מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי מס' 67/2020
לביצוע עבודות תשתית ,בניה ,קירות תמך ,סלילה ופיתוח בציר
בר אילן-חטיבת הראל ,ירושלים

כחלק מפרויקט הקו הירוק של הרכבת הקלה
(מקטע )36

מסמך ג'2-

מפרט מיוחד

אב התש"ף  -יולי 2020
1

תוכן עניינים:
 מפרט טכני מיוחד לעבודות תשתיות ,קירות תמך וסלילה – עמ' 3
 מפרט טכני מיוחד לעבודות אדריכלות ,נוף ,השקייה ופיתוח – עמ' 42
 מפרט טכני מיוחד לעבודות קונסטרוקציה – עמ' 125
 מפרט מיוחד לניטור רעידות ותזוזות – עמ' 157
 מפרט טכני מיוחד לתאורה ,חשמל ,תשתיות רמזורים ותקשורת
עירונית – עמ' 162
 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות  BIG BOXוכניסה  2בצומת בר
אילן – עמ' 186
 נספח מיתוג גדרות – עמ' 235
 מפרט טכני מיוחד לעבודות מים וביוב – עמ' 249
 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות תקשורת – עמ' 272
 מפרט טכני מיוחד לביצוע הסדרי תנועה זמניים – עמ' 277

2

מפרט מיוחד
לביצוע תשתיות ,קירות תמך פיתוח וסלילה
בקטע 36
(מקטע בר אילן)

יולי 2020

3

פרק  - 51עבודות סלילה
 51.00הנחיות כלליות
 51.00.01כללי
.1

פרק  51במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של
העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה ,אופני מדידה ,בקרת איכות
וכמפורט בכתב הכמויות.

.2

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים
הרלוונטיי ם של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים
הסטנדרטים .סע יפים המופיעים בכתב הכמויות ואינם מופיעים במפרט
המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור במפרט הבין  -משרדי לעיל.

.3

אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבין  -משרדי לבין המפרט המיוחד קיימת
עדיפות למפרט זה.

.4

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים
הדרושים לשם ב יצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

.5

פרק  51במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של
העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה ,אופני מדידה ,בקרת איכות
וכמפורט בכתב הכמויות.

.6

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים
הרלו ונטיים של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים
הסטנדרטים .סעיפים המופיעים בכתב הכמויות ואינם מופיעים במפרט
המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור במפרט הבין  -משרדי לעיל.

.7

אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבין  -משרדי לבין המפרט המיוחד קיימת
עדיפות למפרט זה.

.8

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים
הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.
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51.01.01
.1
.2
.3
.4

.6
.7
.8
.9
.10

העבודה כוללת

עבודות הכנה ,כריתת עצים ,הסדרי תנועה זמניים.
קירות תמך ואבן.
הרחבת סלילה להקמת תחנות
עבודות רמזורים בצמתים :
( )1אלי הכהן – צפניה – בר אילן  -ירמיהו
( )2רבנו גרשום-כי טוב-בר אילן
( )3מעבר חצייה אביתר הכהן-הגאון מטורדא-בר אילן
( )4מעבר חצייה בסמוך לרחוב אבינדב
( )5בר אילן-שמואל הנביא-גולדה מאיר-חטיבת הראל
( )6ארץ חפץ-לוי שאכול-חטיבת הראל
עבודות עפר
העתקה  /הקמת מערכות השייכת לניקוז ,ביוב ,מים ותאורה חשמל ותקשורת.
עבודות מצעים וסלילה לאורך רצועת הרכבת הקלה ומתקנים השונים המלווים
רצועת הרכבת הקלה.
הסדר תנועה
עבודות גינון והשקייה

 51.00.03התארגנות הקבלן לביצוע
.1

להלן מספר הבהרות:

.2

תכנית שלבי ביצוע עק רוניים להסדרי תנועה זמניים כולל מיקום אתר
התארגנות הקבלן .מצורפת לסט התכניות.

.3

על הקבלן להכין תכנית מפורטת ולקבל אישור על התכנית מול הרשויות
והגופים השונים הרלוונטים .הקבלן יכין שלבי ביצוע מפורטים של
האלמנטים השונים לקראת עבודות עפר ,עבודות בטון ,קירות תומכים,
ושינויים הנדרשים על פי התכנית של המערכות השונות כמו חשמל ,תקשורת,
מים ביוב וכמו כן עבודות גינון והשקייה וכל העבודות המפורטות בתכניות.

 51.00.04דיפונים ותמיכות זמניות בעת ביצוע חפירות
5

בהתאם למפורט בפרק המוקדמות  00על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע
החפירות השונות מכל סוג שהוא ,יהיה עליו לתכנן ולבצע דיפונים זמניים אשר יבטיחו
יציבות הקרקע והמערכות התת קרקעיות והעיליות הסמוכות למקום החפירה .בין
היתר מדובר בביצוע תימוכים זמניים לכביש בסמוך לחפירות לקירות תמך קיימים
וכן בכל מקום אחר שיידרש.
 51.00.05גי שוש וגילוי מערכות תת קרקעיות בעת ביצוע עבודת הכנה וחפירות
בהתאם למפורט בפרק המוקדמות  00על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע
החפירות השונות מכל סוג שהוא ,יהיה עליו לאתר ,לגלות ולהגן על מערכות קיימות
שונות .על הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את תחום עבודתו ולהצליב את הבדיקה עם
תכניות תיאום מערכות של המתכנן הראשי  ,הכל על חשבון הקבלן וללא כל תמורה
נוספת.
 51.00.06מדידות לביצוע
מדידות באחריות הקבלן לבצע מדידות לצורך הקמה לרבות מדידת מצב קיים לפני
תחילת העבודה ,לאחר שלבי עבודה ,כמו חישוף ,חפירה כללית ,חפירת תעלות ,מילוי
בכל שכבה ושכבה לאחר השלמת כל שכבת מבנה סימון של כל המתקנים .המדידות
יבוצעו על ידי מודד מוסמך.
מובהר בזאת שעל הקבלן לבצע מדידות בכל שלבי הביצוע ובפרט .1 :בדיקת קרקע
מצב קיים .2 .קרקע לאחר חישוף . 3 .מדידות לאחר שכבות של מילוי נברר לפי יועץ
תכן מבנה .4 .מדידה בכל שכבת מצע א' וג' .5 .מידות לקראת הנחת אספלט.
 51.00.07תכנית עדות
בגמר העבודה יגיש הקבלן ,על חשבונו ,באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה ( AS
 ) MADEשל כל העבודות כפי שבוצעו על ידו למעשה .התכנית תסופק כסט תכניות על
נייר ועל מדיה דיגיטלית .התכניות תוגשנה לבדיקת המזמין והמתכנן ועל הקבלן לבצע
בהן את התיקונים וההשלמות שיידרשו על ידם .אי מסירת תכניות עדות משמעותה
אי סיום העבודה.

 51.01עבודות הכנה
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 51.01.01ריסוס שטחי הריצוף בחומר הדברה
.1

לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח ,תבוצע הדברת עשביה באופן
הבא:

.2

השקיית הקרקע בכמות של  15מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  3שבועות,
עד להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה .במידת הצורך
יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה .לאחר הופעת
העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח
כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

.3

אין לרסס צמחיה צמאה ,אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה
רטובה .בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן
במשטח .במידה ולמרות זאת יש נזקים מריסוסים אלו ,יתקן הקבלן את
הנזקים על חשבונו ,הכל עפ"י הוראות המפקח.

.4

ל אחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה ,אלא רק לאחר ביקור
המפקח במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב
הבא .לפי הצורך ,העונה ,סוגי העשבים ,יעילות ההדברה ,סוגי הצמחים
לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף .כיסוח עשבייה לפי
הנחיות יבוצ ע בכל שלב ,תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.

.5

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן .העבודות
בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע
בצמחייה ובעלי חיים באזור.

.6
העבודה.

עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת

.7

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף .לאחר ההשקיה עפ"י
ההנחיות לעיל ,כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו  1-2פעמים לפני ואחרי
המילוי .בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית.

.8

אופני מדידה ותכולת מחיר
 .8.1תכולת העבודה והמחיר :אספקת תכשירי ההדברה ושימוש בכל כלי
ואמצעי הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.
 .8.2אופן המדידה :מ"ר
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 51.01.02עבודות חישוף (מעטות ברחוב סלול)
.1

כללי
 .1.1החישוף העליון יבוצע בין קווי הדיקור בשטחים פתוחים בלבד.
 .1.2בתחילת העבודה יש לסמן עצים לשימור על פי הנחיות /תוכנית אדריכל
הנוף .
 .1.3חישוף יבוצע בעומק  20ס"מ או עומק שיקבע באתר העבודה .שימוש
של חומר חישוף לשיקום נופי יעשה אך ורק באישור אדריכל הנוף (וזאת
למנוע זריעה של צמחים פולשים או לא רצויים)

.2

החישוף כולל:
 .2.1סילוק שכבת הקרקע העליונה בעומק  20ס"מ יחד עם הצמחייה
שבתוכה.
 .2.2עד להגעה לקרקע טבי עת נקייה מעשבים ,שורשים ,פסולת וכל גורם זר.
 .2.3הסרת הצמחיה וניקוי השטח פירושו הסרת הצמחיה הקיימת ,שיחים,
עשבים ועצים בהיקף קטן מ 15 -ס"מ (היקף הגזע נמדד בגובה  1.0מ')
על שורשיהם .הסרת הצמחיה תבוצע באזורי חפירה/מילוי על פי הוראה
כתובה מראש מאת המהנדס .בכל מקרה ,הקבלן לא יתחיל בביצוע
עבודות עפר לפני שהוגדרו תחומי הסרת צמחיה וניקוי השטח בכל אתר
העבודה.
 .2.4הצמחייה ,הפסולת והעפר יסולקו על פי הגדרות סילוק הפסולת.
 .2.5בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים
לעקירה יש צורך להעמיק את החישוף עד לקבלת קרקע טביעת נקייה
משורשים ומחומר אורגני.
 .2.6יש לרסס את השטח בחומר קוטל שורשים במידת הצורך ועל פי החלטת
המהנדס  .הריסוס וההדברה בשטחי הסלילה יבוצעו רק לאחר
התייעצות מוקדמת עם המזמין והנחייה מפורשת של האגרונום מטעמו.
 .2.7פינוי חומר החישוף (עד לעומק  20ס"מ עליונים) יבוצע עד למקום שיורה
המהנדס ויערם בערימות לאורך התוואי ,במקום שיקבע ע"י המהנדס.
 .2.8האדמה תשמר ותשמש אך ורק לצורך חיפוי לאזורים המיועדים
לצמחיה ולמקומות שיורה המהנדס  /האגרונום.
 .2.9ניתן לכלול באדמת החישוף אבנים עד לנפח  0.01מ"ק ובכמות שלא
תעלה על  10%מנפחה.
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 .2.10אדמת החישוף תיבדק במעבדה .במידה ונמצאה לא כשירה לשתילה
ולנטיעה ,תסולק אדמת החישוף מהאתר לאתר פסולת מאושר ,ע"י
הקבלן ועל חשבונו.
 .2.11במידת הצורך ,יפונו תחילה בולדרים וסלעים גדולים ,ולאחר מכן יבוצע
החישוף .הבולדרים והסלעים המתאימים לשימוש חוזר בעבודת
השיקום הנופי יאוכסנו בנפרד .כל עבודת הבולדרים ,כלומר המיון
שלהם ,השינוע ואח"כ הפיזור בשטח כלול במחיר היחידה של עבודות
החישוף.
 .2.12בחלק מהאתר כמפורט בתכנית ,לאחר חישוף ,יחוזק המילוי הקיים
בקלונסאות.
 .2.13המדידה לתשלום לפי מ"ר.

 51.01.03פירוק מיסעת אספלט בכל עובי
במקומות שיידרש ע"י המפקח  ,יבצע הקבלן פירוק אספלט קיים בכל עובי שהוא.
מודגש בזאת שהכוונה היא לאספלט מכל סוג שהוא ,ללא תלות במספר שכבות
האספלט .סעיף זה כולל גם פרוק משטחי בטון ,שבילי בטון וכו' .
העבודה כוללת:
 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח ,סימונו ומדידתו.
 ניסור לכל עומק שכבות האספלט.
 ה סרת שכבות האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים.
 העמסה וסילוק הפסולת ,למקום מאושר.
מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה דרוש פרוק האספלט בלבד ,ללא פרוק שכבות
המבנה .למרות הניסוח בכותרת ,עבודה זו מיועדת לפרוק מיסעת אספלט ממפלס פני
הכביש הקיים .העבודה תימדד ותשולם ב מ"ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל ,פרט
לפירוק בהסדר זמני.
 51.01.04קרצוף
הקרצוף יבוצע בהתאם למפרט הכללי ובהתאם להנחיות הבאות:
.1

ציוד הקרצוף – הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות
קרצוף רצועות בבקרה אלקטרונית של דיוק ברום.
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.2

הציוד יאפשר קרצוף לעומק  5ס"מ לפחות במעבר אחד ,כולל עיצוב שולי
השטח המקורצף (השפות) בצורה אנכית ,ישרה ולא מעורערת.

.3

כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים ,יאפשר הציוד קרצוף
ברצועות שרוחבן  1.20מ' לפחות.

.4

כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים ,ולעבודות תחזוקה ,יאפשר הציוד
קרצוף רצועות שרוחבן  0.30מ' לפחות.

.5

הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית ,שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה,
על פני מסעה שטרם קורצפה.

.6

יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם ,רק אם הדבר צוין באחד
ממסמכי החוזה.

.7

קרצוף בשטחי אספלט קיימים – הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק,
שיאפשר ביצוע השכבה החדשה בעובי הנדרש .קרצוף במקום של התחברות
אנכית לאספלט לא מקורצף ,או בקרבת שוחות ,במקומות שלא ניתן
להשתמש במקרצפת ,יבוצע בעבודת ידיים ,לפי הוראות המהנדס ,ובזהירות
כדי לא לפגוע בקיים .אם עקב הקרצוף מתערערה ,נסדקה או התפוררה
השכבה ,ימשיך ה קבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה .בגמר הרצוף מטאטאים
את השטח.

.8

נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באוויר דחוס ,או
במטאטא מכני .אין מרשים תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי.
לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים
ופני המיס עה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.

.9

פסולת הקרצוף – המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן ,לפנות את
החומר המקורצף ולאחסנו באתר או מחוצה לו במידה והמזמין מוותר על
זכות זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר חפור  /פסולת.

.10

פעולות אלה כלולות במחיר היחידה.

.11
זמני.

המדידה והתשלו ם :לפי מ"ר ,כמסווג בכתב הכמויות ,פרט לקרצוף בהסדר

 51.01.05פרוק אבן שפה קיימות מסוג כלשהו

10

.1

הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות אחרים עליהם יורה
המהנדס .העבודה כוללת את פרוק אבני השפה עצמן ,או שילוב אבן שפה ואבן
תעלה במידה וקיימת (אשר תשולם בנפרד) ,ופרוק תושבת הבטון וסילוק
הפסולת .העבודה כוללת גם ניסור מיסעות אספלט קיימות.

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א וכולל את כל המפורט לעיל ,פרט לביצוע
.2
בהסדר זמני.
 51.01.06.01פרוק קווי ניקוז
 .1הקבלן יפרק קווי ניקוז במקומות בהם יורה המהנדס.
 .2העבודה תכלול את פרוק והוצאת הצינורות ,שכבות הבסיס והמעטפת,
שוחות ,קולטנים ,חפירה לשם כך ,מילוי חוזר וסילוק הפסולת למקום
מאושר.
 .3עבודת הפרוק תעשה באופן זהיר כך שניתן יהיה להשתמש באלמנטים
הקיימים (צינורות ,שוחות ,קולטנים וכו') לאחר סיום העבודה תחת
קווי הנ יקוז .טרם הפירוק תעשה מדידת מצב קיים של קווי הניקוז.
 .4מילוי חוזר יבוצע בשכבות חול/מצע מהודק.
 .5בתוספת תשלום ולפי הנחיית המהנדס ימולא בתערובת  CLSMבמקום
חול/מצע מהודק
 .6המדידה לתשלום:
 .iפירוק  /הריסת צינור ניקוז לפי מ"א
 .iiהריסת מתקן ניקוז לפי יח'
 .iiiהריסת מובל ניקוז לפי מ"ק

 51.01.06.02פירוק של קווי ניקוז קיימים קוטר עד  80ס"מ
.1

הקבלן יפרק קווי ניקוז במקומות בהם יורה המהנדס.

.2

העבודה תכלול את פרוק והוצאת הצינורות ,שכבות הבסיס והמעטפת,
שוחות ,קולטנים ,חפירה לשם כך ,מילוי חוזר וסילוק הפסולת למקום
מאושר.
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.3

עבודת הפרוק תעשה באופן זהיר כך שניתן יהיה להשתמש באלמנטים
הקיימים (צינורות ,שוחות ,קולטנים וכו') לאחר סיום העבודה תחת קווי
הניקוז .טרם הפירוק תעשה מדידת מצב קיים של קווי הניקוז.

.4

המדידה לתשלום:
 .4.1ניקוי מעביר מים לפי מ"א.
 .4.2הריסת מתקן ניקוז לפי יח'.

 51.01.07פירוק אי תנועה או מדרכה מרוצפים
.1

עבודה זו מתייחסת לפרוק והרחקה של מדרכות קיימות ,פירוק איי תנועה
מרוצפים .לפני תחילת הפרוק יסמן הקבלן במדויק את הקטעים שלפרוק
ויקבל עליהם את אישור המהנדס .לאחר מכן ינוסר האספלט הקיים בגבולות
הפרוק המסומנים ,לכל עומקו ,במסור מכני .לאחר ניסור יפורק הריצוף לכל
עומקו בין גבולות הפרוק בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים ,כולל אבני שפה .כל
החומר המפורק יסולק מאתר העבודה.

.2

הקטעים המפורקים ינוקו ויטואטאו לשביעות רצון המהנדס.

.3
באתר.

מדידה ותשלום :הקטע המפורק ימדד במ"ר ,של הקטע שפורק למעשה
 .3.1התשלום יהיה עבור השטח ש נמדד ,עפ"י מחירי היחידה ,ויכלול גם את
ניסור האספלט בגבולות הפרוק ,עבודה בכלי ו/או בידיים ,ניקוי השטח
וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר כולל פירוק הריצוף ואבני שפה
שיוחלט לא להשתמש בהם לשימוש חוזר.

51.01.08

פריקה והרחקת גדר מתכת

.1

העבודה מתייחסת לפירוק והרחקה של גדר מתכתית באי תנועה מרכזית
ובמדרכות.

.2

לפני תחילת הפירוק ,יסמן הקבלן את הקטע לפירוק ויקבל עליו אישור
המהנדס .פירוק הגדר כולל פירוק יסוד מבטון.

.3

כל החומר המפורק יסולק מהאתר.
 .1מדידה ותשלום
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הקטע המפורק ימדד במ"א.
על פי מחירי יחידה כולל יסוד הגדר.
עבודות יבוצעו בידיים ו/או בכלים.

 51.01.09פרוק תמרורים ושלטים
.1

תמרורי תנועה ושלטים מסוג כלשהו יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש
חוזר .הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק ,כולל הצבע ,השלט
וכו'.

.2

העבודה כוללת פרוק העמודים ,ניקויים מהבטון ,סילוק היסוד מבטון,
הובלתם ואחסונם באתר העבודה או במחסני הרשות – הכל לפי הוראות
המהנדס.

.3
אחד.

המדידה לתשלום לפי יחידות .לא תשולם תוספת כלשהי ליותר מעמוד תמוך

 51.01.10פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין
.1

האלמנטים יפורקו עד לעומק  2.0מ' מתחת לפני הפיתוח/כביש/מדרכה
סופיים.

.2

ה מחיר כולל גם פינוי לאתר שפך מאושר ומילוי החפירה במצע סוג א' מהודק.

.3

המדידה לפי מ"ק.

 51.01.11פירוק והריסת קירות תומכים
 .1הקבלן יפרק קירות תומכים במקומות בהן יורה המהנדס
 .2הקירות יפורקו עד לעומק של  2מ' מתחת לפני הפיתוח/כביש/מדרכה
הסופיים.
 .3המחיר כולל גם פינוי ל אתר שפך מאושר ומילוי החפירה במצע סוג א'
ו/או חומר מילוי ו/או אדמת גינון בהתאם להנחיית המהנדס.
 .4המדידה תהיה לפי מטר אורך
 51.01.12פירוק תחנות אוטובוס
 .1פירוק תחנות אוטובוס ופינוין יהיה לפי מפרט עיריית ירושלים
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 51.01.13פירוק ריהוט רחוב
ריהוט רחוב  ,ספסלים ,אש פתונים וכד' יפורקו כולל יסודות העיגון .הפריטים יועברו
לפינוי במחסני העיר יה בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט או במחסני האתר ללא
תשלום נוסף עבור הובלה או אחסנה.
 51.01.14פירוק מסלעות
מסלעות יפורקו ויועברו לפינוי בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט .
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 51.02עבודות עפר
 51.02.01תאור סביבת הפרוייקט
.1

בהסתמך על החקירה הגיאוהנדסית שבוצעה במסגרת תכנון של תוואי
הרכבת הקלה בירושלים הקו הירוק – קטע :36

ניתן לסכם שר ח' בר אילן וחטיבת הראל מאופיין בקרקע סלעית אבן גיר או
.2
דולומיט ואדמת מילוי.
 51.02.02עיבוד קרקע יסוד מקורית
.1

עיבוד השתית הטבעית לאורך התוואי יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי
ובהתאם לגבול הנזילות של השתית.

.2

באזורים בה יימצא סלע ולא ניתן לעבד את השתית ,יש לסלול שכבה מיישרת
ממצע סוג ג' (מילוי נברר) על גבי הסלע בעובי של  10ס"מ וגרגיר בגודל
מקסימלי של  37.5מ"מ ולאחר מכן להמשיך בסלילת המבנה המתוכנן.

.3

לפני ביצוע עיבוד השתית על הקבלן לבצע בדיקות אינדוקטיביות במטרה
לקבוע את עומק עיבוד השתית הסופי בכבישי הפרוייקט .הבדיוקת אותן יש
לבצע הינן כדלהלן :מיון הסתכלותי ,גבולות אטרברג ,רטיבות טבעית.
הבדיקות יבוצעו כל חתך בעומק של  0.5מ' מפני קרקע יסוד .הקבלן יכין
תוכנית עיבוד שתית טבעית לאישור.

 51.02.03החלפות קרקע
.1

כאמור ,חתך הקרקע לאורך התוואי כולל שכבות מילוי בעוביים משתנים.
היות ואין מידע מדויק ואמין לגבי טיב ההידוק של שכבות אלו ,כמו גם
האפשרות ששכבות אלו מכילות פסולת (למרות שלא התגלתה שום פסולת
בקידוחים) ,ייתכן ובזמן הביצוע יהיה צורך בביצוע החלפות קרקע במספר
אזורים לאורך התוואי.

.2

עומק החלפת הקרקע יהיה בעובי מקסימאלי של  2.0מי מתחת לשכבת
המצעים המתוכננת .איכות שכבות המילוי יהיה כדלהלן:
 .2.1יסווג לפי שיטת המיון של AASHTOכחומרים לא נחותים מסוג . A-2-4
בנוסף לסיווג זה החומר יעמוד בדרישות הבאות -:
 .2.2גודל אבן  -מקסימום ״ 75( 3מ״מ).
 .2.3עובר נפה " 3/4

50 - 85%
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 .2.4עובר נפה 25-80% 4#
 .2.5עובר נפה 200 #

35%

 .2.6גבול נזילות  -מקסימום .35%
 .2.7אינדקס פלסטיות  -מקסימום .10%
 .2.8תפיחה חופשית  -מקסימום .25%
 .2.9שיעור תפיחה בבדיקת מת״ק מעבדתי  -מקסימום .0.5%
 .2.10מת״ק תכנוני מינימאלי – ( 10%בדיקת המת״ק תבוצע בעומס של 40
ליבראות)
טיפול בחרסית שמנה
51.02.04
במידה ובזמן עבודות עפר תתגלה קרקע חרסתית שמנה יש לסלקה ולהזמין
את היועץ תכן מבנה.
 51.02.05חפירה ו /או חציבה
.1

כללי
 .1.1חפירה ו/או חציבה באתר תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 51
במפרט הכללי .תשומת לב הקבלן ,כי עבודות החפירה ו/או החציבה
מבוצעות לעיתים בסמיכות לקווי תשתיות פעילים לרבות עמודי חשמל,
קווי בזק וקווי תקשורת ,ועליו לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת
למנוע כל פגיעה שהיא במערכות אלו.
 .1.2לפני תחילת הביצוע מומלץ לקבלן לבצע מדידה בנוכחות המהנדס
לבדיקת רומים של מצב קיים בשטח ומצב קרקע הקיים בתכנית במידה
של אי התאמות על הקבלן להודיע על כך תוך  14יום מצ.ה.ע.
 .1.3רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי
הקרקע והאתר כפי שהם ,כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת-
קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא .לא תשולם כל תוספת
עבור החפירה לגילויים ,בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או
בעבודת ידיים .במקרה של פגיעות בקווים ,אפילו במקרה של עבודת
ידיים ,יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על
הקבלן .תשומת לבו של הקבלן מופנית למפרט הכללי.

 51.02.06חפירה ומילוי בחומר מקומי מאושר :
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.1

חפירה מחומר מקומי למילוי יבוצע לאחר אישור המפקח ובהתאם להנחיות
דוח תכן מבנה לכבישים ולרצועת הרק"ל.

.2

עודפי חפירה
 .2.1שנפסלו כחומר מילוי ו/או יתרת עודפי חפירה שבהם לא נעשה שימוש
יפונו לאתר הטמנה מאושר.
 .2.2במידה וימצא חומר למחזור שימושם היה אך ורק באישור היועץ לתכן
מבנה.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
 .3.1המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי
העבודה יכתיבו זאת ,לרבות הצורך בעבודת ידיים (ליד מתקנים תת-
קרקעיים וכו').
 .3.2ל א יהיה תשלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים.
 .3.3למען הסר ספק – התשלום עבור החפירה יכלול :חפירה וסילוק של
עודפי חפירה ,החומר שנפסל למילוי ,פסולת ואשפה מכל מיני סוגים,
גם אם אינם גלויים לעין ,שהיו בשטח לפי הגשת המרכז.
 .3.4המדידה והתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי.

 51.02.07עבודות מילוי
.1

אפיון חומרי המילוי ושיפועים
חתך הקרקע לאורך התוואי כולל שכבות מילוי בעוביים משתנים .איכות
שכבות המילוי יהיה כדלהלן:

.2

חומר המילוי יהיה בעל דרישות איכות כמפורט על פי מיון : AASHTO

.3

חומר מילוי מאושר בתחתית מבנה
חומר מילוי מאושר בתחתית מבנה מתוכנן יעמוד בדרישות האיכות כמפורט
בטבלה הבאה:

טבלת דרישות איכות לחומר מילוי מאושר
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בדיקה

דרישת איכות

סיווג לפי שיטת המיון של AASHTO

*A-2-4

גודל אגרגט מקסימלי

 3אינטש ( 75מ"מ)

אינדקס פלסטיות

מקסימום 10%

מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של  40ליבראות .מינימום  6%בתחום
המת"ק ייקבע על פי דרגת הידוק מינימלית ותחום רטיבות עיבוד של 4%
ללא סכנת הידוק יתר
רטיבויות לעיבוד כנדרש במפרט הכללי

.4

תפיחה חופשית
תפיחה מותרת בגליל המת"ק המעבדתי

 25%מקסימום
 0.5%מקסימום

זווית חיכוך

 º33מינימום

חומר המילוי יפוזר ויהודק בשכבות בעובי  15-20ס"מ בבקרה מלאה לכל

גובה המילוי.
.5

כל אחד מהחומרים האלו אינם מאושרים לשימוש :

 A1, A3, A6או A7

 51.02.08הידוק מילוי בבקרה מלאה
.1

ההידוק יבוצע בבקרה מלאה לצפיפות בהתאם לסוג החומר .על פי מפרט
הכללי לעבודות סלילה פרק  51סעיף .51.02

.2

המדידה לתשלום לפי מ"ק.

 51.02.09חפירת תעלות ניקוז
.1

על הקבלן לבצע חפירת תעלות עפר כמפורט בתכניות.

.2

בנוסף על הקבלן במסגרת סעיף זה להשלים ביצוע של הסדרת תעלות קיימות
לרומי תכנון ו/או בהתאם להנחיות המהנדס.

.3

העבודה כוללת גם השלמה של חפירות רדודו ת ונקיון של תעלות קיימות.

.4

המדידה לתשלום לפי מ"ק.
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 51.03עבודות מצעים
 51.03.01עבודות מצעים ותשתיות
עבודות המצעים (איכות חומרים והידוק מבוקר) תבוצענה בהתאם לדרישות המפרט
הכללי לעבודות סלילה ,פרק  ,51סעיף .51.03עבור מבנה המסילה וסלילת רחוב בר
אילן וחטיבת הראל.
 51.03.02מצע סוג א'
.1

עובי השכבה המצע כמצויין בתכניות חתכים הטיפוסיים

.2

מדידה לתשלום לפי מ"ק מצע.

 51.03.03מבנה תחתון של מסילת הרכבת הקלה
.1

.2
ס"מ:

מבנה מסילת הרכבת הקלה יבוצע בשני שלבים (אינפרא  1ו-אינפרא .)2
תחתית מבנה המסילה יתוכנן עבור מודול דפורמציה בשיעור של  Mpa 120על
מנת להגיע למודול בערך זה ועבור השתית הקיימת לאורך התוואי בעלת
מת״ק תכנוני בשיעור של 6%.
ברח' בר אילן וחטיבת הראל מבנה תחתון של מסילת הרכבת הקלה היה 121
 57ס"מ מצע ג
 60ס"מ מצע א
 4ס"מ שכבת אספלט מסוג תא"מ  19 Sמ"מ דולומיט

 51.03.04מצע סוג ג'
.1

עובי שכבת המצע כמצויין בתכניות חתכים הטיפוסיים

.2

מדידה לתשלום לפי מ"ק מצע

 51.04עבודות אספלט
 51.04.01כללי
.1

כל עבודות האספלט יבוצעו וימדדו על פי המפרט הכללי לעבודות סלילה של
תת פרק .51.04

.2

עבודות אספלט יבוצעו :

19

ברחוב בר אילן וחטיבת הראל ודרכי גי שה על פי המפורט בתכניות ולאורך
רצועת הרכבת הקלה לצורך שמירת מבנה המצעים ועבודות עפר עד בניית
המבנה הסופי (. )INFRA 2
 51.04.02שכבת אספלט
.1

מדידה לתשלום :לפי מ"ר בציון עובי השכבה ,להוציא שכבות מיישרות
שימדדו לתשלום לפי טון ולהוציא אספלט עבור הסדר זמני.

.2

על הק בלן להוציא קורים ולהעבירם למזמין .עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד
והתמורה לכך תחשבה ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 51.04.03התחברות לאספלט קיים
.1

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים (בהתחברות מסלול ישן
למסלול חדש .בהתחברות מבנה מלא למבנה חלקי לאורך הכביש) יש לחמם
את הפן האנכי של שכבות האספלט הישן ולמרחו בביטומן חם לפני ובסמוך
למועד הנחת האספלט החדש .עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תמדד
ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.

.2

המדידה לתשלום לפי מטר אורך כולל כל האמור לעיל – לביצוע מושלם.

 51.04.04ריסוסים
.1

בין שכבת האספלט התחתונה ושכבת המצעים העליונה יש לצפות בריסוס
ציפוי יסוד בכמות  0.8-1.2ק"ג/מ"ר.

.2

במפלס תחתית הקירצוף יש לצפות בריסוס ציפוי מאחה בכמות 0.5

ק"ג/מ"ר.
 51.04.05תערובות אספלטיות חמות
.1

הפעולות הבאות :ייצור תערובות האספלט החמות ,הובלת התערובות ממפעל
האספלט לאתר הסלילה ,פיזור התערובות ,כבישת התערובות ובקרת איכות
בגמר העבודה יעמדו בדרישות האיכות במפרט הכללי.

.2

עובי המיסעה המומלץ יהיה בעובי של  48ס״מ ,מתוכם  18ס"מ שכבות
אספלט ,לפי החלוקה הבאה:
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 5 .2.1ס״מ  -שכבת אספלט מסוג תא״מ -
ביטומן בדרוג .PG70-10

S

( 19מ״מ) ,אגרגאט בזלתי -

 8 .2.2ס״מ  -שכבת אספלט מסוג תא״מ  25( S -מ״מ) ,אגרגאט דולומיטי -
ביטומן בדרוג .PG68-10
 5 .2.3ס״מ  -שכבת אספלט מתערובת צפופה ( 19מ״מ) ,אגרגאט דולומיטי -
ביטומן בדרוג  PG68-10ובתכולת ביטומן אופטימאלית פלוס .0.3%
 30 .2.4ס״מ  2( -שכבות של  15ס״מ) מצע סוג א'
 51.04.06בקרת איכות
.1

בקרת איכות בעבודות סלילה תעשה בהתאם למוגדר במפרט הכללי לעבודות
סלילה של מעצ.

.2

אין לצמצם בהיקף הב דיקות ו/או לבטל סוג כלשהו של בדיקות או לבטל את
הבדיקות במפלס כלשהו ללא אישור בכתב מטעם יועץ המבנה.
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 51.05עבודות ניקוז
 51.05.01כללי
העבודה על כל מכלוליה תבוצע בהתאם לתכניות וכמפורט במפרט המיוחד ,במפרט
הגיחון ו במפרטים הכללים והתקנים המתאימים כמפורט בהמשך.
 51.05.02מערך הניקוז
מערך הניקוז מבוסס על צינור ניקוז אורכי חדש ,ובחלקו קיים ,קולטני כביש וחיבורים
לניקוז מסילה .עבודת הניקוז כוללת בין היתר:
 .1צינורות ניקוז מבטון בקוטר  0.5מטר ו בקוטר  0.6למטר לאורך הכביש
 .כולל שוחות לניקוז תווי מסילות עתידיות.
 .2צינורות ניקוז בקוטר  0.40עבור חיבור קולטני ניקוז למערכת הניקוז
האורכית של הכביש.
 .3תאי בקרה מבטון ב , 30-במידות סטנדרטיות על פי המפורט בתכניות.
מכסה מבטון בדרג  D – 400לעומס כבד בכבישים.
 .4צינורות  100פוליאתילן

HDPE. SDR-17 .PE100

דרג  10בקטרים 500

מ"מ ,עטופים בשרוול מצינורות .710 HDPE

 .5צינורות  HDPEבקוטר  160מ"מ לחיבור עתידי לניקוז הרכבת
 .6צינורות  HDPEבקוטר  500מ"מ לחיבורים זמניים
 51.02.03צנרת ניקוז
.1

תיאור העבודה ודרישות הביצוע
על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי מים ו/או הארכת מעבירי מים
קיימים מצינורות מבטון מ זוין בקטרים פנימיים במפורט וכמסווג בכתבי
כמויות ובתכניות כדלקמן:

.2

הגדרת סוג הצינור
 .2.1הצינורות יהיו מבטון מזוין נושאי תו תקן ישראלי מס'  27החדש
(אוקטובר )2010
 .2.2הצינורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הצינור לפי הדרגות
המתאימות כמפורט בכתב הכמויות
 .2.3ציפויים פנימיים – אין דרישה מיוחדת
 .2.4חיבורים בין הצינורות:
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 .2.4.1החיבורים בין הצינורות יהיו בקטע – תקע (כולל בחיבורים
לצינורות קיימים בקטעים בהם תבוצע הארכת מוצאים
צינוריים קיימים).
המחברים יכללו אטמי גומי מותאם לסוג הצינור כדלקמן:
בקרקע סלעית  /חרסיתית  /חולית או אטם
.2.4.1.1
מובנה (אינטגרלי) המורכב על השקע (נקבה).
בקרקע עם מי תהום – אטם (אינטגרלי) מובנה
.2.4.1.2
המורכב על השקע.
 .2.4.2התאמה לתקנים – המחברים יעמדו בדרישות ת"י  27החדש
(אוקטובר  .)2010האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים
הבאים.ASTM-C-443 ,EN-681 ,DIN-4060 :
 .2.5חיבורי צינורות לשוחות
 .2.5.1חיבור צנרת לתאי ם יהיו בכל מקרה מצד התקע של הצינור
הצורך יהיה על הקבלן להשתמש בצינורות
במידת
ניפלים מבטון (חיבור זכרי דו צדדי).
 .2.5.2החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כדלקמן:
בקרקע סלעית  /חרסיתית  /חולית – אטם המגיע
.2.5.2.1
בנפרד ומורכב על התקע של הצינור ומילוי של טיט צמנט
בין האטם לשוחה כולל יציקת השלמה בדופן החיצונית
כמפורט בפרטים או
אטם מובנה (אינטגרלי) או מולבש על הפתח
.2.5.2.2
שבשוחה ללא השלמה של מלט – צמנט.
.2.5.2.3

בקרקע מי תהום אטם מובנה או מולבש על הפתח

ללא השלמה של מלט צמנט.
 .2.6סוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים.
.3

סימון
 .3.1הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בסעיף  107בת"י החדש (אוקטובר
 ) 2010ע"ג הדופן החיצונית בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים
הבאים:
 .3.2שם היצרן או הסימן המסחרי שלו
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 .3.3תאריך הייצור
 .3.4סימול דרגת העומס דרג  ,5סוג 1
 .3.5סימון באות "ת"
 .3.6סימון סוג הזיון
 .3.7תו התקן
.4

בדיקות איכות
 .4.1כל משלוח צינורות ילו וה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את
התאמת הצינורות לתקנים השונים הנדרשים במפרט זה וכן לגבי
האטמים.
 .4.2הצנרת תהיה ללא שברים ,סדקים גדולים או עמוקים חספוס של
השטח.
 .4.3קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת
בתחום גבולות הסטיות המותר.
 .4.4איכות החומרים ,תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפופים לבדיקתו
ואישורו של מפקח חיצוני מטעם המזמין.
 .4.5עילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח:
 .4.5.1שברים או סדקים העוברים דרך הדופן ,להוציא סדק סופי בודד
שאינו עובר את עומק המחבר.
 .4.5.2פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם
דמוי חלת דבש.
 .4.5.3קצוות ניזוקים ,כשנזק כזה היה מונע עריכת חיבור בין צינורות
המניח את הדעת
 .4.5.4פגמים באטם (במקרה של אטם מובנה)
 .4.6לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו בין אם
ע"י היצרן ובין אם ע"י הקבלן .הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על
חשבונו ויספק במקום אחרים שיענו לדרישות.
 .4.7כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי האטמים שיסופקו לאתר בנפרד מן
הצינורות במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה (אינטגרלי).

