

התכניות יכללו את כל פרטי השלטים והמסגרות: גודל השלט כולל הכיתוב עליו, גודל 

 האותיות, צבע השלט וכל הפרטים האחרים המופיעים עליו )כגון: חיצים, סמל מטוס וכו'(.

בנוסף יכין הקבלן את תכנית המסגרת שעליה יורכב השלט כולל הקלמרות שישמשו לחיבור 

 המסגרת לעמודים.
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 עבודות מנהור  -   54פרק 

  כללי 10.54

 תחום הפרק 54.01.00

כל העבודות הקשורות בביצוע כריית הכלולת בפרק זה להלן כוללות את  מנהורעבודות ה

שכבתי של המנהרות לרבות עבודות כריה, בטון מותז, בורגי סלע, -המנהרות ועבודות הדיפון הדו

סגרת מכרז זה. כל העבודות תבוצענה לפי הוראות עבודות בטון מזויין וכיו"ב המבוצעות במ

עבודות מנהור במפרט הכללי לעבודות בניה  54פרק נחיות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וה

 (. בכל מקום שם נאמר "המפקח" תהיה הכוונה ל"מנהל פרויקט".2017)

( 3.17ן )סעיף קט 1חלק  5826שכבתי כמוגדר בת"י -שיטת הדיפון של המנהרות היא דיפון דו

 הכולל את המערכות הבאות:

)סעיף קטן  1חלק  5826כמוגדר בת"י   (Primary support)שכבה ראשונה : תימוך ראשוני  -

תימוך חיצוני המבוצע כנגד הסלע בטכניקה של בטון מותז. תימוך זה יוגדר בכל  -( 3.102

ך הראשוני מקרה כתימוך קבוע, מודגש במפורש כי גם אם נרשם בתכניות המנחות לתימו

 ”Primary support“הכוונה ל  תהיה  ”Temporary support“המצורפות למכרז זה המונח 

 כוונה לתימוך זמני. ”Temporary support“וכי אין בשימוש המונח 

שכבה שניה : דיפון )פנימי( המשמש כתימוך הסופי של המנהרה מבוצע כנגד התימוך  -

 ציקות בטון מזויין . הראשוני )החיצוני( העשוי בטכניקה של י

תבוצע עבודת המנהור תוך כדי  ם בתכניותוכן בתחומים המסומני באיזור קצות המנהרה -

 .(Forepoling)שילוב עבודות תימוך מקדים 

ידרש הקבלן להכין עפ"י ההנחיות המפורטות   "Shop Drawingsחישובים ותכניות ביצוע מפורטות "

 במסמך זה ובפרק המוקדמות.

 

 קניםת 54.01.01

 במפרט הכללי. 54.01.01כמפורט בסעיף 

 אחריםפרקים  54.01.02

 במפרט הכללי. 54.01.02כמפורט בסעיף 

 חוקים ותקנות 54.01.03

 במפרט הכללי. 54.01.03כמפורט בסעיף 

 הגדרות 54.01.04

 במפרט הכללי. 54.01.04כמפורט בסעיף 
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 תנאים מקומיים 54.01.05

מודגש בזאת כי  54.01.05.03כללי, אולם בנוסף לאמור בס"ק במפרט ה 54.01.05כמפורט בסעיף 

דרשת תשומת לב הקבלן בשלב תכנון אופן העבודה לרבות מקטעי העבודה ורציפות העבודה נ

ובמהלך עבודות הכרייה להתייחס לתוואי האנכי של המנהרות ולשיפוע האורכי )ירידה( מכיוון 

 . TU-Mחי מנהרות ומכיוון פורטל מזר TU-Pפורטל צפוני מנהרות 

את כלל ההיבטים המשפיעים על אופן העבודה  הקבלן נדרש לשקול בשלבי התכנון והביצוע 

 לרבות השיפוע האורכי, ניקוז המנהרות וכיו"ב.

 חומרים ומוצרים 54.01.06

 במפרט הכללי. 54.01.06כמפורט בסעיף 

 מדידה וסימון 54.01.07

מודגש בזאת כי  54.01.07.07לם בנוסף לאמור בס"ק במפרט הכללי, או 54.01.07כמפורט בסעיף 

ות תהייה חתומה ע"י המתכנן הראשי ומנהל הפרויקט האחראים לבדוק ולאשר תכנית העד

 בחתימתם את התאמת תכנית העדות לאחר הביצוע לתכנית המקורית

 ציוד מכני והנדסי 54.01.08

 במפרט הכללי. 54.01.08כמפורט בסעיף 

 יציוד חשמל 54.01.09

 במפרט הכללי. 54.01.09כמפורט בסעיף 

 ערכות קיימותתשתיות ומ 54.01.10

 במפרט הכללי. 54.01.10כמפורט בסעיף 

 מידע גאולוגי  54.02

 בדיקות מוקדמות 54.02.01

במפרט הכללי, למסמכי החוזה / מכרז זה מצורף נספח דו"ח  54.02.01בנוסף על האמור בסעיף 

 למנהור.חי נסיון, תוצאות בדיקות מעבדה ואפיון גאולוגי כללי גאולוגי הכולל לוגים של קידו

 בדיקות מוקדמות ע"י הקבלן 54.02.02

 במפרט הכללי. 54.02.02כמפורט בסעיף 

 אחריות הקבלן ליציבות 54.02.03

מודגש בזאת כי  54.02.03.01במפרט הכללי, אולם בנוסף לאמור בס"ק  54.02.03כמפורט בסעיף 

שלבי הביצוע ליציבות המנהרות לרבות צמצום שקיעות חזויות. הקבלן נדרש הקבלן אחראי בכל 

לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולתכנן את אורך מקטעי העבודה כך שיובטחו שקיעות מוגבלות 

 ן עבור כל אחד מסוגי המסלע החזויים. בהתאם לתכנו
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 חלוקת נטל הסיכון הכספי 54.02.04

רט הכללי, תהיה חלוקת נטל הסיכון הכספי עפ"י המפורט במפ 54.02.04בניגוד לאמור בסעיף 

 אופני המדידה ותכולת המחירים להלן. 54.00בסעיף 

יכות הסלע לצרכי במפרט הכללי, מודגש בזאת כי קביעת א 54.02.04בנוסף לאמור בסעיף 

 . (pull out)תשלום בלבד )ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט( תהיה בכל מקטע חפירה 

במפרט הכללי, קביעת איכות הסלע במקרה של חילוקי דעות  54.02.04סעיף בניגוד לאמור ב

 תהיה בסמכותו הבלעדית והסופית של מנהל הפרויקט והמתכנן מטעם המזמין.

 ך המנהורקידוחי גישוש במהל 54.02.05

במפרט הכללי, ידרש הקבלן לבצע בכל אחת מהמנהרות לכל  54.02.05בניגוד לאמור בסעיף 

רציף,קידוחי גישוש להוצאת גלעינים )מדגמי סלע( ו/או ללא הוצאת גלעינים, עד  אורכן, באופן

מטר בין קידוחי גישוש כך שתובטח חקירת  10מטר עם חפיפה מינימלית באורך  30לעומק של 

 רציפה. קרקע

, מפרט טכני של Measure While Drilling (MWD)ציוד הקדיחה יכלול גם ציוד מדידה בזמן קידוח 

 יהיה מאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט. הציוד

שעות  12דו"ח מפורט של בדיקות מדגמי הסלע המפרט את תכונות הקרקע,יוגש למפקח תוך 

ינה תנאי מחייב להמשך ביצוע עבודות ממועד ביצוע כל קידוח גישוש כנ"ל, הגשת הדו"ח ה

 הכריה.

 הצעה מפורטת  הפרויקטלמנהל  הקבלןיגיש , / קרקע נחותים מהצפוי תנאי קרקעל במקרה ש

(Method Statement)  של האמצעים נוספים לבחינת תכונות הקרקע לרבות ביצוע קידוחי גישוש

כיו"ב, כל הנדרש לצורך יטור נוסף וטיפול בקרקע, ננוספים )כולל ו/או ללא הוצאת מדגמי סלע(, 

 השאר:איפיון איכות מסת הסלע וקביעת רמת התימוך הנדרשת. הצעה זו תכלול בין 

 כמות ומיקום קידוחי גישוש נוספים. -

 פיענוח -

 נוהל זיהוי תנאי קרקע נחותים -

 פתרונות הנדסיים לביצוע במקרה של המצאות תנאי קרקע נחותים. -

 הנדסי במהלך הביצוע-גיאומיפוי  54.02.06

במפרט הכללי, הקבלן יעסיק גיאולוג הנדסי לביצוע מיפוי  54.02.06בנוסף לאמור בסעיף 

סי רציף של חזיתות הכרייה, הקירות ותקרת המנהרה לפי הנחיות המפורטות בת"י גיאוהנד

תאם , שיטת סיווג מסת הסלע תיהיה בהובכל מקרה בכל פסיעת כרייה כמתואר בתכניות 5620

 .Barton/ לפי שיטת 54.07.07לכתוב בסעיף 
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מתבסס, בנוסף על הנדסי היקפי, ה-בנוסף ידרש הגאולוג ההנדסי מטעם הקבלן לבצע מיפוי גיאו

מיפוי חזיתות הכרייה, גם על כלל קידוחי הגישוש שבוצעו וכולל פענוח הממצאים, תיאור גרפי 

 איפיון מסת הסלע לרבות:)תכנית וחתכים( הכוללים תיאור מפורט של 

, מפלסי פני הקרקע ותיאור מבנים ו/או תשתיות בתת (Crown)פירוט מפלסי ראש הקמרון  -

 ה באיזורי מנהור רדודים(. הקרקע )חשיבות גדול

 גיאולוגייםהמבנים הסוגי תיאור  -

 תיאור שינויים באיכות מסת הסלע -

 תיאור בליית הסלע -

 סימון מערות וחללים תת קרקעיים -

 מיקום קידוחי הגישוש שבוצעו כולל קידוד מזהה לכל קידוח. סימון -

ה והנתונים המסמכים הנ"ל יעודכנו לאורך כל תקופת הביצוע בהתאם להתקדמות העבוד

 המפורטים בהם יהיו זמינים למפקח ו/או מי מטעמו.

חודשים  4מסמכי התיעוד הגיאו הנדסי  יוגשו במהלך הפרוייקט כפי שייקבע ע"י המפקח/ כל 

 ובסוף הפרוייקט כחלק מתיק המבנה של המנהרות.

 בטיחות, טיפול בחומרי נפץ ומניעת רעש  54.03

 לי על סעיפיו השונים.במפרט הכל 54.03כמפורט בפרק משנה 

 ניטור גיאוטכני  54.04

 כללי 54.04.01

במפרט הכללי, ידרש הקבלן לצורך ביצוע מעקב שקיעות ותזוזות  54.04בנוסף לאמור בסעיף 

עטפת המנהרות להכין מסמכים הנדסיים מפורטים הכוללים את המידע המפורט להלן ואשר מ

והכוללות את דרישות המינימום  מכרזהממסמכי יתבססו על תכניות מנחות המהוות חלק 

לתהליך הניטור. מסמכי התכנון המפורטים יוגשו לאישורו של מנהל הפרויקט, אישורו של זה אינו 

  עבודות הכריה והמנהור השונות.מאחריותו הבלעדית של הקבלן לגורע 

 תדירות ביצוע הניטור עבור כל מכשיר בהתאם לקצב התקדמות עבודות הכריה. -

בהתאם אזעקות עבור כל סוג מכשיר ות הפעולה ותחום ההתראות ו/או ההגדרת רמ -

 .למיקומו

תיאור תמציתי של נהלי עבודה לרבות התייחסות לסוג הציוד, מיקום התראות, התראות  -

ניטור מוגבר, מעורבות ביצוע תדירות פירוט של  הנ"ל יכללונהלים ביחס לרמות פעולה.  ה

שימוש דיווח למפקח, אופן ומועד  לן בעבודה באתר, של בעלי תפקידים בכירים מטעם הקב

בהתאם לתרחישים צפויים כל זאת מתוך מטרה לשמור על יציבות מכשירים נוספים בציוד ו

ים קיימים ולתשתיות חתך המנהרה בשלבי החפירה ולמניעת נזק כלשהו למבנים תת קרקעי

 קיימות.