 51.05.04חפירת התעלות והנחת הצינורות
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.1

כללית תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי לעבודות הבניה פרקים
 51ו .57-

.2

צינורות בחפירה – יונחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכנן בהתאם
למפלסים המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקע.

.3

צינורות במילוי – יונחו לאחר שבוצע מילוי ראשוני לגובה של עד לפחות קוטר
הצינור ועוד  50ס"מ ,חפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים המתוכננים
של הצנרת.
הנחה של הצנרת בחפיר שבוצע בסוללה.

.4

עבודה תבוצע לפי השלבים הבאים:
 .4.1חפירה ברוחב מינימלי של קוטר הצינור החיצוני ועוד  50ס"מ עד מפלס
מתוכנן ,כולל בשטי מילוי (החפירה תבוצע בשיפועי דפנות בהתאם
לכללי הבטיחות הנדרשים).
 .4.2הכנת תחתית החפירה למבנים והידוקה – יבוצע בהתאם לדרישות
במפרט הכללי.
 .4.2.1הנחת צינור ניקוז
ניתן לבצע מילוי מעל הצינור מילוי נברר מצע ג' בשכבות ומתחת מילוי
סומסום מסביב לצינור על פי פרטי הניקוז של הפרויקט ועל פי מפרט
הגיחון.
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 4.3תושבת
כללי
ביצוע התושבת לצינור לפי פרט בתכניות ועל פי מפרט ה"גיחון"
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 .4.3הנחת הצינורות ו פילוסם למפלסים המתוכננים.
 .4.4עטיפת הצינור
 .4.4.1עטיפה בחול – מילוי החול בתעלה משני צידי הצינור המונח עד
גובה  20ס"מ מעל קודקוד הצינור יבוצע בשני שלבים (הראשון
עד מחצית קוטר הצינור) והידוקו על ידי הרטבה.
 .4.4.2עטיפה מבטון מזוין – במקומות שבהם צוין בתכניות תבוצע
עטיפה מבטון ב 20-לפי פרטים בתכניות.
 .4.5צינור עם תושבת ועטיפה מבטון מזוין
במקומות בהם יידרש הדבר על פי תכניות ו/או הנחיות המהנדס תבוצע
עטיפת בטון מזוין לצינור בקטרים לפי פרטים בתכניות ועבור ביצוע
העטיפה ישולם ב נפרד תחת סעיף תשלום מתאים בכתב הכמויות.
 .4.6מילוי חוזר
המ ילוי החוזר יהיה בהתאם לתכנון ושימושי פני השטח העליונים
כדלקמן:
 .4.6.1שטחים פתוחים שלא בתחום הדרך –
מילוי חוזר מחומר מקומי מאושר על פי הגדרת המפרט המיוחד
עד המפלס שממנו בוצע החפירה בשכבות של  20ס"מ בהידוק
רגיל.
 .4.6.2בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים –
המילוי הח וזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א'
מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים
חדשים לרבות שכבות האספלט .מחוץ לרצועת הכביש המילוי
החוזר יהיה מילוי מקומי מאושר כאמור לעיל נקי מאבנים
וחמרים חדשים וכן מחומרים אורגנים ,אשפה ו/או פסולת ו/או
אבנים בגודל " 2ומעלה שיבוצע בהידוק .לפי החפירה יש לבצע
חתוך במסור באספלט.
 .4.6.3בשטחי כבישים מתוכננים –
המילוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות  50ס"מ
עד פני תשתית במידה והעובי קטן מ 50 -ס"מ יהיה המילוי
החוזר מצע סוג א' .בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה
חדש מ על המבנה הישן דינם ככבישים מתוכננים .במידה ויש
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לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני ביצוע המבנה
החדש אז הם נחשבים לכבישים קיימים.

 51.05.05בדיקה אטימות
בקווי התיעול ובמעבירי המים יבוצעו בדיקת לחץ ואטימות במפעל ובשטח כדלקמן:
.1

בדיקה במפעל:
במפעל תבוצע בדיקת לחץ אטימות בין הצינורות לפי המפורט בת"י  27החדש
(אוקטובר .)2010
 .1.1עבור אטם מולבש על הצינור –  0.7בר.
 .1.2עבור אטם מובנה –  1.4בר.

.2

בשטח תבוצע בדיקת אטימות לצינורות כדלקמן:
בצנרת ניקוז שתונח במי תהום – תבוצע בדיקה של דליפה החוצה וצילום
צנרת כמפורט בהמשך.

.3

בדיקת אטימות של דליקה החוצה במי תהום:
בדיקת אטימות (דליפה החוצה) במי תהום לפי המפרט הכללי (הספר הכחול)
פרק  57סעיף :57066
בקווי תיעול עשויים צינורות בטון יש לבצע בדיקה ללחץ מים בעומק של 1.20
מעל לראש הצינור ,בנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק בתנאי שהעומד
בנקודה הנמוכה ביותר של אוו קטע לא יעלה על  6.0מ' .אם יתגלו נזילות
יתוקנו כל החיבורים ,או יוחלפו הצינורות ותיעשה בדיקה חוזרת עד שייעלמו
הפגמים.
הבדיקות יבוצעו בנוכחות המהנדס .הקבלן יספק את כל החומרים,
המכשירים והציוד הדרוש לביצוע הבדיקות.
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 51.05.06תאי בקרה ותפיסה
.1

כללי
 .1.1בנוסף לאמור במפרט הכללי הבינמשרדי (הספר הכחול) מודגש בזאת
ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים חרושתיים ומותאים
לסביבת מי תהום.
 .1.2פתחי כניסת הצינורות לתאים יהיו מוכנים במפעל (חרושתיים) על פי
המפורט בתכניות.
 .1.3איטום חיבור השו חה לצינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור
צינורות לפי סוג קרקע.
 .1.4יבוצעו בדיקות איטום בין צינור לתא בהתאם למפורט לעיל עבור
צינורות.
 .1.5האלמנטים יהיו בהתאם לתכנית המצורפות או דגם וולפמן מוזאיקה,
או אקשטיין או שווה ערך ,תוך שמירה על מידות פנים השוחה .ביצוע
השוח ות יהיה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של היצרן הקבלן
יעביר אישור למהנדס לאישורו של המתכנן.
 .1.6כל האלמנטים (שוחות ,מכסים ,תושבות ,מסגרות ,אבני יציקה וכו')
יהיו בהתאם לתקנים קיימים  489/1ו –  489/2אשר יוחלפו בהמשך
בתקן אירופאי  .ENA24כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס
תקן ישראל מס'  1227לגישור לעומס נייד חריג  HCהתאם לשיטות
הבדיקה המקובלת במכון התקנים הישראלי.
 .1.7כל פריט ישא סימון הכולל תו תקן ,שם היצרן וסימונו ,תאריך יצור
וסוג דרגת העומס.
 .1.8אישור סופי יינתן רק ע"י המהנדס.

.2

שיטת הביצוע
 .2.1חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי חפירה ,הידוק
התשתית וביצוע שכבת בטון רזה  5ס"מ לתאי בקרה ,מצע או חול לתאי
קליטה או כמפורט בתכניות כולל התושבת.
 .2.2אספקה ,הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה.
 .2.3מילוי חוזר עד תחתית מבנה ה  CLSMבהיקף התא בבקרה מלאה .כאשר
המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולא בחול תוך כדי הרטבה.
שאר המילוי יהיה בחומר מקומי עם גודל אבן מקסימלי ".3
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 .2.4תקרות ומכסים לעומס  40טון ,מדרגות ,או שלבי ירידה רחבים עשויים
ליבת פלדה עם ציפוי פלסטי ,סבכות ,מסגרות ,אבני שפה מברזל ,יציקה
וכו'.
.3

מכסים
המכסים יהיו תקניים ב.ב .כמפורט בתכניות לעומס  40טון (לפי ת"י  )489לפי
מיקומם (מדרכה או מסעה) .במדרכות יבוצעו המכסים על תושבות מרובעות
בהתאם לסוג היצרן ,לרבות סימון הסמל הרלוונטי וייעוד השוחה.

.4

קולטנים
הקולטנים יהיו תקניים כולל הסבכות ,לפי פרטים בתכניות ו/או בקטלוג
היצרן דוגמת וולפמן או אקרשטיין או שווה ערך ,לעומס  40טון.

.5

שוחות בקרה על קווים קיימים
העבודה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי את העבודות הבאות:
 .5.1גילוי מיקום הצינור.
 .5.2חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה ,כולל פירוק הצינור עד 2-
 3מ' משני צידי השוחה החדשה באם יידרש.
 .5.3ביצוע השוחות לפי האמור סעיפים  51.07.02עד  51.07.04לעיל כולל
חיבור הצינורות שפורקו מחדש.
(לא ישולם עבור עבודה זו בנפרד והיא כלולה בסעיף זה).

.6

מדידה ותשלום
מדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות,
בהתאם למפרט והתכניות.

 51.05.07צנרת  HDPEבחציית רצועת המסילה העתידית
.1

כללי
בחציות מסילת הרכבת יש להשתמש בצנרת  HDPEעם שרוול  .HDPEצנרת
 HDPEמיוצרת על פי תקן  ,499ועל פי הכתוב בתוכניות .המפרט יהיו – HDPE
PE100-SDR-17

.2

הרכבת צנרת HDPE

 .2.1הרכבה וחיבור הצינורות ביניהם יעשו ע"י ריתוך פנים ,או ע"י אבזרי
התכה ובהתאם להוראות חיבור בכתב מטעם היצרן מאושרות ,(Electro-
)Fusionחשמלית ע"י המפקח.
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 .2.2המבצע את ההרכבה וחיבור הצינורות יהיה בעל תעודת הסמכה ברת
תוקף מטעם היצרן ,המאשרת את יכולתו וכושרו לבצע חיבורי הצנרת
מפוליאתילן.
.2.3

הקבלן יזמן על חשבונו את שרות השדה של יצרן הצינורות והאביזרים ,
ויקבל אישור כי עבודתו תואמת את דרישות היצרן.

 .2.4הצינורות יסופקו עפ"י דרישות המתכנן ואישור מנהל
המפקח.

הפרויקט /

 .2.5אבזרי פוליאתילן יהיו זהים לסוג ודרג הצינור .ניתן לחבר צנרת
פוליאתילן לסוגי צנרת אחרים באמצעות אבזר אוגן או אבזר יציאות ,
או הברגה .חיבור לאבזרים יכול להיות בעזרת טכניקות של ריתוך או
הברגה.
 .2.6הצינורות והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מיצרן המנהל מערכת
ניהול איכות לכל הספקת צנרת ואביזרים יצורף מכתב אישור מהספק
יצרן על מקור חומר הגלם וסוג חומר הגלם.
 .2.7הצנרת תחובר בשיטת היתוך על פי הוראות היצרן ובאמצעות קבלן
מורשה מטעם היצרן.
 .2.8הכנת קצוות צינורות  HDPEלהיתוך חשמלי:
קצות הצינורות להיתוך יהיו מסוג  Squareותיבדק תקינתן .יש לנקות
קצוות מלכלוך באמצעות חומר ממיס המאושר על ידי יצרן צנרת .HDPE
 .2.9הנחיות לביצוע היתוך חשמלי
 .2.9.1יש לוודא כי שפות החתכים שטוחות ומאונכות לציר הצינור .יש
לנקות היטב .יש להקפיד במהלך ההיתוך כי השפות המרותכות
תהינה סטטיות לחלוטין ושלא יופעל עליהם עומס.
 .2.9.2השתמש בצמד היתוך חשמלי  ,יש להימנע מהפעלת עומס על
ההיתוך עד התקררותו על פי הוראות היצרן.
 .2.10התשלום כולל חפירה ,אספקה ,הנחה והיתר המפורט לעיל.
 51.05.08הגנת החפירות בפני מים והרחקתם
.1

במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל בצוע העבודה ,יסדר הקבלן
ציר זרימה עוקף בצורה שיבטיח בפני שיטפונות /עמידת מים .כמו כן יעשה
הקבלן ,על חשבונו ,את כל הדרוש למניעת נזקים בגלל שיטפונות ,פיצוץ
צינורות  ,ע"י מי גשמים או מים מכל מקור שהוא ,לחלק העבודה העשוי כבר
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או נמצא בבצוע ,ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי מילוי הוראה זו.

.2

עבודה בתנאי רטיבות
מחירי היחידות כוללים עבודה בתנאי רטיבות מכל מקור שהוא .על הקבלן
לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המהנדס לבצוע העבודה ביבש,
כולל שאיבות ,מצעי חצץ ,צינורות ניקוז ,דיפון מיוחד וכו' .שום תביעות
נוספות הנובעות עבודה בתנאי רטיבות במידה וימצאו לא תובאנה בחשבון.

 51.05.09ריפ-ראפ
.1

תיאור
עבודה זו מתייחסת לציפוי שטח בקטעי תעלות ,סביב מתקנים הידרוטכניים
שונים בריצוף ריפ-ראפ במקומ ות המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות
המהנדס.

.2

חומרים
 .2.1האבן תהיה חזקה ועמידה במים ,וצפיפותה המינימלית תהיה 2.5
טון/מ"ק
לפחות  2/3מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של  3/4מעובי
השכבה הנדרשת בתכנית .המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה
קטן מ 1/2 -העובי של השכבה.
 .2.2הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים
דקים .האגרגטים הדקים יהיו במימדים כאלה ,שכשהם במצב יבש
יעברו  100%את הנפה מס'  ,16ולא יותר מ 10% -ממשקלם הכולל יעבור
נפה מס'  .100לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 6%
ממשקל החול הכולל.

.3

דרישות הביצוע
לפני תחילת העבודה יעצב ויפלס הקבלן את פני התשתית .תונח על גבי
התשתית תונח שכבת מצע סוג ב' מהודקת בעובי  10ס"מ .על שכבת המצע
תונח שכבת בטון מזוין מסוג ב 20 -בעובי  12ס"מ עם רשת זיון Ø 15@8
ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת ,שתשקענה לתוך הבטון כ 6 -ס"מ
ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות.
במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס
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המדרון .העבודה תתחיל מ"רגל המדרון" ותימשך לכוון "מעלה המדרון".
החללים בין האבנים ,לא פחות מ 1 -ס"מ ולא יותר מ 3-ס"מ ,ימולאו בדייס
צמ נטי .בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה.
הקבלן ישמור על ניקיון בכל מהלך העבודה וימנע לכלוך האבנים בבטון או
בדייסה צמנטי .את הריפ-ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך  4ימים אחרי
מילוי החללים בדיס.
.4

מדידה ותשלום
הריפ -ראפ מסביב לשוחת ניקוז לא ימדד בנפרד ויהיה כלול במחיר השוחה.
הריפ-ראפ יכלול עבודות חגורות בטון.

 51.05.10אופני מדידה ותכולת מחיר
.5

צינורות ימדדו במ"א כמסווג בכתב הכמויות (סוגי הצינורות ,קוטרם,
עומקם ,אופי השטח – שטחים פתוחים ,כבישים קיימים ,כבישים מתוכננים,
שבילים מרוצפים וכו').

.6

האורך יחושב לאחר ביצוע הקו מקצוות כל הצינורות לאורך הציר שלהם.

.7

התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות והניפלים (כלול באורך
הצינורות) ,הובלתם ,חפירת התעלות ,ביצוע תושבת החול/חמרה ,הנחת
הצינורות ,חיבורם זה לזה כולל האטמים ,ניסור כביש במידת הצורך ,המילוי
החוזר ,מילוי החול ,ההי דוקים הדרושים ,הבדיקות ,הצילום הפנימי,
האישורים וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת ביצוע סעיף זה וקבלתו ע"י
המהנדס.

.8

סעיף זה כולל גם ביצוע צנרת מעבירי מים.

.9

בנוסך לאמור בסעיף  57.00.07במפרט הכללי (הספר הכחול) מובהר בזאת כי
עומק החפירה לצורך סיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור
פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות .בשטחים
מתוכננים (כבישים משטחים וכו') – בין גובה תשתית מתוכננת לתחתית צינור
כנ"ל .בכבישים קיימים – בין גובה קיים ובין תחתית צינור כנ"ל.
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.10

עבור עבודות הכנה לחיבור לצנרת קיימת בהארכת מוצאים צינוריים קיימים
ו/או פרוק של קטעי צינור קיימים ישולם בנפרד תחת סעיף תשלום מתאימים
(פירוקים ,ניקוי וכו').

.11

ריפ-ראפ
 .11.1המדידה במ"ר ויתר כמפורט לעיל.
 .11.2הריפ -ראפ מסביב לשוחת ניקוז לא ימדד בנפרד ויהיה כלול במחיר
השוחה.
 .11.3הריפ-ראפ יכלול עבודות חגורות בטון.

* קטע  36טבלה למיקום מתקני ניקוז :
שולה מס'

מבנה אומדני

הערה

בחתך בדרך

צד

36/01

1.2x1.0

31+725

36/02

1.2x1.0

31+755

ימין
ימין

36/03

1.2x1.0

31+780

ימין

36/04

1.2x1.0

31+805

36/05

1.2x1.0

31+835

ימין
ימין

36/06

1.2x1.0

31+865

36/07

1.2x1.0

31+885

ימין
ימין

36/08

1.2x1.0

31+910

36/09

1.2x1.0

31+950

36/10

1.2x1.0

32+010

ימין
ימין
ימין

36/11

1.2x1.0

32+030

ימין

36/12

1.2x1.0

32+040

ימין

36/13

1.2x1.0

32+050
725+

ימין

36/14

1.2x1.0

32+090

ימין

36/15

1.2x1.0

32+105

ימין

36/16

1.2x1.0

32+140

ימין

36/17

1.2x1.0

32+160

ימין

36/18

1.2x1.0

32+195

ימין

36/19

1.2x1.0

32+210

ימין

36/50

1.5x1.8

32+225

ימין

חציית רכבת צינור  PE 500בתוך שרוול

36/51

1.5x1.8

32+225

שמאל

חציית רכבת צינור  PE 500בתוך שרוול

חיבור ניקוז כביש חוצה

חיבור ניקוז כביש חוצה
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36/20

1.2x1.0

31+730

שמאל

36/21

1.2x1.0

31+755

שמאל

36/22

1.2x1.0

31+805

שמאל

36/23

1.2x1.0

31+835

שמאל

36/24

1.2x1.0

31+855

שמאל

36/25

1.2x1.0

36/26

1.2x1.0

31+880
31
31+905

שמאל
שמאל

36/27

1.2x1.0

31+930

שמאל

36/28

1.2x1.0

31+960

שמאל

36/29

1.2x1.0

31+985

שמאל

36/30

1.2x1.0

32+010

שמאל

36/31

1.2x1.0

32+035

שמאל

36/32

1.2x1.0

32+060

שמאל

36/33

1.2x1.0

32+065

שמאל

36/34

1.2x1.0

32+090

שמאל

36/35

1.2x1.0

32+115

שמאל

36/36

1.2x1.0

32+140

שמאל

36/37

1.2x1.0

32+175

שמאל

36/38

1.2x1.0

32+210

שמאל

36/39

1.2x1.0

32+220

שמאל

36/40

1.2x1.0

32+250

ימין

36/52

עגול Ø150

32+250

שמאל

36/53

עגול Ø150

32+270

שמאל

36/54

1.2x1.4

32+270

שמאל

36/55

1.2x1.4

32+280

שמאל

36/56

עגול Ø180

32+280

36/60

1.5x1.8

32+2105

שמאל
ימין

36/61

1.5x1.8

32+2105

שמאל

36/62

עגול Ø150

36/63

עגול Ø150

32+2100
32+280

שמאל
שמאל

36/64

עגול Ø150

32+280

שמאל

36/40

1.2x1.0

32+2140

ימין

חיבור ניקוז כביש חוצה

חיבור ניקוז כביש חוצה

מסלול ניקוז עוקף צומת בר אילן לפינוי
התשתיות

שוחה חדשה לחיבור למוצא קיים
חציית רכבת צינור  PE 500בתוך שרוול
חציית רכבת צינור  PE 500בתוך שרוול
מסלול ניקוז עוקף צומת בר אילן לפינוי
התשתיות
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36/41

1.2x1.0

32+2180

ימין

36/42

1.2x1.0

32+2220

ימין

36/43

1.2x1.0

32+2240

ימין

36/44

1.2 X 1.9

32+460

ימין

שוחה בעיקול כביש

36/45

עגול Ø150

32+490

ימין

שוחה בעיקול כביש

36/46

עגול Ø150

32+510

ימין

שוחה בעיקול כביש

36/47

1.2x1.0

32+540

ימין

36/48

1.2x1.0

32+560

ימין

36/49

1.2x1.0

32+590

ימין

32+640

ימין

36/39

1.2x1.0

36/71

1.2x1.0

שמאל

36/72

1.2x1.0

שמאל

36/73

1.2x1.0

שמאל

36/74

עגול Ø150

שמאל

שוחה בעיקול כביש

36/75

עגול Ø150

שמאל

שוחה בעיקול כביש

36/76

עגול Ø150

36/77

1.2x1.0

32+540

שמאל
שמאל

36/78

1.2x1.0

36/79

1.2x1.0

32+590
32+640

שמאל
שמאל

שוחה בעיקול כביש

* הנתונים בטבלה הינם לעזר בלבד ועל הקבלן לבצע העבודה ע"פ הנתונים בתכניות
העבודה.
* טבלה של צינורות ניקוז
קוטר

צד

חתכים
צינור
32+225

אורך צינור
(מ"א)
13

500
מ"מ

חוצה
רכבת

חוצה
רכבת

32+2105

14

500
מ"מ

חוצה
רכבת

32 + 200

25

500
מ"מ

מבנה

הערות
חציית רכבת קלה כולל צינור
 HDPEעם שרוול
חציית רכבת קלה כולל צינור
 500mm HDPEעם שרוול
710mmרכבת קלה כולל צינור
חציית
 HDPEעם שרוול
חציית רכבת קלה כולל צינור
 500mm HDPEעם שרוול
710mm
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צינור ניקוז  Ø50באורך  1850מטר
צינור ניקוז  Ø60באורך 70מטר
* הנתונים בטבלה הינם לעזר בלבד ועל הקבלן לבצע העבודה ע"פ הנתונים בתכניות
העבודה.

 51.06עבודות ריצוף ואבני שפה
 51.06.01ריצופים ואבני שפה
.1

אבני שפה טרומות של בטון יהיו במידות ובצורות המצויינות בתכניות או
באחד משאר מסמכי החוזה ,ומאחד המינים המצויינים בת"י  19וכדלהלן:
 .1.1למדרכות ,לשולי מיסעות ולמפרצי חנייה ;
 .1.2לאיי תנועה ;
 .1.3לשוליים של שבילים

.2

אבני השפה יעמדו בדרישות האיכות של ת"י  ,19הן תהיינה מהסוג העמיד
בשחיקה (כל אבן תסומן באות "ש") .העבודה כוללת גם יסוד ומשענת מבטון.

.3

יסוד וגב בטון
 .3.1כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי  10ס"מ עם גב בטון
במידות  10X10ס"מ.
 .3.2אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד בטון משותף .כמות
הצמנט בבטון תהיה לפחות  250ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן .אבני
השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של .1:2

.4

הנחה בקשתות
 .4.1בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות
מהאורך הסטנדרטי (באורך  50ס"מ או  25ס"מ) .לא תשולם תוספת
עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות .לא יורשה השימוש בשברי אבן
שפה ,אלא בקטעים טרומיים או קטעים מנוסרים.
 .4.2בקשתות קטנות יונחו אבני שפה מעוגלות מהמפעל.
 .4.3לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל.

.5

ה נחת אבן השפה באזורי אספלט קיים
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באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט
הקיים ברצועה .הניסור ופרוק האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים
המתאימים .כן כוללת העבודה סתימת המרווח הנוצר לאחר הנחת אבן השפה
במ ידה ונוצר ,בין קו הניסור ובין פני האבן ,בריסוס ביטומן ובבטון אספלט
דק והידוקו (או בבטון ב 20-בכפוף לאישור המהנדס).
 51.31שילוט ותמרור
 51.31.01הנחיות כלליות
.1

צורת התמרורים ,צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם ,יהיו מתאימים למתואר
בתקנות לביצוע פקודת התעבורה" :הודעת התעבורה (קביעת תמרורים)
תשע"א "2010-במהדורה המעודכנת למועד בצוע העבודה בדיני מדינת
ישראל.

.2

צורת האותיות ,הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת
"תקנות והנחיות להצבת תמרורים  - "2018של משרד התחבורה ,המהנדס על
התעבורה  -במהדורה המעודכנת למועד בצוע העבודה.

.3

מידות התמרורים יהיו בהתאם למפורט בתכניות.
מידות תמרורי שלטים (מסוג  601-617 ,439וכדומה) ייבדקו בהתאם למספר
השורות ,סוג האות ,רוחבה וגובהה ,המרווחים בין האותיות ,בין המילים,
השוליים ופסי המסגרת .על הקבלן לקבל את אישורו של המהנדס לפני ביצוע
התמרור.

פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס
.4
תמרורים .118,108
.5
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מ"מ למעט

התמרורים ייוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום לפי ת"י  2247וע"פ המפורט
במפרט אספקה מס' ( 111מרס " )1968תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור"
של מכון התקנים הישראלי.
עיבודי הפח ,הגנתו בפני החלדה וצביעתו  -הכל לפי מפא"ס .111

.6

כל התמרורים יהיו מחזירי אור ,לפי הדרישות המפורטות במפא"ס .111
הדבקת הסרט המחזיר אור תעשה בחימום ובתנאי לחץ בלבד.

.7

הסימנים על הסרט המחזיר אור ,יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור.

.8

כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט ,סימן ברור ובר קיימא הכולל
את שם היצואן (או סימולו המסחרי) ותאריך ייצור התמרור.
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 51.31.02העמודים
.1

העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " 3ובעובי דופן  2.20מ"מ ,לדרישות
ת"י " - 530צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".

.2

אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרור ים המיועדים להתקנה עליו ,גובה
התקנתם ועומקו ביסוד ,הכל לפי המפורט בתכניות.

.3

בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר
הצבתו.

.4

פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה .אם יש שכבת חלודה ינוקה
העמוד בהתזת חול לצורך הסרתה.

.5

העמודים ייצבעו בשכב ת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית
בצבעים שחור -לבן וכמפורט בתכניות .הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד
במצב אופקי ובאופן שתהא נקיה מנזילות צבע .בין כל שתי שכבות צבע יפרידו
 24שעות.

.6

העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  1מ"מ .הקופסה
תהיה בקוטר פ נימי כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.

.7

מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום.

.8

לפני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק
המתאים .כל סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס.

.9

העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  40ס"מ ממולא בטון ב( 150-לפי ת"י  .)118הצבת
העמוד תיעשה לאחר שיוצקה שכבת בטון בגובה  20ס"מ.

.10

העמוד יוצב בזהירות ,ובאופן שתמנע מפולת בקירות הבור .העמוד יוצב
אנכית ,ולאחר שתוצק כל כמות הבטון הדרושה ,תמולא שאר החפירה
באדמה החפורה .אדמה זו תהודק ידנית.

.11

התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  24שעות לאחר יציקת היסוד.

.12
יחידה.

העבודה כוללת את אספקת התמרורים ואת התקנתם .התשלום יהיה לפי

 51.31.03הצבת התמרורים לעמודים
.1

התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן (קולר) כמפורט בתכניות
ובפרטים.
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.2

כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן .כל הפ ינות יעובדו וייקטמו .כל
הרכיבים יהיו מגולוונים באבץ ,בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה
לפני כן.
כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

.3

תמרורים מרובעים יורכבו על מסגרת מגולוונת עשויה זויתנים מרותכים לפי
התכניות ,ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום.

.4

התמרורים יותקנו בגבהים המצוינים בפרטים ובתכניות .בדרך כלל
ההתייחסות היא אל תחתית התמרורים ,ואם יש שני תמרורים או יותר,
תתייחס המידה אל התמרור התחתון.

.5

זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה ,ותותקן עד לקבלת החזר אור
לשביעות רצון המהנדס.

.6
יחידה.

העבודה כוללת את אספקת העמודים ואת ה תקנתם .התשלום יהיה לפי

 51.32עבודות סימון כבישים  /רחובות
 51.32.01הנחיות כלליות
המונח סימני דרכים כמתואר בפרק זה ,כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות
האספלט ומשטחי בטון ,על גבי אבני שפה או קירות ,הכל לפי הנדרש בתכניות.
 51.32.02הצבע
.1

הצבעים ל סימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס' " 935סימון צבעים לסימון
דרכים" ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.

.2

השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד.

 51.32.03הצורה
.1

צורת הסימנים ,רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכניות
הביצוע וגיליונות הפרטים.

.2

כל הסימנים על האספלט ,למעט מגרשי חניה יהיו מחזירי אור.

.3

חצים ,מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה ,יסומנו בעזרת תדמיות (שבלונות)
מוכנות מראש ,ואשר צורתן כמתואר בפרטים.
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.4

קווים עקומים ורצופים ,כדוגמת קשתות בצמתים ,היקפים לאיי-תנועה
צבועים קווים לבנים מסוג  803וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות .קצות
העקומות ישיקו למסלולי הנסיעה .לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים ,או בין
פסים ואבני שפה ,אלא אם צוין על כך בתכניות.

 51.32.04הצביעה
.1

הצביעה תעשה מיד אחרי ביצוע האספלט .בתקופה שבין  15ל 22 -יום לאחר
מכן לבצע צביעה חוזרת מלאה .

.2

הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י " .934סימון
דרכים  -הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים".

.3

שכבות מחזירות אור תתקבלנה ע"י הוספת כדוריות זכוכית על פני הצבע
הרטוב ,בכמות של  200גרם למ"ר.

.4

סימנים קיימים אשר אינם מתאימים ל תכניות יימחקו על ידי קרצוף עדין
של הכביש.

.5

סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה ,או לא יפה (מריחה) ואשר לא תיעשה
לשביעות רצון המהנדס ,תמחק על ידי קרצוף עדין של הכביש ותיצבע מחדש.

.6

חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י .934
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מפרט טכני מיוחד
רכבת קלה – הקו הירוק
נורדאו ירמיהו קטע 36
אדריכלות ,נוף ,פיתוח והשקייה

יולי 2020
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אהרונסון אדריכלים – אדריכלות נוף
אדריכל אחראי– איתי אהרונסון
רח' מבוא השער  4עין כרם ,ת.ד  ,3685ירושלים  . 91036טלפון 02-6419143

טובה לוינוב – יועצת השקיה
רח' בר אילן  35הרצליה  .46782טלפון 09-9547812
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מסמך זה מסתמך על המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבין משרדית (האוגדן
הכחול) על כל פרקיו הרלוונטיים כלהלן ומפרטים כלליים אחרים ,בהוצאתם
העדכנית ,כולל אופני מדידה המצורפים לפרקים אלה.

מס' שם הפרק

שנה

 02עבודות בטון יצוק באתר
 04עבודות בניה
 06עבודות מסגרות ונגרות

2013
1995
2008
1991

 14עבודות אבן
 27סידור נגישות לנכים
 40פיתוח נופי
 41גינון והשקייה
 42ריהוט חוץ
 44גידור
 51עבודות סלילה

2009
2009

2014
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מסמך ג'1-
תנאים כלליים מיוחדים.
תיאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לקו הרכבת הקלה "הקו הירוק" ,קטע בר אילן ,לעבודת
הפיתוח ללא הנחת המסילה ומערכת החשמול.
מרכיבי העבודה העיקריים
 פיתוח האתר הכולל משטחים מרוצפים באבנים משתלבות ,חיפוי קירות תמך
באבן טבעית ,אבני שפה מבטון ,מעקות ,מאחזי יד ,מדרגות אבן טבעית ,התקנת ריהוט
רחוב ,נטיעות ושתילה ,הנחת מערכת השקייה וכל עבודות ההכנה הנחוצות לשם כך.
 הפרויקט כולל תאום עבודות והסדרי תנועה לרכב ולהולכי רגל עם דיירים,
מוסדות ,שטחים מפותחים שכנים קיימים או בבניה.
 הפרויקט יכלול ביצוע חדר טכני שישמש כחדר שנאים (טרפו) הכולל הצבת מבנה
טרומי תת קרקעי של חברת ביתנית כולל עבודות הפיתוח סביבו.
 בשטח הפרויקט קיימים מספר עצים מיוחדים לשימור; יש לנהוג בהם במשנה
זהירות ,ולהגן עליהם במהלך העבודות לפי מפרט האגרונום והנחיות פקיד היערות.
המזמין יספק לקבלן רשיונות כריתה\ העתקה עבור העצים הנדרשים לטיפול וכמו"כ
מיקום עבור העצים המועתקים.
 העבודה תתבצע ליד ובתוך מתחמים פרטיים וציבוריים שונים .נדרשת אחריות
וזהירות מצד הקבלן שלא לצאת מתחומי העבודה המוגדרים ולא לפגוע בכל אלמנט
תשתית ,בינוי ,גינון וכיו"ב הקיים בסביבה .יובהר כי כל נזק שייגרם כתוצאה
מהעבודות לאלמנטים כמפורט לעיל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.
 נדרשת אחריות וזהירות מצד הקבלן שלא לצאת מתחומי העבודה המוגדרים ולא
לפגוע בכל אלמנט תשתית ,בינוי ,גינון וכיו"ב הקיים בסביבה .יובהר כי כל נזק
שייגרם כתוצאה מהעבודות לאלמנטים כמפורט לעיל יהיה באחריותו הבלעדית
של הקבלן ועל חשבונו.
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 00מבוא לכתב הכמויות

 00.01מחירי יחידה
רוב המחירים המופיעים בכתב הכמויות ניתנו לפי מחירון דקל .במקרים מיוחדים
המחירים הם לפי פרויקטים דומים (נת"י וכדומה).
מחירי היחידה המוצעים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך המרכיבים
הבאים:
א .כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם
נכללים בה) והפחת שלהם .פינוי חומר מאיכות ירודה  -במידה והביא הקבלן חומר
שאינו משביע את רצון המפקח ,יפנה הקבלן את החומר על חשבונו למקום מורשה.
ב .כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה :לרבות עבודות הלוואי
הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו ,במידה ועבודות אלו אינן נמדדות
והעזר
בפריטים נפרדים.
ג .השימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ומכשירים ,מכונות ,פיגומים ,דרכים זמניות וכו',
הרכבתם ופירוקם.
ד .הובלה ואחסנת כל החומרים ,הכלים וכו' אל מקום העבודה ,ובכלל זה העמסתם
ופריקתם וכן הובלת עובדים לאתר וממנו ,שמירת הציוד ואבטחת האנשים בתחום
האתר ,בין שהנם פועלים או עוברי אורח באתר וסביבתו.
ה .המסים הסוציאליים ,הוצאות הביטוח וכו'.
ו .הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו
המוקדמות

והמקריות.