    

 

242 

 

 דיפון באמצעות מקטעים מבטון טרומי   54.05

 טי לתכולת העבודות במכרז זה.לא רלוונ

 תאורה ואיוורור  54.06

 במפרט הכללי על סעיפיו השונים. 54.06כמפורט בפרק משנה 

 

 

 כרייה  54.07

 כללי 54.07.00

מודגש בזאת במפורש כי עבודות הכריה תבוצענה במפרט הכללי,  54.07.00בנוסף לאמור בסעיף 

סעיפיו השונים ובהתאם להוראות המפורטות במפרט הכללי על  54.07לפי הנחיות בפרק משנה 

 במסמך זה. 54.07להלן בסעיפי משנה של תת פרק 

 54.07.07( יבוצעו בהתאם להוראות סעיף (Primary Supportעבודות התימוך הראשוני  -

 להלן.

 להלן. 54.09פון הפנימי )שכבה שניה( יבוצעו עפ"י הוראות פרק משנה עבודות הדי -

  

 ותסטיות מותר 54.07.01

במפרט הכללי, אולם בניגוד לאמור שם תהיינה הסטיות המרביות  54.07.01כמפורט בסעיף 

 המותרות כמפורט להלן:

 א. סטיות בציר תוואי המנהרה:

 )א( במפרט הכללי סעיף קטן 54.07.01כמפורט בסעיף 

 :(סטיות בקו החציבה)ב. סטיות במידות פני הסלע הכרויים של המנהרה 

 וצה, לכיוון הסלע:הסטייה המותרת הח

 במפרט הכללי סעיף קטן )ב( 54.07.01כמפורט בסעיף  -

 הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום המנהרה:

 ס"מ 2בקמרון ובקירות:  -

 ס"מ 0: עלה(כלפי מ)רצפה ב -
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סטיות במידות פני הסלע הכרויים של במפרט הכללי :  54/07.01 מס'מחליף לתרשים תרשים 

 (יבהסטיות בקו החצ) –המנהרה 

 

 :לאחר התזת הבטון. סטיות במידות פני המנהרה ג

 הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע:

במפרט הכללי סעיף קטן )ג(, אולם בניגוד לאמור שם סטייה  54.07.01כמפורט בסעיף  -

 לא רלוונטי -ברצפה 

 הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום המנהרה:

 ס"מ 2בקמרון ובקירות:  -

 לא רלוונטי: (עלהכלפי מ)רצפה ב -
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סטיות במידות פני המנהרה לאחר התזת במפרט הכללי :    54/07.02  מס'מחליף לתרשים  תרשים  

 הבטון

 

 . סטיות במידות הסופיות של דיפון הבטון היצוק:ד

 הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע:

 במפרט הכללי סעיף קטן )ד(  54.07.01כמפורט בסעיף  -

 וך תחום המנהרה:הסטייה המותרת פנימה, לת

 ס"מ 0בקמרון ובקירות:  -

 ס"מ 0: עלה(כלפי מ)רצפה ב -
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הבטון סטיות במידות הסופיות של דיפון  במפרט הכללי :    54/07.03  מס'מחליף לתרשים  תרשים  

 היצוק

 

 

 ידע לביצוע העבודה 54.07.02

 במפרט הכללי. 54.07.02כמפורט בסעיף 

 תיאור שיטות ושלבי הביצוע 54.07.03

אולם בנוסף לאמור שם נדרש הקבלן להכיו ולהגיש , במפרט הכללי 54.07.03ורט בסעיף כמפ

המתייחס לכלל העבודות הנדרשות לביצוע  (Method Statement) למנהל הפרויקט מסמך מפורט 

 לעיל. 54.01.00שכבתי כמפורט בסעיף -כריית המנהרות ועבודות הדיפון הדו

וע המתוכננים צוע לעבודות השונות ואת שלבי הביצבמסמך זה יפרט הקבלן את שיטות הבי

 .להלן 54.15.09לעיל ו  54.02.05ויכלול הקבלן בין השאר, אך לא רק את המפורט בסעיפים 

 יומן כרייה 54.07.04

במפרט הכללי, אולם בנוסף לאמור שם נדרש הקבלן למלא גם את  54.07.04כמפורט בסעיף 

 הנתונים הבאים:

 הניטור.תיעוד נתוני מכשור 
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 שיטות כרייה 54.07.05

 במפרט הכללי על תת סעיפיו השונים למעט המפורט להלן: 54.07.05ורט בסעיף כמפ

בנוסף לאמור בתת סעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי  –כללי  – 54.07.05.00תת סעיף 

בתחום שבין  TUMתאושר לשימוש רק בתחום מנהרת  מבוקר ופיצוץ קידוחכרייה בשיטת 

לא תאושרנה עבודות כריה  TUP)כולל(. במנהרת  TUM-40רטל מזרחי ועד מנהרת מעבר פו

בטכניקה של קידוח ופיצוץ מבוקר. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי על קבלת כל האישורים 

  הנדרשים לביצוע העבודה בטכניקת קידוח ופיצוץ מבוקר בתחום המפורט לעיל. 

בנוסף לאמור בתת סעיף זה במפרט הכללי  –פסולת הרחקת חפורת ו – 54.07.05.03תת סעיף 

פינוי חפורת ופסולת וכיו"ב יסולקו ע"י הקבלן לאתר פינוי פסולת מאושר מודגש בזאת כי 

במרחק כלשהו מהאתר. הקבלן רשאי לבצע עירום זמני באתר ולשנע את הפסולת בשלבים 

. כמו כן כי ייתכן (double handling)לים. בהתאם לאישורים שיתקבלו מהמזמין ומעיריית ירוש

בסבירות גבוהה כי סיווג החומר החצוב/ חפור יהיה ברמה טובה כחומרי מילוי, אזי חייב יהיה 

הקבלן להתאימו כחומר מילוי בפרויקט, בעדיפות ראשונה על פני הבאת חומר מילוי מובא. אך 

חר בהתאם להנחיות בירו לפרויקט אורק אם יינתן אישור ע"י מנהל הפרויקט רשאי הקבלן להע

המזמין בתחומי ירושלים ו/או לספק אותו לפרויקט/ גורם אחר מטעמו, ובלבד שיוכיח 

 התקשרות חוזית עם אותו גורם.

 כרייה באמצעות חומרי נפץ 54.07.06

 במפרט הכללי על תת סעיפיו השונים למעט המפורט להלן: 54.07.06כמפורט בסעיף 

בנוסף לאמור בתת סעיף זה במפרט הכללי  –ת הביצוע אישור שיט – 54.06.07.02תת סעיף 

צד ו/או מכל הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל ההיתרים הנדרשים מהרשויות מודגש בזאת כי 

 רלוונטי עבור ביצוע עבודות כריה בפיצוץ מבוקר בסמוך למבנים ו/או מתקנים רגישים . שלישי

בתת סעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת  בנוסף לאמור  - הזעזוע )רטט(– 54.07.06.06תת סעיף 

נדרש להגיש למפקח הצעה מפורטת המתייחסת לאופן ביצוע הניטור. בהצעה זו יגדיר  הקבלןכי 

הקבלן את המבנים ו/או המערכות הרגישים  )קירות תומכים, שיפועי חפירה מערכות תשתית 

עבור כל אחד  (PPV)שיא החלקיק  וכיו"ב( לרבות הגדרת ערך מקסימלי קריטי למהירות

 מהמבנים / המערכות. 

 תימוך ודיפון  54.07.07

במפרט הכללי מודגש בזאת כי שיטת הביצוע לשכבת התימוך  54.07.07בניגוד לאמור בסעיף 

 הראשוני תבוצע עפ"י ההנחיות המפורטות להלן:

 54.10הוראות תת פרק התימוך הראשוני )החיצוני( יבוצע בטכניקה של בטון מותז עפ"י  -

 במפרט הכללי.

התימוך הראשוני כולל שילוב של  שכבת בטון מותז עם סיבי פלדה ו/או רשתות זיון יחד עם  -

בורגי סלע המותקנים בהיקף חתך המנהרה מדוייסים למלוא אורכם, ו/או תמיכות רוחביות 
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הנדרשות באיזורים בהם  (Lattice Girders)באמצעות פרופילי פלדה ו/או מסבכוני פלדה 

 .המסלע נחותות תכונות

 (  Primary Support –תכנון לשכבת התימוך הראשונה )תימוך ראשוני  להשליםהקבלן נדרש 

 ".Shop Drawingsלרמות התימוך השונות לרבות חישובים ותכניות ביצוע מפורטות "

המהוות חלק ממסמכי  (Engineering Drawings)תבסס על התכניות המנחות תהתכנון השלמת 

את פילוג רמות המסלע ודרגות התימוך הנדרשות בהתאם לאורך  ארות בין השארוהמת המכרז

הנחייה מחייבת ישנה לאורך התוואי בהם בתכניות מוגדרים התחומים ב . יודגש כי המנהרות

(Mandatory)  לביצוע תימוך מקדים(Forepoling) שיכיןשלא ניתנת לשנוי כחלק מהתכנון 

ניות המנחות במלואו ו/או בחלקו ולהכין ון המתואר בתכהקבלן. הקבלן יכול לאמץ את התכנ

 עפ"י הנ"ל את התכנון. 

מסמכי התכנון המפורטים יוגשו למזמין ולמפקח אשר יבחנו את ההצעה ורשאים לקבלה 

במלואה ו/או בחלקה ו/או לדחות אותה. אישורם של המזמין ו/או מנהל הפרויקט אינו גורע 

 נהור השונות.דות הכריה והמעבומאחריותו הבלעדית של הקבלן ל

לא יורשה (, Barton's Q systemהגדרות איכות הסלע  דלעיל הן עפ"י סווג מסת הסלע של ברטון )

 שימוש בשיטה אחרת לסיווג מסת הסלע.

תשומת לב כי פילוג רמת התימוך המפורטות להלן אינן תואמות במלואן להגדרות המילוליות 

 רטון.של סווג מסת הסלע עפ"י הגדרות ב

צפיפות וכמות בורגי הסלע, עובי שכבת הבטון המותז וכמויות סיבי הפלדה ורשתות הזיון וכן 

פרטי תמיכות הפלדה יהיו בהתאם לאיכות מסת הסלע והתנאים הגאולוגיים אשר יחשפו בפועל 

 :(SUPPORT CLASS)  במהלך עבודות הכריה מסווגים עפ"י הדרגות הבאות

 .SC-I  (10≤Q , Good)רמת תימוך למסלע מסוג  -

 SC-II (4≤<Q<10 , Fair)רמת תימוך למסלע מסוג  -

 SC-III (1≤<Q<4 , Poor)רמת תימוך למסלע מסוג  -

 SC-IV (0.3≤<Q<1 , Very Poor)רמת תימוך למסלע מסוג  -

 SC-V (0.07≤<Q<0.3 , Extremely Poor to Very Poor)רמת תימוך למסלע מסוג  -

 ((SC-VI Q<0.07 , Extremely Poorרמת תימוך למסלע מסוג  -

 SC-VII (No Rock Cover to crown)רמת תימוך למסלע מסוג  -

  SC-LC  (0<Rock Cover to Crown≤5mרמת תימוך למסלע מסוג  -

 

 ניקוז והרחקת מים  54.08

 במפרט הכללי על סעיפיו השונים. 54.08כמפורט בפרק משנה 
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 בטון יצוק באתר  54.09

 מפרט הכללי על סעיפיו השונים למעט המפורט להלן:ב 54.09כמפורט בפרק משנה 

 כללי 54.09.00

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי האמור בפרק משנה זה מתייחס לכלל 

)שכבה שניה של דיפון דו עבודות הבטון היצוק באתר הנדרשות לצורך ביצוע הדיפון הפנימי 

 י )הראשוני( בטכניקה של יציקות בטון מזויין. מבוצע כנגד שכבת התימוך החיצונשכבתי( ה

מור בסעיף זה במפרט הכללי במפרט הכללי מודגש בזאת כי כל עבודות הבטון כמו כן בניגוד לא

של מסמך זה לרבות ההפניה להנחיות פרק  02המזויין היצוק באתר תבוצענה עפ"י הנחיות פרק 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור נת"י. 02

עבודות בטון  02ת פרק ת בטון מזויין למבנים פנימיים בתחום המנהרות יבוצעו עפ"י הוראועבודו

 מזויין של מפרט זה.

 תכן 54.09.01

בניגוד לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי ביצוע הדיפון הפנימי יהיה עפ"י אפשרות 

יה לבצע לפיהן. לא תאושר הקבלן יקבל תוכניות מושלמות )ברמת תכנון מפורט( ועליו יה –א 

 לקבלן חלופת ביצוע על פי תכנון שלו.

 בטון  4.09.025

 במפרט הכללי על תת סעיפיו השונים למעט המפורט להלן: 54.09.02כמפורט בסעיף 

בנוסף לאמור בתת סעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי  –סוג הבטון  – 54.09.02.01תת סעיף 

 30היו ברמת גמר בטון חשוף חזותי. עובי מינימלי לשכבת הדיפון כל פני הבטון הגלויים לעין י

 "מ למעט באיזור מעברים שם ידרש עובי מוגדל עפ"י הפרטים בתכניות.ס

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי כל  –חומרים  – 54.09.02.02תת סעיף 

לרבות הנחיות לתכן תערובות  ,החומרים לעבודות הבטון המזוין היצוק באתר לדיפון פנימי

במפרט הכללי  02מסמך זה לרבות ההפניה להנחיות פרק  של 02יהיו עפ"י הנחיות פרק  הבטון,

 לעבודות סלילה וגישור נת"י.

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט  –חומרים מוספים לשיפור עמידות אש  – 54.09.02.03תת סעיף 

יועדות לרכיבי מבנה של תימוך ראשוני )בטון במפורש כי תערובות הבטון המהכללי מודגש 

 ק"ג/מ"ק.  2)בטון יצוק באתר( כוללות סיבי פוליפרופילן בכמות מותז( ודיפון פנימי 

 זיון 54.09.03

 בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי:

ת שימוש במוטומאושר  ,3 חלק 4466לפי ת"י  רתיכים תהיה ממוטות מצולעיםפלדת הזיון  -

 . 4חלק  4466רשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י  .כלשהופלדה באורך 

 ס"מ. 6עובי כיסוי הזיון בצד הפונה אל המנהרה יהיה  -
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במפרט הכללי לעבודות  02פרק ב 02.01.09.03.03שומרי המרחק יהיו עפ"י הנחיות תת סעיף  -

ם המתועשים עשויים ממלט , אולם בניגוד לאמור שם יהיו הרוחקניסלילה וגישור נת"י

בסיבים, גודל ומבנה שומרי המרחק יהיה כזה כך שכל  ומחוזק במיוחד צפוף דק צמנטי

 מוטות זיון סמוכים. 2-שומר מרחק יחובר ל

 בטון למילוי חללים 54.09.11

ר שיטת הביצוע למילוי בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי ההחלטה בדב

תפורט ע"י הקבלן בהתאם של בטון שאוב ו/או בטון שפוך ו/או בטון מותז חללים בטכניקה 

 .שיגיש למנהל הפרויקט method statementלממצאים בפועל באתר ותהיה חלק מתכולת מסמכי 

 בטון מותז  54.10

 דגש בזאת כי:במפרט הכללי על סעיפיו השונים מו 54.10בנוסף לאמור בפרק משנה 

 יבוצעו בתהליך רטוב.כל עבודות הבטון המותז  -

מילוי חללים בתת קרקע )בקמרון( יבוצעו בטכניקה של בטון מותז ו/או בטון שאוב כל זאת  -

 בכפיפות להנחיה של מנהל הפרויקט.

 של מסמך זה. 02תכן תערובות הבטון יהיה בהתאם להוראות פרק  -

 דייס  54.11

 54.11.12בתוספת סעיף , אך במפרט הכללי על סעיפיו השונים 54.11כמפורט בפרק משנה 

 .המפורט להלן

  Manchette-A-Tube –TAMעבודות דיוס מבוקר בשיטת   54.11.12

מתייחסות לדיוס שכבות המילוי המבוצעות כחלק מעבודות  TAMעבודות הדיוס בטכניקת 

 הכריה ומתוך חלל המנהרה.

מפורטות להלן עפ"י ההוראות ה TAMנה עבודות דיוס בשיטת בהעדר מפרט טכני מקומי תבוצע

 ועפ"י הוראות המפרטים הזרים.

בשיטת ביצוע זו מתבצעת הזרקת הדייס בצורה מבוקרת תוך כדי עבודה במקטעים ובידוד כל 

אחד מאיזורי הדיוס לאורך הקידוח. בשלב עבודות ההזרקה נדרש הקבלן המבצע לבצע בקרה 

ת דייס בכמות גדולה המוזרקת ביחס ללחץ המתפתח. במצב של הזרק רציפה של כמות הדייס

מהצפוי ללא קבלת הלחץ המתוכנן נדרש הקבלן להפסיק את עבודות הדיוס במיקום הספציפי 

 ולחזור על התהליך רק לאחר התקשות הדייס, וזאת עד לקבלת הלחץ הנדרש המתוכנן.

ודות מסוג אלו עם נסיון מוכח. קבלן יבצע קבלן מומחה בעב TAMאת עבודות הדיוס בטכניקת 

המתייחס לכלל  (Method Statement) נדרש להכיו ולהגיש למנהל הפרויקט מסמך מפורט  הדיוס

 העבודות והתהליכים לביצוע עבודות הדיוס לרבות הגדרת שיטות ביצוע, תהליכי בקרה וכיו"ב.
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 בורגי סלע  54.12

ורגי הכללי על סעיפיו השונים מודגש במפורש כי כל בבמפרט  54.12בנוסף לאמור בפרק משנה 

הסלע אשר יותקנו יהיו עשויים מוטות פלדה מדוייסים לכל אורכם באמצעות שרף או דייס 

 צמנטי. התכניות יכללו סימון מפורט המבחין בין ברגים דרוכים ולא דרוכים.

 (Self-Drilling)צמי ע קידוח בורגיברגי סלע אשר יותקנו בתנאי קרקע נחותים יהיו מסוג 

  קונסטרוקציות פלדה 54.13

במפרט הכללי על סעיפיו השונים, מודגש במפורש כי בנוסף  54.13בנוסף לאמור בפרק משנה 

לתמיכות הפלדה הנדרשות לצורך ביצוע תימוך ראשוני באיזורים בהם תכונות המסלע נחותות,  

פת עבודת המנהור מלאי מינימלי נדרש הקבלן לרכוש ולהחזיק באתר העבודה במהלך כל תקו

המיועדות לשמש כתמיכות לתימוך מיידי למקרה ופרופילי פלדה עשויות  כנ"ל של תמיכות פלדה

 בו יהיה  קיים חשש למפולות במהלך ביצוע עבודות הכרייה והתימוך הראשוני.  

 תמיכות הפלדה תהינה מותאמות למידות הגאומטריות של החתך הטיפוסי של המנהור. 

ני אספקת תמיכות אלו לאתר ואחסונן א יותר לקבלן להתחיל בביצוע עבודות המנהור לפל

מטר של הקטע  10בצורה ראויה. מלאי מינימלי של תמיכות פלדה יהיה בכמות הנדרשת ל 

 הגיאומטרי הנדון. תמיכות אלו לא ישמשו לצורך עבודות התימוך הראשוני.

 תימוך מקדים  54.14

ש במפורש כי ביצוע במפרט הכללי על סעיפיו השונים, מודג 54.14נה בנוסף לאמור בפרק מש

באיזורי באיזורים המתוארים בתכניות לאורך תוואי המנהרות לרבות עבודות הכרייה והמנהור 

המורכב ממטריה של צינורות  (Forepoling) הקצה,  יחייב עבודה תוך שימוש ב"תימוך מקדים"  

עם  פורטות להלן, במפרט הכללי ובתכניות,  משולביםפלדה מדוייסים עפ"י ההנחיות המ

 תמיכות פלדה במרחקים קצובים ובטון מותז מזויין.

הקבלן יבצע בשלב הראשון את הקדוחים, התקנת הצינורות ודיוסם ורק לאחר קבלת אישור 

-מנהל הפרויקט יתחיל בבצוע החפירה, תוך הקפדה על התקנת תמיכות פלדה עם כל פסיעת

. תשומת לב הקבלן לרגישות ודל  הפסיעה יותאם לאיכות הקרקע הנחשפת בפועלהתקדמות. ג

המיוחדת ולדיוק המוגבר בקדוחי הצנורות באיזורים הסמוכים למבנים ו/או תשתיות קיימות 

 בהם המרחק מעל קמרון המנהרה קטן באופן יחסי.

 איטום וניקוז  54.15

 כללי 54.15.00

הדיפון במפרט הכללי מערכת האיטום למנהרות המותקנת בין  54.15.00בניגוד לאמור בסעיף  

 להלן. 54.15.09החיצוני והדיפון הפנימי תבוצע בטכניקה של התזה עפ"י הנחיות סעיף 

 הכנות לאיטום 54.15.01

 במפרט הכללי. 54.15.01כמפורט בסעיף 
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 יריעות גיאוטקסטיל 54.15.02

 .לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה

 לאיטום PVCיריעות  54.15.03

 במכרז זה. לא רלוונטי לתכולת העבודות

 קיבוע נקודתי 54.15.04

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 פיגום וציוד  54.15.05

 במפרט הכללי. 54.15.05כמפורט בסעיף 

 יישום 54.15.06

האיטום בטכניקה של במפרט הכללי, אולם יישום מערכת  54.15.06בהתאם למפורט בסעיף 

 להלן. 54.15.09רט בסעיף התזה יהיה עפ"י הוראות המפרטים הזרים כמפו

מערכת הניקוז של המנהרות מיושמת יחד עם מערכת האיטום עפ"י הפרטים המנחים בתכניות 

 וכוללת:

נקזים אורכיים מותקנים בתעלת ניקוז אורכית בתחתית יסודות הדיפון הפנימי הכוללת  -

 inage Pipe)(Perforated Dra 220◦מחורר בחלקו העליון בזווית של  8בקוטר "צינור חלחול 

( 16/32ס"מ ומכוסה בפילטר חצץ )גודל אגרגט  5מותקן ע"ג מצע בטון רזה בעובי מינימלי 

 . CEM IIIהמיוצב בצמנט 

 Delta-MSס"מ כדוגמת  25ברוחב מינימלי  (Dimple Sheets)רצועות יריעות מנקזות  -

ריעות המנקזות מותקנות במרווחים עפ"י המצויין בתכניות, עפ"י הוראות יצרן היריעות. הי

יותקנו לפני יישום מערכת האיטום בהיקף המנהרה ותסתיימנה מעל פילטר החצץ של 

 תעלות הניקוז האורכיות.