ז .ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.
ח .רווחי הקבלן.
ט .אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם ,וביטוח כל גורם שיינזק עקב
אי השגחה ,רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה.
 00.02כמויות
כל הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות ותיקבענה סופית לאחר גמר הביצוע על סמך
תוצאות מדידות משותפות לפני התחלת העבודה ולאחר סיומה (תשומת לב הקבלן
מוסבת גם לסעיף  60של "החוזה הסטנדרטי")
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 00.03מדידה נטו
בהעדר הוראות אחרות יימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התכניות כשהפריט
מושלם וקבוע במקומו.
כל מקום בו מצוין כי המידה הי א "עד "........................פירושה "עד בכלל".
 00.04עבודה ביומית
מדידת שעות העבודה תהיה לפי השעות הריאליות והמחיר כולל :כל ההטבות
הסוציאליות ושאר תשלומי החובה ,ההסעה ,זמן הנסיעה ,אש"ל ,כלי עבודה ,הנהלת
העבודה ,ההוצאות הכלליות והדווח .תשלום ביומית בעד ציוד מיכני ,אם תוזמן עבודה
כזו ,יהיה לפי המחירון העדכני להפעלת ציוד מיכני ,כמקובל בנ.ת.י.
 00.05עבודות שלא ימדדו
העבודות המפורטות מטה לא ימדדו ולא ישולם בעדו ,רואים אותן ככלולות בשכר
החוזה מבלי היותן מפורטות.
א .תיאום עם כל הגורמים ,וקבלת כל האישורים הדרושים.
ב.

הכנת דרכי גישה ,שילוט האתר ,גידור שטחי הבנייה ונקיטת כל אמצעי הבטיחות

המשתמעים מביצוע באתר ,בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות היזם/המפקח.
ג.

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות הקיימות בשטח.

ד.

מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים.

ה .מדידות ,סימון ,פירוק וחידוש סימון.
ו.

הכשרת ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.

ז.

סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.

ח .אספקת מים ,חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות והאחזקה.
 00.06דוגמאות


הקבלן יידרש לביצוע ולאישור של דוגמאות של מרכיבי עבודה בגדלים

המפורטים במפרט ועל איכות גבוהה של החומרים ,האבן והגמר .פירוק דוגמאות או
קטעים מבוצעים שייפסלו ובנייתם מחדש במידה ויידרש יהיה על חשבון הקבלן.
 על הקבלן להכין ,על חשבונו ,דגמים או דוגמאות מחומרים או מלאכות
הנדרשות ,כגון :ריצוף ,קירות ,מעקות ,יציקות בטון וכו'.
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 יש להביא את חומרי הגמר לאישור האדריכל והמפקח לפני בניית הדוגמא.
 דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח ,תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות.
בסיום העבודות על הקבלן לפרק הדוגמות והחומרים ולהרחיקם מהשטח.
 00.07יחידת מדידה
יחידות המדידה המתבטאות במפרט הטכני ובכתב הכמויות תהיינה כדלקמן-:
מטר אורך
מטר מרובע
מטר מעוקב
יחידת קומפלט
המפורטת
 יח' או קומפלטשעת עבודה
יום עבודה
משך זמן

 מטר מ"ר מ"ק -הכוללת את כל והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה

 ש"ע י"ע -חודש

 00.08הערה
על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה ,לבין מספור
המפרטים האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות.
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פרק  - 06עבודות מסגרות
מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.00כללי
כל עבודות הפלדה יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק  06מהדורה
חמישית ,יולי " – 2008מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה" ,למפורט במפרט המיוחד,
ולתקנים הישראלים והזרים המפורטים בסעיף  19001במפרט הכללי.
כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה ,אספקה ,עבודה וכל סוג של
חלק ,אביזר או חומר הדרושים להתקנתם ,וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות
מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט .עיגון הפריטים לקיר/לקרקע לפי
פרטי קונסטרוקטור.
אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית ,סימני
תפרים ,סימני ארגון ,שמות מסחריים של המערגלים וכיו"ב.
מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק ( 06מהדורה יולי
 .)2008כל דרי שות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה ,לבין מספור
המפרטים האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות.
כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים ,המקובלים ,במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע
מהשורה הראשונה .הנגרים והרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י .127
סיבולות המתכת כמפורט בפרק  6ו .19-הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות
באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות המדוייקות .כל הפריטים הרשומים
בכתב הכמויות כוללים אספקה ,עבודה וכל סוג של חלק ,אביזר או חומר הדרושים
להתקנתם ,וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה.
לכל האלמנטים יספק הקבלן  SHOP DRWINGלאישור האדריכל.
ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן
עבודות הריצוף ,ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן .יש לאשר מיקומים
מדויקים עם המתכנן לפני קיבוע והרכבה בשטח .כל המתקנים יעמדו בתקנים
ישראליים לבטיחות ולנגישות התקפים והעדכניים .המתכת תהא מגולוונת וצבועה
בתנור.
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בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:
-

מכסים לתא בקרה

-

מעקות ומאחזי יד

-

שערים

-

דלת ויחידת רפפה

-

ארון פח לפילר

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 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 חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש ,והשבת
הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קיים .עבודות הנגרות והמסגרות כוללות את הפיגומים
ואת כל העבודות הזמניות.
 06.01הנחיות ואופני מדידה מיוחדים
העבודות לא תמדדנה ,והן תבוצענה באופן מושלם כמופיע בתכניות וכמתואר
במפרטים ובפרטים.
עיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש על פי פרט עיגון
כמפורט בחוברת הפרטים הסטנדרטיים הנילוות למפרט טכני מיוחד זה כבסיס
לתכולת המחיר ,והתאמתו לכל עבודה דורשת אישור קונסטרוקטור .שימוש בפרט
עיגון/ביסוס שאינו סטנדרטי דורש אישור קונסטרוקטור ותמחור נפרד.
אין לבצע ריתוכים בשטח .כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים.
אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית ,סימני
תפרים ,סימני ארגון ,שמות מסחריים של היצרן וכיו"ב.
יש לחבר מעקות וחלקי מאחזי יד על ידי ריתוך אינסרט או ריתוך עם מחברים
פנימיים ,לפי בחירת היצרן ,אלא אם צוין אחרת בחיבורי  Tאו צלב ,יש לעבד את קצות
האלמנטים המתחברים על מנ ת שיתאימו לתוצרת הצינור אליו הם מתחברים ולרתך
סביב.
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יש לבצע שינויים במעקות על ידי כיפוף .יש לבצע עקומות פשוטות ומורכבות על ידי
כיפוף הצינור במכונות מיוחדות על מנת לייצר עקמומיות אחידה עבור כל תצורה
נדרשת .יש לשמור על חתך גלילי של הצינור לאורך כל הכיפוף ,ללא קריסה ,עיוות,
פיתוח ,סדיקה או כל פגיעה אחרת בפני המעקה החשופים.
הקבלן יספק מישקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על  12מ' אלא אם צוין אחרת
בתכניות.
הקבלן יספק מישקי החלקה עם שרוולים פנימיים הנמשכים לפחות  50מ"מ מכל צד
של המישק ,יש למקם את המישקים במרחק שלא יעלה על  150מ"מ מעמודים ,כפי
שמצוין בתכניות .אם יש צורך להקל על התפשטות ההתכווצות ,יש לספק פתחי שחרור
בקצוות תחתונים של הצינור במקומות סמויים.
הקבלן יספק עיגון בקצה מאחז יד בחיבור לקיר ,אלא אם צוין אחרת בפרטים
המצורפים.
יש לסגור קצוות פתוחים של הצינורות על ידי ריתוך לוחות פלדה בעובי  5.0מ"מ
במקום או על ידי מחברים מתועשים ,מלבד מקומות בהם מרחק בין קצה הצינור ופני
הקיר הסמוך הנם  6.35מ"מ או פחות .חיבורים ,אוגנים ומתאמים :הקבלן יספק
חיבורי קיר ,סורגי קצוות אוגנים ומתאמים שונים ועוגנים הנדרשים לחיבור בין חלקי
ה צינורות וחיבורי המעקות ומאחזי יד לעבודות אחרות .יש לספק אינטרסים ואביזרי
עיגון אחרים לחיבור למאחזי היד לבטון או לקירות הבלוקים.
 06.02הערות כלליות
איכות הפריטים והחיבורים
מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים .בהעדר פרטי חיבורים בתכניות,
יהיו אלו חיבורים ה נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים .במידה
ולא ניתן מכל סיבה שהיא לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש ,יהיה על הקבלן להגיש
תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישור המתכנן .הוא הדין לגבי
פרופילים שונים מהמתוכנן.
מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן,
אלא אם צוין אחרת בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.
כל חומרי העזר כגון ברגים ,חומרי הלחמה ,ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים
וממין משובח ביותר .כל החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.
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דרישות עבודה כלליות
כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע
מדרגה ראשונה .הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף  19.032במפרט
הכללי .המתכנן רשאי לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות
עיניו עבודתו אינה משביעה רצון.
עבודות ריתוך
לא יבוצע ריתוך בשטח .עבודות הריתוך יבוצעו אך ורק במפעל ,לפני גילוון וצביעה.
אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות .אין להאריך
אלמנטים בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף .חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק
במקומות המסומנים ומאושרים לפי תכניות .ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון
החלקים.
בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  1225סעיף  11.9.61ובדיקת רנטגן או
בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף  11.9.6.2כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה
מוסמכת ועל חשבון המבצע.
הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג ריתוך
מלא ,ללא שלקה (סיגים) הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים.
עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה .לאחר גמר עבודות הריתוך והגלוון
הצורה והגיאומטריה של האלמנטים יישארו ללא שינוי ישרים ללא עיוותים או שינוי
מידות.
עבודות חיבור באמצעות ברגים
בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו מיקום החורים ,קוטרם המדויק של החירור  -ע"ג
האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר .אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא
ע"פ תכניות ללא אישור בכתב .כל החורים יבוצעו במפעל ,טרם הבאת האלמנט לאתר.
הברגים שבשימוש י היו מתאימים בקוטרם ,באורכם ,בחוזקם ,בפרטי ההברגה ובכוח
הדריכה לנדרש בת"י .אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.
באלמנטים מגולוונים יהיו הברג ים ,הדיסקיות והאומים מגולוונים .בכל מקרה יוצמדו
שני אומים מהודקים היטב לכל בורג.
הרכבתה ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים ובפיקוח
של מנהל העבודה.
מידות
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כל המידות בתכניות מחייבות ,במיוחד לגבי מידות של פרופילים ,מוטות ,עמודים
וגדרות .את כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר .לא תורשה סטייה מהמתוכנן
אלא באישור האדריכל בלבד ובנוכחות המפקח .כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי
תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל והמפקח .לפני התחלת הביצוע יבדוק
המבצע באתר התאמות שונות וכו' ,ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע
מדויק ומושלם של העבודה.
הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות
הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור
לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה.
הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:

-

עמודים וקורות פלדה  ±2.0מ"מ.

-

הדיוק במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למיניהם  1.5מ"מ.

06.03

תהליכי אישור ובדיקה לעבודות מסגרות

הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור  SHOP DRAWINGבקנ"מ  1:1עד קנ"מ
 1:50לכל אלמנט מסגרות ,אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים ,האטמים,
הפירזולים ושיטת הר כבתם .שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים 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 .כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח.
תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן.
הגשת דוגמאות לאישור האדריכל של כל אלמנט ,לפחות  2יחי' מכל סוג.
הקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי האלמנטים על פי הפרט ,כולל גילוון,
צבע וחומר הכיסוי ,שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל/מפקח.
דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך הצגת תנאי חיבור וכל
המאפיינים של העבודה הסופית .דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה ,מחוזקת
ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים .כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו.
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את
אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי .דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט
האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט.
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אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי
הדמי ,אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.
דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.
על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח
לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.
כאשר נתנה הוראה על ידי האדריכל/ה מפקח ,הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה
אותם מאתר הפרויקט.
הקבלן יבנה דגם דמי-חזותי כדלהלן:
 .1מכל המעקות ,הגדרות ,השערים ומאחזי היד –  2מ"א דוגמא
 .2דלת רפפה וארון לפילר –  1יחי' קומפלט
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 06.04עבודות צבע וגילוון חם
תהליך הגילוון
תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י .918
הגילוון יעשה באו פן שימנע ככל האפשר :חספוסים ,קוצים ,אפר ,שאריות פלקס,
נקודות מגע בין פריטים ,עיוותים ושטחים בלתי מצופים.
כל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולוונים ,הגילוון
והכיפוף יבוצעו עפ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות.
טיפול לאחר גילוון
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
מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור" או ש"ע.
הקבלן רשאי להציע צבעים שווי ערך לאחר קבלת אישור המפקח.
צביעה על גילוון מחייבת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע
למתכת המגולוונת.
צביעת הפלדה
כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל ,ISO 9002-באתר
מותרים תיקונים בלבד .גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג .RAL
הצביעה תיעשה בש יטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור.
כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאושרת
על ידי המפקח .המיכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.
אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.
אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון :ערפ ל ,גשם ,טל או לחות יחסית
מעל  . 90%אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על המשטח
הנצבע.
הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות.
הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר  4שעות מאז שנוקו והוכנו לצביעה.
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 06.05טיפול באלמנטי מסגרות ופרזול
הובלת הקונסטרוקציה
יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים.
היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן ,סזל או
מנילה .יש להניח בין החלקים השונים סמרטוטים ,יוטה או כל דבר רך.
בעת ההרמה ע"י העגורן ,יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו ,כך שלא ייווצרו
מאמצים בלתי מתוכננים בקונסטרוקציות.
על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג.
יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר.
אחסון הקונסטרוקציה
האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר.
אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה ביניהם.
שמירה על אלמנטי הפרזול

לאחר הרכבת אלמנטי הפרזול ואישור האדריכל והמפקח ,על הקבלן לשמור על כל
האלמנטים עד למסירת הפרויקט .כל פגיעה באלמנטי הפרזול בזמן העבודה תוחלף על
חשבון הקבלן.
פירוט עבודות המסגרות

06.06

מכסה מרובע לתא בקרה לריצוף אבנים משתלבות לפי פרט D3

06.06.01
יש לתאם מול גורמי התשתית הרלבנטים.
מידות 60/60 :ס"מ
גמר :ברזל יצוק לריצוף אבן משתלבת ,של איטונג או ש"ע
כולל :תוספת אלמנט זיהוי לתשתית
אופן מדידה :יח'

מעקה בטיחות משולב עם מאחז יד לפי פרט BG 12

06.06.02
מידות :גובה  110ס"מ למעקה הבטיחות ,גובה  90ס"מ למאחז היד
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :

אופן מדידה :מ"א

56

מאחז יד לפי פרט B7

06.06.03
מידות :גובה  90ס"מ
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :

אופן מדידה :מ"א

 06.06.04מעקה הגנה להולכי רגל לפי פרט B6

מידות :לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :

אופן מדידה :מ"א
 06.06.05מעקה בטיחות בגובה  1.1מ' עם סורג עגול לפי פרט B8

מידות :לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :

אופן מדידה :מ"א

 06.06.05מעקה בטיחות בגובה  1.1מ' עם סורג עגול על קיר  120Wלפי פרט
מידות :לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :

אופן מדידה :מ"א

ארון פח עבור פילר לפי פרט D22

06.06.06
מידות :לפי פרישה אדריכלית
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.
כולל :דלת רפפה ,מנעול ,צירים וכל הנדרש להשלמת הארון
גווןRAL7039 :
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אופן מדידה :יח'
 06.06.09שער אלומיניום תוצרת טרלידור או ש"ע במידות  2X1.1מ' –לפי פרט -19
BG

גמר :מגולוון צבוע בתנור
גוון :לפי בחירת האדריכל
אופן מדידה :יחידה
06.06.12

שער דגם חנית
יש לבצע לפי פרט ולפי דוגמה שבוצעה בשטח
מידות :גובה  2.1מ' ,רוחב  1מ'
גמר :מגולוון וצבוע בתנור
גוון :לפי בחירת אדריכל
אופן מדידה :יחידה

פתחים לחדר הטכני -חדר מיישרים/רקטיפייר וחדר שנאים/טרפו
06.07
תכולת עבודה ומחיר :הובלה ,אספקה התקנה ועיגון של חלקים קבועים ,משקוף,
אביזרי נעילה ,ידיות ,עמודים תומכים וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

יחידת רפפה לפתח איוורור בקיר W120

כולל דלת רפפה דו כנפית אטומה ומבודדת ,ויחידה קבועה
מידות :לפי פרישה
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.
גוון :לפי בחירת אדריכל
ביצוע :נדרש אישור האדריכל על ''Shop Drawings
אופן מדידה :קומפ'

יחידת רפפה לפתח איוורור קיים למקלט
כולל יחידת רפפה חד כנפית
מידות :לפי פרט
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גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.
גוון :לפי בחירת אדריכל
ביצוע :נדרש אישור האדריכל על ''Shop Drawings
אופן מדידה :קומפ'
ביצוע :נדרש אישור האדריכל על ''Shop Drawings
אופן מדידה :קומפ'

יחידת רפפה הכוללת דלת רפפה בגודל  140/225ס"מ כולל חלקים קבועים ,משקוף,
אביזרי נעילה ,ידיות ,עמודים קבועים וכל הנדרש
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.
גוון :לפי בחירת אדריכל
ביצוע :נדרש אישור האדריכל על ''Shop Drawings
אופן מדידה :קומפ'
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פרק  - 14עבודות אבן
מפ רט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק .)1991( 14
כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
 14.00כללי
פרק  14ופרק  40במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של
העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף ,אופני מדידה ,בקרת איכות
וכמפורט בכתב הכמויות.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ,ויכללו ,את כל הפרקים
הרלוונטיים של המפרט הכללי ,הקשורים לביצוע העבודה ,לפי הפרקים הסטנדרטים.
כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה ,אספקה ,עבודה וכל סוג של
חלק ,אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה ,כוחלה וכדומה .עבודות
ריצוף כוללות שכבת חול וטיט -צמנט .כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה נדרשת כדי
לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.
בקירות אבן ,העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,החלקים והחומרים ,הציוד
והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי.
במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:
-

חיפוי קירות באבן גיר טבעית בעיבודים שונים.

-

נדבכי ראש (קופינג) מאבן גיר קשה.

-

אבן פינתית מאבן גיר קשה.

-

אבן ראשה מעל פתחים

-

מדרגות אבן

 14.01בדיקות אבן לאבן גיר קשה
הקבלן יבצע בדיקות הקדם -ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי המפקח וכדלהלן:
.1בדיקות קדם-ייצור :יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם –ייצור ממקומות
שונים ,באזור שממנו יש כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור המתכנן .יש
לבצע את הבדיקה הבאה בהתאם לדרישות תקן  378של  SIIוחוקיים ישראליים
נוגעים:
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א" :ASTM C97 .ספיגה ומשקל סגולי לצובר ) (Bulk specific Gravityשל אבן בנייה
טבעית".
ב" : ASTM C170 .חוזק ללחיצה של אבן בנייה טבעית".
ג" :ASTM C99 .מודול שבירה של אבן בנייה טבעית".
בדיקה אקראית במהלך הייצור :דוגמ אות שמספקות עבור בדיקה אקראית ייבחרו
בצורה אקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה .תסופק ערכת דוגמאות אחת עבור כל
 200מ"ר של ייצור אבן ,כדי לבסס את אחידות מקור האבן.
 14.02תכונות האבן (לאבן גיר קשה)

האבן תהיה נקייה ורחוצה ,בעל משקל סגולי לפחות  2.6טון/מ"ק ובמידות לפי
הפרטים בתכניות ובכתבי הכמויות .סוג וגוון האבן יהיו אחידים .האבן תיבחר בהתאם
לדוגמא באישור המפקח והאדריכל .אבן אשר לפי דעת האדריכל והמפקח לא מצליחה
לענות לדרישה זו ,עלולה להידחות ע"י המפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר
שהתקבל.
 14.03טיפול ומשלוח
אריזה וטעינה

לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח ,תוך שימוש בכל
אמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה .אין להשתמש בשום
חומר העלול לגרום לכתמים או שינויי צבע לשם אחסון או אריזה.
אחסון והגנה באתר

עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון ,יש להערים אותה על גבי עץ או
פלטפורמות בגובה לפחות  8ס"מ מעל פני הקרקע ,ויש לנקוט אמצעי זהירות
מתאימים כדי למנוע הכתמה בעת האחסון .אם האחסון אמור להימשך זמן רב ,יש
להשתמש גם בפוליאתיל ן או יריעת פלסטיק מתאימה אחרת ככיסוי מגן כללי.
ניקוי

האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי .אחרי השלמת ההתקנה ,הקבלן
ינקה בזהירות את האבן ,יסיר את כל הלכלוך ,כתמי ושיירי מלט ,לכלוך ,ו/או כל גורם
אקראי המכתים את פני האבן באתר.
ניתן להשתמש במברשות פלד ה או בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם
משויפים או מושחזים ,אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות
אחרות ,העלולים לגרום לשינויים בצבע ,אסור בהחלט .יש ליצור קשר עם
היצרן /הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים.
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סיתות
 סיתות האבן יעשה באופן ידני ולא ע"י מכונה.
 14.04הגשות
.1

מאבני השפה  ,הריצוף ,החיפוי ,הקופינג– יוגשו  4אבנים מכל סוג עיבוד

.2

מאבני הפינה ,חיפוי אדני חלון והמדרגות – יוגשו  2אבנים.

 14.05דגמי דמי )(Mock- ups

הקבלן יספק דוגמאות של חומרים ,אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף  3210בסעיף
 . 35בטרם יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל
לפני התקנתם באתר ,הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם
שנבדק ואושר על ידי האדריכל.
הקבלן יספק דגמי דמי ,שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי
האדריכל/מפקח .דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך הצגת תנאי
חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית .דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה,
מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים .כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו
בהתאם לפרטים.
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את
אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי .דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט
האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט.
אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי
הדמי ,אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.
על דגמ י הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח
לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.
דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.
כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח ,הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם
מאתר הפרויקט.
דגמי הדמי הנדרשים:
.1

חיפוי וריצוף מכל סוג –  2מ"ר דוגמא.

.2

קופינג אבני פינה ,חיפוי אדני חלון מכל סוג –  2מ"א דוגמא.

.3

מדרגות – סט של  3מדרגות 1+מ"ר פודסט דוגמא.
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 14.06קירות בחיפוי לוחות אבן נסורה


תכולת העבודה והמחיר

אספקת והובלת החומרים ,טפסנות ופיגומים ,כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין
בתוכניות ,כולל מוט קשירה מגולוון לרשת מתכת ,רשת מגולוונת ממוטות בקוטר 5
מ"מ מרותכים במרחק  150מ"מ אופקי ואנכי ,קוצים מנירוסטה ,עיבוד סביב נקזים
בבטון וביג'יבונד כמפורט ,מילוי גב בניה בתצורות מעוגלות ומושפעות ,פינות אבן,
חריצים על משטחי אבן ,גמר הקיר מעל קו משופע ,בניה בגבהים שונים ,פרטי קצה,
ביסוס לקיר האבן וגימורים נדרשים וכל עבודה הנדרשת להתקנה מלאה ומושלמת של
החיפוי ,הקופינג ואבני הפינה .כל הנדרש לפי תקן אבן ודרישות ת"י .2378


הנחיות כלליות

פרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מזויין עם ציפוי אבן (בניה יבשה).
הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור .פרק זה יתאר את חיפוי האבן בלבד .קיבוע
האבן לקיר יבוצע לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים ,לתקנות ולבטיחות.
חלק מהקירות בקטע זה גבוהים במיוחד (גובה ממוצע של  12מ') ,על כן יש לשים לב
לתפרים האופקיים המ סומנים בפריסות האדריכליות וכן לפרטי קשירת ועיגון האבן
שיועברו ע"י הקונסטרוקטור .העבודה תבוצע בגובה רב ,על כל המשתמע מכך מבחינת
הבטיחות והזהירות הנדרשים.
הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות ,לאחר אישור בכתב
מהמפקח.
פתחי המוצא לניקוז יהיו ברוחב  2-3ס"מ לכל גובה שורת האבן ,וצינור הניקוז שקוע
5
ס"מ לפחות מפני האבן בחזית הקיר .אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי תבוצע
באמצעות
בטון וביג'יבונד בעבודה ידנית ,לקבלת מגלש שיאפשר הוצאת מים מהנקז אל חזית
קיר האבן .הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן .לא יותר עיגון באמצעות קוצי
פלדה ,קידוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון ,וריתוך הצינור לקוצים.
ראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית .יותרו קפיצות ודרוגים בהתאם למצוין
בתכניות ובפרטים .כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט .נדבכי הקיר יבנו
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אופקית והשורה שלפני האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים.
התקנת האבנים תעשה במרווח ("פוגה") מקסימלי של  1ס"מ בין אבן לאבן.
פני האבן יסותתו על פי המפורט בתכניות האדריכל ובפרטים ,הסיתות יהיה ללא
פציעה ו/או פיצוצים .הסיתות יכסה את מלוא פני האבן וללא "זמלה" .לא יוותרו
קטעים בחזית האבן ללא סיתות :לא יראו סימנים של חיתוך האבן .וכיווניות מסוימת
של הסיתות.
הקבלן לא יחל בבניית שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי
האדריכל  .תיעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד .הקבלן יורשה להמשיך
בבניית שורה נוספת רק לאחר חתימת המ פקח על טופס הבקרה .למען הסר ספק ,אין
בדיקה חלקית זו וחתימה על טופס המאשר לקבלן להמשיך בניית השורה הבאה
מהווה אישור לקבלה סופית של העבודה.
ביצוע העבודה

ביצוע החיפוי
החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות .עבודת האבן
תבוצע בדיוק מירבי ,תשמר המשכיות של שורות ,מישקים בעובי אחיד וכו' .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 האנכי) בין נדבך לנדבך לא יורגש ולא יעלה על  1מ״מ .בטון יימדד בנפרד.
פרטי קשירת האבן לרשת המתכת המפורטת לעיל לפי קונסטרוקטור.
מילוי גב האבן
טיט (מלט) שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב 20 -עם אגרגט דק,
בהתאם לעובי הנדרש של המילוי.
תפרי הרפיה
יבוצעו בבטון לפי הנחיות קונסט רוקטור ובמקומות המסומנים .בחיפוי שמעל לתפר
הפוגה תהיה פתוחה ונקיה משאריות טיט ,והנחת האבנים תהיה בתצורת רוכסן זו על
גבי זו.
קיבוע האבן
אחרי שהותקנה עבודת האבן ,תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה
נאותה ומספקת מפני נזק .הקיבוע ייעשה לפי פרטי ק ונסטרוקטור ובהתאם לחוקים,
לתקנות ולבטיחות.
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כל כתם שנגרם במהלך הבניי ה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבן,
ופיסות כאלה יסולקו מהעבודה .במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי
השלמת הבנייה ,יספק הקבלן/הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין
חומר חדש זה.
ספק האבן /הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים .הוא יבצע כל
חיתוך וגימור שיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן
להסיק באופן סביר מתוך השרטוטים והמפרטים.

14.06.01

חיפוי אבן טבעית ביר זית ,בעיבוד תלטיש עדין (מוסמסם) בשורות

מידות :לפי פרט  DG43ולפי הקיים בשטח
לרבות אבן טרפזית ,בגובה מינימלי  15ס"מ ,גובה מקסימאלי  45ס"מ.
עיבוד :תלטיש עדין ללא זמלה
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"ר

14.06.02

אבן פינה ביר זית בעיבוד טובזה לחיפוי הקיר

מידות :לפי פרט DG 43

עיבוד :טובזה  2פנים
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

14.06.03

אבן פינה ביר זית תלטיש עדין (מוסמסם) לחיפוי הקיר

מידות :לפי פרט DG 43

עיבוד:מוסמסם  2פנים
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

14.06.04

קופינג אבן טבעית ביר זית בעיבוד טובזה

מידות :לפי פרט  43DGולפי הקיים בשטח
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עיבוד :טובזה ב 3-פנים ,עיגול  2קנטים עליונים ברדיוס  2ס"מ
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

14.06.05

קופינג אבן טבעית ביר זית בעיבוד תלטיש עדין (מוסמסם)

מידות :לפי פרט  DG43ולפי הקיים בשטח
עיבוד :תלטיש עדין ב 3-פנים ,עיגול  2קנטים עליונים ברדיוס  2ס"מ
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

14.06.06

אבן פינה ביר זית בעיבוד טובזה לקופינג

מידות :לפי פרט  DG22ולפי הקיים בשטח
עיבוד :טובזה  4פנים ,עיגול  2קנטים עליונים ברדיוס  2ס"מ
גוון :צהוב
אופן מדידה :יח'

14.06.07

אבן פינה ביר זית בעיבוד תלטיש עדין לקופינג

מידות :לפי פרט  DG43ולפי הקיים בשטח
עיבוד :תלטיש עדין  4פנים ,עיגול  2קנטים עליונים ברדיוס  2ס"מ
גוון :צהוב
אופן מדידה :יח'

חיבור לקיר קיים
14.06.08
כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת הקיר
מידות :לפי הקיים בשטח
עיבוד :דוגמת הקיים
גוון :דוגמת הקיים
אופן מדידה :מ"א
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 14.07מדרגות
תכולת מחיר
אספקת והובלת החומרים ,פיזור בשטח ע"פ התכניות ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת
מצע מהודק ,שכבת חול ים ,הנחת האבנים והידוק סופי ,חיתוך ,יסוד וגב בטון ,תוספת
אלמנטי הנגשה.
ביצוע מדרגות
האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים
והדוקים .לאחר הנחת ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית
גובה האבן .המישקים ימולאו במלט על בסיס צמנט לבן בגוון האבן (לאישור
האדריכל).
14.07.01

מדרגות מאבן ביר זית צהוב

מידות :לפי פרט DG 16

עיבוד :מוסמסם  2פאות .כולל טיט ופס מחוספס ברוחב  3ס"מ לכל אורך המדרגה,
צבוע בגוון ניגודי לבחירת האדר'
אופן מדידה :מ"א

67

פרק  - 27סידורי נגישות לנכים
 27.00כללי
כל סידורי נגישות לנכים יהיו בכפוף ליועץ נגישות ובאישורו.
כל החומרים המופיעים בפרק זה יהיו עם תו תקן ויעמדו בדרישות התקן.
תקן אבני מישושית ופס מוביל לעיוורים מופיע בפרק ב' של ת.י 1918 .חלק .6

בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:
ריצוף אבן מישושית ופס מוביל
 27.01דוגמאות
-

הקבלן יספק דגמים לאישור האדריכל והמפקח.

-

כל הריצופים שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו.

-

הדוגמאות שאושרו יימצאו בשטח האתר עד לגמר העבודה.

 27.02פירוט אבני הנגישות
תכולת מחיר :אספקת והובלת החומרים ,פיזור בשטח ע"פ התכניות ,חפירה ,הידוק
שתית ,שכבת מצע מהודק.
ריצוף אבן סימון להנגשה (עיגולים)לפי פרט A21
27.02.01
מידות 20/20/6 :ס"מ
גמר :על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע
גוון :לפי בחירת האדריכל  ,מנוגד לריצוף
אופן מדידה :מ"ר
ריצוף פס מוביל להנגשה (פסים) לפי פרט A21
27.02.02
מידות 20/20/6 :ס"מ
גמר :על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע
גוון :לפי בחירת האדריכל ,מנוגד לריצוף
אופן מדידה :מ"ר
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פרק  - 40פיתוח האתר ושיקום נופי
 40.00כללי
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  40במפרט הכללי (מהדורה
חמישית – דצמבר  ,)2009או פרקים רלוו נטיים אחרים שלו  ,בנוסף לכל עניין אחר
הנאמר בו.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים
הרלוונטיים של המפרט ה כללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.
העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים ,הציוד והאביזרים הדרושים לשם
ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה ,וביצוע העבודה.
בכל מקום בתכניות בפרטים ובמפרטים ,בו מופיעה התייחסות לבטון קונסטרוקטיבי
 יש לקבל הנחיות ואישור קונסטרוקטור לבטון.במקרה והסעיף בכתב הכמויות כולל יותר מתכולת העבודה המפורטת במפרט טכני
מיוחד זה לגבי מוצר מסויים ,יגבר הסעיף.
המפרט המיוחד מסתמך על פרק  ,40מהדורה חמישית  -דצמבר .2009
המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:
-

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ

-

אבן גן רחבה בגמר מסותת

-

חבקים לעמודי רמזור ,חישמול ותאורה

 40.01דוגמאות
הקבלן יגיש לאישור את הדוגמאות לחומרים הנ"ל של לא פחות מ 2-יח' מכל סוג,
ה צבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.
 40.02דגמי דמי ( )Mock- upsובדיקות
דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:
-

 3מ"ר ריצוף משטחים באבן ריצוף
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-

 3מ"א אבן גן רחבה

-

סט קומפלט של חבק לעמוד (מורכב מארבעה רבעים) מכל סוג

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח .את דגמי הדמי ירכיב
הקבלן בצורה המתאימה והשלמה ביותר על מנת לדמות תנאים סופיים.
דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.
דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח ,תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות ,ללא
פירוקם או הזזתם.
הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל אישור המפקח לדוגמא שהכין ,גם
אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח.
למען הסר ספק ,לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה
במחיר היחידה.
 40.03עבודות ריצוף


תכולת מחיר לריצוף

אספקת והובלת החומרים ,פיזור בשטח ע"פ התכניות ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת
מצע מהודק ,שכבת חול ים ,הנחת האבנים והידוק סופי ,חיתוך.