 בקרת התפרים ביריעות האיטום 54.15.07

 ונטי לתכולת העבודות במכרז זה.לא רלו

 HDPEיריעות  54.15.08

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 Spray Applied Water Proof Membraneזה איטום בהת 54.15.09

 כללי 54.15.09.01

בהעדר מפרט טכני מקומי תבוצענה עבודות איטום בטכניקה של התזה במערכת איטום 

 הבאים עפ"י סדר העדיפות הקובע:  ת המפרטים הזריםהמוגדרת להלן ועפ"י הוראו

1. ITAtech Activity Group Lining and Waterproofing, ITAtech Report No.2 April 2013 
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2. BTS Specification for tunnelling (third edition, 2010) Section 212 “Sprayed-applied 

waterproofing membrane” 

 דרישות מערכת האיטום –הנחיות כלליות  54.15.09.02

1. Performance requirements on waterproofing   

1.1 The tunnels shell incirporate a waterproof membrane in order to achieve the waterproofing class as 

defined in the table 1 below: 

Table 1 – Water-tightness classes (based on Rl853) 

Characteristic of the waterproofed inner 

soffit general 
Definition for 

impermeability on the 

inner soffit 

Waterproofing 

Class 

- The inner soffit shall not show any moistue 

areas. 

- Acceptable amount of water in the tunnel: no 

water. 

Completely dry  1 

- On the inner soffit, weak moisture  

penetration shall only appear on max. 10% of 

each secotion surface (visible as a dark colour 

change on the concrete surface) 

- On dry hands oontacting weak moisture areas 

no evident marks of water shall be visible 

afferwards. Disposed blotting paper or 

absorbent newsprint shall not change in 

colour due to moistue absorption . 
- Acceptable amount of water in the tunnel: any 

quantity less than the acceptable amount of 

waterproofing class 3. 

Largly dry  2 

- On the inner soffit, weak moisture  

penetration shall only appear on max. 10% of 

each structure's seotion surface (visible as a 

dark colour change on the concrete surface) 

- Acceptable amount of water in the tunnel: 

general 0.02 litre/m2/d, for less than 50m of 

tunnel length 0.1 litre/m2/d 

Slightly wet  3 

1.2 The waterproffing system used shall be suitable for the Works and the local condions of groun and 

groundwater. Any expected movement of the structural elements caused by shrinkage, temperature 

changes and settlements, should not result in the waterproofing system losing  its waterproofing 

properties. 

1.3 All the materials to be used for waterproofing shall be compatible  with each other, as well as with any 

bordering materials such as concrete. Any harmful chemical influences shall be prevented. 

2. Membrane properties and testing standards    

2.1 The spray applied waterproofing membrane product shall be demonstrated to conform to the 

properties identified in. 
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2.2 Table 2 (below) based on laboratory based samples and standard preparation techniques. Independent 

test certificates to demonstrate conformity shall be submitted. 

 

2.3 The designer should assess the environmental conditions of the project and define additional relevant 

test methods and requirements. 

2.4 Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength 

of concrete repair and overlay materials by direct tension (pull-off method). 

Table 2 - Essential properties of the spray applied waterproofing membrane 

Minimum requirement Test Method property 
- 0.5 MPa. 

- Within 28 days after 

membrane application 

ASTM 1583/c 1583m (pull-off 

method) or 

EN ISO 4624 (but using a 50mm dolly) 

or EN 1542  

Bond to 

substrate 

- 0.5 MPa. 

- Within 28 days after 

application of final concrete 

layer 

ASTM 1583/C 1583M (pull-off 

method)  

Double bond (to 

substrate and 

inner lining) . 

Only in the case 

of double-

bonded 

membranes. 

- Zero penetration of water 

through the membrane 

Based on EN 12390-8, with adaptation 

for inclusion of a spray applied 

membrane (see Figure 1 below and 

clause 8 below), Based on EN 14891, 

part A7, for the concrete mix design 

Watertightness 

- Class A5 

- Min 2.5 mm 

EN 1062-7 

Method A: C1 static Tensile Test - 

measured at 20°c 

Crack Bridging 

- Class E 

- As defined in EN 13501-

2+A1 

EN ISO 11925-2 Flammability 

- A:There shall be no visual 

sign of degradation;  

- B: comparison of the tensile 

properties (tensile strength 

and elongation at break) of 

the tested specimen with 

those of a control sample. The 

acceptance criteria shall be a 

maximum change of 25% 

compared to the control 

sample tensile strength and 

elongation at break of the 

membrane. 

According to EN 14414, method A 

(acid solutions) and method B (alkali 

solutions). resistance against chloride 

(at 10% chloride concentration) 

 

Chemical 

resistance 



    

 

254 

 

- A: There shall be no visual 

sign of degradation; 

- B: comparison of the tensile 

properties (tensile strength 

and elongation at break) of 

the tested specimen with 

those of a control sample. The 

acceptance criteria shall be a 

maximum change of 25% 
compared to the control 

sample tensile strength and 

elongation at break of the 

membrane . 
- C: The loss in mass of the 

sample shall not be greater 

than 5 % compared to the 

control sample. 

According to EN 14415, in hot water 

(method A), and aqueous alkaline 

liquids (method B). 

Resistance to 

leaching 

Figure 1- EN 12390-8 test method altered for inclusion of a spray applied waterproofing 

membran 

 

 

2.5 All material suppliers  shall have certification to show  compliance  with  ISO 9001 and  provide the 

certifiicate of the FPC (factory productbn oontrol)of the product. 

2.6 Materials shall not contain either substances classified as carcinogens, mutcgens or teratogens 

(substances toxic to reproduction) or substances classified as respiatory hazards in acoordance with 

localor national regulations. 

2.7 All waterproofing system components shall be designed for the minimum design life of the structure. 

3. Pre-selection trial 
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3.1 A pre-construction trial may be required for the proposed membrane system. 

3.2 The contractor shall submit for acceptance prior to the trial a method statement and quality plan. 

These documents shall be prepared in conjunction with the applicator and endorsed by the 

manufacturer of the material, describing the details of the waterproofing works including protective 

measures, at all stages. As part of the trial the contractor shall demonstrate the temporary water 

management techniques they wish to adopt. If, during trials, adjustments to these documents must be 

made, these shall be submitted for acceptance before commencement of the full waterproofing works. 

3.3 during trials, the contractor shall demonstrate compliance with material requirements and testing 

criteria outlined in this Specification. This should be done with the minimum thickness of membrane 

to be accepted. 

3.4 The trial shall, where possible, be representative of the conditions to be encountered during the full 

project installation. The spray applied waterproofing membrane product shall be demonstrated to 

conform to the performance properties shown in Table 2. If a real tunnel substrate is not available, 

tested sections shall be taken from test panels, at least 1000 mm by 1000 mm, by 150 mm thickness 

(to allow water penetration cores to be taken) 

3.5 The trial shall be used by the contractor to demonstrate the suitability of the materials, equipment and 

construction methodology and the competence of operatives. As a minimum the trial shall include the 

following items: 

-  Installation of water management techniques, 

- Application of smoothing  or regulating layer (if required), 

- Application (including equipment and skills of the application team) of the spray applied 

membrane and bond  to the substrate, 

- Quality control systems and testing methodologies for ensuring coverage and thickness, 

including the required testing regime , 

- Demonstration of the methods used  to test the in-situ membrane to ensure  that complete 

water tightness has been  achieved  prior to the secondary lining be installed 

- Repair techniques for any defects detected in the spray applied waterproofing  membrane , 

- Demonstration that a sprayed concrete lining can be applied inside the fully cured spray 

applied waterproofing  membrane (including the main tunnel crown) with no observed 

instability, such as sagging or sprayed concrete fallout. 

- Demonstration of repair techniques applied when a leakage  is detected after installation of the 

secondary lining . 

- Demonstration of how an overlap joint is prepared and installed. 
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- Demonstrate how to apply the membrane in zones  with construction joints. 

- Demonstrate double-bonded test method  in table 3 for composite shell linings. 

3.6 The trial shall be subject to an approvals process and additional waterproofing and secondary lining 

works may not proceed until both the contractor and project manager are satisfied and the project 

manager has accepted all aspects of the trial. 

4. Application requirements 

(1) All waterproofing membranes shall be installed in accordance with the manufacturer’s instructions or 

recommendations as describrd in the Method statement and materials shall be mixed in accordance 

with the manufacturer’s instructions, using recommended equipment. 

(2) Testing shall be undertaken as necessary to ensure satisfactory functioning of the membrane at each 

stage of the installation. 

(3) Defective waterproofing membrans shall be repaired in accordance with the manufactorer’s 

instructionsor replaced . 

(4) All waterproofing  applicators  will have undergone  application training determined by the  

manufacturer of  the membrane  and  be experienced and certtifiied (by the manufacturer) in the 

installation and testing of the waterproofing system. 

4.1 Management of wateringress 

 (1) Where water ingress through the primary lining is such that may affect the successful installation of 

the spray applied waterproofing membrane,  the contructor shall use water management  techniques. 

This water management shall be maintained throughout  the membrane placing process, and shall be 

so arranged that water pressure behind the membrane cannot develop durirg construction of the tunnel 

secondary lining. 

(2) Temporary drainage (e.g. dimple sheet stripes, drainage channels) shall have sufficient capacity for 

the encountered inflow of water, they should be resistant to damage from spraying and they should be 

flexible to achieve a close fit to the surface. 

(3) In case of using dimple sheets, they shall be a minimum of 500 mm in width and shall have dimples 

or surface relief features such that water is directed along the strip to a colleotion point. Drainage 

strips shall be adequately fixed by a method proposed by the contractor, for example, via shot fired 

nails, with rubber (e.g. self-sealing) washers/collars, on either side at minimum 250 mm centres. 

(4) Where leak remediation measuures are to be through grouting, the methodology shall be submitted 

for acceptance prior to the applioation in the works. Supporting documentation and evidence shall 

include. 

Grout plan prooedue and sample of groutirg materials including data sheets and evidence of performance 

in similar conditions.  



    

 

257 

 

On-site demonstration of injection pressure. The structural capcity of the structure shall not be exceeded. 

4.2 Preparation of substrate, roughness and surface features 

 (1) The final requirements for the surface that will receive the waterproofing system shall be in  

accordance with the guidance given by the supplier of the sprayed membrane. 

(2) Where the  equired surface finish cannot be  achieved with the primary sprayed concrete layer,  a 

finer aggregate sprayed concrete layer shall be applied to regulate the substrate. 

(3) No further waterproofing application stages shall be carried out until the surfe finish standard to be 

achieved has been agreed as satisfactory to the waterproofirg supplier and contractor. 

(4) The substrate shall be suitably dry for the 24 hours prior to membrane application. 

(5) Bars used for the purpose of provding support to secondary lining reinforcement shall be drilled and 

inserted prior to the application of the waterproofing membrane.The  bars shall be cleaned so as to 

albw adequate bond with the spray applied waterproofing membrane. 

(6) Pull-off tests to verity if substrate surfece strength is sufficient to comply with membrane bonding 

requirements (see table 3) 

4.3 Substrate cleanliness 

 (1) Before appllying the spray applied waterproofing membrane, the sprayed concrete surface shall be 

thoroughly cleaned and pre-wetted (as required by membrane manufacture) using compressed air 

and/or water (without oil contamination) in accordance with guidance given by the membrane 

supplier. 

(2) High pressure water and/or air cleaning should be used in the case that the substrate has surface 

contaminations of old soot, soil, debris, dust, oil, grease, loose particles hardened dust, deteriorated 

concrete or any remains of an external surfe curing agent. 