ביצוע הריצוף

הנחת הריצוף
ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע
ע"י האדריכל .הריצוף יתחיל בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות.
התקדמות הריצוף תהיה בהתאם לחיצים המסומנים מקווי "התחלת הריצוף" .הנחת
הריצוף ת תחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר האפשרי.
באבנים שלמות – "אבני קצה" ו/או "חצאים" ,הכל לפי הדוגמה הנדרשת ,לעבר אבן
השפה הנגדית .יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה (למניעת זחילה
של האבנים) .במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש ,אלא רק
טרפזי .חיתוך האריחים יי עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת .יש
להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים ,עם דופן ניצבת ישרה.
אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות ,מצע סוג א מהודק ,מצע חול
בעובי  5ס"מ.
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סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר – מישקים עוברים (רצופים) בכיוון
אחד ,ונפסקים בכיוון שני .יבוצעו שכבות מצעים בעובי של  20ס"מ כל אחת .המצע
יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי ,פרק .2014 ,51
סימון גאומטריה לריצוף
יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.
קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  2מ' מקסימום .יש להמנע מיצירת מקטעים
ישרים בגאומטריות קשתיות .גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם
ביצועם.
סטיות אפשריות
סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על  ±2מ"מ.
סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על  2מ"מ.
בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  10מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  3מ' ופלס
מים .לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.
לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  ±1ס"מ.
"קווי שינוי" – עיבוד כיוון דוגמת ריצוף ,שינוי כיוון בריצוף ,מעבר בין גוון לגוון ומפגש
בין אלמנטים כגון מדרגות ,קירות ,אבן שפה ,ריצוף בקשתות ,ניסור בזווית ,התאמת
יחידות מיוחדות סביב פתחי עצים ,ריהוט ,מתקנים ,אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו
כנדרש .במידה והחלק הדרוש להשלמה יפחת מ 3-ס"מ תורשה השלמה עם בטון מוסף.
השלמת היציקה תתבצע תוך יצירת פ וגה זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל מתאים.
תערובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו ,עפ"י הוראות והמלצת
יצרן האבנים המשתלבות .חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מ-ב  .20כמות הפיגמנט ביחס
לצמנט לא תעלה על ( 4%משקל פיגמנט) ,מסך כל משקל הצמנט בתערובת .גוון בטון
ההשלמה יהיה גוון הריצוף על ידו ,אלא אם יצוין אחרת במסמכים .בכל מקום בו
מצוין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע באיכות טובה מאושר ע"י 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 במישקים קיימים ,ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות
מותרות.
באריחי ריצוף ללא מרווחונים ("ספייסרים") יש להשאיר מרווחים של  2-3מ"מ בין
אריח לאריח ,לצורך מילוי בחול.
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השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים
ה שלמות לבין אבני השפה אינו עולה על  5ס"מ .לצורך יציקה משלימה יש להכין
תערובת בטון במתכונת של חלק  1צמנט 1.5 ,חלקים חול ו  2חלקים אגרגט שגודלו
המקסימלי  6.5מ"מ .יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוון הריצוף והבטון יהיה על
בסיס צמנט לבן.
ריצוף אבן משתלבת
40.03.01
מידות 25/25 25/12.5 12.5/12.5 :ס"מ ,עובי  6ס"מ
גמר :לפי פרט
גוון :אפור
אופן מדידה :מ"ר
המחיר כולל :טיט ,חול ועבודה.
 40.04אבני גן וחבקים לעמודים לפי פרט A622

 תכולת מחיר לאבני גן ולחבקים לעמודים
אספקת והובלת החומרים ,פיזור בשטח ע"פ התכניות ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת
מצע מהודק ,חיתוכי גרונג ברדיוסים ,יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה (לפי צורך)

 ביצוע אבן גן וחבקים לעמודים
האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים והדוקים .לאחר
הנחת ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

אבן גן רחבה
40.04.01
מידות 10/20/50 :ס"מ
גמר :מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע
גוון :אפור גרפית לפי קטלוג אקרשטיין או ש"ע
אופן מדידה :מ"א
חבק לעמוד רמזור לפי פרט
40.04.02
מידות 25/25/6 :ס"מ
גמר :מסותת ,מקטלוג אקרשטיין או ש"ע
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גוון :לפי הריצוף
אופן מדידה :יח'

כוללת  4רבעים

חבק לעמוד תאורה וחישמול לפי פרט
40.04.03
מידות :לפי עמוד
גמר :מסותת ,מקטלוג אקרשטיין או ש"ע
גוון :לפי הריצוף
כוללת  4רבעים
אופן מדידה :יח'
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A622

פרק  – 41גינון והשקיה
 41.00כללי
פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה ,יקרא בצרוף לפרק  41במפרט הכללי (מהדורה
רביעית -פברואר  ,)2009והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה :אחזקת גנים ,פרק
( ,41.5מהדורה ראשונה  2001בהוצאת ועדה בין משרדית  -משרד הביטחון/ההוצאה
לאור) ,ו מהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה ,אופני
מדידה ,בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.
העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים הדרושים
לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.
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 המפרטים האחרים.
על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר
שתילת שתיל האחרון לתקופה של שנה ותשעה חודשים לפחות.
בטיחות ורישוי
מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט
במפרט המיוחד.
עבודות ב חומרים כימים ,חומרי הדברה ,חומרי חיטוי קרקע ודשנים  -יבוצעו ע"י
אנשים מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו.
השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ,חומרים המורשים לשימוש
בשטח המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות
בהמלצות.
סימון
עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות :הקבלן יסמן באמצעות
מודד מוסמך את המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם
לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי .הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח.
כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור האדריכל .כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת
השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.
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שמירה על עצים וצמחיה קיימים
חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה
ובשוליו .עם זאת ,במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או
פגיעה בשורשי עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים
לכך .פעולות הגיזום וחפירת השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות
המוסמכת בשטח .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.
תכנון גנני לצמתים
בתוך משולשי הראות ינטעו עצים בעלי נוף גבוה מעל  2מ'
שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה
לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים :פיתוח ,גינון
והשקיה והמפקח לקבלת הסבר כללי.
עם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל
כמויות השתילים ,כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.
הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים .ללא
אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:
-

הדברת עשבים

-

ניקוי השטח בכיסוח או בחישוף קל לפני מילוי באדמת הגן.

-

מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר.

תאום 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.

לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון ,לפי
המיקום ,קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר ,וסדר הפעולות שיורה
המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו/או טמינה של מערכת ההשקיה,
והדברת עשבים.
-

בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.

-

אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה (במשתלה).

-

אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.

-

גמר שתילה.
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על הקבלן לקחת בחשבון ,כי עבודותיו תבוצענה בשלבים ,בחלקי עבודות ובמקומות
שונים תוך התחשבות בצרכי העבודה בכללותה .לא תשולם כל תוספת בגין פיצול
העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.
לאחר מסירת העבודה באישור המפקח באתר יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון למשך
שנה ותשעה חודשים בהתאם למפרט האחזקה הכללי .התשלום יהיה לפי כתב
הכמויות בחשבון של דונם לחודש .הקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום עבור עלויות
המים הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה.
 41.01דוגמאות
 על הקבלן לספק דוגמאות לאישור האדריכל ,על חשבון הקבלן ,לכל מיני וזניהצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או כעצים חצי-בוגרים מהאדמה.

 עצים שאספקתם מגידול באדמה במטע יוצגו בפני האדריכל בסיור שיתואם מראשעם האדריכל לפחות שבועיים לפני מועדו .הסיור יקוים ברכב של הקבלן.

 כל הצמחים במיכלים עד  30ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י האדריכל יישארולמשמרת ליד משרד המפקח ,מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.

 צמחים במיכלים מעל  30ליטר ,עצים חצי-בוגרים יינטעו לאחר אישורם וסימונםכעצי דוגמא מאושרים.

 אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחיםלנדרש .הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים
הנדרשים לפי מסמכי המכרז/החוזה ולפי הוראות המפקח.

 41.02הכשרת הקרקע לגינון
 תכולת העבודה:
ניקוי השטח מפסולת וצמחיה ,כיסוח עשבייה ,הדברת עשבייה ,תיחוח ,מילוי אדמת
גן ,יישור גנני ,זיבול ודישון ,עיבודי קרקע ויישור סופי.
 תכולת המחיר:
אספקה ,פיזור קרקע גננית ,חפירה ,שתילה ,מילוי בורות באדמת גן ,זיבול ,דישון,
סילוק פסולת למקום שיורה המפקח ,וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע
העבודה ,בהתאם למפורט במפרט ,אחזקת כל שטחי הגינון ,כולל העצים למשך 9
חודשים ממסירה סופית של כל העבודה בהתאם לדרישות המזמין והמפרט הכללי
לעבודות גינון פרק  .41.5אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק .40
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 כללי
קווים מול יכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה .פרישת קווי טפטוף עפ"י
דרישות אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה.
אחריות לצמחיה למשך  9חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה
ל 9 -חודשים .בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין .מחיר
אחזקה לפי דונם.
היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים ,קוטר גזע
וכמויות (בהפרשים של מאות אחוזים) או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או
תוספות ישולמו לקבלן בהתאם לתקן שוהם.
עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה
של כל כמויות השתילים ,כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.
לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ולהראות את המדידה הראשונה
למפקח ,לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה .עלות המים היא עד למועד
מסירה סופית ובמשך  9חודשי האחזקה .בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים
ע"פ הנמדד במונה – ע"פ החלטת המפקח.
ניקוי פסולת והסרת צמחיה

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא ,על הקבלן לנקות את
השטחים וכן לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת.
העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום.
הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על
ידי המפקח .כ מו כן ,תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם
המקומות שלא ניתן לבצע בכלים מכניים .עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות
הנדרשת ,יישור השטח מהמצב שלאחר הניקוי והחישוף ליישור סופי 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 הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו יישא בכל
ההוצאות.


עיבודי קרקע
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לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע
חריש לעומק  50ס"מ באמצעות משתת רוטט ,כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.
יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י קלטרת או מגרפת יד עד לקבלת פני
שטח חלקים .העי בודים יעשו בקרקע לחה במקצת ,או יבשה ,אך לא בקרקע בוצית.
כל פסולת ואבן הגדולים מ 5-ס"מ אשר יתגלו במהלך העבודה יורחקו מהשטח לאתר
אשפה מאושר  -על חשבון הקבלן.
לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה
ולברזיות.



הדברת עשביה

לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח ,תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:
השקיית הקרקע בכמות של  15מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  3שבועות ,עד
להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה .במידת הצורך יפרוש
הקבלן מערכת המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה .לאחר הופעת העשבים וקבלת
עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה
מוחלטת של עשביה.
אין לרסס צמחיה צמאה ,אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה.
בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן במשטח .במידה ולמרות
זאת יש נזקים מריסו סים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו ,הכל עפ"י הוראות
המפקח.
לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה ,אלא רק לאחר המפקח במקום
וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא .לפי הצורך ,העונה ,סוגי
העשבים ,יעילות ההדברה ,סוגי 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 התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי
חיים באזור.
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 ריסוס העשבייה יבוצעו  1-2פעמים לפני ואחרי המילוי .בכל מקרה
הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית.
תיחוח

לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח
המזמין/אדריכל  ,על קבלן הגינון לבצע תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע .התיחוח
ייעשה לעומק מינימלי של  40ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין
ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום .כמו-כן ,תבוצע העבודה בכל אותן
חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים ,הפיכת
הקרקע בעזרת "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר.
במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.
זיבול ודישון שטחי גינון

מידות :עומק  30-70ס"מ
תכונות החומר :הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי  801ויאושר
על סמך בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.
אופן מדידה :זיבול – מ"ק בשטחי הגינון ,שיחים ושתילים וכל המתואר בסעיף זה.
המחיר כולל  :הובלה ,אספקה ,ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן ,פיזור,
תיחוח ,מים והשקייה וכל המתואר בסעיף זה.
 זיבול:
שטחי גינון – זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר 25 ,מ"ק לדונם
עצי דקל  -תוספת  100ליטר קומפוסט מועשר לעץ
עצים אחרים  -תוספת  50ליטר קומפוסט לעץ
 דישון:
לעצים – דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  5ק"ג לעץ.
לשטחי גינון –  100ק"ג סופרפוספט לדונם ,ו 120 -ק"ג אשלגן כלורי לדונם
במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה  -אזי מומלץ לדשן בשפר  3בכמות
של  0.5ליטר למ"ק מים בכל השקיה.
את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח
באדמה ע"י כלים ידניים או במתחחת .זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן
יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו (וכן סילוק הזבל הקודם).
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בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  1.5מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור
הזבל והדשן יעשה רק בבורות .הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני
מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת עשבים .מייד אחרי ההצנעה והיישור יש
להשקות באופן חד פעמי לפי  30קוב לדונם .בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי
הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.
תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר .עונת
הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.
 41.03אדמת גן
 תאור ותכולת המחיר:

א .אספקה ,ב .הובלה ,ג .פיזור במקומות הדרושים בשטח ע"פ תוכנית או למקום
שיורה המפקח בשטח  ,בעובי השכבה הדרוש ולפי הרומים הדרושים ,ד .תוספות
כימיות (דשנים) ,תוספות אורגניות (קומפוסט) וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו
לפי תוצאות בדיקת הקרקע ,ה .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.
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 אופן מדידה:
מ"ק נטו ,בחישוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי (עומק המילוי יקבע לפי
ממוצע מדידות שכמותן ומיקומן יקבעו ע"י המפקח) ,או בחישוב לפי ההפרש בין רום
התשתית לרום הסופי.
לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע
בדיקת קרקע במעבדות שי רות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת
שתאושר ע"י המפקח .באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט.
יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח .האדמה תהיה אחידה
בכל חלקיה ללא רגבים ,ללא גושים או שרידי קרקע נזזית .בכל מקרה תהיה האדמה
אדמת חמרה חולית ( 85%חול לפחות בבדיקת מעבדה) .האדמה לא תכלול אבנים
שגודלן מעל  3ס"מ ,ושיעור האבן נפחית לא יעלה על .5%
יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי.
בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה
למטרה זו במתחם .במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד ,ללא אספקה.


בדיקות קרקע:

א .כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח ,האישור
לאספקת האדמה יינתן על סמך תוצאות בדיקות הקרקע.
ב .הבדיקות תלקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד ,ובאתר עצמו בשטח
המוערם ולאחר הפיזור ,וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור .במקרה של חוסר
התאמה ,יהיה על הקבלן לפנות את האדמה על חשבונו לאתר פסולת מורשה.
ג .הבדיקות יבוצעו על חשבון המזמין באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד
החקלאות או מעבדה מורשית אחרת ,המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את
הקבלן.
ד .במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה (אם
תהיה) ,לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה
שנפסלה על חשבונו.
ה .במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי
ו/או דישון אורג ני ו/או תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה ,יהא על הקבלן
להוסיף את החומרים הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י
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המעבדה  /מפקח על חשבונו ,בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר
כלשהי.
ו .הערכים לבדיקות קרקע
להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:

ערך נדרש

סעיף

ערך

יחידת מידה

1

הרכב מכני
חרסית  ,סילט ,חול

%

2

חומציות בסיסיות בקרקע

PH

בין 6-8

3

מוליכות חשמלית EC

Ds/m

עד 2

4

רוויה SP

%

עד 80%

5

נתרן חליף SAR

יחס

עד 5

6

תכולת סידן  +מגנזיום mg+ca

מאק/ליטר

עד 15

7

נתרן Na

מאק/ליטר

עד 6

8

גיר כללי

%

עד 20%

9

דלתא F

יחס

3000

10

PAR

יחס

עד 1

11

חנקן חנקתי N\NO3

מג'/ק"ג

15-20

12

 Kבמיצוי

מאק/ליטר

1

13

 Pאולסן

מג'/ק"ג

15-20

14

כלוריד CI

מאק/ליטר

עד 6

חרסית – עד 60%
חרסית +סילט – עד 80%

 41.04מרבדי דשא
העבודה והמחיר כוללים :אספקה ,הובלה ו כל העבודות ,החומרים והאמצעים
הדרושים לפרישת מרבדי הדשא וקליטתם ,בהתאם למפרט הכללי לעבודות גינון
פרקים  ,41,41.5לרבות כל המפורט להלן וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע
מושלם של העבודה .המחיר כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה -הדברת מזיקי
קרקע ,דשני ראש לקומפוסט ,וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה -הידוק במעגילה,
ריסוסים ,דישון והשקיה .כולל טיפול במשך  30יום לאחר השתילה.
אופן מדידה :מ"ר
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טיב הדשא

מין או זן הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתכנית או באחד ממסמכי החוזה .חומר השתילה
יהיה מזוהה בוודאות ,בריא ,נקי מעירוב בזני דשא אחרים ונקי מעשבים ופגעים .מרבדי
הדשא יובאו מקרקע בעלת הרכב מכני דומה לקרקע הגן ,או מקרקע קלה יותר.
חומר השתילה יובא לשטח תוך הקפדה על שמירת לחות המרבדים ואוורורם ,ושמירתם
במקום מוצל ומוגן מרוח .ההובלה תבוצע מיד לאחר הוצאת המרבדים מהמשתלה ,בשעות
קרירות של היום או בשעות הלילה .המרבדים יסופקו בשעות הבוקר המוקדמות ,כשהם
מכוסים במשך הנסיעה.
השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה בשטח המשתלה.
אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה
מאוחרת להמצאות עשבים או זני דשא זרים.


ביצוע

עבודות השתילה יעשו בקרקע לחה מעט ,אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח וזאת במקרה
של אדמה קלה ,או כאשר שותלים בעונת הגשמים .הנחת המרבדים תהיה תוך  24שעות,
מזמן ניתוק המרבדים במשתלה.
יש לסמן בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה.
מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע ,תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים .הם
יונחו בצורת בנית לבנים ומצעם לא יהיה יבש .יש להבטיח מגע טוב בין תחתית המרבד
לקרקע .פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים .המרבדים יהיו צמודים אחד לשני
בצורה מק סימלית ובאופן ש"התפר" יהיה קטן ביותר .יש להקפיד על גובה אחיד של
המרבדים בחיבורם בתפרים ,ולפיזור חול בין תפרים לא מלאים ובשולים .השלמת קצוות
תעשה ברצועות ובחלקי מרבדים .במקרה של הנחה בגלילים יש לחתוך ולסלק שרידים
של רשת הגלילה שיבלטו לפני השטח .לאחר ההנחה ,יש לדאוג ללחות קבועה והשקיות
רצופות עד להשרשת המרבדים.
בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול את שולי הדשא ואת כל החריצים והתפרים בין
המרבדים ,ולהדק את השטח בעזרת מעגילה  70/50ק"ג.
הטיפול בשטח לאחר השתילה יכלול השמדת עשבי בר ,דישון ע"י גפרת אמון (דשן חנקני)
בכמות של  15ק"ג לדונם אחת לשבועיים ,כיסוח אחת לשבוע החל מהשבוע השני וטיפול
במחלות ומזיקים ,הכל עד להתבססות מלאה.


השקית מרבדי דשא
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לאחר ההידוק יושקה השטח השקיית רוויה להנחתה וליצירת מגע הדוק יותר בין
הקרקע למרבד הדשא .לאחר מכן במשך מספר ימים ,יושקה הדשא מספר השקיות
בשעות היום ,עד לקליטתו ולבלובו .בשטחי דשא גדולים ,אין לחכות עם ההשקיה לגמר
כל שתילה ,אלא יש להשקות חלקים מהשטח במהלך השתילה.
ההשקיה תבוצע פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר  -סה"כ  9-6מ"מ
ליום ( 9-6מ"ק לדונם) .כעבור  7-5ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום
בכמות  7-5מ"מ ואחר כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות
המפקח .כעבור  14ימים מוסיפים דשן חנקני בכמות של  3ק"ג חנקן צרוף לדונם
ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמה תחת המרבד.
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 41.05נטיעה
העבודה והמחיר כוללים :כל העבודות ,החומרי ם והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ,
בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים  41,41.5ובכלל זה:
הצבת העץ ונטיעתו ,מילוי בורות באדמת גן ,סימון ,סילוק פסולת למקום שיורה
המפקח ,השקיה (מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית) ,אחזקה ואחריות עד המסירה
וכל העבודות ה נוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה .המחיר כולל כל הטיפולים
הנדרשים טרום שתילה -הדברת מזיקי קרקע ,דשני ראש לקומפוסט ,וכל הטיפולים
הנדרשים לאחר שתילה -הידוק במעגילה ,ריסוסים ודישון .חפירת הבור והתמיכה לעץ
יימדדו בנפרד.
אופן מדידה :יח' (עץ)
 כללי
התארגנות מוקדמ ת להזמנת עצים ,בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים
במשתלות ,העברה ,שתילה ,קליטה וגידול עד למסירה לעיריה.
תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהתארגנות מוקדמת להשגת עצים בגודל  7כנדרש,
מאושרים 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 במשתלות ,להבטחת התאמת העצים מבחינת גדלם
ומבחינת בריאות העצים וניקיון ממחלות 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 בעת
העברתם ,ליווי והנחיית שתילתם וליווי במהלך הקליטת והגידול עד למסירה לעיריה.
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.

חל איסור לביצוע עבודות הנטיעה כולן או מקצתן בימי גשמים ועד  5ימים לאחר גשם,
לפי הכרעתו של המפקח .לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים
ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן.
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 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים
דרישות טיב ,איכות ,גודל וסיווג ,יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות,
בהתאם לקבוצות הצמחים :עצים ,שיחים ,ורדים ,עונתיים ,וכו'.
אופן שתילתם :בגוש אדמה חשופי שורש.
הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על
חשבונו הוא ,כולל בתקופת האחזקה.
השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון .הצמחים
יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ,ובעלי נוף מסועף ,כלומר
יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל ,מעוצבים (כאשר נדרש עיצוב) ,נקיים מפגעים
(מחלות ,מזיקים ,נמטודות ,או אחרים) ,ללא שיבוש בעשבים .טיב המיכל וגודלו ע"פ
הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.
השורשים מקוצצים ,והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.
שתילים ממיכל גדול יהיו מפותח ים לגודל המיכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל
קטן למיכל גדול יותר.
יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח ,לפני הבאת השתילים לשטח.
יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן.
כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני הבאתם לשטח ,ופעם נוספת לפני
השתילה.
המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות.
לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.
שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל .האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון
שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.
לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית ,אלא באישור בכתב
מהמפקח.
 הזמנת שתילים
תוך  10ימים מקבלת תכניות הביצוע ,יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים
מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות דשא.
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הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה,
יוזמנו במועד מתאים להבטחה אספקתם במועד הנדרש.
 שתילת חשופי שורש
יינטעו בעונה המתאימה ,מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מיד לאחר
הוצאתם ממקום האחסון או מהאריזה וזאת במינים שניתן לאחסנם (לפי
ההמלצות המקצועיות לכל מין ומין).
כדי למנוע התייבשות שורשי השתילים ,יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה
מאווררת ,לחה כגון קרקע לחה ,נסורת לחה וכו'.
לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשים
 שהשורשים יהיו בריאים ,בעלי קליפה שלמה ,ללא גידולים ועפצים .השתיל,ע"פ הדרישות לשתילי נוי .יש לסלק במזמרה שורשים צולבים ,מסולסלים
ופגועים ולחדש חתכים בקצוות של שורשים קרועים ולקצר שורשים בודדים
החורגים מגודל הבור המומלץ.
בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוסף למערכת השורשים ,כפי
שמוגדר בהמלצות לשתילי נוי.
יש לשתול את הצמח כך שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה בקרקע
במשתלה.
בעת השתילה יוחזק השתיל ,כך ששורשיו בבור יהיו חופשיים ,מילוי האדמה
ייעשה בהדרגה עם הידוק בין השורשים ,כך שייוצר מגע טוב בין השורשים
לקרקע המוספת.
לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה (כדי להביא את השתיל
למקומו הסופי) .עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו
רטיבות בבית השורשים אך לא בעודף להבטחת אוורור נאות בקרקע.
"שתילה ברטוב" (במים)  -לצמחים קשים לקליטה או שתילים שמועברים לא
בזמנם ולשאר צמחים ,תבוצע שתילה ברטוב אם לא צוין במפרט.
בשיטה זו ממלאים את הבור ב 2/3 -מיום או מזרימים מים לבור ,במשך כל זמן
השתילה ומוסיפים קרקע לבור כך שנוצרת עיסת בוץ דלילה.
השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה ,עד
להתקשות העיסה ועמידה עצמית של הצמח.
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בתום השתילה יש לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים (גזע וזרועות)
בלובן ,למניעת פגיעת קרינה עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.
 שתילה בגוש אדמה
בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם .בעת
הנטיעה ,יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.
שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה .בודקים את תקינות
הגוש ומערכת השורשים .במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש ,מפוררים
בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את השורשים.
מניחים את השתיל בבור ,מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט (הידוק שלא
יפגע במבנה הקרקע) .לאחר 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 מכות שמש כתוצאה מקרינה ,עד לקליטת הצמח.
 תהליך שתילה
העץ יונח במרכז הבור ,כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו .את הקרקע
המשופרת מוסיפים בשלבים ,ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות .יש לחזור על כך
בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור.
שיטת ההשקיה  -יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע ,במידה ולא אפשרי
יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.
תדירות ההשקיה  -בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע.
לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת.
כיוון שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה ,יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי
כל שתילה.
עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר ,יועבר תוך שלושה חודשים עם גוש
אדמה חשוף שורש.

 41.06בורות לעצים
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יש לשים לב כי בורות השתילה בפרויקט זה אינם סטנדרטיים ,כמו כן דורשים
פיתוח הנדסי של תקרת בטון לפי קונסטרוקטור .יש לשים לב לפרטים בחוברת
הפרטים האדריכליים והקונסטרוקטורביים.
מידות בהתאם לפרט המתכנן ובהתאם למיקום נטיעת העץ כמסומן בתכנית:
 150/150/150 ס"מ באזורי גינון
 160 ס"מ רוחב 370/ס"מ אורך 150/ס"מ עומק לבורות שתילה בודדים
במדרכה-פתח הבור בגודל של  100ס"מ – על פי פרט.
 140 ס"מ רוחב 370/ס"מ אורך 150/ס"מ עומק לבורות שתילה בודדים
במדרכה-פתח הבור בגודל של  80ס"מ – על פי פרט.


בור לערוגה ברדיוס בקוטר של  150ס"מ  150 /ס"מ עומק.

 בור לערוגה ברדיוס של  150ס"מ /נפח אדמה  6מ"ק ,ע"פ פרט 34AG
אופן מדידה :לפי יחי'.

באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ברשות
המקומית ככל שנדרש ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות
אשר עלולות להינזק .באחריו תו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים ,כגון :חברת חשמל,
בזק ,כבלים ,רמזורים ,מחלקת מים וניקוז וכו' .במידת הצורך יבצע הקבלן חפירת
גישוש .למען הסר ספק ,הכל כלול במחיר היחידה.
בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות  24שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה ,לרבות
הכנה של אדמה גננית למילוי הבורות.
מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים ,עליו לגדר את
הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון
הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.
בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן :בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת
הגן ולערמה בסמוך לבור החפירה .יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני
לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות .כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה
בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח .הקבלן יספק את
יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה .כל הנדרש ביחס לטיב הקרקע המובאת
ובדיקת איכותה יהיה כפי המפורט במפרט הטכני הנוגע לסעיף אספקת אדמת גן.
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תכולת עבודה ומחיר:
  41.06.01חפירה לעצים בשטחים מגוננים :המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"ימודד ,חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות ,פינוי החומר החפור,
בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  5ק"ג לעץ ,זיבול אדמת הגן ב 100-ליטר
קומפוסט לעץ ,הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק  30-70ס"מ ,מילוי הבור בעת
השתילה ,השקית הנחתה ,השקיית מ ים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע
בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה ,עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות
מפקח מחלקת גינון.
מיקום הבורות ייקבע מראש עפ"י תכנית הנטיעה שתאושר ע"י המתכנן ויסומן בשטח בלוויית מודד.
המודד יסמן את מיקום מרכז הגזע בעזרת יתד סימון הבולט  80ס"מ מעל פני הקרקע.
טרם חפירת הבורות ,על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקום הבורות.
אדמה נקייה מפסולת המכילה עד  10%אבן תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה ,אלא אם יורה
המפקח/האגרונום אחרת .כל חומר מהחפירה/חציבת הבור שאינו מתאים למילוי בזמן הנטיעה,
יפונה ע"י הקבלן ועל חשבונו מהשטח לאתר מורשה להטמנת/סילוק פסולת.
ערימת האדמה שנחפרה מהבור תושאר כאמור בסמוך לבור הנטיעה ותשמש להשלמת הכמות
הנחוצה למילוי הבור.
במקרה ויאושר ע"י המפקח/האגרונום שימוש חוזר באדמה מקומית יש לעבדה ,לסלק ממנה
שאריות אבנים ופסולת ולערבבה בקומפוסט.
במקרה שאדמת החפירה/חציבה תיפסל ע"י המפקח/האגרונום לשימוש חוזר ו/או במקרה שתידרש
השלמת אדמת מילוי ,הקבלן יכין מבעוד מועד אדמה גננית שתשמש להשלמה ו/או למילוי בור
הנטיעה ,אשר תאושר ע"י המפקח/האגרונום טרם הבאתה לשטח.
טיב האדמה ייבדק מראש ע"י מעבדת שדה מוסמכת ועליה לעמוד בערכים הנדרשים בהתאם לטבלה
שלהלן .אדמה זו תוערם ליד בורות הנטיעה ,במרחק ובמקום שלא יהוו מכשול בזמן הנטיעה .אין
לנסוע על גבי אדמת המילוי ויש להימנע מהידוקה.
כל הנדרש ביחס לטיב הקרקע המובאת ובדיקת איכותה יהיה כפי המפורט במפרט הטכני הנוגע
לסעיף אספקת אדמת גן.
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בורות הנטיעה ימולאו במים מבעוד מועד לבדיקת יכולת הניקוז .במידה וימצא כי קצב החלחול
נמוך מידי יש לבצע פעולות כגון סדיקת השכבה האוטמת (במידה ומדובר בסלע) .מוכנות הבורות
והתאמתם לנטיעה יאושרו ע"י המפקח/האגרונום .בור שלא יימצא מתאים מבחינת ניקוז יותאם
כנדרש עפ"י הנחיית המפקח/האגרונום.
לאחר בדיקת יכולת הניקוז ,חלקו התחתון של הבור ימולא בשכבת אדמה גננית/לשימוש חוזר,
בעובי  30ס"מ לפחות .יש לערב אדמה זו בקומפוסט בשיעור  .10%מודגש בזאת כי אין לנטוע ישירות
ע"ג סלע.

  41.06.02חפירה לעצים בשטחים מרוצפים :המחיר כולל את כל העבודות הדרושותבהתאם לסעיף לעיל בתוספת הבאה  -פירוק ריצוף בהתאם לצורך ,תיקון ריצוף כולל
מילוי והידוק שתית ותשתיות ,בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע תקרת בטון (נכלל
בכמויות הקונסטרוקטור) ,הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט ,והתקנת
מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכל (נמדד בכמות נפרדת).
מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות
נטיעה ובהתאם למיקום הבור עפ"י התכנית ,בשטחים מגוננים או מרוצפים .טרם
חפירת הבורות ,על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקומם.
בורות השתילה במכרז זה אינם סטנדרטיים ,ויש להקפיד לבצעם בהתאם לפרטים.
הגדרת מידות הבור (אורכו רוחבו ועומקו) שכבה מנקזת וסוג המצע למילוי הבור ,יהיו
בהתאם לפרט המתכנן למיקום נטיעת העץ עפ"י התכנית.
על האדמה לעמוד בהגדרות הטיב והערכים כפי שמפורט בסעיף אספקת אדמת גן
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נטיעת עץ מסוג כלשהו בגודל  ,9שיסופק ע"י המזמין,ע"פ תכנית
41.06.03
שתילה
כללי

 גידול העצים ואספקתם עד לבור הנטיעה יבוצעו ע"י המזמין במכרז נפרד
ובאמצעות קבלן אחר ,להלן בסעיף זה" :קבלן האספקה".
 נטיעת העצים תבוצע במסגרת סעיפי מכרז זה באמצעות קבלן הפיתוח ו/או
מי מטעמו ,להלן בסעיף זה" :הקבלן".


"נטיעה ללא אספקה" כוללת את כל דרישות המפרט שלהלן ,כולל אחריות מלאה
לקליטה ,באופן זהה לסעיף נטיעה אשר נכללת בו אספקת העצים.



כל פסולת אשר תיווצר בשטח עקב עבודות הנטיעה ,תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל
מחוץ לאתר העבודה ,אל אתר מורשה להטמנת/סילוק פסולת ,המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.



כמו כן ,על הקבלן לנקות את שטח הנטיעה בסוף כל יום עבודה ולסלק כל פסולת שהינה
תוצר עבודתו אל אתר מורשה כאמור לעיל ,באופן שתימנע כל הפרעה למהלך התנועה
באתר וסביבתו.



על הקבלן לבקר ב שטח הפרויקט ,לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת מגבלות
שטח הנטיעה .עליו להיערך באופן הנדרש לביצוע העבודות כפי שיפורטו להלן.



על הקבלן להתארגן ולהיערך מראש ולספק לשטח העבודה את כל החומרים ,הציוד,
כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה עפ"י לוחות הזמנים הנדרשים.



הסדרת התנועה  -הקבלן אחראי לכל סידורי הבטיחות ,לרבות הכנת הסדרי התנועה
(במידת הצורך) וקבלת אישור הרשות המקומית והמשטרה ,אספקת שוטרים להכוונת
התנועה ואביזרי שילוט ובטיחות ,הכל כלול במחיר היח'.



ככלל ,יובהר כי כל מחלוקת ו/או אי התאמה ו/או דרישה לשינוי ו/או הרחבה ו/או צמצום
של הנחיות מפרט זה יאושרו מראש ובכתב על ידי האגרונום המלווה מטעם המזמין.
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מערכת ההשקיה
על הקבלן להסדיר מראש את חיבורי המים ,כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים
לצורך השקיה סדירה של העצים ,כפי שיפורט בהמשך.
מובהר בזאת כי אספקת והתקנת מערכת ההשקיה תבוצע עפ"י תכנית ההשקיה והפרטים
הנלווים .תקינותה תאושר טרם אספקת העצים לשטחי הנטיעה ע"י מתכנן ההשקיה של
הפרויקט ותשולם בנפרד עפ"י סעיפי כתב הכמויות.
באחריות הקבלן לוודא כי לחץ המים והספיקה במקור מספקים לצורך השקיית העצים.
עם גמר הנטיעה ,תותקן לכל עץ טבעת טפטוף עפ"י המפרט הטכני המתאים לסעיף אספקה
והתקנת טבעת טפטוף לעץ .למען הסר ספק ,אספקה והתקנת טבעות הטפטוף אינה כלולה
במחיר סעיף זה ותימדד בנפרד.
הקבלן אחראי להפעיל את ההשקיה מייד בגמר נטיעת העץ בהתאם לתכנית הפעלה שתיקבע
ע"י המתכנן בהתאם לתנאי השטח ומועד הנטיעה.
בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או עפ"י צורך,
הקבלן יהיה ערוך לגיבוי מערכת ההשקיה ,באמצעות מקור מים חליפי נייד (מיכלית  +צינור
מים) זאת בכל עת ובכל כמות שיידרש לכך ובהתראה מיידית.
ה השקיה תופעל בהתאם להנחיות שיעודכנו מפעם לפעם במשך כל תקופת האחזקה (כולל
בחודשי החורף) והקבלן יהיה אחראי לתקינותה ותפעולה במהלך תקופה זו.

הכנה לנטיעה

על הקבלן להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה ,הציוד ,החומרים והאמצעים,
לרבות:
התקנת מערכת ההשקיה והכנת הציוד לביצוע מערכת ההשקיה ,כאמור
לעיל.
הכנת אמצעים למילוי בור הנטיעה במים לפני ובזמן הנטיעה.
הסדרת דרכי גישה להובלת העצים ונטיעתם כנדרש.
חפירה והסדרת בורות הנטיעה עפ"י פר ט המתכנן ו/או בהתאם לאמור לעיל
וכן בהתאם להנחיות שיינתנו בשטח ע"י המפקח/האגרונום ,ככל שיינתנו.
הבאת אדמה גננית למילוי (שתאושר ע"י המפקח/האגרונום לפני הבאתה
לשטח) .אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה ,על הקבלן להשתמש גם בעודפי
החפירה ,כמפורט לעיל.
ערמת קומפוסט ליד כל בור בכמות  10%מנפח הבור בהתאמה לנפחו.
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דשן מלא איטי תמס (המתפרק במהלך  8חודשים עפ"י הוראות היצרן)
מסוג "אוסמוקוט" או שו"ע – בכמות  0.5-1.5ק"ג לעץ בתלות בגודל העץ
או בהתאם להנחיית האגרונום.
הכנת אמצעי תמיכה עפ"י פרט המתכנן.
מועד אספקת העצים ונטיעתם יתואם בין הקבלן לבין המפקח/המתכנן/קבלן האספקה ,כדי
לאפשר נוכחותם בשטח במשך זמן הנטיעה.

אספקת העצים לשטח הנטיעה

גידול העצים ואספקתם עד לבור הנטיעה תבוצע ע"י המזמין באמצעות קבלן
האספקה ,כהגדרתו לעיל.
בנוסף ,קבלן האספקה יהיה אחראי לפיקוח על הליך הנטיעה ביחס לכל עץ
וכן לליווי ,פיקוח ומעקב אחר קליטת העץ והטיפול בו ,ככל שהדבר יידרש.
למען הסר ספק ,מובהר כי האחריות להכנת בורות הנטיעה מוטלת על הקבלן
ועליו לפקח על ביצועם כנדרש.
הובלת העצים ,פריקתם ואישור קבלתם:
הובלת העצים ופריקתם בשטח הנטיעה תהיה באחריות קבלן האספקה
באמצעות מוביל מטעמו .באחריות קבלן האספקה לתאם עם הקבלן את
מועדי הפריקה וכן את התפלגות העצים עפ"י מינם וגודלם בחלוקה
הנדרשת עפ"י התכנית לאתרי הנטיעה השונים .במסגרת תאום זה,
באחריות קבלן האספקה לוודא כי בעת הפריקה יהיה נוכח נציג מטעם
הקבלן ,אשר יאשר ויחתום על תעודת המשלוח.
כמו כן ,באחריות הקבלן לתאם ולזמן למועד פריקת העצים את נציגי
המזמין ,לרבות :המתכנן ונציג מחלקת הגינון מטעם עירית ירושלים ,אשר
יחתמו אף הם על תעודת המשלוח לאחר בדיקת איכות העצים ,הכמות
והתאמתם להזמנה.
מובהר כי אישור המזמין או מי מטעמו ,בעת קבלת העצים ,אין בו כדי לגרוע
מאחריותו הבלעדית של הקבלן ואין בו כדי להטיל על המזמין ו/או מי מטעמו
אחריות.
כמו כן ,מובהר כי מרגע שחתם נציג הקבלן על תעודות המשלוח כאמור,
חתימתו תשחרר את קבלן האספקה מאחריותו לעצים ,הן באשר לכמות
שסופקה ,לנכונות מיני העצים ולאיכותם .עוד יובהר כי באשר לאיכות
העצים ,לא יספק קבלן האספקה לשטח הנטיעה עץ אשר לא אושר קודם
לכן במשתלה ע"י האגרונום.
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לפיכך ,כל מחסור ו/או אי התאמה ו/או נזק שיגרם לעצים שסופקו לשטחי
הנטיעה ,יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן וזאת מרגע שאישר כאמור
בחתימתו את קבלת העצים על ידיו.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,העברת האחריות לעצים
שסיפק קבלן האספקה לקבלן אינה באה לפטור את קבלן האספקה
מאחריותו לתת לקבלן את ההדרכה ,הליווי והפיקוח הנחוצים לקבלן ממועד
הנטיעה ו עד לקליטת העצים.
במקרה של עצים אשר לדעת המפקח ,נדרש ת פריקה ישירות לבור הנטיעה
ובכל מקרה של עצים בגודל  9ומעלה ,העצים יובלו באמצעות משאית מנוף .
הדבר יעשה ע"י ובאחריות קבלן האספקה .למען הסר ספק ,הובלה
באמצעות מנוף ופריקה ,לרבות לבורות הנטיעה ,תחול על קבלן האספקה,
אולם על הקבלן לספק לשטח הנטיעה את כוח האדם הדרוש ע"מ לקלוט
את העצים עפ"י חלוקתם לשטחי הנטיעה השונים בהתאם להתפלגות מינם
וגודלם ,כפי הנדרש עפ"י התכניות.

הנטיעה

העצים ישתלו תוך  24שעות ממועד הבאתם לשטח ,על הקבלן לוודא שיש לו
את כוח האדם הדרוש המספיק לביצוע העבודה ,תוך הזמן הדרוש.
טרם נטיעת העצים ,על הקבלן לקבל את אישור המפקח לכך שבורות הנטיעה תואמים את
פרט הנטיעה (לרבות :מידות הבור ,סוג המצע ואישור טיב ,שכבה מנקזת ,התקנת מערכת
ניקוז ואוורור וכד').

העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך
הנפתו.
טרם הנחת העץ בבור הנטיעה ,יש להסיר לחלוטין בצורה עדינה את המיכל/שק
פלריג בו נמצא העץ (הכל בהתאם לצורך ולהנחיית קבלן האספקה /המפקח/
האגרונום) ,כאשר גוש שורשי העץ יונח במרכז הבור.
במידה ויסופקו לשטח עצים במיכלים המאפשרים שימוש חוזר ,הקבלן יהיה
אחראי לשמירת שלמות המיכלים ואיסופם לנקודת ריכוז ,ממנה יאספם קבלן
האספקה ויובילם למשתלה.
הוצאת השתיל מן המיכל תעשה תוך הקפדה על שמירת שלמות הגוש ועד
כמה שניתן מבלי לפורר את הגוש .שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו
במזמרה חדה .לאחר מכן תיבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם
ייושרו בזהירות .הכ ל בהתאם להנחיות המפקח/האגרונום.
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העץ יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה תוך הוספת קרקע בצדדים והידוק קל
ותוך הקפדה על התאמת גובה צוואר השורש לפני השטח הקיימים/המתוכננים
כפי שיסומן מראש (אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח) .מודגש בזאת כי
בכל מקרה אין לקבור את אזור צוו אר השורש ובעת הנחת העץ בבור הנטיעה
יש להביא בחשבון שקיעה טבעית שעלולה לקרות עם הזמן בשל מסת העץ.
בשום פנים ואופן אין להדק את האדמה בברות הנטיעה בעזרת כלים כבדים או
בשום צורה מלבד הידוק ידני.
בזמן הנטיעה יש להגן על קליפת הגזע ועל שאר חלקי העץ בפני פגיעות מכאניות.
העצים יוצבו כאמור זקופים ואנכיים לחלוטין בבורות ,אלא אם כן נדרש אחרת במפורש ע"י
המתכנן.
יש להקפיד על יישור הגזע וייצובו בעת השתילה ולוודא יישורו יומיים-שלושה לאחר הנטיעה.
יש להציב את העץ כך שצידו הטוב ביותר יראה ו/או בהתאמה לפונקציה אליה הוא נשתל
(ביחס למדרכה ,מבנה וכד').
תמיכת העצים:

מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה (במידה ויש כאלה) יוסרו במועד
עליו יורה המפקח/האגרונום.
הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט המתכנן (בהתאם למיקום נטיעת
העצים) ובגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ.
יובהר כי ב מקרה של סמוכות עשויות עץ ,עליהן להיות מעץ מחוטא ,שלמות לכל
אורכן וללא סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים.
למען הסר ספק ,התמורה עבור אספקה והצבת הסמוכות אינה כלולה
במחיר סעיף זה ותימדד בנפרד בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.
מייד לאחר הנטיעה יש להשקות את העצים ידנית עד עומק בית השורשים (גם במידה
וקיימת מערכת השקיה).
עם גמר הנטיעה יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:

במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים ,ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו
או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" בריכוז מינימאלי
 ,40%להגנה מפני פגיעות קרינת השמש ,זאת עד לקליטת העצים.
תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ו/או בעת נטיעתו ,לרבות חידוש
גיזום בענפים שניזוקו ,טיפול בפצעי גזע ומריחת משחת גיזום וכל פעולה
נוספת אשר ידרוש המפקח/האגרונום.
מילוי אדמה גננית בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש הראשון
שלאחר הנטיעה ,עד למפלס הקרקע המתוכנן.
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הסדרת שטח העבודה ,לרבות ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה.
התקנת סמוכות ,כאמור לעיל.
התקנת והפעלת מערכת ההשקיה בהתאם לתכנית וכאמור לעיל.
טיפול ,אחזקה ,קליטה ואחריות
תקופת האחריות לקליטה הינה שנה אחת ( 12חודשים קלנדאריים) מיום הנטיעה.
בתום תקופת האחריות כהגדרתה בס"ק ,יערך סיור מסירה בהשתתפות נציג הקבלן ,נציגי
המזמין ,לרבות :המתכנן ,האגרונום ,המפקח ,נציג מחלקת הגינון מטעם עירית ירושלים.
בתוך  14ימים ממועד עריכת פרוטוקול המסירה ,יבצע הקבלן – באחריותו ועל חשבונו,
ומבלי שתשולם לו כל תמורה נוספת בגין ובקשר עם כך – את מלוא ההשלמות ו/או
התיקונים כפי שנקבע בפרוטוקול המסירה.
בכפוף לאישורו של המפקח כי הקבלן השלים ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ,במלואן
ובמועדן ,לרבות ביצוע כל השלמה נדרשת כאמור ,ישחרר המזמין את הקבלן מאחריותו
לעצים וזו תעבור לידי העירייה.
מובהר כי במידה ובמהלך שנת האחריות העץ יתוחזק ויושקה ע"י העירייה ,לא תהייה לקבלן
כל טענה או השגה על אופן טיפול העירייה בעץ והדבר לא יוריד מאחריותו לעץ וזאת גם
עם העץ לא נקלט/נפגע בתקופת האחזקה ע"י העירייה.
על הקבלן ובאחריותו לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות עד למסירה סופית של
הפרויקט ,לרבות:

השקיה במועדים קבועים ובכל כמות נדרשת בהתאם לתכנית ההשקיה
השנתית של המתכנן ובהתאם למזג האוויר .עלות המים תהיה ע"ח הקבלן
עד למסירת העבודה בכללותה לאחזקת העירייה.
דישון אורגני ו/או דישון כימי במועדים קבועים בהתאם למצע הגידול
ובהתאם להנחיות המפקח/האגרונום ,החומרים והעבודה ע"ח הקבלן.
טיפול מונע/נגד מזיקים ומחלות וכל הנדרש לשמירת בריאותו של העץ ,
החומרים והעבודה ע"ח הקבלן.
גיזום העץ ,לרבות הסרת ענפי שלד זמניים ,כחלק מביצוע עבודות עיצוב
שלד העץ ,הכל עפ"י הנחיית המפקח/אגרונום.
ייצוב העצים ותחזוקת אמצעי התמיכה.
לקראת תום תקופת האחריות ,הקבלן יעקור ויסלק עצים אשר לא נקלטו
וזאת רק לאחר שהורה על כך המפקח/האגרונום ובמקומם יינטע עץ שווה
ערך אחר .למען הסר ספק ,שתילת מילואים תבוצע ע"י וע"ח הקבלן גם
במקרה שעץ נגנב או מכל סיבה אחרת עליה יפסוק המפקח.
שמירה על ניקיון מעשבייה רעה בכל שטחי הנטיעה.
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הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח/האגרונום.
 .1תכולת המחיר
מחיר היחידה כולל את כל העבודות ,החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ ,לרבות כל
המפורט מעלה ובכלל זה :הצבת העץ ונטיעתו ,תמיכת העץ בסמוכות לפי פרט ,השקיה (מים
ע"ח הקבלן עד מסירה סופית להרשות המקומית) ,אחזקה ואחריות עד המסירה.
מדידה :יח' (עץ)

 41.08סמוכות לעצים
מידות :קוטר  8ס"מ ,גובה  2.8מ'
תכונות החומר :עץ אורן מקולף מחוטא ,שלם לכל אורכו ,בחתך עגול אחיד וללא
סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים.
אופן מדידה :לפי יחי' (יחידה כוללת  3סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת).
העבודה והמחיר כוללים  :אספקה והצבת הסמוכות ,השחלת שטיכמוס ,קשירה לעץ.
מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה (במידה ויש כאלה) יוסרו במועד עליו
יורה המפקח/האגרונום.
הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל (בהתאם למיקום נטיעת העצים)
ובגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ.
ה סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן ייטמנו בקרקע בעומק  0.5מ'  3 -סמוכות לכל עץ.
עליהן מושחלת צינורית שקופה אלסטית (שטיכמוס) באורך  25ס"מ.
הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח ,במרחק  15ס"מ לצידי העץ .הקשירה תהיה
בצורת  , 8בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.
 41.09מגביל שורשים
רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע.
מידות :גובה  150ס"מ
תכונות החומר :יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיבים לא ארוגים מחוברים
בחום .עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי .DIN4062
אופן מדידה :מ"א
העבודה והמחיר כוללים  :אספקה והובלת החומרים ,התקנה לפי הוראות יצרן.
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ככלל ,לא יותקנו מגבילי שורשים אלא אם תינתן הוראה מפורשת בכתב לגבי
התקנתם .זאת ,כדי לא להגביל את צמיחת העצים באותם מקומות שניתן לשתול
עצים ללא מגבילי השורשים (המפריעים להתפתחות העץ בטווח הארוך) .בבורות
שתילה בתווך עם תשתיות ,בעצים הקרובים לקירות תמך ומבנים  -אך ורק במקומות
שיורה עליהם המפקח ,בתאום עם האדריכל ויועצי התשתיות  -יותקנו מגבילי
שורשים ,בגובה ובקוטר לפי הנחיית המפקח .בצמוד לקירות יש לקבל את אישור
קונסטרוקטור להנחת מגביל השורשים.

 41.10מערכת אוורור הקרקע
בבורות נטיעה לעצים ברצועת הרחוב ובמדרכות.
תיאור כללי
מערכת אוורור השורשים מסוג  ,AIRMAX 45בנויה מ  8 -צינורות פוליפרופילן
ממוחזר קשיח שקוטרם
 80מ"מ ואורך כל אחד  105ס"מ .ייחודה של המערכת בכך שפני הצינור מחוררים ב
 45%משטחו לצורך
מעבר אוויר וחמצן דרכו.
הצינורות יהיו נתונים בשרוול יריעת סינון ייעודית למניעת חדירת חומרים דקים
מהקרקע שסביבו ולתוכם.
מהמערכת התת-קרקעית יעלו  2צינורות מעלה לפני הקרקע בקצותיהם ,מחוץ
לקרקע מכסים בעלי פנים
מסורגות על מנת ולאפשר כניסת ויציאת אויר בצנרת.
תפקידי המערכת
אוורור תת -הקרקע שבאזור בית השורשים שבקרבת העץ והעשרתה בחמצן.

הסבר כללי לאופן ההתקנה
התקנת המערכת תיעשה לפי פרט המתכנן והוראות היצרן 6 :צינורות יחוברו יחדיו
באמצעות  2מחברי T
ו –  4מחברי ברך  90°ייעודיים ליצירת מלבן סגור לפי צילום מצורף.
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שני צינורות נוספים יחוברו בניצב אל המלבן אל מחברי ה  Tכמופיע בצילום .פתחם
יהיה פקוק במכסים
מסורגים שיבלטו  2-4ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים בגומת העץ.
אופן המדידה והתמורה
לפי אורך צינור מבוצע בפועל במ"א כולל את אספקת הצנרת ,המחברים והמכסים
וכל העבודות הדרושות
להתקנתם לפי הוראות היצרן והמתכנן ופרט ההתקנה.
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 41.11העתקת עץ
עבודות הכנה להעתקת העץ.


אישורי העתקה ,סימון העץ ,הכרת שטח העתקה ושטח הנטיעה הסופית.

על הקבלן ובאחריותו לקבל בכתב את האישורים להעתקה מהרשויות המוסמכות (פקיד היערות).
מיקום 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 תת קרקעיות שעל ולות להינזק .באחריותו לתאם עם הגורמים הנוגעים בדבר כמו חברת
חשמל ,בזק ,כבלים ,מחלקת רמזורים ,מחלקת מים וניקוז וכו' .כל נזק שיגרם לתשתית תת קרקעית
יתוקן מיד באחריות הקבלן ועל חשבונו.
במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת קרקעיות רשאי המפקח לדרוש מהקבלן ועל
חשבונו 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.
על הקבלן בעת ביצוע העבודה להיות מבוטח ביטוח מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צד ג' .גובה הכיסוי
ייקבע 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.
על הקבלן לתאם מראש חיבורי מים לצורך השקיית העץ המועתק ולהתקין מראש חיבור מים ,כולל
רכישת 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.
על הקבלן לסמן לפני העתקת העץ את מיקום הצפון ע"ג גזע העץ באופן בולט ובלתי מחיק ,באזור
צוואר 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.
על הקבלן לארגן את כל הציוד הדרוש להעתקה מראש על מנת למנוע תקלות העלולות לגרום לפגיעה
בעץ ביום העתקה (שלב  ,)2לרבות תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות והכבילה הדרושים לשם ייצוב
העץ באתר השתילה.
הקבלן יסמן בעזרת יתד סימון עגול (בעובי  10מ"מ) בגובה הבולט  80ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום
נטיעת העצים החדשה ,היתד תסמן את מרכז הגזע .המיקום יסומן בלוויית המפקח.
 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.
כשבוע לפני העתקה על הקבלן להכין גומה סביב גזעי העצים ,ולהשקות לרוויה את
העצים המיועדים להעתקה.
א .גיזום:
 העצים הינם צעירים ובעלי נוף מועט .יש להשתדל להימנע מגיזום העצים ולהעתיקם על נופםהמלא .במקרה הצורך יאושר גיזום נקודתי ע"י המפקח ויבוצע לפי הנחיותיו .גיזום העצים יבוצע
ע"י גוזם מוסמך ומקצועי ,על הקבלן לקבל את אישור המפקח להעסקת הגוזם ,למפקח שמורה
הזכות לפסול  /לאשר כראות עיניו את 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 ענפים /זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה ,יש לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש
להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ בשלמותם ,העיקרון המנחה הוא
שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם (אין להשאיר זיזים) וענפים/גזעים שילדיים יושארו שלמים
ובלתי גזומים .בכל מקרה אין לגזום ולהסיר יותר מאשר משליש מנפח העץ ויש להימנע מפגיעה
ויצירת פצעים בקליפת הגזע והענפים בעת ביצוע הגיזום.
 כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"יהמפקח.
 ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" ,ריכוזמינימאלי .40%

ב .עטיפת הגזע המרכזי:
למניעת פגיעה בגזע בעת העתקה על הקבלן לעטוף בבד יוטה (כותנה) חום או לחילופין
ביריעה גאוטכנית את הגזע הראשי.
ג .כיסוי נוף העץ המועתק ביריעת צל:
במידה וההעתקה תתבצע בחודשים החמים (שלא כהמלצתנו) ,יש לכסות את נוף העץ
למניעת דיות יתר .יש לכסות את כל עלוות העץ ביריעת צל  ,50%רשת צל זו תשמש
לפחות  14ימים לאחר העברת העץ למקומו הסופי ,או בהתאם להוראות המפקח.
ד.

ריסוס נגד מזיקים:

במהלך תקופת ההמתנה להעתקה ואחרי פעולות ההכנה יש לדאוג לריסוס העלווה בחומרים נגד
כנימות עלה/פיטריות /מזיקי גזע לפי הוראות המפקח בלבד.

 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. על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית לכיסוי (שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח),העדיפות היא 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 בעל כף צרה ,ציוד לחיתוך שורשים ידני ,חומרי ריסוס ,ניילון ניצמד וכו'.
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 עם הקבלן ורק אחרי שהמפקח משוכנע כי הקבלן מוכן עם כל הציוד הדרוש.
עבודות העתקה יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.
אופן ניתוק בית השורשים:
 על הקבלן לחפור ברדיוס של לפחות  1מ' ממרכז הגזע .הפעולה תבוצע באיטיות ובזהירות תוךהתקדמות מהחוץ כלפי פנים.
 על הקבלן לחפור לעומק של כ 1 -מ' סביב הגוש ובמרחק של כ 1 -מ' ממרכז הגזע (ובהתאם לגודלבית השורשים והוראות המפקח בשטח) .החפירה תבוצע בניצב לרדיוס הגוש כך שיהיה חיתוך נקי
של שורשים .על הקבלן להיערך לגיזום ידני – מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן ידני
בעזרת משור מכני ,עתים מושחזי ם ,מזמרות וכו' .אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או שבירה גסה
של שורשים היקפיים.
 בגמר חיתוך השורשים יש למרוח כל חתך שורש שקוטרו עולה על  2ס"מ במשחת גיזום מסוג"לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.
 מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על הקבלן לרסס את אזור החפירה נגד פטריות בחומריםהבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל  1ליטר מים  +פוליקור  550במינון של 0.1%
בתמיסה ,יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף ,בנוסף יש לרסס בהורמון
השרשה מסוג  KIPAבריכוז של.ppm 2,000
 בעזרת מחפרון יש לנתק באיטיות ובז הירות את חלקו התחתון של גוש השורשים ,הפעולה תבוצעבהדרגה מכל צידי הגוש.
 עם השלמת הרמת הגוש וחשיפתו על הקבלן לעטוף את כל גוש השורשים בכל היקפו ותחתיתוביריעת "ניילון נצמד" ולהדקו באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית גוש השורשים.
 העברת העץ.
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העברת העץ תב וצע בעזרת משאית מנוף כנדרש ,הנפת העץ לא תתבצע מגזע העץ בשום מקרה.
ההרמה תתבצע מתחתית גוש האדמה בלבד.
את ההעברה יש לעשות בצורה איטית ורצופה כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים ויישאר
בשלמותו.

העצים יועמסו על גבי משאית בעלת דפנות פתוחות ,עיגון העץ למשאית יעשה ע"י
חגורת בד בלבד למניעת חבלה בגזע.
גוש השורשים יונח בצורה אנכית כשגזע העץ זקוף על משטח הסעה בעל כושר הובלה
כנדרש ,קשור ומהודק ויוסע למקום הנטיעה באיטיות ,תוך נקיטת כל אמצעי
הבטיחות הנדרשים ,ההעברה תבוצע תוך  3שעות מניתוקו מהקרקע.
 בור הנטיעה ונטיעת העץ.

ג ודל בור הנטיעה ייקבע בהתאם לקוטר גוש השורשים .מידות הבור :אורכו ,רוחבו
ועמקו יהיו גדולים ב 1/3 -ממידות גוש השורשים המועתק.
על הקבלן לחפור ו/או לחצוב מבעוד מועד את בור הנטיעה.
אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה ,חומר החפירה /
חציבת הבור יפו נה מהשטח לאתר שפיכה מאושר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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.
טרם הנחת העץ בבור הנטיעה ,יש להסיר לחלוטין את הניילון הנצמד ולהניח את גוש שורשי העץ
במרכז הבור על גבי שכבת המצע כמפורט מטה.
העץ יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה ,חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת
בקומפוסט מאושר העונה על תקן  801בשיעור  .5%תוך הקפדה על גובה צוואר השורש הסופי כך
שיתאים לפני השט ח הקיימים ובהתאם לכיוון הצפון המקורי ,אלא אם נתנה הוראה אחרת
מהמפקח .כל זאת בשעה שהעץ 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.
כאשר מסתיים שלב מילוי האדמה והעץ עומד יציב ,יש להסיר את הקשירות .יש להניח את קו
הטפטוף במעגלים כך שיכסה את כל השטח מעל לבור הנטיעה ,יש לקבע את הצינור לקרקע בעזרת
יתדות עיגון מתאימות ולבדוק את תקינות מערכת ההשקיה שהוכנה מבעוד מועד .לאחר מכן יש
לפזר שכבת כפיסי עץ (רסק גזם) מעל כל שטח בור הנטיעה על גבי שלוחות הטפטוף ,עובי השכבה
לפחות  10ס"מ.
על הקבלן לבצע עבודות תמיכה ייצוב וכבילה מייד עם סיום השתילה במידת הצורך .למען הסר
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הספק ,שיטת הכבילה תיקבע ע"י מהנדס הפרויקט.
על הקבלן להפעיל את מערכת ההשקיה כך שתישמר לחות בכל הגוש המועתק ומאידך שלא יוצף
הגוש.
 טיפול ואחזקת העץ המועתק באתר הנטיעה הסופי.
אחזקת העץ המועתק תעשה במסגרת אחריות הקבלן ( 12חודשים) מיום ההעתקה ועד יום המסירה
הסופית ללא כל תוספת מחיר ,על הקבלן לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות לרבות:
א .עבודות השקיה –
יש לדאוג להשקיית העצים לפי התכנית הבאה:

חודש  :12,1-2פעמיים בשבוע למשך שעה אחת כל פעם ( 1ליטר/מ"ר/יום).
חודש  :10-11 ,3-4פעמיים בשבוע למשך שעתיים כל פעם (1ליטר/מ"ר/יום).
חודש  :5-9פעם בשבוע למשך שש שעות כל פעם ( 8ליטר/מ"ר/יום).
יודגש כי נושא ההשקיה הוא חיוני להצלחת ההעתקה!
ב.

עבודות גיזום.

ג.

ריסוס נגד מזיקים ומחלות.

ד.

דישון.

ה.

ייצוב העץ.

ו.

הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח.

 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 ,מדשאה ,שיחים ,קירות בנויים ,מדרגות ,מערכות השקיה וכו'.
הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק שיגרם תוך כדי עבודת ההעתקה.
המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק ,החלטתו תהיה
סופית ותחייב את הקבלן.
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 41.12הוראות לטיפול ואורטופדיה בעצים -מפרט שהועבר ע"י האגרונומית ד"ר
רקפת הדר גבאי

מפרט והוראות מיוחדים בנוגע לעצים לשימור

 -מפרט זה בא בנוסף למפרטים

המופיעים בגוף סקר העצים.
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3.2מ' לפחות מהיקף
הגזע ובאזור היטל הצמרת (במידה והוא יותר גדול מרדיוס  3.2מ' מומלצת שמירת
מרחק גדולה יותר כקוטר היטל הצמרת!)– כלומר המעגל שקוטרו כקוטר הצמרת
בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע .בתוך מעגל
זה אין עבודות כלל והוא סטרילי
במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה
קרשים אופקיים או אסכורית או שוו"ע .הגדר תקיף את העץ במרחק  3מ' מהיקף גזעו
מכל כיוון ותתנשא לגובה  2.5מטרים .סך הכל 65 -עצים לשימור במקטע.
עצים מחטניים -עצי אורן וברוש ,הינם רגישים לעבודות סביבם ולכן מרחק סטרילי
מעצים אלו יהיה ככלל  4מ' לכל כיוון וכן יהיה מרחק גדר השימור מהם
עם זאת ,במידה וקיים צורך תכנוני מוכח לעבודות בקירבה רבה מזו ,ניתן להתקרב
מעבר לכך מכיוון צלע אחת בלבד ובלבד שבשאר הצלעות נשמר מרחק כמו בסעיפים
.1,2
גידור ייעשה סביב העץ מכל הכיוונים במידה והעץ בתוך תחום עבודות ,רק לעצים אשר
מ צויים מחוץ לתחום העבודות ומשיקים איליו רק בכיוון אחד -תיושם גדר אורכית
בלבד.
שלטים עץ לשימור לפי דוגמא מצורפת יוצבו בכל צלע גדר היקפית וכל  10מ' על גדר
אורכית.
יש לקבל מהאגרונום ומפקיד היערות העירוני אישור לגוזם המומחה שנבחר לביצוע
עבודות להלן .הגוזם יהיה בעל תעודת גוזם מומחה ויציג עדויות כתובות לניסיון
בפרויקטים העוסקים בשימור עצים שיש ביניהם עצים גדולים וותיקים .
גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד .
גיזומים ועבודות ייעשו בהתאם לפרקים הבאים במפרט זה -פרק ב' :סניטציה דילול
ענפים והפחתת משקל .פרק ג' :ניקוי רקבונות ומריחת משחה ,פרק ד'_ כבילת ענפים.
יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקייה לפחות
פעמיים בחודש במשך הקיץ ובהתאם להנחיות מתכנן השקייה .
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במידה ויתגלו בחפירה לצורך הפיתוח שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי
מסור חד ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי פטרייתי
(פונגציד) ולאחר התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש
 2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת
רק בנוכחות הגוזם המומחה מלווה העבודה או מפקח האתר ורק לאחר קבלת אישור
האגרונום להליך .ורק בהתאם לסעיף  3לעיל.
הגוזם המומחה יהיה נוכח באתר בכל עת של חפירות כדי שיבצע חתכים ישרים ולא
יתאפשרו קריעת שורשים ועבודה ללא חיתוך מסודר של שורשים  .קריעת שורשים
עלולה להביא לתמותת עצים לשימור.

פרק ב' :סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל (,יבוצעו בהתאם לצורך ולפי הנחיית
אגרונום ,יש להכליל בכתב כמויות)

 . 1פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט הכללי על ידי הגוזם המומחה
תוך הפעלת שיקול דעת מ קצועי ובפיקוח עליון של האגרונום.
 .2יש לבצע סניטציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול
ענפים ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל
מידי שכן אז תהיה סכנה מוחשית להינתקות ענפים  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ.
אין לבצע גיזום גובה והותיר חלקו התחתון והאמצעי של העץ ריק מענפים .אין לגזום
חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין
אנשי המקצוע (גוזם ואגרונום).
 .3יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת
הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע
בנוף העץ ,ענפיו וגזעיו.
 . 4כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב.
פרק ג' להלן.

פרק ג' :ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
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.1ניקוי רקבונו ת בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות
ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.
 . 2אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
 .2משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק -בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד
מקומות החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
 .3משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
 . 4כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.

פרק ד' :כבילת ענפים ( יבוצעו בהתאם לצורך ולפי הנחיית אגרונום ,יש להכליל בכתב
כמויות)

 .1כבילות יבוצעו בין ענפ י כובד .ברגי ההברגה יהיו מגלוונים בעובי  16מ"מ .טבעות
הקשירה יהיו בעומס  3טון ועם הברגה פנימית מתאימה 16 -מ"מ .כבלי הפלדה בעובי
 8מ"מ וכן חבקים  8מ"מ לכבל הפלדה.
 . 2קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי
טיפוס מתאים ויציב.
 .3יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות ,ולקשר בכבלי המתכת
וחיזוק על ידי חבקים.
 .4לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים.
 . 5כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונגציד או במשחת גיזום המכילה
פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.
 .6מיקום הכבלים  ,הזוויות המדויקות ביניהם  ,גובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם
המומחה הנבחר בלבד בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץ.
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 . 7יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנקודת
עיגון חיצונית ,לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע :גוזם מומחה,
קונסטרוקטור ואגרונום.
 . 7במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס יש לנקות על פי פרק ג' לעיל.
 . 8מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכבלים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת
כבלים מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונום והגוזם
המומחה ולבצע גיזום הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.
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 41.13מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי
כללי
 .1ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות
המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות
לביצוע תקין.
התחלת הביצו ע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית
מעודכנת ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח ,אשר תישא את החותמת "לביצוע".
 .2על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ,AS MADE
כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע( .בפורמט דיגיטלי – תכנת אוטוקד).
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים
להתקנתם ,וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ,בתכנית ובכתבי
הכמויות.
הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח,
כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור
המפקח על השלב המבוצע.
מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא
על ידי משרד הביטחון – פרק .41.03
 .3במידה ובאזורי הפרויקט קיימים ראשי מערכת ומחשבי השקיה ,יש לפרקם
ב צורה זהירה ולהעביר למחסני העירייה ,העבודה תעשה בתאום עם האחראי על
ההשקיה בעיריית ירושלים.
 .4במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשקיה הקיימת בגבולות השטח
המתוכנן
יש לחבר המערכת הקיימת לחדשה בהתאם להנחיות הנהלת הפרויקט ומתכננת
ההשקיה
 .5מחירי היחידה כוללים :אספק ה ,התקנה והפעלה מושלמת של הציוד ,עבודה,
אביזרי חיבור הנדרשים ,הוצאות ישירות ועקיפות ,ביצוע מלא של כל המתואר
במפרטים ואחריות טיב.
 41.13.01ביצוע מערכת השקייה
מעברי שבילים ,מדרכות ,קירות וכבישים
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 .1בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,ריצוף ,כביש וכו' יש לפתוח בהם ,מעבר צר
להנחת השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר את
המצב לקדמותו .עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד .על
הקבלן לתחזק את החציות ,כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור .הכל על חשבון הקבלן.
תיקון מדרכות ,אבני שפה מסוגים ש ונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים
חדשים ,יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
 .2שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע
עמיד למים.

 .3השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.
שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח – על הקבלן לגלות את הקצוות ע"פ
הנחיות המתכנן והמפקח ,לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה
ואין .עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי
עבודות אחרות.
 .4שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה – יהיה מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים
בקוטר מינימלי  110מ"מ דרג  10או בהתאם לתכנית.
ראש השרוול בעומק  100ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.
במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.
שרוולים במדרכות ,ריצופים ומפרצי חניה – עשויים פוליתילן ללחץ מים בקטרים
 75-50מ"מ דרג  6או פוליתילן ללחץ מים בקוטר  110מ"מ דרג  ,10בהתאם
למצוין בתכנית וכתב הכמויות .ראש השרוול טמון בעומק  40ס"מ.
השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.
 .5שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין
בתכנית.
 .6המדידה :שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.
המחיר כולל :אספקה ,הנחת השרוול ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים וחוט משיכה ואת
כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

תאי בקרה
 .1כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו
בתוך תא הביקורת .המכסה בגובה הריצוף.
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מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה ,יהיה מינימום  20ס"מ.
בתחתית הבריכה ,תהיה שכבת חצץ בעובי  10ס"מ.
הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  20X20ס"מ ,לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח,
הבטון מסוג ב ,20 -או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.
 .2בריכה במדרכה – בריכת בטון בקוטר  60ס"מ או  80ס"מ עם טבעת ומכסה דגם
"מורן"
של וולקן או ש"ע .כיסוי פני המכסה יהיה בהתאם להנחיות האדריכל.
בריכה בשטח גינון – בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.
מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".
 .3המדידה :יחידה – תא ומכסה
המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ,מצע וכל העבודות הדרושות.