4.4 Tunnel conditions during application of membrane 

 (1) The substrate temperature  during application should be between +5°c and +40°c  

(2) Ventilation shall be as required by the manufacturer and all local/national regulations. 

(3) When installing the spray applied waterproofing membrane, no other works shall be carried out in the 

vicinity which may cause personnel or equipment to come into contact with the spray applied 

waterproofing membrane before it has cured. If it is likely that excessive dust may be generated in the 

vicinity of the works (vehicle movements etc.) then dust suppression measures shall be put in place 

until the membrane has cured. 

(4) Lighting shall be sufficient to allow efficient installation and inspection of the spray applied 

waterproofing membrane. 
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(5) If the application of the spray applied waterproofing membrane products present fire, occupational 

health and/or environment related hazards, notably in respect to the confined space environment, then 

measures shall be identified and put in place to control these hazards. Appropriate measures shall 

include, but not be limited to: 

- Ventilation requirements and air quality monitoring 

- Fire detection and suppression 

- Personal protective equipment 

- Exclusion zones 

- Eye wash and first aid facilities. 

4.5 Defect and repair of local membrane 

(1) Areas in which the substrate is still visible, or where the spray applied waterproofing membrane’s 

integrity is impaired, shall be marked up, e.g. with surveyor paint, and an additional layer of spray 

applied waterproofing membrane applied with a minimum lap according to manufacturer’s 

recommendations around the area 

(2) If, after repairs, any section of spray applied waterproof membrane still does not meet specified 

requirements it shall be removed and replaced. The cause of the problem shall be identified and 

remedial action taken before placing any further spray applied waterproofing membrane. 

(3) Adjacent sections of spray applied waterproofing membrane shall overlap by a minimum as defined by 

the manufacturer. Spray applied waterproofing membrane shall only overlap an existing section of 

membrane if the surface is clean of dust and contaminants 

5. Quality control 

5.1 Quality control testing during construction 

 (1) The spray applied waterproofing membrane shall be tested in accordance with table 3 below 

throughout the application process with the resulits recorder and monitored. 

(2) All defects and variations from the requirements as identified by the testing methods in table 3 shall 

br repaired and retested. 

Table 3 – Construction testing for spray applied waterproofing membranes 

Pass / Fail criteria Frequency Test Method Parameter 
According to 

chapter 4.2 and 4.3 

All surfaces According to supplier’s 

instructions and design of 

concrete 

Quality of 

substrate 

Min 0.5 MPa Every 500 m2 or as 

required by the 

manufacturer 

EN ISO 4624 Quality of 

substrate 

(strength of 

surface) 

Full coverage  A visual inspection to 

be carried out 

continuously while the 

Visual Coverage / 

Continuty 
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membrane is applied 

and folbwing 

applicalion 

Minimum thickness 

as per 

manufacturer’s 

recommendatiots 

and design 

requirements 

achieved in all tests. 

Minimum 10 tests per 

100 m2 (evenly spreed 

across the full area, not 

localised) 

Wet film thickness by 

means of depth gauge 

Thickness 

Minimum kg/m2 to 

match quantity 

identified during 

trials to achieve 

thickness as 

required 

Per day Application quantity 

measurement   

The average of five 

spot measurements 

shall not be less 

than the specified 

dry film thickness 

as required 

On request of the 

Project Manager 

Cured thickness 50 mm 

by 50 mm patches 

Min 0.5 MPa 

Within 28 days 

after membrane 

application 

according to 

supplier’s 

recommendations 

Min 3 tests per day ASTM D7234 

Pull-off adhesion strength 

of coating on concrete 

using portable puul-off 

adhesion testers 

Bond to 

substrate (for 

single bonded 

membranes) 

Min 0.5 MPa 

28 days after  

application of funal 

concrete layer 

Preliminary tests with 

min. 5 samples from 

each trial area at the 

project beginning. On 

request of the Project 

Manager from then on. 

Based on ASTM D7234, 

Pull-off adhesion strength 

of coating on concrete 

using portable pull-off 

adhesion testers, 

considering additional 

adhesive failure modes 

due to the secondary 

(inner) concrete lining 

Double bond (to 

substrate and 

inner lining) 

Mandatory for 

composite shell 

linings (with 

double-bonded 

membrane) 

5.2 Supervision 

 (1) dedicated waterproofing supervision (independent of the applicator) with suitable experience of and 

training (with certification from the manufacturer) in the installation of similar systems shall be 

present on site for all periods of waterproofing application. 

5.3 Records 

(1) The contractor shall keep records, during both the pre-construction trials and the main works, of the 

following items on a standardised approved check-sheet, as per examples included in this 

specification : 

- The inspection  of the substrate prior to installing the waterproofing  membrane . 
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- The location of any water management measures which are undertaken, such  as drainage  strips 

and injection tubes, their terminal units and expansion sealant. 

- All quality control tests, identifying the section  of work to which they relate . 

- Records of any repairs and retesting  carried out . 

-  The inspection  and testing of the waterproofing  membrane, prior to installation of the secondary 

lining . 

- The delivery tickets for each  consignment of each  material as retained  by the Contractor. 

 

6. Secondary concrete lining 

(1) Secondary  concrete linings which are installed against the spray applied waterproofing membrane 

layer shall be installed in such a way that there is no damage to the integrity of the spray applied 

waterproofing membrane. 

(2) The secondary concrete lining shall be installed as soon as possible following a period of time (as 

identified in manufacturer’s Information and detailed in the method statement) that allows complete 

curing of the spray applied waterproofing membrane. The spray applied waterproofing membrane 

shall not be without a secondary concrete lining for a period of time that results in a build-up of water 

pressure behind the membrane. 

(3) Installation of secondary lining reinforcement shall where practical negate the need for protrusions or 

penetrations of the waterproofing membrane. The contractor shall demonstrate his proposed 

methodology for reinforcement installation. 

(4) Starter bars, where used, shall have been encapsulated by spray applied waterproofing membrane, as 

specified by the membrane manufacturer, prior to installation of secondary concrete layers. 

(5) concreting and other tunnelling activities associated with the secondary lining works shall not result 

in contamination of the waterproofing works. where required, protection shall be provided to the 

spray applied waterproofing membrane when adjacent sections of concrete lining installation are 

underway. 

(6) If a break of greater than 24 hours is anticipated, any un-compacted concrete overspray that has 

adhered to the membrane shall be cleaned off before curing: leaving a clean surface of membrane to 

receive the secondary lining. 

(7) curing compounds/agents (such as acrylics or waxes) applied to the secondary lining shall not come 

into contact with the spray applied waterproofing membrane. 

(8) before a section of secondary lining is installed the waterproofing membrane shall be checked for 

defects by a suitable and proven non-destructive test method. Installation of the secondary lining 
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cannot take place until the area is signed off by the independent waterproofing supervisor; two days 

prior concreting works is recommended. 

 מנהור בדחיקה  54.16

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

  TBMעבודות מנהור באמצעות  54.17

 ת העבודות במכרז זה.לא רלוונטי לתכול

 מעקב אחר מבנים סמוכים  54.18

השונים יידרש הקבלן לבצע מעקב במפרט הכללי על סעיפיו  54.18בנוסף לאמור בפרק משנה 

וניטור שקיעות ו/או תזוזות למבנים ו/או מערכות סמוכים כדוגמת מסילת הרק"ל )קו אדום( 

י המנהרות, תשתיות גדולות קוטר כדוגמת כולל מפלגים, גשר עוזי נרקיס, מבנים סמוכים לתווא

 וכיו"ב. 40צינור מים "

 סקר גיאופיסי לאיתור חללים 54.19

יידרש  מודגש בזאת כי הקבלן במפרט הכללי על סעיפיו השונים  54.19מור בפרק משנה בנוסף לא

בכל האיזורים בהם יעלה חשד להמצאות חללים ומערות קארסטיים סקירות כאמור לבצע 

 כללי.במפרט ה

 אופני המדידה ותכולת המחירים 54.00

במפרט  54.00כמפורט בפרק משנה המדידה לתשלום ותכולת המחירים לעבודות מנהור תהיה 

הכללי על סעיפיו השונים למעט המפורט להלן, אופני המדידה ותכולת המחירים של הסעיפים 

ר ומודגש במפורש כי השונים כוללים את חלוקת נטל הסיכון הכספי לביצוע עבודות המנהו

 הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף לרבות פיצוי זמן ו/או הארכת משך הביצוע.

 כללי 54.00.00

 במפרט הכללי על תת סעיפיו השונים למעט המפורט להלן: 54.00.00כמפורט בסעיף 

שיטת המדידה לעבודות מנהור  תהיה לפי אורך )מ"א( של מנהרה קומפלט כמפורט בסעיף  -

 להלן.  54.00.04

ל שיטת המדידה לעבודות בטון מזויין יצוק באתר )דיפון פנימי( תהיה עפ"י נפח )מ"ק( ש -

 להלן. 54.00.06אלמנטי הבטון המזויין היצוק באתר כמפורט בסעיף 

 תכולת המחירים 54.00.01

 במפרט הכללי. 54.00.01כמפורט בסעיף 

 מדידה ומיפוי 54.00.02

במפרט הכללי, מדידה ומיפוי לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול  54.00.02בניגוד לאמור  בסעיף 

 זה. במחירי היחידה לעבודות מנהור פרק
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 חפירות גישוש 54.00.03

 במפרט הכללי. 54.00.03כמפורט בסעיף 

 כרייה תת קרקעית 54.00.04

במפרט הכללי, תהיה המדידה לתשלום של עבודות הכרייה התת  54.00.04בנוסף לאמור בסעיף 

 רקעית עפ"י סעיפי המדידה לתשלום המפורטים להלן:ק

לתשלום לפי אורך )מ"א( של מנהרה  עבודות כרייה ותימוך ראשוני של המנהרה ימדדו -

 2-קומפלט תוך אבחנה בין רמות תימוך שונות למסלע כמפורט לעיל, לפי אפשרות א

הכללי . האורך  ב במפרט54.00.04במפרט הכללי והמוגדרת בסעיף  54.00.00כמפורט בסעיף 

הנמדד לתשלום כולל את המנהרה לכל אורכה מדוד לאורך ציר המנהרה הראשית לרבות 

 אזורי הרחבות ו/או מעברים.

תשולם תוספת תשלום עבור כרייה ותימוך ראשוני של המנהרות באיזורי ההרחבות של  -

שונות  וךהמנהרה , המדידה לפי אורך )מ"א( של מנהרה קומפלט תוך אבחנה בין רמות תימ

למסלע כמפורט לעיל. האורך הנמדד לתשלום כולל את איזור השינוי בחתך הרוחבי של 

 המנהרה מדוד לאורך ציר המנהרה הראשית.

עבודות כרייה ותימוך ראשוני של מנהרות מקשרות ו/או מעברי חירום ו/או חדרי חשמל  -

בין רמות תימוך ה ומערכות ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( של מנהרה קומפלט ללא אבחנ

שונות למסלע. האורך הנמדד לתשלום כולל את המנהרה לכל אורכה מדוד בין קירות של 

 מנהרות ראשיות לאורך ציר המנהרה הנ"ל.

עבודות כרייה ותימוך ראשוני של כוכי מערכות )נישות( ימדדו לתשלום לפי יחידה קומפלט   -

בין נישות במידות שונות ו/או נישות ו )יח'( ללא אבחנה בין רמות תימוך שונות למסלע ו/א

 עבור מערכות מסוגים שונים.