 41.13.02צנרת פוליתילן
מחברים
 .1יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
 .2כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן ,למערכת המטרה ,קווי טפטוף
או
מתחת לריצופים ,כבישים וכו' ,יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון"" ,פלסים" או ש"ע.
חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " M16פלסאון" ש"ע .אין להשתמש
בתחיליות
ומחברי שן.
חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".
 . 3המדידה :צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.
מחיר היחידה כולל :אספקת החומר ,חפירה לעומק הנדרש ,הנחת הצינור,
אביזרי חיבור  -מצמדים ,ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים ,כיסוי התעלה,
בדיקת
הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.
לא י שולם בנפרד עבור מצמדים ,רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור
ולא
תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה ,כתוצאה מהתפצלויות נוספות
בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
צינור הפוליאתילן באזור סלעי (אשר עלול לגרום חבלה לצינור) ,ירופד בחול והכל
כלול במחיר היחידה.
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פרישת הצנרת וחיבורה
 .1צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה) .צנרת שלא
עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.
 .2צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .צינורות זהים בקוטרם,
יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
 .3קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר .
 .4כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  25מ"מ.
ממטירים
 .1ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  20ס"מ משולי הדשא.
 .2ממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל-נגר פנימי .כולל במחיר היחידה.
 .3אל נגר-חיצוני יורכב ,במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר .לאחר
שהורכבו הממטירי ם בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.
המחיר כולל :אספקת אל -נגר ,פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח ,הרכבת אל-נגר
ואחר הרכבת הממטיר מחדש.
 .4מדידה :יחידת ממטיר קומפלט.
מחיר יחידת ממטיר וגיחה כוללת :אספקה ,התקנה ,אבזרי חיבור ,הכל בהתאם
לנדרש .סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח.
קווי טפטוף
 .1כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת ,נכונות גם
כאן .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
 .2שלוחות הטפטוף יה יו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  16מ"מ ספיקת הטפטפת 2
ל יטר/שעה .הטפטפת אינטגרלית בצינור.
 .3בכל השיחיות יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
 .4הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.
הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  30ס"מ כשהם צמודים
לשולי הערוגה (לחגורת הבטון) .קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  32מ"מ ,אם לא
נאמר אחרת בתכנית.
 .5כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בבריכת ניקוז או
במצמד  +פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית .קצוות אחרות של צינורות מחלקים
ומנקזים י סתיימו במצמד  +פקק ולא בקיפול הצינור.
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 .6קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.
 .7פרטים מוגנים בבריכת הגנה ,כולל מכסה בקוטר  30ס"מ מינימום ,מסוג המשווק
ע"י "עומר" או ש"ע .האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון.
בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.
 .8בשיחים -יונחו הקווים לאורך השורות ,מעל פני הקרקע טפטפת לשיח ,אלא אם
צוין אחרת .קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני ,הקווים יהיו ישרים
ללא חזרות .הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן
לפני הביצוע.
 .9פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .השלוחות ייוצבו
ברזל מגולוון  6מ"מ בצורת ח באורך  30ס"מ או ע"י מייצבים
ביתדות
סטנדרטיים ,כל  2.0מטר.
 .10בשטחים מדרוניים  -שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת
השיחים .במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל
צמח.
 .11המדידה :שלוחת טפטוף במטר אורך.
מחיר יחידה כולל :אספקת חומר ,אבזרי חיבור ,חפירת תעלות ,פריסת הצנרת,
ושלוחות הטפטוף הרכבתה ,הצנעתה ,ווי ייצוב – הכל בהתאם לנדרש.
במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל ל קווי הגובה ,יתקין הקבלן על חשבונו
תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.
 .12לעצים  -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש .מסביב לכל עץ
תצא טבעת מצינור טפטוף  ,טפטפת  3ליטר/שעה.
הכוללת 10 :טפטפות לעץ ,ו 15 -לדקל אם לא נאמר אחרת ,המקיפה את הגזעבמרחק
 30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב  3 -יתדות כנ"ל.
ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.
מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח
ע"י הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות.
תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה .הצינור המחלק יעבור בתוך
שרוול .ממנו יצא צינור עיוור  16מ"מ לגומה ,בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.
המדידה :טבעת טפטוף -לפי מטר.
המחיר כולל :אספקת צנר ת ,אבזרי חיבור ,מייצבים ,הרכבה וייצוב הטבעת סביב
העץ ,חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

116

ראש מערכת (ראש בקרה)
 .1מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים .מיקום הראש,
צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.
 .2מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות
המוסמכת.
 .3לכל ראש יורכב ברז כדורי ".3/4
 .4מגופים ה ידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט
בתכנית.
מקוטר " 1ומעלה יהיו עשויים מברונזה ,עליהם מורכב ברזון תלת דרכי ,שסתום
אנטי ואקום " 1/2ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית.
 . 5במסנן כניסת המים ויצי אתם יהיה באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן
לקרקע ויכיל מדכנים למדידת לחץ ,או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.
 .6בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.
 .7מדידה :ראש מערכת קומפלט –יחידה.
המחיר כולל :אביזרים ,מגופים ,אביזרי חיבור ,אספקה ,התקנה ,חיבור ראש
המערכת למקור המים ,למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח ,אחריות טיב וכל
העבודות המפורטות הדרושות.
 .8כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו ס וג (מגופים ,ווסתים וכו') ,אלא
אם
צוין אחרת בתכנית.
 .9ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ( מז"ח ) יורכב מעל פני הקרקע
בהתאם לפרט בתכנית ( .לא מ חויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת ).
המחיר כולל :מז"ח 2 ,מגופים בקוטר המז"ח ,ברז גן " ,3/4רקורדים ,אבזרי
חיבור ,ארגז הגנה בהתאם 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.
ארון ראש מערכת
 .1הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע .הכל בהתאם למופיע
בתכנית ,בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח.
 .2ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום
הראש.
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 .3אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים,
לפחות  15ס"מ מהדופן .אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים
ומאוזנים.
 .4גודל ה ארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת
על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון ,במקרה שמידות
ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון ,יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב
ביניהם ,על חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.
 .5ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות .MASTER
על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב-בריח" ,בהתאם לדרישות מחלקת גינון.
 .6הארון יהיה מרוחק כ 40 -ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.
השטח שבין הארגז לאבן שפה יכוסה בשכבת חצץ ,או טוף בעובי  10ס"מ .משני צידי
שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע  .אבן התיחום של הערוגה תהיה
בהתאם לתכנית האדריכל.
 .7התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  50ס"מ באורך ורוחב המתאימים
למידות הסוקל ופילוס האדמה בתחתית הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי
מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל 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.
מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק .יש לפזר את המילוי בצורה
אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.
 . 8מדידה :קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב
הכמויות .מחיר הא רון כולל :אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר
היחידה ,מנעול מסטר .שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון.
סביב ארון ראש המערכת ומחשב השקיה יורכב חבק הגנה ממתכת  +מנעול.
בקר ההשקיה
 .1מחשב המחיר כולל :אספקת המחשב ,הרכבה ,כל האביזרים והדרושים
להפעלה
תקינה ,חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך.
המחיר כולל :תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז ,לרבות אספקה והתקנה
של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום
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עם
עם קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח.
הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות
בכמויות.
 .2המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.
בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה למי פיקוד  .הכוללת חיבור צינורית מי
פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית בגוף המגוף (לא
מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת)
מדידה :סולונואיד – יחידה.
ס ולונואידים :המחיר כולל אספקה ,חיבור למגופים ולמחשב ,הרכבה על פס
סולונואידים ,הכלול במחיר היחידה .הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.
סיום עבודה
 .1לאחר תקופה של  6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן לסתום
את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות
המפקח .במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם
לשינויים
שנעשו בשטח בזמן הביצוע.
 .2יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה
הנתונים למתכנן או למפקח.
ולהגיש
 .3בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  AS MADEבדיסקט
בתוכנת אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה ,כולל מידות ,קטרים,
צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת .כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.
התכניות תימסרנה למזמין כ 14 -יום אחר גמר העבודה ,לפני חשבון סופי.
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
 41.14פרט השקיה –  BUBBLERפרישת הצנרת וחיבורה
פרט  AG 33יהיה בשימוש בבורות לעצים בריצוף
 .1צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה) .צנרת שלא
עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.
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 . 2צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .צינורות זהים בקוטרם,
יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
 .3כל בבלר יחובר לשלוחית בקוטר  25מ"מ.
מדידה :יחידת בבלר קומפלט.
מחיר יחידת בבלר גיחה כוללת :אספקה ,התקנה ,אבזרי חיבור ,הכל בהתאם
לנדרש .סוג הבבלרים יאושר ע"י המתכנן או המפקח.
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פרק  – 42ריהוט רחוב
 42.00כללי
פרק  42במ פרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות
בהתייחס לעבודות מתקנים ו ריהוט האתר ,אופני מדידה ,בקרת איכות וכמפורט בכתב
הכמויות.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ,ויכללו ,את כל הפרקים
הרלו ונטים של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.
במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות:


ריהוט חוץ

-

ספסלים

-

אשפתונים

-

ברזיות כולל מתקן שתיה לכלבים

-

מתקני אופניים

מחסום רכב מפלדה מגולוונת וצביעה לפי סטנדרט עיריית ירושלים כולל
מחזיר אור ויסוד בטון לפי פרט 41C
 42.01דוגמאות
מבלי לפגו ע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה ,על הקבלן להציג דגם ("אב טיפוס")
של כל אחד מהמוצרים המפורטים להלן לאישור האדריכל והמפקח.
אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור.
הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר .הקבלן יספק
את כל הדגמים על חשבונו.
 42.02ריהוט חוץ
תכולת העבודה והמחיר :אספקה של כל הריהוט ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים
הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה ,וכן את התקנתו כולל ביסוס
עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע\חיפוי\ריצוף למצב קיים .בברזיה – חיבור
למים קומפלט.
תכונות החומר  :כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות .המתכת
תהא מגולוונת וצבועה בתנור; העץ מטופל באימפרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן;
גמר בטון לפי המפורט.
121

ביצוע העבודה :ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן
הראשי וקבלן עבודות ה ריצוף ,ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן .יש לאשר
מיקומים מדויקים עם האדריכל לפני קיבוע והרכבה בשטח.
42.02.01

מתקן קשירה לאופניים לפי פרט C5

דגם :סטנדרט עיריית ירושלים ולפי פרט
מידות :צינור בקוטר  "2לפי פרט ולפי דוגמה קיימת
גמר :נירוסטה מוברש
אופן מדידה :יח'
42.02.02

אשפתון לפי פרט 21C

דגם :רותם ,מק"ט  3485תוצרת שחם אריכא או ש"ע
מידות :גובה  75ס"מ
גמר :מרקם כורכרי בהיר 9918
אופן מדידה :יח'
42.02.03

ספסל

דגם contour :שלושה מקומות כולל מאחז יד ,תוצרת  health & comfortאו ש"ע.
מידות :לפי פרט 11Cולפי סטנדרט ירושלים
גמר :לפי פרט 11Cולפי סטנדרט ירושלים
אופן מדידה :יח'

ברזיה נגישה עם  2ברזי לחצן בתוספת מתקן שתיה לכלבים
42.02.04
דגם :אביב ,מק"ט  2611תוצרת שחם אריכא או ש"ע
מידות :לפי מפרט יצרן ולפי פרט 3C
גמר :בטון צמנט אפור
אופן מדידה :יח'
מחסום רכב מפלדה מגולוונת פרט C41

42.02.05
לפי סטנדרט עיריית ירושלים כולל מחזיר אור ויסוד בטון
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פרק  - 51עבודות סלילה (עבודות הכנה וכריתת עצים)
 51.00כללי
פרק  51במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות
בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה ,אופני מדידה ,בקרת איכות וכמפורט בכתב
הכמויות.
העבודה והחומרים הנד רשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים
הרלוונטיי ם של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.
סעיפים המופיעים בכתב הכמויות ואינם מופיעים במפרט המיוחד יש לבצעם עפ"י
האמור במפרט הבין  -משרדי לעיל.
אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבין  -משרדי לבין המפרט המיוחד קיימת עדיפות
למפרט זה.
העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים הדרושים
לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.
פרק זה כולל עבודות הכנה וכריתת עצים.
 51.01תכנית עדות
בגמר העבודה יגיש הקבלן ,על חשבונו ,באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה ( AS

 ) MADEשל כל העבודות כפי שבוצעו על ידו למעשה .התכנית תסופק כסט תכניות על
נייר ועל מדיה דיגיטלית .התכניות תוגשנה לבדיקת המזמין והמתכנן ועל הקבלן לבצע
בהן את התיקונים וההשלמות שיידרשו על ידם .אי מסירת תכניות עדות משמעותה
אי סיום העבודה.
 51.02עבודות הכנה
תכולת העבודה והמחיר :כל עבודות ההכנה לפי הנחיות המפקח באתר.
אופן המדידה :נטו
-

כל עבודות ההכנה יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן.

 51.03כריתת עץ
אופן מדידה :יחי'
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תכולת עבודה ומחיר :כל הציוד הנדרש לצורך כריתה/עקירה מקצועית ,לרבות מנוף
ומשאית ,עבודה ,תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות ,תיאום וקבלת אישור
פקיד היערות ,ביצוע כריתה/עקירה לרבות שורשים ,פינוי למיקום קבוע/זמני/מטמנה
מאושרת עפ"י הנדרש בתכניות וכל המתואר בסעיף זה.
 ביצוע הכריתה ייעשה לאחר קבלת אישור מפקיד היערות ,בכפוף להנחיותיוובתיאום עם אגרונום.
 עץ שייכרת יחוייב בכופר תמורתו ע"ח המזמין. נטיעת עצים חלופיים כמוגדר בתיקון  89וכרוכה באישור מחלקת גננות בעיריה.הוראות מדויקות לנטיעה כוללות ,כאמור בתיקון :סוגים ,איכות ,כמות ,מועד ומפרט
טכני.
 פינוי והטמנת מינים פולשים מחייבים התייחסות מיוחדת ,והביצוע בכפוף להנחיותאגרונום ורט"ג.
 51.04ריסוס שטחי הריצוף והגינון בחומר הדברה
אופן המדידה :מ"ר
תכולת העבודה והמחיר  :אספקת תכשירי ההדברה ושימוש בכל כלי ואמצעי
הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.
-

לפי המפורט בסעיף  41.02הדברת עשביה
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פרויקט הרכבת הקלה ירושלים – קו ירוק
קטע 36

מפרט טכני מיוחד  -קונסטרוקציה

מהדורה מס' 1
יולי 2020

125

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר

02.00

הנחיות כלליות

 02.00.01תיאור העבודה והאתר
.1

.2

במסגרת ביצוע הפרויקט יבצע הקבלן עבודות בטון יצוק באתר ועבודת הכנה
והריסה .בין השאר יבצע הקבלן את העבודות הבאות:
.1.1

יציקת ראשי כלונסאות

.1.2

יציקת קירות תומכים לרבות יסודות

.1.3

יציקת מעקות בטון

.1.4

יציקת מהלכי מדרגות

.1.5

יציקת יסודות לעמודי  OCSותאורה

.1.6

עבודות פלדה

.1.7

עבודות שיקום בטונים קיימים

.1.8

כל עבודה אחרת המפורטת בפרקים האחרים של מסמכי ההסכם אשר
כוללת במלואה או בחלקה עבודות בטון יצוק באתר.

ביצוע העבודות מפורט במסגרת מפרט מיוחד זה ,המפרטים הכללים של חברת
נתיבי ישראל והתוכניות .הביצוע יעשה בשלבים בהתאם לתוכנית העבודה שיאושרו
ע"י מנה"פ ובכפוף להסדרי התנועה הזמניים המאושרים.

 02.00.02הסדרי ביצוע וביצוע בשלבים
.1

02.00.03
.1

.2

בכפוף למפורט בפרק ( 00מוקדמות) של חוזה זה ,על הקבלן להביא בחשבון כי
עבודות הבטון היצוק באתר בפרק זה יבוצעו בשלבים ובחלקים בהתאם לשלבי
ביצוע העבודה המתוכננים ולהסדרי התנועה והסטות התנועה שיאושרו על ידי
המזמין והרשויות המוסמכות.

הגשות
תכנית טפסות
.1.1

בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור תפרטנה תכניות
הביצוע של הטפסות את אופן הרכבתן .בתכניות יוצגו סידורים כלליים,
מימדים של פחי פלדה ,לוחות לבידים ,חומרי מילוי ופרטים נוספים.

.1.2

תכניות הביצוע יפרטו הנחה ,הקמה ,תמיכות זמניות ,הפסקות
יציקה ואופן ביצועם ,מיקום אינסרטים ,שרוולים ושאר
האביזרים הדרושים .כמו כן יסופקו תכניות או תיאור של
שיטות תמיכה.

תערובת בטון לאישור
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.3

.2.1

בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש
בזאת ,שלפני ביצוע העבודה על הקבלן להגיש בדיקות מוקדמות
לתערובות הבטון המוצעות ליציקות השונות .רק לאחר שאלה
תאושרנה והתערובות תאושרנה ע"י מנה"פ ,יוכל הקבלן
להתחיל ביציקות הבטונים הנדרשים .

.2.2

כל התערובות אשר יהיו בשימוש ,לפי חלוקה לרכיבים השונים ,יוגשו
למנה"פ לפחות  15יום טרם מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות
המתאימות המעידות על תכונות התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות
המפורטות במפרטים.

בדיקות מעבדה ותעודות
.3.1

בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש
בזאת כי הקבלן יגיש לאישור מנה"פ את כל תעודות הבדיקה,
א ישורי ספקים ותוצאות בדיקות המאשרים את התאמת כל
החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.

.3.2

תעודות תוגשנה ,בין היתר ,עבור :צמנט ,מוספים ,פלדת זיון,
חומרי אשפרה ,תעודות אישור לפלדה רתיכה ,חומרי שיקום,
בטונים ,הדבקה והגנה וכל שאר החומרים בשימוש .חומרים
לשיקום בטונים יה יו כמפורט במפרט זה או שווי ערך שיאושרו
מראש ע"י נת"י.

.3.3

חומרים אילו יהיו מתועשים מתוצרת היצרן אשר יוגש לאישור
מנהל הפרויקט ויובאו לאתר באריזות סגורות וחתומות.

.3.4

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

.3.5

במסגרת בקרת האיכות העצמית של הקבלן ,לכל החומרים
יבוצעו בדיקות מקדימות לבדיקה השוואתית של תכונותיהן
המתקבלות בפועל לבין הצהרות היצרן ואלה תוגשנה לאישור
נת"י.

02.00.04
.1

חומרים ודרישות כלליות
בטון
.1.1

דרישות החומרים כמפורט במפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל.

.1.2

סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה או במפרט מיוחד זה
ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים' .כאשר הוראות אלה חסרות ,יהיו
ערכי המחדל של סוגי הבטון היצוק באתר כלהלן:
 .1.2.1ב20 -

לבטון רזה.
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 .1.2.2ב40 -

.2

.3

כלונסאות ,ראשי כלונס ,קירות תומכים ,יסודות ,מעקות,
מהלכי מדרגות ,ולכל אלמנט שעבורו לא צוין סוג הבטון.

.1.3

הבטון בכל הרכיבים יקיים את התנאים הנדרשים בטבלה 3.2
האמורה בת"י  466חלק  1לרכיב מסוג .4

.1.4

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שמחיר היחידה באלמנטי הבטון
יורכב ממחיר עבור ביצוע האלמנטים בבטון ב 30-ובתוספת
התמורה לפי סעיף בכתב הכמויות ,עבור תוספת לבטון ב.40-

.1.5

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

צמנט
.2.1

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר ,פסולת וליכלוך .היצרן והמותג
יועברו לאישור מנה"פ.

.2.2

הצמנט בכל סוגי הבטון (פרט לבטון רזה) יהיה מסוג .CEM1 52.5N

.2.3

במידה והקבלן מעוניין לייבא צמנט עליו לקבל אישור מנה"פ מראש לחומר
וליצרן .הקבלן לא ישנה יצרן וסוג הצמנט במהלך העבודה ללא אישור
מנה"פ מראש.

.2.4

יחס מים צמנט לא יעלה על .0.4

אגרגטים
.3.1

עבור רכיבים המיועדים ליציקה באתר בשום מקרה לא יעלה הגודל
המקסימלי הנומינלי של האגרגט על  19מ"מ ללא אישור מפורש ובכתב של
מנה"פ.

.3.2

כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון
באלמנטים צפופים ,תתוכנן תערובת הבטון כשהיא מכילה אגרגטים
קטנים יותר ,אך זאת רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנה"פ.

.3.3

בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי ,האגרגטים ייבדקו כדי
להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על
הגבולות שנקבעו בטבלה  4.3.1בסטנדרט  ACI 318לפי דרגת חשיפת
האלמנט שבנדון.

.4

מים
מקור המים ע"פ דרישת המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

.5

פלדת זיון
פלדת זיון לכל הרכיבים השונים כולל כלונסאות ,ראשי כלונס ,יסודות ,קירות,
תהיה מצולעת רתיכה על פי דרישות ת"י ( 4466פ .)500W -במקרה של צורך
בריתוך  -סוג האלקטרודות יאושר מראש על ידי המתכנן ומנה"פ.

.6

אביזרי מתכת
שומרי מרחק ,כסאות ,תמיכות ,קשירות ,חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים
הדרושים כדי להציב ,לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויק,
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יעמדו בדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .עלות אביזרי המתכת יהיה
כלול במחרי היחידה הסעיפים השונים ולא ימדדו בנפרד.

.7

.8

שומרי מרחק (רוחקנים)
.7.1

שומרי מרחק יעמדו בדרישות מק"ט  02072של המפרט הכללי ,רוחקני
פלסטיק לא יאושרו.

.7.2

הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים .עלות הרוחקנים
תכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא ימדדו בנפרד.

.7.3

עובי כיסוי הבטון לקירות תומכים יהיה  50מ"מ.

.7.4

עובי כיסוי הבטון במעקות הבטון יהיה  40מ"מ.

.7.5

עובי כיסוי הבטון בכלונסאות יהיה  60מ"מ.

.7.6

מספר הרוחקנים לא יפחת מארבע יחידות למ"ר טפסה.

טפסות
יעשה שימוש בטפסות על פי מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור.

.9

חומרי אשפרה
חומרי ושיטות אשפרה ,ע"פ הדרישות בהמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

 .10רולקות (מעגילות)
בכל מקום המצוין בתכניות או לפי הוראת מנה"פ יש לבצע רולקות .הביצוע יהיה
ע"פ הנדרש במפרט הכללי של נתיבי ישראל .למען הסר ספק ,וכפי שמתואר
במפרט הכללי ,הרולקות יכללו במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדדו
בנפרד.

 .11קיטום פינות
 .11.1בכל פינות האלמנטים יבוצע קיטום.
 .11.2קיטום הפינות ייעשה על ידי סרגלים משולשים מחומר פלסטי.
הקיטום יהיה בחתך  2x2ס"מ  ,אלא אם מצוין אחרת בתכניות.
.11.3

02.00.05
.1

הקיטום יכלל במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדד בנפרד.

ביצוע עבודות בטון
עבודות בטון במזג אויר חם
ע"פ הדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

.2

יציקת הבטון
.2.1

לפני ביצוע יציקה יגיש הקבלן לאישור מנה"פ תיק מסודר ובו כל הנתונים
הנדרשים לביצוע ,כולל אישור על התערובות שנבדקו בשלב מוקדם ,פרטי
הביצוע ,תכן הטפסות חתום ע"י מהנדס מטעמו ,מועדי היציקה ,פרטי
מפעל הבטון ,שרטוט של מיקום המשאבה ואופן הביצוע ,פרטי מפעל חלופי
לבטון ומשאבה חלופית ,כמות הפועלים ,מנהלי העבודה ואופן חלוקתם,
קצב וכיווני היציקה והיערכות לביצוע הפסקות וכל פרט אחר שיידרש ע"י
מנה"פ טרם ביצוע העבודה .רק לאחר אישור הפרטים והתיק הנ"ל יוכל
הקבלן לבצע את העבודה.
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.2.2

יציקת כל הבטונים תבוצע ע"י משאבת בטון.

.2.3

בעת היציקה של קירות יש להשחיל את הצינור הגמיש של
משאבת הבטון לתוך צינורות פלסטיק אשר יוכנו בראש הקירות
 .בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת ״טרמי״ ותמנע נפילת בטון
טרי מגובה רב .עם התקדמות היציקה יש לשלוף את צינורות
הפלסטיק בהתאם .גובה נפילת הבטון לא יעלה על  1.0מ'
מתחתית צינור המשפך.

.2.4
.3

לא יורשה השימוש ב״חלונות יציקה״.

אשפרת הבטון
.3.1

אשפרת ע"פ הדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

.3.2

תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון .תהליכי
האשפרה יתאימו לדרישות התקנים .אשפרת הבטון תימשך לא פחות
משבעה ) (7ימים אחרי יציקת הבטון ובכפוף לדרישות ת"י .466

.3.3

אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות
למעט במקרים בהם הטמפ' קיצונית ומנה"פ ידרוש הרטבת
התבניות לצורך הורדת החום.

.3.4

כל שאר המשטחים החשופים ,בתנאי מזג אויר רגילים ,יקבלו
אשפרה באמצעות אחת משתי השיטות להלן בכפוף לאישור
מנה"פ והמתכנן.

.3.5

כל החומרים יקבלו אישור של המתכנן ומנה"פ.

.3.6

אשפרה עם יריעות
 .3.6.1שימוש ביריעות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לפי
דרישות תקן  ASTM-C-171ויהיו בלי פגמים ולא פחות מ
  0.1מ״מ עובי. .3.6.2פרישת היריעות תהיה באופן כזה שמשטח הבטון לא
יינזק ותהיה חפייה מספקת לכיסוי סגור ונמשך.
 .3.6.3על סרט ההדבקה ליריעות האשפרה להיות עמיד בלחץ
ואטום נגד מים .לפני השימוש יעשה הקבלן ניסוי הדבקה
להוכחת טיב ההדבקה ויקבל אישור מנה"פ.
 .3.6.4מי שתייה רגילים יוזרמו תחת היריעות באופן שיבטיח
רטיבות רצופה .לא תותר צעידה על גבי יריעות אשפרה
במשך כל תקופת האשפרה.
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.3.7

אשפרה עם נוזל -ממברנה
 .3.7.1אשפרת קירות ודפנות של קורות תבוצע בעזרת חומר
אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי ASTM-C-309
.
 .3.7.2נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל
הבטון לאחר עבודות גמר ולפני שנגרם כל נזק כתוצאה
מההידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח.
 .3.7.3הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד
של הבטון.
 .3.7.4החומר ייושם בשני שלבים .שכבה שנייה תיושם  30דקות
לאחר יישום השכבה הראשונה .הנוזל ייושם בשכבה
אחידה ונמשכת בכמות שלא תפחת מהוראות היצרן.
 .3.7.5משטחי בטון המיועדים לקבל חומרי איטום ,יאושפרו
בהתזת מים בלבד .אין ליישם חומרי אשפרה .במקרים
אלו על הקבלן להשאיר את תבניות הצד  2ימים לפחות
טרם פירוקן .מיד לאחר פרוק התבניות יבצע הקבלן
אשפרה לפאות הצדיות של האלמנט ע"י הרטבה וכיסוי
ביריעות ייעודיות לאשפרה למשך  5ימים נוספים
כמתואר בסעיף זה.

02.01

עבודות בטון יצוק באתר

02.01.01
.1

בטון רזה יצוק תחת אלמנטים מבניים.
תיאור ודרישות ביצוע
.1.1

לאחר ביצוע הכנת תחתית החפירה והחלפת הקרקע בהתאם
לדרישות פרק  ,51ואישורה ע״י מנהל הפרויקט ,על הקבלן
לצקת בטון רזה בעובי  5ס"מ ,לפחות ,תחת כל רצפה ,יסוד ו/או
קורת ראש כלונסאות/ראשי כלונסאות.

.1.2

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

.1.3

הבטון הרזה יהיה מסוג ב 20-וימלא כל חלל שנוצר .על הקבלן
להקפיד למלא כל חלל שנוצר ולהגיע למפלס המצוין בתוכניות.
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.1.4
.2

02.01.02
.1

.2

02.01.03
.1

.2

הביצוע יתאים לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

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

.2.2

המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.

.2.3

המחיר כולל גם את העיבודים והשיפועים השונים.

.2.4

שינויים בעובי שכבת הבטון וצורתו לא ישנו את מחירי היחידה.

בטון רזה למילוי חללים
תיאור ודרישות ביצוע
.1.1

בעת חפירות למבנים ו/או קידוח הכלונסאות עלולים להתגלות
חללים אשר יש למלא בעזרת בטון רזה.

.1.2

הקבלן ימלא חללים אלו לפי הנחיית מנהל הפרויקט.

.1.3

הבטון הרזה יהיה מסוג ב 20-וימלא כל חלל שנוצר.

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

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

.2.2

המדידה תיעשה עפ"י מדידה בפועל של נפח הבטון הרזה אשר יושם למילוי
החלל ,ללא קשר למימדיו ומיקומו.

יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון בחתכים כלשהם
תיאור ודרישות ביצוע
.1.1

סוג הבטון ביסודות עוברים ורגלי קירות תומכים יהיה ב .40-הקבלן ייצק
את הביסוס לקירות תומכים על גבי שכבת בטון רזה מפולסת אשר מפלסיה
אושרו ע"י מודד מוסמך.

.1.2

היציקה תבוצע כנגד תבניות צד בגובה המתאים.

.1.3

עם תום היציקה יבצע הקבלן אשפרה כמתואר במפרט זה.

.1.4

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

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב-מ"ק בהתאם למפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל
סעיף . 02.01.15.01.01

02.01.04
כלונסאות
.1

קורות ראש מבטון בחתכים כלשהם יצוקות במפלס עליון של קירות
תיאור ודרישות ביצוע
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.1.1

במסגרת עבודותיו יהיה על הקבלן לצקת ראשי כלונסאות
וקורות ראש כלונסאות קירות דיפון/קירות תומכים במידות
ותצורות שונות כמצוין בתכניות.

.1.2

סוג הבטון בראשי הכלונסאות יהיה ב. 40-

.1.3

ביצוע אלמנטים אלה יהיה רק לאחר גמר ביצוע בדיקות
לכלונסאות ואישורם ובהתאם לדרישות המפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור.

.1.4

יציקת ראשי הכלונסאות והקורות תיעשה על גבי שכבת בטון
רזה .היציקה תיעשה בשלב יציקה אחד רצוף .היציקה תבוצע
כנגד תבניות צד בגובה המתאים.

.1.5

למניעת תזוזת טפסות הצד על הקבלן להשתמש במוטות קשר
אשר יושחלו דרך צינורות פוליאטילן (אפור) בקוטר המתאים.
קצה הצינור יוצב בנסיגה ובמגע עם המעטה יוצב תותב קוני
מפלסיק אשר יוסר לאחר היציקה טרם ביצוע שכבת האיטום.

.1.6

הקבלן ישאיר את תבניות הצד  4ימים לפחות כחלק משיטת
האשפרה .עם תום היציקה יבצע הקבלן אשפרה לחלקו העליון
של ראש הכלונס/קורת ראש על ידי הרטבה ושימוש בכיסוי
ביריעות כמפורט במפרט זה .לאחר פירוק תבניות הצד יבצע
הקבלן אשפרה לצידי ראש הכלוס/קורת ראש כנ"ל.

.1.7
.2

02.01.05
.1

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

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב -מ"ק בהתאם לסעיף  02.01.15.01.01במפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור.
קירות מבטון בעוביים קבועים ו/או משתנים
תיאור ודרישות ביצוע
.1.1

סוג הבטון בקירות התומכים ב.40-

.1.2

הקבלן ייצק את הקירות התומכים בתבניות המתאימות לגמר שהוגדר ע"י
האדריכל .מפלסי הקיר יאושרו ע"י מודד מוסמך טרם היציקה .לאחר
היציקה יש לבצע אשפרה בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה
וגישור.

.1.3

הפסקות יציקה אנכיות תבוצענה בתפרים בלבד (מישקי התפשטות) ,כפי
שמסומן בתכניות ולפי הדרישות בסעיף  02.01.06.05במפרט הכללי
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לעבודות סלילה וגישור .מישקי ההתפשטות יסתמו באמצעות חומר
אלסטומרי מאושר ע"י מנה"פ והמתכנן ובהתאם לדרישות סעיף
 02.01.06.06במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
.1.4

קירות התמך ינוקזו באמצעות נקזים אופקיים בקוטר  "4כמתואר
בתכניות .בקצה הפנימי של כל נקז יונח פילטר חצץ גס רחוץ ,עטוף בבד
גיאוטכני "לא ארוג" ,קוטר  30ס"מ.

.2

02.01.06
.1

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

מדידה תיעשה על פי נפח ב -מ"ק בהתאם למפרט הכללי .

.2.2

המחיר יכלול את כל האמור לרבות החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
העבודה ,למעט פלדת הזיון.

תוספת מחיר עבור בטון ב 40-במקום ב30-
תיאור ודרישות ביצוע
.1.1

בכל המקומות בהם נדרש הקבלן ע"פ התכניות לספק בטון בעל
תכונות של ב 40-במקום ב 30-עליו לספק את הבטון בהתאם
לנדרש במפרט של חברת נתיבי ישראל.

.1.2

על ה קבלן להגיש לאישור עבור כל אלמנט בטון בפרויקט את
תערובת הבטון אשר מתוכננת לשימוש ,תכנון התערובת יהיה
ע"י טכנולוג בטון מומחה (אפשרי מטעם מפעל הבטון).

.1.3

על תערובת הבטון להיות מותאמת לדרישות המיוחדות אשר
רשומות במפרט זה ,במפרט נתיבי ישראל ,בתכניות הביצוע וכן
במ ידה ונדרשת התאמה מיוחדת לגיאומטריה ,סידור הזיון,
דרגת החשיפה וכדומה.

.2

02.01.07
.1

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תיעשה במ"ק בהתאם למק"ט  02.01.15.01.01במפרט הכללי
של חברת נתיבי ישראל.
גמר פני בטון חשוף חזותי
תיאור ודרישות ביצוע:
.1.1

במידה ונדרש ע"י האדריכל יהיו פני הבטון הגלויים מבטון חשוף
חז ותי בהתאם לדרישות המפורטות להלן.

.1.2

פני הבטון יהיו בגמר חזותי ואדריכלי ללא סגרגציה בגוון אחיד
ובבטון חלק תוך הקפדה על ויברציה אחידה לכל פני האלמנט
לגובה ולרוחב.
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.2

.1.3

פני הבטון היצוקים יהיו ללא נזילות ,כתמי שמן כתמי אשפרה
ועוד.

.1.4

הבטו ן יהיה ללא אפר פחם ומינרלים במינונים משתנים ויהיו
וממקור מים אחיד למניעת "צבעוניות" הבטון ולהשגת גמר
בטון אפור חלק בעל גוון אחיד.

.1.5

צורת הגימור של התבנית תאושר על ידי האדריכל ומנהל
הפרויקט.

אופני מדידה ותכולת מחיר
גמר קיר חזותי במידה ונדרש ע לא ימדד לתשלום ויהיה כלול במחיר היחידה.

02.01.08
.1

מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק 3
תיאור ודרישות הביצוע
.1.1

כל מוטות הפלדה שיסופקו לאתר יהיו מצולעים רתיכים בהתאמה
לדרישות ת"י  4466חלק  3בסימון  Wרתיך.

.2

02.01.09
.1

.1.2

ההוראות החלות על הזיון יתאימו לדרישות תת פרק  02.01.09במפרט
הכללי של חברת נתיבי ישראל.

.1.3

כיסוי הבטון יהיה כמפורט התוכניות ובהיעדר פירוט בהתאמה לדרישות
המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

.1.4

הארכת מוטות בריתוך תעשה רק באישור מנה"פ  .הריתוך יהיה לפי
הנחיות ת"י ( 466חלק  )1ובכפיפות להנחיות מנה"פ .הקבלן יידרש להוכיח
כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה
לריתוך מדגמי.

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

המדידה תהיה על פי משקל ב  -טון לפי הכמויות שבתכניות ,ללא כל
תוספת פחת וחפיות.

.2.2

ספסלים המשמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיון שביצע הקבלן (באישור
מנה"פ) ואשר אינן מתוארות בתוכניות ,לא ימדדו לתשלום ,ומחירן כלול
במחירי היחידה לרבות בדיקות ובהן בדיקות מתיחה שעל הקבלן לבצע.
שומרי המרחק מסוג כלשהו כלולים גם הם במחירי היחידה של הזיון.

.2.3

ריתוכי זיון ,אם בוצעו ,ו/או הותרו לקבלן ע"י מנה"פ ,אינם נמדדים
לתשלום ומחירם ,כולל מחיר בדיקתם במעבדה מאושרת ,גם הם ,יהיו
כלולים במחירי היחידה של הזיון.

לוחות פוליסטירן מוקצף  P-30בעובי  2ס"מ באלמנטים שונים
תיאור ודרישות הביצוע

135

הגנה על האיטום בשטחים בהם הבטון יכוסה ע"י עפר או קרקע ,תהיה ע"י
פוליסטירן מוקצף  P-30בעובי  2ס"מ מודבקים עם ביטומן חם .40/50
לוחות פולסטרן מוקצף כלולים במחיר האיטום ואינם נמדדים לתשלום בנפרד.
 02.01.10נקזים בקירות תומכים מצינורות בקוטר "4
.1

02.01.11
.1

תיאור ודרישות הביצוע
הנקזים יהיה מצינורות  PVCמסוג  SN-8המותאמים לעמוד בעומסים של לחצי
.1.1
הבטון אשר יופעלו בזמן יציקת הקירות .הנקזים יורכבו במקומם המתוכנן
בהתאם לתכניות ובהתאם למפלסי הקרקע המתוכננים .הנקזים יהיו בשיפוע
כלפי חזית הקירות.
בגב הקיר מאחורי כל נקז יורכב פילטר חצץ עטוף בד גאוטכני בלתי ארוג ,יש
.1.2
לוודא כי הנקז במקומו בטרם המשך ביצוע המילוי בגב הקיר.
בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור לא ישולם בנפרד עבוד הנקזים ופילטר
החצץ והם יהיו כלולים במחיר הבטון של הקירות.
משקי התפשטות ) מישקי הפרדה(

תיאור ודרישות הביצוע
.1.1

לאורך הקירות התומכים יבוצעו תפרי התפשטות .תפרי ההתפשטות
יעמדו בכל הדרישות בסעיף  02.01.06.05במפרט הכללי של חברת נת"י.

.2

02.01.12
.1

.1.2

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

.1.3

סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר ראה סעיף  02.01.12במפרט
זה.

.1.4

מוטות מייתדים ראה סעיף  02.01.13במפרט זה.

.1.5

יש לוודא עמידות חומרים אלה לחום הנובע מיישום בחום של חומרי
איטום לאחר מכן.

.1.6

באזור מישקי ההתפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומנית אשר כלולה
במחיר עבודות האיטום ולא תמדד לתשלום בנפרד.

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך (מ"א( תפר מושלם ומוגמר על כל
מרכיביו כמתואר לעיל וכמפורט בתכניות והמחיר יכלול גם את החומרים
והמלאכות הדרושים לקבלת מכלול תפר מושלם ומוגמר המיושם
במשטחים אנכיים ואופקיים הכול כמפורט בתכניות .

.2.2

מילוי לוחות פוליסטירן מוקצף יהיה כלול במחיר התפר ולא ישולם עבורם
בנפרד.

.2.3

איטום התפר על פי הדרישה לעיל ישולם בנפרד.

.2.4

מוטות המיתדים המגולוונים ישולמו בנפרד.

סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר (מסטיק)
תיאור ודרישות ביצוע
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.2

02.01.13
.1

.1.1

דרישות לביצוע ראה סעיף  02.01.06.06סתימת משקים בחומר אלסטומרי
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור וכן הדרישות להלן.

.1.2

איטום (סתימת) מישקי התפשטות יבוצע בעזרת חומר אלסטומרי מאושר.
לפני ביצוע האיטום יתקין הקבלן פרופיל גיבוי מספוג פוליאוריתני עגול
בקוטר הגדול בכ 5-מ"מ ממידת המרווח המיועד לאיטום .הספוג יהיה
רציף וללא קרעים .במידה והמרווח המיועד לאיטום משתנה יש להתאים
גליל רקע בקוטר מתאים.

.1.3

הקבלן נידרש לבצע הכנה של פני הבטון המיועדים לאיטום לרבות ניקוי
שפות התפר ,עיבוד השפות ,יישורן וכד' .לאחר ההכנה יש להתקין את גליל
הרקע כך שלאחר התקנתו המרחק מפני הגליל לשפת התפר יהיה זהה
לרוחבו.

.1.4

הקבלן יישם את המסטיק הנ"ל בצורה איטית תוך הבטחת שמירת מגע
מלא ואחיד עם פני הבטון בצדדים ועם הגליל .לאחר מילוי התפר יש לעבד
את פני המסטיק בצורת שקע קעור .עובי המסטיק במרכז השקע לא יהיה
קטן ממחצית רוחב התפר.

.1.5

יש להקפיד על קבלת צוואר במרכז התפר ועיבוי בחיבור לבטון בשפות.

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

המדידה לתשלום היא לפי אורך (מ"א) של מישק התפשטות.

.2.2

על הקבלן להביא ב חשבון שאיטום התפר הוא משני צידי מישק
ההתפשטות (צד קרקע וצד פנים).

.2.3

המחיר כולל ניקוי והכנת שפות התפר ,אספקת והתקנה גליל רקע
פוליאוריתני ,איטום במסטיק כנ"ל ועיבוד פני התפר וכל הנדרש לביצוע
מושלם של איטום התפר משני צידיו.