במפרט  54.00.04מודגש במפורש כי תכולת המחירים לעבודות הנ"ל כוללת את כל אמור בסעיף 

הכללי לרבות כל החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע כמפורט בתכניות עבור כל אחת מרמות 

 להלן: ורסף לכך את האמוהתימוך של המסלע ובנ

הרחקת חפורת ופסולת: מודגש בזאת כי לא תשולם כל תוספת תשלום עבור הרחקת חפורת  -

עירום זמני באתר ושינוע את הפסולת  ופסולת לאתר פסולת מאושר במרחק כלשהו לרבות 

 .(double handling)בשלבים 

דרשות הנוספות הנמחירי היחידה לעבודות הכרייה התת קרקעית כוללים את כל העבודות  -

וכן מהוות תמורה לעיכוב בלוחות הזמנים לביצוע עקב הצורך במילוי חללים בבטון מותז 

 להלן. 54.00.06 54.00.05הנמדד בנפרד כמפורט בסעיפים 

עבודות נוספות שידרש הקבלן לבצע בתחום עבודות הכרייה התת קרקעית המפורטות להלן 

להלן. המדידה  54.00.09, 54.00.07, 54.00.05תמדדנה לתשלום בנפרד כמפורט בסעיפים 

לתשלום לעבודות אלו תהיה רק עבור עבודות לגביהן קיבל הקבלן הנחייה מפורשת בכתב 

לביצוע העבודה לרבות הגדרת תכולת העבודה והכמות המאושרת לתשלום. מודגש במפורש כי 
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התימוך של ינוי ברמת ביצוע עבודות אלו בהתאם להוראות מנהל הפרויקט לא יהווה עילה לש

 המסלע בתחום בו מבוצעות העבודות הנוספות.

 בטון מותז 54.00.05

במפרט הכללי, תהיה המדידה לתשלום של עבודות בטון מותז  54.00.05בניגוד לאמור בסעיף 

 עפ"י סעיפי המדידה לתשלום המפורטים להלן:

ים בנפחים נה בין חללמילוי חללים בבטון מותז יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא אבח -

מילוי חללים אשר נוצרו עקב כרייה עודפת שיבצע הקבלן לא  כלשהם ו/או בשלבי ביצוע.

 ימדדו לתשלום והתמורה עבור עבודה זו כלולה במחירי היחידה לעבודות הכרייה.

של הכרייה התת קרקעית בהתאם להוראה  בטון מותז המבוצע למטרת חיזוק התימוך -

יימדד לתשלום בנפרד לפי נפח )מ"ק(. מודגש כי בטון זה מפורשת בכתב של מנהל הפרויקט 

לרבות בטון  אינו כולל את הבטון המותז שיבוצע ע"פ פרטי הדיפון שכלולים במחירי היחידה

טון מותז נוסף על , וביצוע התזה של בכריה בשלבי העבודה השוניםמותז המבוצע בחזית ה

 ט.זה שבפרטים יבוצע רק באישור מראש של מנהל הפרויק

 

מודגש במפורש כי המדידה לתשלום של עבודות המפורטות לעיל תהיה רק עבור עבודות 

לגביהן קיבל הקבלן הנחייה מפורשת בכתב לביצוע העבודה לרבות הגדרת תכולת העבודה 

 .והכמות המאושרת לתשלום

 

 ובטון מזוייןבטון  54.00.06 

ה לתשלום של עבודות בטון מזויין במפרט הכללי, תהיה המדיד 54.00.06בנוסף לאמור בסעיף 

יצוק באתר לרכיבי הדיפון הפנימי של המנהרות המשמשת כתימוך סופי מבוצע בטכניקה של 

 יציקה בהתאם לסעיפי התשלום המפורטים להלן:

עם תוספת סיבי פוליפרופילן יימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק(  40-יסודות ורצפות מבטון ב -

ת ו/או עוביים שונים. הנפח הנמדד לתשלום כולל מרצפים, ללא אבחנה בין אלמנטים במידו

 ווטות וקטע קיר תחתון עד מפלס הפסקת יציקה כמסומן בתכניות.

יפרופילן יימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא עם תוספת סיבי פול 40-קירות וקמרון מבטון ב -

 אבחנה בין אלמנטים במידות ו/או עוביים שונים כמסומן בתכניות.

יון לרכיבי הבטון היצוק באתר לפי משקל )טון( תוך אבחנה בין מוטות פלדה פלדת ז -

 מצולעים לבין רשתות.

ל עבודות בטון מזויין תכולת המחירים ומחירי היחידה  עפ"י האמור בסעיפי המדידה לתשלום ש

 לעיל, אולם בניגוד לאמור שם מודגש במפורש כי : 02יצוק באתר בפרק 

 טעי מנהרה כלול במחירי היחידה  .עיבוד תפרי הפרדה בין ק -

 מגע בין הבטון היצוק לבין האיטום המותז כלול במחירי היחידה. דיוס -

לא תשולם תוספת תשלום עבור גמר בטון חשוף חזותי לרכיבי מבנים כלשהם ומחירם כלול  -

 במחירי סעיפי העבודות השונות כמפורט לעיל.
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ו/או תוספת סיבי  30-מבטון ב לא תשולם תוספת תשלום עבור תערובת בטון השונה -

ילן לתערובות הבטון כנדרש ומחירם כלול במחירי היחידה לסעיפי העבודות פוליפרופ

 השונות.

התמורה עבור אספקת והתקנת רכיבים משוכנים ושרוולים באלמנטי בטון מזויין יצוק  -

 באתר עבור מערכות ותשתיות כלולה בסעיפי העבודה של המערכות השונות.

ר לרכיבי המבנים הפנימיים המבוצעים תשלום של עבודות בטון מזויין יצוק באתהמדידה ל

 עבודות בטון מזויין יצוק באתר לעיל. 02בתחום המנהרות כלולה בפרק 

שאוב  20-אשר יתגלו במהלך עבודות המנהור באמצעות בטון בטבעיים במסלע מילוי חללים 

או ללא אבחנה בין חללים בנפחים כלשהם ו/ לפי נפח )מ"ק( 54ו/או שפוך  יימדד לתשלום בפרק 

בשלבי ביצוע ו/או בשיטת הביצוע. בנפח הנמדד לתשלום יכללו רק חללים לגביהם הורה מנהל 

הפרויקט במפורש לבצע מילוי חללים כנ"ל. מילוי חללים בבטון מותז ימדד לתשלום בנפרד 

 לעיל. 54.00.05כאמור בסעיף 

תכולת ם להמתייחסי במפרט הכללי 54.00בפרק משנה בנוסף לאמור בסעיפים הרלונטיים 

ודגש מ ,למילוי חללים במיסלע בבטון שאוב ו/או שפוך ו/או מותזהמחירים ומחירי היחידה  

מחירי היחידה כוללים את כל החומרים ו/או המלאכות ו/או מתקני העזר הנדרשים במפורש כי 

 )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעתלא תוכר כל תביעה שהיא לצורך ביצוע העבודה, כמו כן 

 וב ביצוע עבודות הכרייה עקב הצורך בביצוע מילוי חללים טבעיים בטכניקה כלשהיא.מעיכ

 בורגי סלע 54.00.07

במפרט הכללי, מדידה לתשלום של בורגי סלע תהיה לפי אורך  54.00.07בניגוד לאמור  בסעיף 

עו מעבר לפרטים בתכניות בהתאם להנחיה )מ"א(. התשלום בסעיף זה הינו עבור ברגים שיבוצ

 מפורשת של מנהל הפרויקט בלבד.

 קונסטרוקציית פלדה 54.00.08

במפרט הכללי קונסטרוקציית פלדה המבוצעת כחלק מעבודות  54.00.08בניגוד לאמור בסעיף 

לרבות קונסטרוקציית פלדה המיועדת לתימוך מיידי במקרה של חשש  , הכרייה התת קרקעית

לתשלום בנפרד ומחירה כלול במחירי היחידה של לא תמדד  לעיל, 54.13כנדרש בסעיף למפולת 

 לעיל. 54.00.04עבודות הכריה כמפורט בסעיף 

מחיר היחידה כולל את כל החומרים ו/או המלאכות הנדרשים לצורך תכנון, ייצור, אספקת, 

 התקנת ו/או סילוק מהאתר של אלמנטים קונסטרוציית הפלדה. 

 דייס 54.00.09

במפרט הכללי ללא אבחנה בין  54.00.09ים כמפורט בסעיף המדידה לתשלום ותכולת המחיר

דיוס סלע באיכויות שונות ו/או דיוס בנפחים כלשהם ו/או קידוחים לצורך ביצוע הדיוס באורך 

ובקוטר כלשהו. אולם בניגוד לאמור שם קידוחים לדיוס לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם כלול 

 היחידה לעבודות הדיוס.  במחירי
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ימדדו לתשלום בנפרד לפי נפח )מ"ק( של  TAM – Tube-A-Manchetteדיוס שכבות המילוי בשיטת   

תערובת הדייס, מחיר היחידה כולל קידוחים באורך ובקוטר כלשהם ועבודה במקטעים 

את הכנת ובשלבים לרבות דיוס חוזר לצורך קבלת החוזק הסופי הנדרש. מחיר היחידה כולל גם 

 ע הנדרש ע"י הקבלן המומחה כמפורט לעיל.מסמך שיטות הביצו

 

מודגש במפורש כי המדידה לתשלום של עבודות הדיוס תהיה רק עבור עבודות לגביהן קיבל 

הקבלן הנחייה מפורשת בכתב לביצוע העבודה לרבות הגדרת תכולת העבודה והכמות 

 י הסלע.ו עבור דיוס ברגשיבוצעוס עבודות הדיאת  תכולל האינוכי  ,המאושרת לתשלום

 תימוך מקדים 54.00.10

במפרט הכללי התימוך המקדים המבוצעת כחלק מעבודות  54.00.10בניגוד לאמור בסעיף 

הכרייה התת קרקעית לא ימדד לתשלום בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה של עבודות הכריה 

 לעיל. 54.00.04כמפורט בסעיף 

 וזאיטום וניק 54.00.11

במפרט הכללי עבודות איטום וניקוז ימדדו לתשלום לפי סעיפי  54.00.11בסעיף בניגוד לאמור 

 התשלום המפורטים להלן:

 מערכת איטום מיושמת בטכניקה של התזה תימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר(. -

תעלת ניקוז אורכית תימדד לתשלום לפי אורך )מ"א(, לרבות מצע בטון רזה, צינור חלחול  -

 ופילטר חצץ.מחורר 

ס"מ ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( ללא תלות ברוחב  25ות מנקזות ברוחב מינימלי יריע -

 היריעה בפועל שיתקין הקבלן.

 קידוחי סקר 54.00.12

במפרט הכללי, תהיה המדידה לתשלום של קידוחי גישוש )סקר(  54.00.12בנוסף לאמור בסעיף 

לעין אולם ללא אבחנה בין קידוחים עין וללא הוצאת גתוך אבחנה בין קידוחי גישוש עם הוצאת גל

 באורך כלשהו.

 דיפון במקטעים מבטון טרומי 54.00.13

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 ניטור גיאוטכני 54.00.14

המדידה לתשלום ותכולת המחירים עבור ניטור גאוטכני לשקיעות ותזוזות בתוך המנהרה 

להוראות נספח ניטור המהווה חלק ממסמכי  פרט הכללי ובהתאםבמ 54.00.14כמפורט בסעיף 

 מכרז זה. משך הזמן לביצוע הניטור יהיה בכל תקופת הביצוע. 
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 מעקב אחר מבנים 54.00.15

במפרט הכללי, מדידה לתשלום עבור ניטור גאוטכני של מבנים  54.00.15בנוסף לאמור בסעיף 

 סמוכים ותשתיות  תהיה לפי מכלולים )קומפ'(.