מוטות מייתדים בקוטר  20או  25מ"מ
תיאור ודרישות הביצוע
.1.1

שני חלקי המבנה משני צדי התפר ההתפשטות יחוברו ע"י מוטות מייתדים
מפלדה מגולוונים באבץ חם לפי ת"י  918עובי הגילוון יהיה  85מיקרון
לפחות ,כמסומן בתכניות ,אך לא יותר מ 120 -מיקרון.

.1.2

על הקבלן להתקין מוטות מייתדים כמסומן בתוכניות כך שיהיו בקווים
ישרים ומקבילים זה לזה ולפני המשטח ,וניצבים לקווי המישקים.
המוטות ייקשרו לתמיכה מיוחדת שמחוץ לטפסה.

.1.3

למען הסר ספק אין להחדיר מוטות לבטון טרי .בהתאם למתואר בתכניות
יורכב שרוול סגור על קצה המוט המייתד )הקצה של קטע המוט המיועד
לאפשר תזוזה) השרוול יבלוט  50מ"מ מעבר לקצה המוט.

.1.4

יש למלא את השרוול בגריז לפני הרכבת השרוול על המוט.

.1.5

השרוול יתאים לקוטר המוט המייתד ויהיה בעל קצה סגור ואטום למים.
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.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

המדידה לתשלום תהיה לפי מספר היחידות המוטות המגולוונים ,לרבות
צינור הפלדה הממולא בגריז הכל לפי המתואר בתכניות.

.2.2

המחיר יכלול את כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם של מוטות
המייתדים במישקי התפשטות.
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פרק  - 05עבודות איטום

05.00

הנחיות כלליות

 05.00.01תיאור העבודה

.1

פרק זה מתייחס לכלל עבודות האיטום ,שיבצע הקבלן במסגרת
הפרויקט ,בין השאר יבצע הקבלן את העבודות הבאות:

.2

איטום ,ראשי כלונס ,קירות תומכים וכן וכל אלמנט בטון אשר בא במגע
עם הקרקע במריחות חמות בהתאם להנחיות מפרט מיוחד זה וכן
בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה פרק .05

05.00.02
.1

דרישות מקבלן המשנה לאיטום
כל עבודות האיטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן איטום ,אשר הוסמך
ממכון התקנים לבצע עבודות איטום של גגות שטוחים .ראש הצוות של
הקבלן באתר יהיה בעל תעודה של "אוטם מורשה" ממכון התקנים.
לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש
הצוות ,שניתנה לו ממכון התקנים .ראש הצוות יימצא כל משך העבודות
באתר.

.2

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

.3

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 לאיטום .היה והקבלן
הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי
המקצוע ,לא תבוצע העבודה המתוכננת ,עד להשלמת כל ההכנות
ואישור של המפקח.

 05.01אלמנטים לאיטום
איטום פני הבטון הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתכת
05.01.01
 .1תיאור ודרישות הביצוע
.1.1

מערכת האיטום ("במריחות חמות") המפורטת להלן תיושם על
כל שטחי אלמנטי בטון הבאים במגע עם קרקע במצבם הסופי
וכן ע״ג שטחים לגביהם יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע
את האיטום.
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.1.2

התשתית לאטום חייבת להיות חלקה (ללא בליטות ושקעים),
יציבה וחזקה ,ללא אבק ,שמן ,צבע וכל חומר זר אחר .יש
להכינה כמתואר להלן:
 .1.2.1ניקוי פני הבטון.
 .1.2.2תיקון פגמים בפני הבטון:
סגרגציה שטחית עד עומק של  5מ"מ יש
.1.2.2.1
לתקן בעזרת שפכטל צמנטי ייעודי כדוגמת סיקה
מונוטופ ,620
סגרגציות וקני חצץ עמוקים מכך יש לתקן
.1.2.2.2
בעזרת חומר צמנטי ייעודי כדוגמת סיקה רפ או
סיקה טופ .122
 .1.2.3קיטום ושיוף בדיסק של נזילות בטון בין תבניות וכדומה
 .1.2.4קיטום חוטי קשירה לעומק  2.5ס"מ.
 .1.2.5סגירת חורי "דיוידג" בעזרת פקקים מתאימים ,וטיח
פולימרי לא מתכווץ
 .1.2.6סדקים ברוחב מעל  0.3מ"מ יטופלו בטרם האיטום.
 .1.2.7כל התיקונים בכפוף לפרק  02במפרט הכללי (נת"י):
עבודות בטון באתר תת פרק  : 02תיקון נזקים  -ברכיבי
מבנים מבטון

.2

מריחה ב 3-שכבות
.2.1
.2.2

גיל הבטון בביצוע האיטום יהיה  21יום ויותר.
שכבה ראשונה

(PRIMER

) עם פריימר ביטומני מסוג "פריימר

( "115ביטום)" /פז יסוד" (פזקר) /בתוספת מים לדילול על פי
הוראות יצרן או שווה-ערך מאושר (באישור מנהל פרויקט)
בכמות של כ 250-ג"ר/מ"ר לקבלת שכבה רציפה ואחידה.
.2.3

שכבת ביטומן ראשונה עם ביטומן  40/50בכמות של כ1.5 -
ק"ג/מ"ר ,או שווה-ערך מאושר (באישור מנהל פרויקט).

.2.4

על השכבה הראשונה בעודה חמה ודביקה יש ליישם רשת
זכוכית במשקל  60±10ג"ר/מ"ר ,גודל עין  2.5-3מ"מ.
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.2.5

שכבת ביטומן שניה עם ביטומן ( 40/50רק לאחר קרור השכבה
הראשונה) בכמות  2.0ק"ג/מ"ר ,או שווה -ערך מאושר (באישור
מנהל פרויקט).

.2.6

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

.2.7

ההגנה על האיטום באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף
בעובי  20מ"מ ,מודבקים בעזרת ביטומן חם.

.2.8

גמר האיטום  5-10ס"מ מתחת לפני קרקע מתוכננת.

.2.9

אין למרוח שכבת ביטומן לפני אישור מנהל הפרויקט.

P30

 .2.10לאורך מישקי התפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומנית כנדרש
בתכניות.
 .2.11אין להתחיל בעבודת הדבקת לוחות הפוליסטירן מוקצף לפני
שכל השכבות התקררו.
.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
.3.1

המדידה לתשלום עבור איטום הרכיבים תהיה לפי מ״ר בפריסה,
ללא הבחנה בין שטחים אופקיים לאנכיים או משופעים ,ותכלול
את כל עבודות ההכנה ,הפריימר ,שכבות הביטומן ,רשתות
האינטרגלס.

.3.2

ההגנה על האי טום בעזרת לוחות פוליסטירן מוקצף תהיה
כלולה במחירי האיטום ולא תשולם בנפרד.

.3.3

יריעות חי זוק באזור תפרי התפשטות לא ימדדו לתשלום והינם
כלולים במחיר האיטום.

 05.01.02רולקות
 .1תיאור כללי
.1.1

לפני עבודות האיטום על הקבלן לבצע לכל היקף החיבורים בין
יסודות לקירות  -או עמודים "רולקות" במידות  5X5ס"מ מבטון
ב ,30-לפי הפרטים הסטנדרטיים של החברה.

.2

.1.2

הרולקות יכוסו בבידוד ביטומני.

.1.3

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

אופני מדידה ותכולת מחיר
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עבודות הרולקות ,לרבות החומרים ,יכללו במחירי היחידה השונים של
הבטון המצויים בכתב הכמויות ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי .
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פרק  – 14עבודות אבן
 14.01חיפוי קירות באבן
תיאור ודרישות ביצוע הנדסיות
14.01.01
 .1כל החומרים לביצוע החיפוי וכן שיטת הביצוע והבדיקות יהיו בהתאם
לפרק  14במפרט הכללי ולת"י  2378וכמתואר בתכניות.
.2

החיפוי יעשה בשיטת קיבוע רטוב בלבד ,במידה ויידרש יבוצע חיבור
נוסף באמצעות ברגים הייעודיים לחיפוי אבנים ,כמתואר להלן.

.3

חומרים
סוג האבן ,התכונות הפיזיקליות שלה ,עובייה והגימור שלה יתאימו
לתכניות והנחיות האדריכל .ח וזק חלקי המתכת (רשתות ואביזרים
שונים) ,עוביים והציפוי שלהם יתאימו לדרישות מפרט זה ולתכניות.
חומרי האיטום ,חומרי הדבקה ,מלט ,חומרי הכיחול יתאימו לדרישות
מפרט זה ולתכניות.
בדיקות

.4

.4.1

בדיקות במעבדה (לפני הביצוע) יכללו:
 .4.1.1חוזק לכפיפה של האבן.
 .4.1.2ספיגות כוללת של האבן.
 .4.1.3ספיגות נימית של האבן.
 .4.1.4בדיקת טיב הגילוון ברשת ,במוטות בודדים וחלקי פלדה
נוספים.
 .4.1.5בדיקת חומר הכיחול ,חוזק ,ספיגות וסדיקה מרוסנת.
 .4.1.6בדיקת מסטיק גמיש ,הכתמת האבן ,הידבקות לאבן,
תזוזה מרבית בתפר ,עמידות בקרינה -לפי ת"י .1536

.4.2

הבדיקות יוכיחו עמידה בתקנים הרלוונטיים ובדרישות המפרט

.4.3

הטכני המיוחד.
רק לאחר קבלת אישור ממנהל הפרויקט כי האבנים עמדו בכל
הדרישות יינתן אישור לביצוע החיפוי.
בדיקות באתר (במהלך הביצוע) יכללו:
 .4.3.1בדיקת העוגנים :עד  300מ"ר חיפוי יבדקו  6עוגנים
 600 – 300מ"ר חיפוי יבדקו  10עוגנים
מעל  600מ"ר חיפוי יבדקו  15עוגנים
כח השליפה של העוגנים בקיר:
 150ק"ג לפחות לעוגן המחזיק את הרשת.
 1200ק"ג לפחות לעוגן המחזיק את הזויתן.
הבדיקה עד להרס העוגן.
 .4.3.2חוזק ווי החיבור לאבן :בכל סט בדיקות יבדקו שלושה
ווים.
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.4.4
תפר.

הווים יבדקו לשליפה בתוך הקדח שבאבן בניצב לקדח.
חוזק כל וו יהיה לפחות  100ק"ג/מ"ר כפול שטח האבן
(שטח האבן יחושב לפי האבן הגדולה ביותר).
בדיקות איכות הביצוע יכללו:
בכל סט יפורקו  2אבנים :אב ן מרכזית רגילה ואבן ליד פינה או
ייבדק היישום של כל מרכיבי המערכת והתאמה למפרט:
 .4.4.1המישקים  -בדיקת מישקים :רוחב ,עומק פני חומר
המילוי ועוביו.

.5

.6

.7

.8

 .4.4.2שלמות האבנים  -לא תהיינה אבנים סדוקות או פגומות
בשפותיהן או בכל מקום אחר .לא יהיו גידים המוכחים
כחלשים.
 .4.5ב דיקת חוזק הבטון של המילוי בגב האבן בהתאמה לדרישות
התקן ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת.
חיפוי ברטוב  -שיטת הבניה
.5.1

האבנים יורכבו על תושבת יציבה (זוויתן או בטון).

.5.2

מ פלסים את האבנים על כפיסים הקובעים את רוחב המישק
האופקי.

.5.3

מ חברים את האבנים אל רשת מלאה או חלקית באמצעות ווים
מפלדה.

.5.4

הרשת מחוברת לקיר על ידי עוגנים.

המלצות מיוחדות
.6.1

בפ רטי פינה יש לבצע את האבן בפינה על ידי עוגנים מיוחדים.

.6.2

ב שיטות החיפוי ברטוב יש לנקות את האבן היטב לפני החיפוי.
יש לשטוף את האבן בזרם מים חזק ולנקות תוך כך במברשת
הצד המכוון לקיר.

איטום הקיר
לפני ביצוע החיפוי אוטמים את קיר הרקע בחומר אוטם ,כגון :טיח
הידראולי אוטם ,שכבת הרבצה כמפורט בתקן הישראלי ת"י  1414חלק
 ,1או שכבה ביטומנית אוטמת .שיטת האיטום תקבע ע"י מנה"פ.
רשתות פלדה
.8.1

הרשתות פלדה יהיו מרותכות מגולוונות ,קוטר מוטות הרשת
לא יקטן מ 5-מ"מ מידות משבצות הרשת יהיו  10ס"מ לכל
היותר.
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.9

.8.2

ה רשתות יחוברו לקיר בעוגנים המרוחקים זה מזה במרחקים
שאינם עולים על  60ס"מ בשני הכיוונים .עוגנים אלו יקבעו את
הרשת במרחק של  10מ"מ לפחות מהקיר.

.8.3

חפיית הרשתות תהיה משבצת אחת לפחות.

מישקים
.9.1

רוחב המישקים בין האבנים יהיה  1/60לפחות (כאשר  Lאורך
הצלע לאורך המשיק ובכל מקרה רוחב המישק לא יקטן מ3 -
מ"מ).

.9.2

א ת המישקים יש למלא במלט מהודק היטב לקבלת חומר חזק
ואטום.

.9.3

רוחב מישקים גמישים יהיה  6מ"מ לפחות .יש לבצע מישקים
גמישים כל  3מ' בקירות בכיוון האופקי ובמרחק של  8מ' לכל
היותר בכיוון האנכי .המישקים הגמישים ימולאו בחומר גמיש.

 .10זויתנים
 .10.1כל  3.5מ' לכל היותר יחוברו לקיר זויתנים אופקיים מגולוונים
שישמשו תושבת לשורת אבנים .מידות הזוויתנים בהתאם
לתכניות.
 .10.2הזויתן יהודק לקיר באמצעות עוגנים בצורה ישירה ללא חלקים
מתווכים בין הזויתן והעוגן.
 .11קדחים ותעלות
 .11.1קדחים:
 .11.1.1בכל אבן ששטחה מעל  0.1מ"ר יקדחו  4קדחים.
 .11.1.2באבן ששטחה קטן מ 0.1 -מ"ר מותר שיהיו רק  2קדחים.
 .11.1.3קוטר הקדחים ועמקם מספיק להכנסת ווי חיבור בקוטר
 3.5מ"מ ועומק  40מ"מ .יש להקפיד שהקדח יהיה ניצב
למישור הפאה ובמרכזה כדי לא להחליש את נקודת
החיבור.
 .11.2תעלות:
 .11.2.1התעלות הן חריצים הנעשים בפאות הצרות של האבן.
התעלות מחברות את הקדחים אל הדופן הפנימית של
האבן המיועדות להכנסת ווי החיבור לתוכן.
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 .11.2.2התעלות דרושות בעיקר כאשר המישקים צרים ולווי
החיבור אין מקום להימצא בו .התעלות רצויות גם כאשר
המישקים רחבים מפני שהווים שבתוכן ,אוחזים יותר
טוב באבן והם יקבלו כיסוי של מלט עבה כהגנה בפני
קורוזיה.
 .11.3קוצים לאחיזת הרשת:
 .11.3.1ניתן להשתמש בברגים כימיים או מכניים לפי הוראות
היצרן.
 .11.4ווים לחיבור האבן לרשת
 .11.4.1ווי החיבור יהיו בקוטר  3.5מ"מ ,הווים יהיו מגולוונים
ומוכנים מראש עם כפוף בזוית של ( 90כפוף חד ברדיוס
מינימלי) עם צלע קצרה  25מ"מ וצלע ארוכה באורכים
שונים.
 .11.4.2הקטעים הקצרים של הווים יוכנסו לתוך הקדחים
שבאבן .הקטעים הארוכים יעברו דרך "תעלה" שבאבן
ויגיעו עד מאחורי הרשת ויקיפו שם את המוט הקרוב
ביותר.
 .11.5סוג האבן והגמר
סוג האבן ,שיטת הביצוע והגימור יהיו על פי הנדרש בתכניות
והנחיות האדריכל.
 .12חיזוק החיפוי בברגים
 .12.1במידה הצורך ולפי הנחיית המתכנן ו/או מנה"פ יחבר הקבלן את
חיפוי האבן (בנוסף לווי החיבור) באמצעות ברגים המיועדים
לחיבור אבני חיפוי לקירות בטון ,הברגים יהיו בעלי תסבולת
שליפה בשירות של  250ק"ג לפחות ובעלי מקדם ביטחון להרס
של ( 3כלומר עומס כשל של  750ק"ג לפחות) .כל אבן תחובר
באמצעות  2ברגים לפחות.
 .12.2ברגי החיבור יהיו מתאימים לחיבור אבני חיפוי ,מאושר ע"י
מנהל הפרויקט.
 .12.3פני הקדח יאטמו בדבק שיש בצבע האבן.
 .13מילוי גב האבן
המילוי בין חזית האבן וקיר הרקע יהיה מתערובת בטון ב 20-המתאימה
למילוי מרווח צר ותתאים לדרישות סעיף  2.1.4בת"י  2378חלק .2
146

עובי המילוי יהיה  50מ"מ לפחות.
 .14נדבך ראש (קופינג)
נדבכי ראש (קופינג) יודבקו ע"י דבק מסוג  C-2כהגדרת ת"י 4004
שיתאים לחיפוי חוץ.
בנוסף ,כל אבן תעוגן בעזרת  2ברגים כמתואר בתכניות .פני הקדח
יאטמו בדבק שיש בצבע האבן.
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פרק  - 19מבני פלדה
הנחיות כלליות
19.01
 19.01.01כללי

.1

– 19

העבודה של כל אלמנטי הפלדה בפרויקט תבוצע בכפיפות לפרק
מבני פלדה של המפרט הכללי  -לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל
בע"מ – החברה הלאומית לדרכים ,תת פרק  - 02גשרי שילוט -מבנה.

.2

באין התייחסות ספציפית לנושא כלשהו במפרט ,תבוצע העבודה
בכפיפות למפרט הבין משרדי לעבודות בניה) הספר הכחול(.

.3

פרק זה מתייחס לטיב החומרים ,הבדיקות המלאכות וההתקנות
המיושמים בעבודות בניית גשרי שילוט וסככת פרגולה בפרויקט.

.4

הקבלן שיבצע את עבודות הפלדה לרבות קבלני המשנה ,יצרני הפלדה
השונים ,כלונסאות ,עמודי בטון טרומיים ,קונסטרוקציות פלדה
מגולוונות וכדומה חייבים להיות בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות
דומות .הקבלן ,המפעל לבטון טרום והמסגרייה טעונים אישור מראש
של המפקח .על הקבלן להעסיק יועץ מומחה לריתוכים שיקבע את נוהלי
העבודה והבדיקות שיש לבצע.
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פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
23.01

הנחיות כלליות

23.01.01
.1

כללי
כל עבודות קדיחת הכלונסאות ויציקתם יבוצעו עפ"י ת"י  ,940ת"י
 ,1378הנחיות פרק  23במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת
נתיבי ישראל בתוספת הוראות מפרט מיוחד זה.

.2

הבטון בכלונסאות ב 40-אלא אם מצוין אחרת בתוכניות.

.3

במסגרת ביצוע הפרויקט זה יבצע הקבלן עבודות ביסוס ודיפון הכוללות
קידוח ויציקת כלונסאות בקטרים שונים ממפלסים שונים ובמועדים
שונים עבור קירות דיפון ,ביסוס הקירות התומכים ועבור ביסוס עמודי
חישמול ותאורה .כמו כן יבוצעו כלונסאות על ידי הקבלן אשר ישמשו
עבור קירות דיפון זמניים לצורך הגנה על הכביש או המערכות בשלבי
הביצוע השונים.

23.01.02
.1

תנאי הסביבה והאתר
על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו את תנאי הסביבה ואת התנועה
באזור .עליו להביא בחשבון כי במקרים מסוימים ,השטח אשר יעמוד
לרשותו בכל שלב ביצוע של הכלונסאות הינו מצומצם.

.2

השטח הנתון יהיה בהתאם להסדרי התנועה השונים אשר יאושרו לו על
ידי הרשויות המוסמכות.

.3

על הקבלן להביא בחשבון כי באתר קיימות מערכות תת קרקעיות אשר
עליו לגלותן ,לסמנן ולהגן עליהן.ו/או להעתיקן לפי התכנון .עליו לתכנן
את ביצוע הכלונסאות בהתאם.

.4

על הקבלן להביא בחשבון כי בכל מקום בו עוברות מערכות תת
קרקעיות חוצות או סמוכות לכלונסאות ,יהיה עליו לתכנן סידור מיוחד
אשר יאפשר לו ביצוע מושלם של הכלונסאות כולל דילוג על ביצוע
כלונסאות מסוימים וחזרה למקום הקידוח בשלב מאוחר יותר לאחר
העתקת המערכות או סילוקן לצורך השלמת העבודה.

.5

במקרה של" הפרעות "אשר אינן ניתנות לקדיחה )בגין גושי בטון ,פלדה
וכו'( יש צורך לפנותם על ידי מחפר ולאחר מכן למלא בבטון "רזה".

 23.02שיטת הביסוס
כללי
23.02.01
 .1בהתאם להמלצת יועץ הבסוס ,הכלונסאות יהיו קדוחים ויצוקים
באתר .המרחק בין הכלונסאות כמצוין בתכניות.
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.2

שיטת הקידוח תהיה בהקשה ו/או מכונה סיבובית ו/או שילוב של
השתיים.

.3

על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו את תנאי הקרקע המשתנים לאורך
הקידוח משכבות מילוי בהרכבים שונים לשכבות סלע בחוזקים שונים.
עליו להביא בחשבון את הקושי בקידוח דרך שכבות המילוי -ייתכן
שתתרחש חוסר יציבות בשכבות אלה .במקרה כזה יהיה צורך בייצוב
הקדח בבטון וקדיחה מחדש.

.4

על הקבלן להיות ערוך עם מכונות לקידוח בהקשה ומכונות קידוח
סיבוביות אשר מותאמות לשכבות הקרקע השונות.

.5

לא תוכר כל תביעה שהיא (תב יעת כסף או תביעת זמן) הנובעת מהקושי
לחדור אל תוך שכבת קרקע כל שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי ,ו\או
מהצורך בשימוש במספר מכונות ושיטות קידוח על מנת להגיע לעומק
הנדרש .למען הסר ספק התשלום עבור הקידוח יהיה למ"א כולל שימוש
במספר מכונות ושיטות קידוח שונות ככל הנדרש לביצוע העבודה באופן
מושלם.

.6

טרם ביצוע העבודה ,יאשר הקבלן אצל מנה"פ את תוכנית עבודתו ואת
הציוד המיועד לצורך ביצוע העבודה .הקבלן יביא בחשבון בבחירת
הציוד ובאופן הביצוע כי תידרש עבודה בשטחים מוגבלים ובסמוך
לתנועה כבדה אשר תנוע בצמוד למקום הקידוח.

23.02.02
.1

שלבי ביצוע
על הקבלן להביא בחשבון כי ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם לשלבים
הרשומים בתכניות ובכל מקרה בכפוף להסדרי התנועה הזמניים
הנגזרים מהפרויקט.

.2

ביצוע בשלבים ,כיסוי והחזרת מצב לקדמותו וכן חפירה וגילוי מחדש
של החלק העליון של הכלונס לא ישולמו בנפרד והם כלולים במחירי
היחידה של הכלונסאות .תשומת לב הקבלן לדרישות המפרט הכללי של
חברת נתיבי ישראל לנושא הגנה על מוטות הזיון לאחר גמר ביצוע
הכלונס.

.3

שימת לב הקבלן מופנית לעובדה כי אורך הזיון הנדרש הבולט מפני
הכלונס הסופיים מצוין בתוכניות במידה והקבלן לא יגיע לאורך הנדרש
יידרש להשלימו על ידי שימוש במחברים מכאניים להארכת הזיון
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במקרה זה כל הנדרש יהיה על חשבון הקבלן ולא יוכרו כל תביעות בגין
הנ"ל.
23.02.03
.1
.2

.3

תנאים כלליים לביצוע
צוות הקידוח
קידוח הכלונסאות יבוצע ע"י קבלן בעל סיווג א.330-
סימון כלונסאות
סימון כלונסאות יבוצע על ידי מודד הקבלן .הסימון יבוצע בהתאם
למידות הרשומות בתכניות והמתייחסות לנקודות קבועות במבנה
הקיים.
קידוח כלונסאות
.3.1

קידוח הכלונס יעשה לכל אורכו הסופי בצורה רציפה וביום
אחד ,לרבות יציקת הכלונס באותו היום .אין להשאיר בורות
פתוחים .במידה והקבלן מתקשה בביצוע זה ,עליו להיערך
מחדש עם ציוד מתאים כנדרש.

.3.2

אם יחולו מפולות אם בקדיחה במילוי ואם בסלע סדוק מאוד או

.3.3

מכל סיבה שהיא ,על הקבלן יהיה לעצור את הקידוח ולמלא את
הקדח בבטון רזה ב ,15 -ורק לאחר שהבטון התקשה לחזור
ולקדוח .יש לחזור על תהליך זה בכל עת שנתקלים במפולת.
בעבור הבטון הרזה והקידוח החוזר לא תשולם כל תוספת והם
יהיו כלולים במחירי היחידה של הכלונס.
אזורי הקידוחים המתוכננים בכל שטחי העבודה ,רוויים בחללי
מערות תת קרקעיות וקיים חשש לאיבוד ראשי מקדח כתוצאה
מביצוע עבודות הקידוח.

.3.4

במקרים של נפילת ראש המקדח לחלל שכזה -לא תוכר כל
תב יעה בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיבוד ראש המקדח ועל
הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי יחידתו.

.3.5

במקרה של גילוי חלל/מערה תת קרקעית יידרש הקבלן למלא
את החלל ע"י בטון רזה ולאחר מכן להשלים את הקידוח ויציקת
הכלונס במיקום ובאורך הסופי ,עבור מילוי הבטון הרזה ישולם
בנפרד ל פי כמות בטון (מ"ק) אשר נוצקה בפועל ,המדידה
ותשלום רק בנוכחות הפיקוח ואישור מוקדם של מנה"פ.

.3.6

לא יותר קידוח כלונסאות צמודים בקירות הדיפון .הקידוח
במקרה זה ייעשה כל כלונס שלישי .השלמת הקידוח של
כלונסאות צמודים תתאפשר רק לאחר הגעת חוזק הבטון
בכלונס הסמוך ל  50%מחוזקו הסופי ולא לפני  3ימים מתום
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יציקת הכלונס הסמוך ,לצורך כך תבוצע בדיקת חוזק לחיצה.
עם זאת ,במידה וחלפו  7ימים ניתן לבצע את הכלונס הצמוד
ללא בדיקת חוזק של הכלונס הקיים.
.4

תכונות הבטון
.4.1

הבטון יעמוד בדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
)הספר הירוק( פרק  02ופרק  23בשינויים הבאים:
 .4.1.1תכולת הצמנט המינימאלית תעמוד על  400ק"ג למ"ק
בטון
 .4.1.2יחס המים צמנט לא יעלה על 0.55

.4.2

כדי לאפשר את היציקה דרך צינור טרמי יש להבטיח לבטון
שקיעת קונוס של  "8-"7ועבידות גבוהה.

.4.3

לצורך כך נדרש הקבלן לתכנן תערובת מתאימה שחוזקה יתאים
ל -ב 40-הכוללת ערבים כגון כולאי אויר ומעכבים בהתאם
לצורך .התערובת המתוכננת תועבר לאישור מנה"פ בצירוף
בדיקות חוזק בגיל  7ימים ו 28-ימים .הגשת תכנון התערובת
תבוצע  30יום טרם ביצוע היציקה של הכלונס הראשון.

.5

תהליך היציקה
.5.1

צינור מגן  -בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה ,יוצמד
בחלקו העליון של הבור צינור (שרוול) מפלדה בקוטר גדול
במקצת מקוטר הקדח .אורך הצינור (שרוול) יהיה כ 3 -מ' (0.7
מ' מעל פני השטח ו 2.3 -מ' בתוך הבור) .תפקידו של השרוול
לשמור על צורת ראש הכלונס ובמיוחד כאמצעי בטיחותי עבור
העובדים הנמצאים באזור ראש הכלונס בזמן יציקת הבטון.
צינור הפלדה יהיה בעל עובי דופן מינימלי של  10מ"מ .האחריות
הבלעדית לאספקה ושימוש בצינור מגן הינה של הקבלן ,לא
תשולם כל תוספת עבור כך.

.5.2

מודגש כאן כי יותר לקבלן להתחיל ביציקה אך ורק לאחר
שווידא מנה"פ ואישר כי באתר נמצאת כל כמות הבטון המיועדת
לכלונס זה.

.5.3

היציקה תבוצע ללא הפסקה עד לקבלת בטון נקי מעפר ,או כל
פסולת אחרת  ,בראש הכלונס .פירוק או שליפת צינור המגן
תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע בבטון הטרי.
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.5.4

קוטר הצינור הטרמי יהיה " .8מודגש בזה כי צינור הטרמי יהיה
 5מטרים לפחות בתוך הבטון בכל שלבי היציקה השונים.

.5.5

מודגש בזאת שאחרי הכנסת כלוב הזיון וצינור הטרמי ולפני
יציקת הבטון בכלונסאות יש לנקות את תחתית הקצה ע"י
מקדח נקוי שטוח.

.6

סיתות הכלונסאות
.6.1

לאחר התקשות הבטון ,נדרשת פעולת סיתות של ראש הכלונס
או האלמנט ,באופן שלא תיגרם פגיעה בזיון בכלונס .הסיתות
יחשוף בטון תקין ועומקו של הסיתות לא יפחת מ 30-ס"מ .אם
הסיתות לא הגיע למפלס ראש הכלונס או האלמנט המתוכנן,
יבצע הקבלן את הנדרש לפי הנחיות מנה"פ :סיתות נוסף ,או
יציקה משלימה ,עד למפלס המתוכנן.

.6.2

בכל מקרה יבטיח הקבלן כי לאחר הסיתות יהיה בקצהו העליון
של הכלונס בטון צפוף נקי וללא סימני פסולת או קרקע.

.6.3

הסיתות ייעשה באמצעות פטיש אוויר ידני או ציוד אחר ,מאושר
על-ידי מנה"פ ,תוך שמירה על הזיון בכלונס .היה והזיון בכלונס
ייפגע עקב הסיתות יהיה על הקבלן לתקן/להחליף את הזיון בכל
דרך בה יבחר המתכנן .התיקון יהיה על חשבון הקבלן ללא
אפשרות קבלה תמורה נוספת.

.7

בדיקת כלונסאות
.7.1

חלק מה כלונסאות יבדקו בדיקות אולטראסוניות .הבדיקה
תהיה ע"פ דרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

.7.2

עבור ביצוע הבדיקות בשיטה האולטרסונית יבוטנו צינורות
בקרה בכלונסאות.

.7.3

הצינורות יחוברו על ידי ריתוכים אל כלוב הזיון ואנכיותם
ורציפותם תשמר בקפדנות.

.7.4

כל חיבורי הצינורות לאורכם יהיו באמצעות מופות מוברגות,
וללא בליטות ושבבים.

.7.5

תחתית הצנור תחסם על ידי פקק מוברג .כל החבורים יהיו
אטומים וימנעו כניסת מים ו/או בנטוניט לתוך הצינורות.

.7.6

הצינורות יובלטו  30ס"מ מעל פי הקידוח ויסתמו בפקקי גומי
בעת היציקה.
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.7.7

.8

כל הכלונסאות אשר לא ייבדקו בבדיקה אולטראסונית ייבדקו
בבדיקה סונית.

קידוחי גלעין
.8.1

אם ממצאי הבדיקה מצביעים על חשש של פגם רציני ברציפות
הכלונס או באיכות הבטון ,מנה"פ רשאי להחליט על ביצוע
קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק .במקרה כזה
יהיו הקידוחים בקוטר " 3שמתאים לבדיקות חוזק בטון
תקינות.

.8.2

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין ההוצאות
הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע הקידוחים להוצאת
המדגמים .

.8.3

.9

עפ"י תוצאות קידוח הגלעין ,יחליט מנה"פ אם לפסול את
הכלונס או לאשר את תיקו נו וכל מה שייעשה לצורך התיקון או
החלפתו של הכלונס הפסול ע"י הוספת כלונסים אחרים ,או
שיטה אחרת ,יהיה על חשבון הקבלן.

מדידת עדות:
.9.1

עם סיום ביצוע הכלונסאות יעביר הקבלן מדידת עדות )(As Made

של מיקום הכלונסאות כולל מפלסי הכלונס לאחר סיתות
ומפלסי ראש ברזלי הזי ון אשר בולטים מהכלונסאות.
.9.2

המדידה תועבר לבדיקה ואישור של מנה"פ והמתכנן ,אין
להמשיך בביצוע ראש הכלונס בטרם קבלת אישור של המדידה.

.9.3

הסטיות המותרות של מיקום הכלונסאות יהיו בהתאם למפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור ,סטיה אופקית במיקום הכלונס
לא תעלה על  5ס"מ .במידה ויהיו סטיות גדולות מכך על הקבלן
יהיה לבצע על חשבונו תיקונים ככל שידרש על ידי מנה"פ
והמתכנן.

23.04

אופני מדידה ותכולת מחיר
 .1המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א ומחיר היחידה יהיה זהה לעומק
כלשהו .האבחנה בין כלונסאות תהיה עפ"י הקוטר כמפורט בכתב
הכמויות.
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.2

האורך הנמדד לתשלום יהיה ממפלס הכלונס אחרי הסיתות -מפלס
עליון מתוכנן של כלונס כמצוין ועד למפלס תחתית הכלונס שביצע
הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות ולפי הנחיות מנה"פ.

.3

לא תשולם כל תוספת תמורה בגין קדיחה בסוגי סלע/קרקע שונים
(רכים וקשים כאחד) מעבר למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.
כך ובדומה לא יינתן תשלום כפול למ"א קידוח במקרה של החלפת
שיטות ו/או מכונות קידוח בזמן הביצוע או בעת קידוח חוזר בעקבות
בעיות כמו מפולות ,חללים וכו'.

.4

במידה והקבלן יבצע כלונסאות שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מאשר
בתכניות ,עקב שיטת הביצוע שלו או מסיבה אחרת כלשהי ,וכתוצאה
מכך יהיה עליו לסלק בטון עודף בראש הכלונס כדי להתאימו לתכניות,
וזאת בין אם הבטון יסולק במצב לח או במצב קשוי ,הקטע העודף הזה
של אלמנט ביסוס ,לא יימדד לתשלום .גם חיצוב וסילוק הקטע העודף
של הכלונס לא יימדד לתשלום ויהיה כלול במחירי היחידה.

.5

כל הכלונסאות יבוצעו עם בטון מסוג ב ,40-בגין כך תשולם תוספת
תשלום עבור שימוש בבטון ב( 40-במקום ב )30-וזאת בהתאם לסעיף
בכתב הכמויות.

.6

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה
לרבות:
.6.1

רמפות זמניות לביצוע הכלונסאות וסילוקן בגמר העבודה.

.6.2

קידוח כלונסאות ,לרבות הקידוח דרך כל שכבות המילוי,
הקרקע והסלע הקיימים ,כולל סילוק החומר המוצא מהקידוח
אל אתר המאושר לשפיכת פסולת ,ונמצא במרחק כלשהו
מהאתר.

.6.3

התקנת כלוב הזיון בין אם בחלקים או כשלם )הזיון עצמו יימדד
בנפרד).

.6.4

שרוולי מגן בעת ביצוע הקידוחים.

.6.5

מוטות זיון ספירליים אלכסוניים כולל חישוקים בקוטר  16מ"מ
לפחות המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם
לזיון .הכל כנדרש לחיזוק כלוב הזיון המתוכנן.

.6.6

צינורות ,שומרי מרחק לכלובי הזיון ,וגלגלות בטון לשימוש זה.

.6.7

הבטון והיציקה לרבות השימוש בצינור טרמי.
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.6.8

סיתות הכלונס עד לקבלת בטון נקי והכנת ראש הכלונס למפלס
המתוכנן להתחברות אל אלמנטי המבנה מעליו ,כולל ניקוי הזיון
ללא פגיעה בו וכולל הרחקת הקרקע הנחפרת ושיירי הבטון
המסותת אל אזור מאושר ע"י מנה"פ ,לרבות סיתות לפחות 30
ס"מ מהכלונס מעל מפלס מתוכנן.

.6.9

בדיקת הכלונסאות בבדיקות אולטרסוניות וסוניות ,ובדיקות
גלעין בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט.

.6.10

מדידת עדות של הכלונסאות.

.6.11

לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר
ויציקת הכלונס במפלס נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו
במחיר הכלונס.

.6.12

במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן להעמיק את הכלונסים
מעבר למסומן בתכניות ,ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י
מחירי היחידה הנקובים בהצעתו שבכתב הכמויות ללא כל
תוספת עבור הגדלת העומק.

.6.13

לא תשולם כל תוספת עבור קידוח הכלונסאות בשלבים,
התארגנויות חוזרות ועבור חפירות גישוש.