ל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע עבודות הניטור עפ"י הוראות מחיר היחידה כול

 במפרט הכללי ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט. 54.18פרק 

 סקר גיאופיסי לאיתור חללים 54.00.16

כמפורט בסעיף  סקר גיאופיסי לאיתור חלליםהמדידה לתשלום ותכולת המחירים עבור 

ה )י"ע( אשר אושרו מראש בכתב בהתאם להנחיית מנהל ללי לפי ימי עבודבמפרט הכ 54.00.16

 הפרויקט.

 דחיקת צינורות 54.00.17

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 TBMמנהור באמצעות  54.00.18

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 עבודה ביומית 54.00.19

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 יסודותהארקת  0.2054.0

 לעיל. 08הארקת יסודות לחלקי מבנה של המנהרה תמדד לתשלום כמפורט בפרק 
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 ם לכיבוי אש יהספקת מ -   57פרק 

 הקדמה ותיאור הפרויקט 57.01

 הבא: האיפיוןמנהרות תחבורה עבור כלי רכב ע"פ  הינו הפרויקט

מ' כל אחת מנהרות  760ל כ באורך ש נתיביות וחדצמד מנהרות חד כיווניות  : TUP מנהרות •

 הכולל בתכניות כמתואר( , זאב פסגת לכיוון נרקיס עוזי' רחאל  ידין' יגאל רחממערב לצפון )

 .משותפים פורטלים ושני מילוט פרוזדורי

 ותמ' כל אחת מנהר 1,340באורך של כ  נתיביות דוצמד מנהרות חד כיווניות  : TUM מנהרות •

לכיוון מעלה אדומים( הכוללת פרוזדורי מילוט ושני  1ל כביש מס' א ידיןממערב למזרח  )ר' יגאל 

 פורטלים משותפים.

 

(, 5"י )בפרק נתמים לכיבוי אש למנהרות בפרויקט זה מבוססת על הנחיות בטיחות באש של  אספקת

 יות יועץ הבטיחות באש של הפרויקט.המעודכנות האחרונות ובכפוף להנח

 

, עמדות כיבוי אש ציוד אש לכיבוי מים פקתלהקמת תשתיות עבור אסבמפרט מיוחד זה הינן   הדרישות

 .בלבד ואביזרים

 

 כלליות הוראות

 

 חב' הגיחון. –: רשת המים של תאגיד המים מקור המים

 בתוך+ 830מאזור לחץ  זןהמו 52" מים מקותהיה  הגיחוןחברת  מרשתלכיבוי אש  המים אספקת מקור

 . המים לאספקתכמסומן בסכמה  מים ותמקורתא מגופים שיאפשר הזנה ממספר 

 
+ TUP (850 )יספק מים עבור מנהרות  אשר( 3/8)עובי דופן  16" הזנה מקו תהיה אש לכיבוי המים אספקת

 .ישיר באופן+ TUM  (830  ))באופן עקיף(  ויספק מים עבור מנהרות  דרך תחנת השאיבה

 .3/8דופן " ועובי 10בקוטר " פלדה ורותצינ עשויים מים קווי באמצעות תיעשהמים למנהרות  אספקת

לתחנת  הגיחון חברתחיבור  בין 16עשוי צינור פלדה בקוטר " יהיהאש  לכיבויאספקת המים הראשי  קו

 .המנהרות ובתוך למנהרות התחנהבין  10"מים  וקווי השאיבה

 
 בחצר התחנה.  ימוקםמים ראשי של חב' הגיחון  חיבור

 
 '.אטמ 7.0-1.4 בין שנעים ציםבלחתספק מים למנהרות  התחנה

 
 .העירונית ברשת הגבוהים הלחצים את וינצל התחנהאת  שיעקוף מעקףהתחנה יתוכנן  בתוך

 
-60המורכבים בתוך נישות/ עמדות כיבוי אש במרווחים של כ  הידרנטיםכיבוי האש מבוססת על  מערכת

 . בתכנית המסומן כפימ' לאורך המנהרה  70

 
מק"ש כך שבכל עמדה  30ובספיקה של  אחד כל 3" בקוטר כיבוי ברזי 4היו עמדת כיבוי אש  י בכל

 מק"ש. 120תתאפשר ספיקה של 
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לאורך כל אחת מהמנהרות תהיה  ,כלשהם, הידרנטיםמי כיבוי אש כך שבשני נדרשות לאספקת  התשתיות

 מק"ש. 240של  זמנית בוספיקה 

 
לא יפגע בפעולות שאר המערכת )חיבורים  המערכת תתוכנן במקטעים כך שבידוד ותיקון מקטע מסוים

 דרך מנהרות המילוט המקשרות את מנהרות כלי הרכב(.

 סימון לנקודת הכיבוי. ישלט נויותק

מנהרות הרכב במעבר המילוט כך שבסוף כל קצה צינור יותקן  2בין  3יש להתקין צינור מחבר בקוטר "

 .3ומכסה שגום " 3מחבר שטורץ "

, ההידרנטיםלכיבוי אש על כל מרכיביהם לרבות, הצנרת, המגופים  המערכותל כ ביצועבזאת כי  מובהר

 בור אספקת מים לכיבוי אש יבוצעו ע"י זכיין אחד לאורך כל הפרויקט.ע השאיבה תחנת כולל האביזרים

 
עד  למנהרות מים שיספקו הקווים כל בוצעו -הזמינות קידום שלב' אתבוצע בשלבים כאשר בשלב  העבודה

 ם. הפורטלי

 
 םלמינהאש  לכיבוי והאביזריםבתוך המנהרות כולל כל הציוד  הקוויםב' , נשוא מכרז זה, יבוצעו  בשלב

 הקמת המנהרות. עם יחד'( וכו ואביזרים ציוד, הסנקה, ברזי כיבוי)ברזי 

 
 :הבהרה

 

 . 5435אספקת מי כיבוי אש תעמוד בדרישות הת"י  •

על כל  365רישות התקנים הישראליים ת"י המערכת לאספקת מי כיבוי אש יעמדו בד רכיבי

  4314ות"י  1חלק  570ת"י  449על כל חלקיו ת"י  448חלקיו, ת"י 

 .4290"י הת בדרישות תעמוד המערכת התקנת

חומרי המבנה של אלמנטים הנושאים את המערכת אספקת מים לכיבוי אש והתומכים  •

אלמנטים ויותקנו בהתאם לדרישות , וה755לפי ת"י  VI.4.4בפעילותה יעמדו בדרישות סיווג 

 .NFPA 502התקן 

 עבור כי בזאת ומובהר בורים על הרלוונטיים וההנחיות התקנים את להכיר הקבלן של ואחריותו מחובתו

 השונים הסעיפים במחירי כלולה ותמורתם בנפרד לקבלן ישולם לא בהם ועמידה התקן דרישות מילוי

 .הכמויות בכתב

 
 י המערכתהנחיות לביצוע ומרכיב

עם ציפוי  3/8עובי דופן " 10" בקוטר פלדה מצינורעשוי  יהיה מנהרה בכל ראשי מים אספקת קו •

 שחול(  פוליתיאלן)  APC3ועטיפה חיצונית  קולואידליפנימי 

 (מתאימה אסמכתא להציג יידרש הקבלן. הצינורות יהיו חדשים.) דחוס בטון+  2 דרג

"מ ס 70 -מ יפחת שלא כיסוי בעומק המנהרות לאורך יותבתכנ תוואי /המיקום"פ ע יונח הצינור •

 – והפרטים התכניות"י עפ המתוכנן בתוואי הטיפוסי התעלה לחתך ובהתאם המיסעה לפני מתחת

 :'מס אש לכיבוי מים אספקת תכניות

160006-00-160006-06 
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 .חפירה של במקרה זיהוי לצורך סימון סרט יונח הצינור מעל •

 .בלבד חרושתייםהיו האביזרים/ ספחים י כל •

 .חרושתית לא חדירה /ריתוך בכל הפנימי הבטון לציפוי תיקונים יבוצעו •

 .לקו חיטוי+  שטיפה תבוצע •

 .  שעות רצופות 6' למשך אטמ 14 של סטטי בלחץ לקו טסט יבוצע •

 במידה ותתגלה ירידה בלחץ יש לבצע בדיקה מקיפה למציאת מקור הנזילה ולתקנה במיידי.

 '.אטמ 16' מינם במנהרה יתאימו ללחץ עבודה של והאביזרי הצנרת •

" עטוף ביריעת בד גיאוטכני כך הצינור יונח באמצע התעלה עם חומר מילוי מסוג "סומסום •

שבמקרה של דליפה/ פיצוץ באחד הקווים, המים יתנקזו לאורך התעלה עד לנקודות הניקוז של 

 רשת הניקוז של המנהרות.

 בצנרת פלדה. הריתוכים לכל םירדיוגרפיצילומים  יבוצעו •

 .אורכה לכל הצנרת לפנים וידאו צילום יבוצע •

 .הצינור עטיפת תקינות לבדיקת המים לרשת החיבור לפני חשמלית רציפות בדיקת תבוצע •

 ..קרקעיים תת חשמל קווי על בדגש אחריםמתקנים /לתשתיות ביחס בטיחות באמצעי לנקוט יש •

 הראשיים האספקה קווי ניקוז שיאפשר טריז ממגוף מורכבות המנהרות של ניקוז מערכות •

 .המערביים בפורטלים יהיו הניקוזים. תקלה של במקרה

 .מזרחיים הצפון בפורטלים ובעיקר בקווים פסגה נקודתאויר יותקן בכל  שסתום •

 .אדוםהגלויה לאורך המנהרה תיצבע בצבע  הצנרת •

 

 (F2)פרט  וברזי כיבוי אש הסנקה ברזי

"ג צינור זקף  ע כפול  3" בקוטראש  לכיבוי הסנקה ברזנהרה יותקן כניסה ויציאה מהמ בכל •

  "הסנקה לכיבוי אש".עם שילוט  בצבע כחול . הצינור יצבע 4בקוטר "

 כנגד פגיעת רכבים  מוגנו(  וי0-6הברזים יותקנו במיקומים בהתאם לסימון בתכניות ) גיליונות 

 הברז 6בקוטר " זקף צינור"ג ע X 4 3וטר "בק אש כיבוי ברזכניסה ויציאה מהמנהרה יותקן  בכל •

 .רכבים פגיעת כנגד ימוגן הברז "ברז כיבוי אש".עם שילוט  בצבע אדום ייצבע

הסניקה וברז כיבוי האש יותקנו באותה הנישה עם הצבעים והסימונים המתאימים ע"פ  ברז •

 ומיקומם ע"פ התכניות.160006-06 ובפרט לעילהמתואר 
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  ( F 1)פרטכיבוי אש עמדות

 מ' גובה. 2.25מ' עומק על  1אורך על מ'  3נישת עמדת הכיבוי תהיה במידות  •

 ס"מ מעל למדרכה. 5נישת עמדת הכיבוי  תהיה מוגבהת לפחות  •

 שליד הכניסה למנהרה המקשרת. UPSTREAMהנישה תתוקן ב  •

על  448, המתאים לת"י כל אחד 3ברזי כיבוי בקוטר " 4עם  6בקוטר " זקףעמדת כיבוי תכיל  כל •

 הכלמראש( ומתקן שבירה  מאושר ואיכות" או שווה ערך פומס)כדוגמת " הגנה מכסה כוללחלקיו 

 : ונותבהתאם לתכניות ופרטים שבגילי

 160006-00-160006-06 

אביזרי כיבוי אש בהתאם לדו"ח הנחיות בטיחות  להידרנטיםבנוסף  תכלולאש  כיבוי עמדת כל •
 :הבא הפירוט"פ עואש 

o " על חלקיו והכולל מכסה הגנה  448תאים לת"י כל אחד, המ 3ברזי שריפה " 4בעל  6זקף

 )כדוגמת "פומס" או שווה ערך מאושר( ומתקן שבירה.

o  מ' עם גלגלת בצידי המתקן על מנת לאפשר פריסה קלה ומהירה משאבת  30גלגלון באורך

 הגברת לחץ מזנק לחץ גבוה.

o  2מ' אורך בקוטר " 15זרנוקים. 

o וס.מזנק סילון ריס 

o  כל אחד.ק"ג  6מטפי אבקה יבשה 

o . .ישולם ע"פ כ"כ חשמל ותקשורת(קופסת שקעי חירום מוגני מים( 

o .ישולם ע"פ כ"כ חשמל ותקשורת(טלפון כבאים( 

o  .שלט מואר הדולק קבוע לסימון הנישה הנראה מהמדרכות הצמודות בניצב 

 )ישולם ע"פ כ"כ חשמל ותקשורת(

o ותקשורת("פ כ"כ חשמל )ישולם ע תאורת חירום בתוך הנישה. 

 

 חירום מעברי

 חירום (  מעברי 2)  TUP במנהרות מעברי חירוםTUM  (3 )חרום במנהרות  במעברי •

 , מגופים לצורך גמישות ותפעול המערכות. נישות בתוך יותקנו

 מפסק גבול  בעלי ואיכות"ע שואו  BFV-Nפרפר דגם  מגופי מסוגיהיו  המגופים

 על מגוף סגור. "תקלה"אינדקציה   לקבלת
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אורך המנהרות ובמעברי  לכלבכניסות/ יציאות  וההידרנטיםלמקם את כל מערכת המגופים  יש •

 . וכן מוגנות מפגיעה פיזית של רכבים.אש כיבוי לרכב מלאה בצורה נגישות שיהיו כךהחירום 

 .שבירה מתקןיהיו בעלי  ההסנקהוברזי  ההידרנטים כל •

 .מטר 1.8 -מ הגבוהיםביזרים אמצעי טיפוס לצורך אחזקת א יותקן •

 .אור מחזירצבע  – לבן אדוםבצבעים  ייצבעוהכיבוי  ברזי •

 וצבע פונט,  שלט גודלע"פ הנחיות יועץ הבטיחות )לרבות,  -הכיבוי לנקודת סימון שילוט יותקן •

 .(הדרוש וכל

 

 .בנפרד ישולמו ולא הכמויות כתב שבסעיפי היחידה במחירי כלולות לעיל הדרישות כל
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 הבהרות לגבי מדידה ותשלום של חפירת התעלות והנחת צנרת

 .כלשהיא הבחנה ללאהתעלות כוללת חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע ובכל סוג סלע  חפירת

 יבוצעו לכל רוחב התעלה שנחפרה.  -עבודות החפירה/חציבה, המילוי, הידוק, הנחת צנרת ושיקומים 

   לפי חתך תיאורטי בלבד. -התשלום 

מודגש בזה, כי עבודות המילוי )בחול , בחנ"מ,  צמנט, בחומר מוחזר, בחומר נברר או במצעים למיניהם(, 

כל רוחב התעלות והבורות שנחפרו ולא רק לרוחב ההידוק, הבטונים  והשיקומים הנ"ל, יבוצעו ל

 התיאורטי. לא תשולם שום תוספת עבור הכרוך בכך.  

ולא לפי רוחב  שבחתך התיאורטיתהיה אך ורק לפי רוחב האלמנט בכל מקרה המדידה לצורכי תשלום 

 . בפועל ההתעלה שנחפר

במגבלות האתר  ברוחב הדרכים כל העבודות שידרשו לביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב 

ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן. בכל מקרה לא תשולם שום תוספת ו/או פיצוי עבור שיטת 

 דה/חפירה ולא יהיה כפל תשלום עבור חפירה מסוימת. העבו

 

התשלום לתעלות יהיה רק לפי מטר אורך חפירה, מילוי, כיסוי וכל הנדרש ע"פ התכניות/פרטי הביצוע 

ולפי הרוחב שבחתך התיאורטי ללא קשר לשלבי החפירה ו/או חציבה והעבודה, וגם אם וכתב הכמויות 

 , בקטעים, בחפירה חוזרת וכו'. בפועל החפירות יתבצעו מספר פעמים

 

בביצוע העבודה, פחת חומר, חפירה חוזרת, עודפי פינוי, מילוי, קשיים, העתקות וכו'  כל העלויות הכרוכות

 נכללים במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד. 

 

עומק החפירה החפירות עבור התעלות והנחת צנרת ישולמו אך ורק בסעיף אחד בכתב הכמויות עבור 

 החפירה תיעשה בשלבים ו/ או בהפסקות מכל סיבה שהיא.גם במקרה ש מפני הקרקע ועד לעומק הדרוש

תוך  , בנוסף, מובהר כי כל עבודות החפירה של הקבלן, חפירת תעלות, בורות וכו', תתבצענה תמיד, אך ורק

 דה(.כדי תימוך ודיפון מלאים של החפירות )ככל שיידרש וכלול במחירי היחי

 

תשולם בנפרד, אלא אם מופיע בכתב הכמויות פריט התמורה עבור עבודות אלו ) אספקה וביצוע ( לא 

 תשלום מפורש, ותכולתה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

עבודות החפירה לתעלות והנחת צנרת כוללות בנוסף ובין היתר גם ניסור פירוק וסילוק אספלט, ניסור 

ל יסוד בטון אחר, מדרכות חי בטון, פירוק וסילוק יסודות עמודי חשמל, תאורה וכפירוק וסילוק משט

 אספלט/ריצוף מכל סוג, פירוק וסילוק כל עצם אחר בין אם מוחזר ובין אם לא, לאחר חישוף השטח. 
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מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש על מנת להגיע לעומק החפירה הנדרש, כולל שיפועים, דיפון ושאר 

 .ת הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהתאם לחוקי הבטיחותפעילויו

 .ספקה והנחת סרטי סימוןאמחיר היחידה כולל 

 מחיר היחידה יכלול מילוי במצע סוג א'  בהידוק מבוקר עד לפני הקרקע הקיימת בהתאם לפרטי הביצוע. 

 וי  עבור המיל תוספתבמקום מצע סוג א' תשולם  CLSMבכל מקרה שיידרש מילוי חוזר ב 

במקום המילוי במצע סוג א' כאשר התוספת תכלול את פינוי החומר החפור למקום שפיכה  CLSMב 

 מאושר באחריות הקבלן לפינוי.

 דורש את אישור המפקח מראש ובכתב. CLSMב  שימוש

 

התשלום והמדידה יהיו לפי מטר אורך תעלה עם צינור מונח מושלם ע"פ הפרט וכל הדרישות הנלוות 

 בהמשך המפרט.ב כפי שכתו

 

 העבודה והתשלום בסעיפי כתב הכמויות כוללים בנוסף ובין היתר:

 :ובנוסף לעיל במפרט האמור כל את

הובלה ופיזור צינורות לאורך התוואי בתאום עם המזמין. אספקת והובלת האביזרים וחומרי  •

 העזר ממקום אספקתם.

ולרי ובד גיאוטכני לעטיפת , לרבות אספקת חומר גרנביצוע חתך תעלה, כמסומן בתכניות •

 הצינור.

 ביצוע גישושים וחפירות לגילוי תשתיות מסומנות ושאינם מסומנות על גבי התכניות. •

 תיאומים נדרשים עם הביצוע של שאר התשתיות בפרויקט לרבות עם קבלנים אחרים. •

 השחלת הצינורות מתחת למכשולים ומתחת לתשתיות ומיגונם. •

 החדשים )מסעף, קשתות(. קה והרכבה של כל הספחיםאספ •

 תיקון ראשים ביריעה מתכווצת ותיקוני בטון בהתאם למפרט ולמצוין בתכניות. •

 שטיפת קווים ובדיקת לחץ לרבות כל ההכנות לבדיקת לחץ. •

קבלת כל האישורים הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת המערכת כולל כל הבדיקות הנדרשות  •

 פים השונים.ודרישותיהם של הגו

 

 הרות:הערות והב

הינם תמציתיים ואינם כוללים  הקומפלטהסעיפים המפורטים בכתב הכמויות לרבות סעיפי  •

בתוכם את כל הדרוש לביצוע. עובדה זאת אינה פוטרת את הזוכה / קבלן מלבצע את כל הדרוש 

למערכת ע"פ כל מסמכי המכרז המשלימים האחד את השני ובהם פירוט לכל הדרוש לביצוע 
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תו מושלמת. בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין המסמכים מחובעד למסירת מערכת 

 ואחריותו של הקבלן לקבל הנחיות מהמפקח.

 

כל הפעולות וכל האביזרים והעבודות בין שפורטו במסמכי המכרז ובין שלא לצורך הקמת  •

המערכת ולביצוע מערכת אספקת מים לכיבוי אש לרבות כל הציודים והמערכות לפעולה 

כלולות בסעיפי  שביעות רצון כל הגורמים הרלוונטיים לרבות ובעיקר כיבוי אשמושלמת ל

 התשלום השונים לביצוע המערכת ולא ישולמו בנפרד.

 

הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור לעיל קווי מים טמונים בקרקע , בכל סוג קרקע  •

וכנן ו/ או ע"פ הנחיות ובכל קושי בביצוע לרבות בעבודת ידיים בכל עומק נדרש ע"פ המת

הקמה של כל המערכות כולל כל הריתוכים המחברים המפקח, כולל אספקה, הובלה, הנחה, ו

האביזרים הספחים הקשתות ההתחברויות הפסקות המים וכל המשתמע מכך לרבות הודעות 

לתושבים הסמוכים וכן עבודה בלילה ובשעות לא שגרתיות כולל מילוי התעלה בכל סוגי 

ת באופן זמני /סופי ע"פ המתוכנן/ המפורט כולל שיקום וכיסוי פני המיסעה הקיימ החומרים

כולל כל הפעולות הרשומות לעיל כולל צביעת הצינורות ושילוטם ע"פ הנחיות התכניות ויועץ 

הבטיחות כולל כל הבדיקות בצנרת ובמערכת שיידרשו עד לביצוע מושלם לשביעות רצון 

 הגורמים הרלוונטיים.

 

ם מלא עם חברת הגיחון ר בזאת כי מחובתו ואחריותו של הקבלן לבצע את העבודה בתיאומובה •

ומפקחיה וכן עם כל הקבלנים האחרים הפועלים במקביל אליו בפרויקט כאשר מובהר בזאת 

כי עבור התיאום ועמידה בלו"ז הנדרש לא תשולם כל תוספת ותמורתה כלולה במחירי היחידות 

 שבכתב הכמויות.

 

ע"י הגורמים מחובתו ואחריותו של הקבלן למסור את המערכת עד לקבלתה  וד,זאת וע •

הרלוונטיים כולם לרבות בדיקות חוזרות ו/ או ע"פ דרישת הגורמים המאשרים עד לקבלת 

העבודה לשביעות רצונם כאשר כל הכרוך בכך כלול במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות 

 ולא ישולם בנפרד.

 

שר לביצוע ישמשו הוראות המפרטים הכלליים הבאים בסדר יורד )כאבהיעדר הנחיות  •

"י במהדורתו העדכנית והמפרט נתהראשון עדיף על השני( המפרט הכלל לסלילה וגישור של 

הכללי הבין משרדי בהוצאת משהב"ט והוראותיו כמנחים כאשר מובהר בזאת כי המפקח 

       יהיה הפוסק הבלעדי והאחרון לקביעת הדרוש לביצוע. 