.6.14

.7

לא תשולם כל תוספת עבור מילוי בטון רזה וקידוח חוזר דרך
ה בטון רזה במקרה שנתגלתה אי יציבות של הקדח.

מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט הביסוס ו/או תיקונים
באלמנט הביסוס שמנה"פ קבע שהוא פגום יהיה התיקון כולו על חשבון
הקבלן בלבד כשצורת התיקון והיקף התיקון נקבעים על ידי מנה"פ
בלבד.

.8

צינורות הבדיקה ימדדו לפי מטר אורך וישולמו בסעיף נפרד בכתב
הכמויות .עלות הסתימה בדייס צמנט נכללת במחיר הצינור.

.9

הזיון יימדד וישולם בסעיף נפרד בפרק  02בכתב הכמויות.

 .10תוספת עבור בטון ב 40-במקום ב 30-יימדד וישולם בנפרד.
 .11מילוי חללים/מערות תת קרקעיות יימדד וישולם בנפרד בסעיף בטון
רזה למילוי חללים.
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 54.03ניטור מבנים
ניטור רעידות במהלך הביצוע
54.03.01
מובאות להלן הנחיות לנושא ניטור תזוזות ורעידות (ויברציות) במבנים
.1
הסמוכים לאתר העבודה של הקו הירוק בירושלים.
העבודות ההנדסיות אשר מתוכננות במסגרת הפרויקט כגון חציבות ,קידוח
.2
כלונסאות ,הי דוק ויברציוני וכדומה יבוצעו בסמיכות למבנים קיימים,
עבודות אילו גורמים לזעזועים ורעידות (ויברציות) אשר עלולים לגרום לנזק
במבנים קיימים (בניינים ,מבנים תומכים ,תשתיות וכו') ובמיוחד בעת ביצוע
העבודות בסלע קשה מסיבי.
על הקבלן להכין באמצעות חברה מומחה מטעמו תכנית ניטור מפורטת אשר
.3
תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
 3.1תכנית הניטור אשר ת קבע את השפעת הוויברציות מעבודות הנדסיות
על מבנים סמוכים .בהיעדר תקן ישראלי מתאים ,תכנית האתר ומדידת
הזעזועים יוכנו על פי הוראות של תקנים רלוונטיים ,כדוגמת DIN 4150,
 DIN 4130עבור עבודה מתמשכת "."long-term
לא תשולם כל תוספת תשלום בגין האמצעים שיידרש הקבלן לנקוט על
מנת לעמוד בתקנים הנ"ל.
 3.2ניטור רעידות ותזוזות רציף של המבנים המצויים בתחום ההשפעה
וזאת בכדי לפקח על העבודות ההנדסיות ולמנוע וויברציות מעל המותר
במבנים הקיימים .כמ ו כן מטרת הניטור הרציף היא שהמזמין יוכל
לקבל מעקב קבוע ורציף אחר מצב המבנים ולקבל התראה בזמן אמת
במקרה שתתקבל בעיה.
יודגש כי לשם ביצוע תכנית ניטור אתר והניטור הרציף ,יידרשו
סיסמוגרפים שיותקנו על המבנים הקיימים .כמות הסיסמוגרפים
ומיקומם יקבע במסגרת תכנית הניטור ע"י המומחה מטעם הקבלן.
 3.3תכנית הניטור וחוק האתר לנושא רעידות יוכן ע"י חברה מומחה בתחום
ויותאם לכלי העבודה ושיטות העבודה של הקבלן.
 3.4ניטור הרעידות יכלול מדידת רעידות רקע ,בזמן בו לא נערכות עבודות,
למשך זמן של לפחות שבוע לפני תחילת העבודות.
 3.5לפני תחילת העבודות יכין הקבלן והמומחה מטעמו תכנית עבודה
מקדימה בה יפורטו כלי העבודה בהם עתיד לעשות שימוש הקבלן,
מיקומם בשטח העבודות ,מפלס הרעידות העתידי של כל כלי ,שעות
העבודה של הכלים השונים וזאת לכל אחד משלבי העבודה.
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.4

.5

.6

 3.6עם תחילת העבודות וכן בכל חודש יוגש דו״ח מדידת רעידות .מדידת
הרעידות תערך בזמן בו כל כלי העבודה באתר פועלים בהתאם לאופן
העבודה המרבי באתר .במידה וישנן חריגות ממפלסי הרעידות
המותרים ינקטו אמצעים מידיים להפחתת הרעידות ,במקרה כזה יערך
דו״ח מדידות חוזרות ,במידה וגם לאחר מכן תראינה תוצאות חריגות,
תופסק העבודה והקבלן יישא באחריות למשמעויות הפסקת העבודה.
לא תוכרנה כל תביעה כספית או בקשה להארכת משך ביצוע עקב כך
והקבלן יישא בלעדית בעלויות אלו.
סקר מבנים מפורט אשר יבוצע ע"י מהנדס מבנים מומחה בתחום מטעם
הקבלן ,הסקר יכלול "דו"ח אפס" לפני תחילת העבודות ודו"ח סופי עם מיפוי
הפגמים והליקויים אשר קיימים במבנה.
הסקר יכלול בין היתר :תיאור כללי של המבנים ,הגדרת מצבם הנוכחי שלפני
הבנייה ,צילומים מבפנים ומבחוץ ,מעקב אחרי סדקים ופגמים אחרים ,דוח
סיכום הכולל המלצות טיפול במידה וישנם.
תכנית הניטור תוגש לאישור מנהל הפרויקט עם תחילת הפרויקט ולפחות
חודשיים לפני תחילת העבודות באזור המתוכנן לניטור.

אופני מדידה ותכולת מחיר לניטור מבנים
54.03.02
ת כנון וביצוע של ניטור רעידות יימדד לתשלום לפי קומפ' של ניטור כל המבנים באתר
ומחוצה לו ,ע"פ הנחית המומחה מטעם הקבלן ,במשך חודש שלם ,ללא תלות במידות
הגאומטריות של המבנים ,כמות הקומות ,כמות המבנים ו/או כמות הדירות .התשלום
יתבצע לאורך החודשים בהם בוצע הניטור בלבד וזאת ע"פ החלטת המפקח .במידה
ויבוצע ניטור חלקי במהלך החודש ישולם החלק היחסי של מספר הימים של הניטור
מתוך  30יום מעלות הניטור החודשית .בכל מקרה ,לא ישולם סכום הגבוה מההקצב
הנקוב בכתב הכמויות עבור ניטור רעידות ותזוזות בסעיף  .01.24.01.0010למען הסר
ספק – ההקצב בסעיף הינו עבור ניטור רעידות ותזוזות יחד .במידה ויבוצע ניטור חלקי
במהלך החודש ישולם החלק היחסי של מספר הימים של הניטור מתוך  30יום מעלות
הניטור החודשית.
התשלום כולל:
הכנת תכניו ת ניטור מפורטת באמצעות מומחה מטעם הקבלן.
.1
הכנת חוק אתר באמצעות מומחה מטעם הקבלן.
.2
הכנת סקר מבנים באמצעות מהנדס מבנים מטעם הקבלן.
.3
התקנת סיסמוגרפים במבנים הקיימים ,ללא תלות בכמות אשר תותקן.
.4
ניטור רעידות רציף של המבנים באמצעות חברה מומחה בתחום.
.5
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.6
.7
.8

הגשת דוחות כנדרש לעיל.
שימוש בכלים הנדסיים אשר עומדים בדרישות ובקריטריונים של הרעידות.
כל הנדרש לביצוע עבודות ניטור רעידות של מבנים קיימים.

ניטור תזוזות קרקע
54.03.03
מובאות להלן הנחיות לנושא ניטור תזוזות ושקיעות של מבנים הסמוכים
.1
לאתר העבודה של הקו הירוק בירושלים.
המבנים להם יש לבצע ניטור יקבעו ע"פ המומחה מטעם הקבלן.
.2
בפרויקט מתוכננות חפירות/חציבות עמוקות יחסית לאורך התוואי של הקו
.3
הירוק .חלק מהחפירות יבוצעו בסמוך למבנים קיימים .חפירות אלה יגרמו
לתזוזות בקרקע ומכאן ייתכנו תזוזות במבנים הקיימים הסמוכים לחפירות.
כמו כן מתוכננים קידוחי כלונסאות לעומק של  30מ' בסמיכות לבניינים
בסמוך לצומת בר אילן.
על הקבלן יהיה להכין באמצעות מומחה מטעמו תכנית לניטור של תזוזות
ושקיעות ,התכנית תכלול את כל האמור להלן:
 3.1סקר מפורט של מבנים קיימים בסמוך לתחום החפירות:
הסקר יבוצע ע"י מהנדס מבנים מומחה בתחום זה ,הסקר יכלול דוח
אפס לפני תחילת העבודות ודוח סופי עם מיפוי הפגמים והליקויים אשר
קיימים במבנה.
הסקר יכלול בין היתר :תיאור כללי של המבנים ,הגדרת מצבם הנוכחי
שלפני הבנייה ,צילומים מבפנים ומבחוץ( ,מעקב אחרי סדקים ע"י מדי
סדקים ככל שידרש) ופגמים אחרים ,דוח סיכום הכולל המלצות טיפול
במידה וישנם.
בנוסף נדרש לדרג את רגישות המבנים הקיימים בהתאם למאפייני
המבנה.
 3.2הגדרת קריטריונים לתזוזות:
לכל סוג מבנה נדרש להגדיר קריטריונים של התזוזות המותרות,
בהתאם לחוות דעתו של המומחה.
הקריטריונים יקבעו רמות של תזוזה מותרת להמשך עבודה ,עבודה
בתנאים מגבילים ,עצירת עבודה וכו'.
הכנת תוכנית ניטור:
.4
יש להכין תוכנית ניטור לכל המבנים המצויים בתחום ההשפעה של אזור
החפירות.
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.5

על המומחה לקבוע את כמות והיקף אמצעי הניטור ,רמת הניטור ,סוג
הניטור ,בהתאם לרגישות המבנה ,המרחק משפת החפירה או הקידוח,
אלמנטי הייצוב המתוכננים וכו'.
אמצעי הניטור יותקנו על מבנים קיימים ובמידת הצורך גם על המבנים
שיוקמו במסגרת הפרויקט הנדון (ק ירות דיפון וקירות ברגי סלע) ועל מתקנים
רגישים  .אמצעי הניטור יכללו בין היתר (יותאם למבנה המנוטר ולהיקף
התזוזה הצפויה):
 4.1נקודות קבע לצורך ביצוע מדידה גיאודטית מדויקת לקבלת התזוזות
בכיוונים השונים  . XYZנקודות אלה יותקנו על המבנים הקיימים ,בפני
השטח וגם על המבנים המתוכננים.
רמת הדיוק הנדרשת עד  2מ"מ (יותאם לרגישות המבנה המנוטר).
מדידת נקודות הקבע תבוצע ע"י מודד מוסמך.
 4.2מערכת של מדי הטייה המנטרת באופן רציף את שינוי הזווית בנקודות
המדידה בייחס לתנוחה הראשונית .מערכת זו תשמש כמערכת התרעה
אוטומטית בפני שינוי זווית מעל סף מותר ,לדוגמא .1:1000
 4.3סייסמוגרף לבדיקת רעידות המתפתחות על מבנים רגישים ,כדוגמת
 OMINDOTSאו שוו"א מאושר.
 4.4חיישני שקיעה אשר מנטרים באופן רציף את השקיעה יחסית במבנה,
באמצעותם יהיה ניתן לחשב את השקיעה הדיפרנציאלית במבנה
כדוגמת  ATSאו שוו"א מאושר ובעזרת מטרות אופטיות.
החיישנים והמדיד ים יותקנו וינוטרו ע"י חברה מומחית בתחום
שתאושר ע"י המזמין.
 4.5בעזרת הניטור הרציף יוכל המזמין לקבל מעקב קבוע ורציף אחר מצב
המבנים ולקבל התראה בזמן אמת במקרה שתתקבל בעיה.
תוכנית הניטור תוכן ותבוצע ע"י חברה מומחית לנושא זה.
תכנית הניטור תוגש לאישור מנהל הפרויקט עם תחילת הפרויקט ולפחות
חודשיים לפני תחילת העבודות באזור המתוכנן לניטור.

54.03.04

אופני מדידה ותכולת מחיר לניטור תזוזות קרקע
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.1

.2

תכנון וביצוע של ניטור תזוזות ושקיעות יימדד לתשלום לפי קומפ' ניטור
תזוזות ושקיעות מבנים במשך כל תקופת הביצוע לאורך התוואי בתחום
ההשפעה של החפירות ,לאורך כל ה קטע ללא תלות במידות הגאומטריות של
המבנים ,כמות הקומות ,כמות המבנים ו/או כמות הדירות .התשלום יתבצע
לאורך החודשים בהם בוצע הניטור בלבד וזאת ע"פ החלטת המפקח .במידה
ויבוצע ניטור חלקי במהלך החודש ישולם החלק היחסי של מספר הימים של
הניטור מתוך  30יום מעלות הניטור החודשית .בכל מקרה ,לא ישולם סכום
הגבוה מההקצב הנקוב בכתב הכמויות עבור ניטור רעידות ותזוזות בסעיף
 .01.24.01.0010למען הסר ספק – ההקצב בסעיף הינו עבור ניטור רעידות
ותזוזות יחד.
התשלום כולל:
 2.1הכנת תכנית ניטור מפורטת באמצעות מומחה מטעם הקבלן.
 2.2הכנת סקר מבנים באמצעות מהנדס מבנים מטעם הקבלן.
 2.3התקנת נקודות קבע ,חיישנים ומדידים במבנים הקיימים ,ללא תלות
בכמות אשר תותקן לאורך התוואי.
 2.4ניטור תזוזות ושקיעות של המבנים באמצעות חברה מומחה בתחום.
 2.5הגשת דוחות שוטפים.
 2.6כל הנדרש לביצוע עבודות ניטור תזוזות ושקיעות של מבנים קיימים
באזור ההשפעה של תוואי החפירה.
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תוכנית אב תחבורה
ירושלים

רכבת קלה – קו ירוק
קטע  – 36בר אילן
מפרט טכני
תאורה ,חשמל ותשתיות
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 .08.1כללי
מפרט זה נועד להגדיר את כלל הנתונים הטכניים והדרישות
המיוחדות לתכנון ,ייצור ,התקנה והפעלה של מערכות חשמל ,מתקני
תאורה ותשתיות לאורך כבישים ,צמתים ,מעברים תת קרקעיים
ושצ"פים ,כול ל התייחסות לטיב החומרים והמלאכה ,לרבות הוראות
והנחיות לעמידה בדרישות המזמין "תוכנית אב תחבורה ירושלים"
ועיריית ירושלים.

 .08.2הנחיות ,תקנים וסטנדרטים

 חוק החשמל תש"יד –  1954ובתקנות שתוקנו מכוחו של החוק וכל
תקנות אחרות הנוגעות למיתקן החשמל.
 תקנות התכ נון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'
 )3התשס"ח.2008 -
 הנחיות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתכנון מאור בדרכים.
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 פרק  08במפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הבין-משרדית
לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם.
 מפרט טכני מיוחד של מערכת הרמזורים של עיריית ירושליים –
מכרז למתן שירותי התקנה ,אחזקה ושירות למתקני רמזורים
קיימים והתקנה ,אחזקה ושרות של מתקני רמזור חדשים.
 ת"י  – 1862תאורת רחובות.
 פרק  18במפרט הכללי לתשתיות תקשורת של הוועדה הבין-
משרדית לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם.
 מפרט מאור – המחלקה למאור עיריית ירושלים

 .08.3תיאור העבודה
 .08.3.1מערכת תאורה

קטע בר אילן :
 מתוכננת החלפה של כל מערכת התאורה בתחום הקטעים 36
כולל החלפת  2מרכזיות תאורה קיימות על רחוב בר אילן.
 מרכזית מאור
נדרש להתקין מרכזיות מאור חדשות לפי סטנדרט עיריית
ירושלים ,במקום הקיימת בצומת בר אילן עילי הכהן וצומת
בר אילן ארץ חפץ.

לתשתית התאורה המתוכננת באמצעות צנרת שרשורית דו-שכבתית
קוברה בקוטר  75מ"מ  ,יתווסף צינור  63מ"מ עבור הזנת חשמל
למצלמות בטחון.

ביצוע תאורה זמנית לפי שלבי ביצוע ולפי תכנון

.08.3.2

תשתיות עבור חברת חשמל

 עבודות התשתית עבור חברת חשמל תבוצע בהתאם לתוכניות
המאושרות של חברת חשמל ,ובהתאם להנחיות חברת חשמל.
 בעת הנחת התשתית הקבלן יתאם מול חברת חשמל לוחות
הזמנים ,מועדי הנחת הצנרת ,הכבילה וחיבורם.
 בעת הנחת תשתית חברת חשמל ,הקבלן יתאם מול חברת חשמל
ויזמין מפקח מטעמה שילווה את החפירה ,הנחת הכבלים וסגירת
התוואי.
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 כל עלויות התיאומים מול חברת חשמל יהיו כלולים במחירי
החפירה והתשתיות.
 חשמל מ"ג
 רחוב ירמיהו בר אילןהוספת  2קווי חשמל מ"ג לכל אורך רחובות ירמיהו בר אילן
עד גבולות פרויקט במדרכה הדרומית לפי בקשת חח"י
 רחוב בר אילןהעתקה של תשתית החשמל של המ"ג שנופלת בכביש לתוואי
חדש במדרכה כולל חציות כבישים וחציות לצורך העמקת
התשתית אל מתחת למסילת הרכבת ,עם שמירה על מס'
מעגלים קיימים.
 רחוב בר אילןהטמנת רשת חח"י עד צומת בר אילן לפי תכנית ובתיאום מול
חח"י ולפי ש לבי הביצוע כולל חציות כבישים וחציות עמוקות
מתחת לרכבת לחיבור בין חדרי טרפו קיימים בתחום
הפרויקט ,לחדר טרפו חדש אשר יבנה בצד הדרומי של הכביש
בחתך  31+720לפי תיאום ואישור חח"י וחדר טרפו חדש אשר
יבנה בחתך .32+060
 צומת בר אילןבצומת זו נדרשת עבודה של בניית תקרה של תחנה תת
קרקעית ולצורך כך נדרשת העתקת תשתיות חח"י הקיימות
בצומת ,העתקה זו תבוצע לפי שלביות ביצוע כולל גם ביצוע
העתקה זמנית,
בשלב  1תבוצע העתקה זמנית מעמוד מ"ג הנמצא בצומת
בחציה מערבה בצומת ודרומה בצד המערבי של הצומת לצורך
פינוי מדרכות לביצוע תקרות  BOXבפינות המזרחיות של
הצומת
בשלב  2מכינים צנרת של התווי הסופי מנקודת חיבור מופות
בצד הדרומי של הצומת עד למעל תקרת BOXבצד הדרום
מזרחי של הצומת
בשלב  3ולאחר בניית תקרה של  BOXמשלימם את התווי
הסופי של תשתיות החשמל בצד הצפון מזרחי של הצומת עד
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לחיבור לעמוד ומבצע ים העתקה של כבילה וביטול תשתיות
זמניות
 חשמל מ"נ
 העתקה של תשתית החשמל של המ"נ שנופלת בכביש לתוואיחדש במדרכה כולל חציית כביש ,עם שמירה על מס' מעגלים
קיימים ,התשתית תונח בצנרת  PVCאו  PEXלפי התוכנית
כולל הצבת ארונות חלוקה חדשים של חח"י וביטול עמודי
חשמל
 הטמנת רשת עילית לאורך רחוב ירמיהו בר אילן לפי תיאום מולחח"י
 חיבורים לבתים וחיבורי חל"ב נוספים אשר היו מוזנים מרשתעילית שמיועדת להטמנה יוזנו מארונות חלקוה חדשים
הממוקמים ברחוב לפי תכנית.
 חיבור חל"ב לבניין הצמוד לקו כחול של הפרויקט ללא כניסהלשטח פרטי ה מוזן מרשת עילית יועתק תת קרקעית כולל עליה
בתעלה על פני הבניין עד לנקודת החיבור ,צבע ,סוג והפרט של
התעלה ייקבע על ידי האדריכלים
 חיבור חל"ב לבניין הרחוק מקו כחול של הפרויקט ומוזן מרשתעילית יועתק תת קרקעית עד גבול בניין ויוזן עילית מעמוד
חדש שיוצב בגבול בניין

.08.3.3

תשתיות עבור חברת בזק

 עבודות התשתית עבור חברת בזק תבוצע בהתאם לתוכניות
המאושרות של חברת בזק ,ובהתאם להנחיות חברת בזק.
 העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק .18
 בעת הנחת התשתית הקבלן יתאם מול חברת בזק לוחות הזמנים,
מועדי הנחת הצנרת ,הכבילה וחיבורם.
 בעת הנחת תשתית חברת בזק ,הקבלן יתאם מול חברת חשמל
ויזמין מפקח מטעמה שילווה את החפירה ,הנחת הכבלים וסגירת
התוואי.
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 כל עלויות התיאומים מול חברת בזק יהיו כלולים במחירי החפירה
והתשתיות.

.08.3.4

תשתיות עבור תקשורת עירונית

 עבודות התשתית עבור עיריי ת ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניות
המאושרות של עיריית ירושליים ,ובהתאם להנחיות העירייה.
 העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק .18
 כל עלויות התיאומים מול העירייה יהיו כלולים במחירי החפירה
והתשתיות.

 .08.4ביצוע עבודות תשתית  +מאור בדרכים
 .08.4.1מבוא

 מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות תאורת רחובות לאורך תוואי
הרכבת הקלה בירושלים.
 תנאים כלליים הכוללים :סיווגי הקבלן ,איכות העבודה ,ציוד
שווה -איכות ,בטיחות בעבודה ,תיאום עם גורמים ורשויות,
התאמת התוכניות ,המפרט וכתב הכמויות ,בדיקות קבלה
ואחריות הקבלן
 תשתית תת-קר קעית ובכללה ,בין השאר :מדידות וסימונים,
חפירות וחציבות ,שמירת מרווחי בטיחות בהצטלבויות צנרת
חשמל עם שירותים אחרים ,עבודות פרוק ,אספקה והנחת צנרת,
אספקה והתקנת תאי-בקרה ,אספקה ,השחלה וחיבור כבילים,
אספקה והנחת מוליכי הארקה
 הקבלן המבצע יהיה אחראי על התשתיות שביצע (צנרת ,כבלים,
יסודות) ועל אחזקת התשתיות עד למסירת המערכת למזמין גם
ובמידה והקבלן יידרש להפעיל את המערכת או חלק ממנה
בתקופת הביצוע.
 אספקה והתקנת גופי -תאורה וציוד הדלקה שבכללן ,בין השאר:
דרישות כלליות לגבי גופי  -תאורה ,נורות ,ציוד הדלקה ותקנים .
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גופי הת אורה מסוג גופי תאורת כבישים ,גופי-תאורה יהיו על-פי
הנדרש בנוהל הסמכה לספקים וגופי-תאורה בעירית ירושלים.
 אספקה והתקנת עמודי-תאורה שבכללן ,בין השאר :דרישות
כלליות לגבי עמודי  -תאורה ,נורות ,ציוד הדלקה ותקנים .גופי
התאורה מסוג גופי תאורת כבישים ,גופי-תאורה יהיו על-פי
הנדרש בנוהל הסמכה לספקים וגופי-תאורה בעירית ירושלים.
 מרכזיות לתאורה ולוחות חשמל שבכללן ,בין השאר :דרישות יצור,
עמידה בתקינה ובדרישות התקנה ,אספקה ,הובלה והתקנה באתר,
בדיקות חשמליות ובטיחותיות כנדרש
 ביצוע מתקני תאורה זמניים/ארעיים על עמודי עץ שבכללם ,בין
השאר :ייצור ,אספקה והתקנה.
 ביצוע הארקות שבכללן ,בין השאר :הארקות יסוד בעמודי תאורה
ומרכזיות תאורה  ,אספקה והנחת מוליכי הארקה אופקיים,
אלקטרודות הארקה אנכיות ,הארקות יסוד לקונזולה ,מעברים
תת קרקעיים ולקירות בטון.

.08.4.2

הנחיות כלליות

מפרט זה הינו מפרט מיוחד אשר בא כהשלמה למפרט 08
הבינמשרדי .

 .08.4.3סיווג קבלני

תנאי סף להשתתפות בפרויקט :
קבלן רשום בפנקס הקבלנים בדרגת סיווג המפורט למטה ,בענפי
רישום לביצוע עבודות הנדסה בנאיות ורשום ברשם החברות
בישראל ,כדלקמן:
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 חשמלאות240
 הנחת קווי תקשורת250
 הנחת קווי חשמל270
 תאורת כבישים ורחובותניסיון מוכח לביצוע עבודות חשמל בפרויקטים דומים ב  5שנים
האחרונות .
מעסיק צוות עובדים של  10אנשים לפחות  ,מתוכם  2הנדסאים
לפחות עם ניסיון בעבודה כהנדסאי  5שנים לפחות .
קבלן יעמיד לרישות הנהלת הפרויקט מנהל צוות עבודות חשמל
מטעמו  ,בעל רישיון לעיסוק בעבודות חשמל ,מנהלי העבודה בשטח
ישו רישיונות חשמלאי מתאים למתקן  ,לכל אחד מהעובדים רישיון
לעיסוק בעבודות חשמל בתוקף .
צוות עבר הדרכות בטיחות בעבודה ועבודה בגובה .

.08.4.4

שלב היתכנות ותחילת עבודה
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 על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי החוזה את כל
המידות  ,הנתונים והמידע המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא
טעות ,סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני ,בכתב
הכמויות ובין התוכניות השונות ,עליו להודיע על כך מיד ובכתב
למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב.
 המזמין יעביר לקבלן את כלל התיאומים ההנדסיים שבוצעו ע"י
צוות התכנון מול אותם הרשויות והגופים במהלך תכנון הפרויקט
לצורך קבלת היתרי חפירה והרישיונות המתאימים לביצוע
העבודות המתוכננות.
 הקבלן אחראי לתאום עם רשויות וגופים ענייניים כאמור בכל נושא
ענייני לפרויקט ובכלל :
 איתור תשתיות קיימות להשגת המידע הנדרש לתכנוןהעבודה כך שתימנע כל פגיעה בהן
 ת כנון עבודות בקרבת תשתיות קיימות בזהירות הנדרשתלמניעת כל ]פגיעה בהן
 התחברות לתשתיות קיימות על-פי הנדרש במסמכי ההסכםהאחרים או בהתאם לצרכים נדרשים במהלך העבודה
באתר.
 בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של
חשמל  ,תקשורת לסוגיה (בזק ,טלביזיה ,וכו)' ,מים ,ביוב ,תיעול,
דלק ,גז וכיו"ב ,תבוצענה העבודות בזהירות המרבית ,תוך שמירה
קפדנית על שלמותם ותקינותם של קווים קיימים.
 בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה/חציבה ,עליו לוודא את מיקומן
המדויק של התשתיות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד ,וזאת
באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב ,ורק אחר כך להתחיל בביצוע
העבודות .חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מפקח החשמל
ומפקח מיו חד מטעם כל רשות/חברה האחראית על מערכת תשתית
תת -קרקעית הידועה באתר ,כאמור לעיל.
 ראה פרק  08.02במפרט הבינמשרדי עבור הכשרת התוואי ,סימון
ועבודה הכנה.
 הקבלן יהיה מחויב באספקת כל תעודות הבדיקה וההתאמה
לתקנים והמפרטים הרלוונטיים עבור כלל הרכיבים ,הציוד
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והמערכות שבכוונתו לספק לאתר בהתאם למסמכי החוזה וכן בעת
הצעתו למוצר שוו"ע ,כחומר רקע לבדיקת המפקח והמתכנן ,באם
להסכים לשינוי המוצר ,במוצר חלופי ,בהתאם לבקשת הקבלן.
 במהלך ביצוע העבודות לרבות סימון המערכות לפני תחילת ביצוען
(בהצלבה /במקביל עם סימון מערכות חדשות /קיימות אחרות) ,על
הקבלן לקבל אישור עבור סימונן ,תיעוד בכל מהלכי העבודה וריכוז
נתונים לחשבונות חלקיים/סופי (מדידות במהלך הביצוע ותיעוד
ביומנים -שלב התחלתי ,שלב חפירה ,שלב הנחה ,שלב כיסוי ,שלב
סופי/החזרת מצב לקדמותו ,שלב יציקת יסודות ,שלב ביצוע
הארקות -כולל מפלס ים ,עומקים ,אורך/רוחב תעלות ואלמנטים
מבוצעים ,חציות ושרוולים ,הצטלבויות והגנות) ,את שלבי האישור
הפיקוח/נציג הרשות במעבר בין שלב לשלב ,בדיקות תוך כדי ביצוע
העבודות ,תיעוד עבודות חריגות/נוספות /שינויים בביצוע
ותיעודם ,שלבי ביצוע תשתיות החשמל בזק ,תקשורת ומתקני
התאורה כחלק משלבי ביצוע העבודות (שילוב ביצוע עב' החשמל
ומתקני התאורה והתקשורת עם ביצוע עבודות במעבר התת"ק,
בקירות תומכים ,בסלילה ,בפיתוח הנופי).

.08.4.5

שלב גמר העבודה ומסירתה למזמין

בנוסף לאמור בסעיף  08.01.10במפרט  08הבינמשרדי.
 לאחר השלמת כל העבודות באתר והשלמת כל חיבורי החשמל,
יזמין הקבלן על חשבונו ביקורת כוללת של "חברת החשמל" לכל
המערכות והמתקנים שהושלמו במסגרת הפרויקט .הביקורת
תבוצע לכל חיבור חשמלי ומעגל בנפרד.
 עם חיבור מערכת/מתקן תאורה לרשת החשמל והשלמת העבודה,
יקבע מנהל הפרויקט מועד מתאים להפעלה ניסיונית של
המערכת/מתקן .ההפעלה הניסיונית תבוצע בנוכחות הקבלן ,מנהל
הפרויקט ,מפקח החשמל ,המהנדס המתכנן ונציגי העירייה.
 הקבלן יפעל לתיקון מיידי של כל הליקויים שנמצאו ,אם נמצאו,
בכל אחד משלבי המסירה והבדיקות למיניהם.
 על הקבלן לקבוע ולתאם מול כל הגורמים הרלוונטים לצורך
מסירת כלל העבודות ,כולל מסירה של כל מערכת בנפרד לגורם
האחראי לאישורו.
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.08.4.6

תוכניות עדות ותיק מערכת/מתקן

בנוסף לאמור בסעיפים  08.01.09 + 08.01.08במפרט  08הבינמשרדי.
 הקבלן נדרש להכין ולהגיש תוכניות עדות  AS MADEלאורך כל
שלבי ביצוע הע בודות ,כולל בשלבי הכנה ,חפירת תעלות /בורות,
הנחת תשתיות ,מילוי חוזר ,יציקת יסודות ,החזרת המצב
לקדמותו ו/או השלמת מבנה כביש בנקודות החציה /חפירה,
קידוחים אופקיים ,השחלה ,חיבורים ,התאמה והגבהת שוחות/
בריכות /תאים.
 לאחר בדיקת המתקן והשלמת כל התיקונים ,הקבלן יספק למנהל
הפרויקט  5עותקים (עותק קשיח "נייר" ותקליטור מדיה )CD
מספר המתקן הכולל:
 שם הפרויקט ,שם הרחוב ,מספר הסכם ,פרטי הקבלןהראשי ,פרטי קבלן החשמל ,פרטי מנהל הפרויקט ופרטי
מפקח החשמל.
 רשימת ציוד הכולל מפרט ,דגם ,ואחריות של כל הציודבמתקן.
 מפות ותוכניות מצביות. תוכניות הנדסיות בחזקת .AS-MADE דוחות טכניים ואישורים. ספרות טכנית. יומני עבודה. תהליך אישור המערכת/המתקן ,תכניות העדות ותיק
המתקן/מערכת -ע"י המתכנן הרלוונטי כולל תיקונים נדרשים על
פי הצורך ו/או בדיקות חוזרות ומסמכים משלימים להשלמת
מוכנות תיק המתקן והעברתו לידי המזמין/לקוח הקצה .כמו כן,
מומלץ להשלים כי כל תעודות האחריות עבור הציוד והחומרים
שמספק הקבלן ,ירוכזו ויכללו בתיקי המתקן ,כולל כל המידע
הנדרש על ספקי הציוד והחומרים (דרכי התקשרות ,כתובות
ושמות אנשי קשר).

.08.4.7

תקופת בדק ואחריות

בנוסף לאמור בסעיפים  08.01.11במפרט  08הבינמשרדי.
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 תקופת האחריות של הקבלן על מערכת החשמל והתאורה בפרט
תחל מהמועד שבו יוצא אישור למערכת/מתקן.
 בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות
אחריות שונות לפי מרכיבי המערכת/מתקן כלהלן:
 עמודים וזרועות לתאורה  6 -שנים. פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים  3 -שנים. גופי תאורה ( LEDאחריות על כל חלקי הגוף) –  10שנים. נורות בגופי תאורה נל"ג  1 -שנה. אביזרי-תאורה :משנקים ,קבלים ,נורות ,מצתים –  5שנים. -מרכזיות-תאורה  /לוחות-חשמל –  2שנים.

.08.4.8

תשתיות תת-קרקעיות

+ 08.02 +

 08.03במפרט 08

בנוסף לאמור בפרקים 08.01
הבינמשרדי.
 הקבלן י פעיל מודד מוסמך שיבצע את כל עבודות המדידה והסימון
הכרוכות בהצבה נכונה (הן במיקום ובתוואי והן בגובה ובקביעת
רומי הקרקע הקיימים והסופיים) של כל הרכיבים ,וככל שיידרש
ע"י מנהל הפרויקט.
 כמו כן מודגש במ פורש כי במשך כל תקופת הביצוע המודד
המוסמך של הקבלן יעמוד לרשות מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו
לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף.
 ביצוע האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה ולא
ישולם בנפרד  .מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע יעמוד
המודד המוסמך של הקבלן לרשות מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו
לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף
כשביצוע האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה
ולא ישולם בנפרד.
 סימון המיקום של עמודי-תאורה על-ידי המודד המוסמך של
הקבלן יעשה רק לאחר שי סומנו בשטח מיקומי מעקות הבטיחות ,

אבני-שפה ,איי-תנועה ,מדרכות וכבישים.
 עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של
מערכות אחרות ,יתכן והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות
בקטעים מוגבלים ,בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות
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התשתיות האחרות ,וזאת ללא תוספת מחיר ,גם אם יידרשו
אביזרי חיבור לצנרת עקב כך ו/או חפירות זהירות לגילוי תשתיות
אשר בוצעו בשלב קודם.
 במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות,
שבה תבוצע עבודת חפירה זהירה  ,ללא תוספת מחיר.

 חפירה לתעלות ולשוחות/תאי-בקרה
 חפירות לתעלות ולשוחות/תאי-בקרה תבוצענה בהתאםלתוכניות ולפרטים המוצגים בהן .כל תעלה תחפר בבת אחת
לכל אורכה ולכל עומקה בין מקור ההזנה ועד ליעדה ,וזאת
לפני הנחת הצנרת ומוליך הארקה.
 במידה ובגלל הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע אשר לאמאפשרים ביצוע החפירה בבת אחת ,נתן לבצע את החפירה
בח לקים בתיאום ובאישורו של המפקח.
 חפירות התעלות לצנרת הכבילים תהיינה בעומק  120ס"מ או 300ס"מ וברוחב עד  60ס"מ או  100ס"מ או לפי התוכניות או
כתב הכמויות ו לפי כמות הצינורות המונחים ובתוספת 10
ס"מ מכל צד ,כולל  10ס"מ בקרקעית מתחת לרום המתוכנן
לתחתית הצינורות  Invert Levelרוחב התעלה בתחתית יהיה
 40ס"מ לפחות אלא אם צוין אחרת במסמכי ההסכם
האחרים.
 עומק התעלה לא יפחת ממטר מפני השטח הסופיים ,למעטבמצב של שימוש ב  CLSMכאמור.
 חפירה לשוחות/תאי-בקרה תבוצע בהתאמה לעומק הקבועבתכנון בהתאם לתוכניות ולפי המפלסים של תחתיות
הצינורות הנכנסים והיוצאים ,כולל הנדרש.
 חציות דרכים
 חפירה הכוללת פתיחה של מיסעת כביש קיים מאספלט אומבטון תותר רק באישור מיוחד של מנהל הפרויקט ,בהתאם
לתוכניות ,לפי תנאי הקרקע והתשתיות האחרות באתר
(בכביש חדש ,במסגרת עבודות פיתוח ,תותר חפירה גם לפי
שלבי ביצוע הסלילה).
 במידה ולא ינתן אישור לפתיחת המיסעה ו/או נדרשבתוכניות ,חציית דרך קיימת (כביש) תבוצע ככלל באמצעות
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קידוח אופקי  .קידוח כזה יבוצע בכל שיטת קידוח מאושרת,
בכל עומק שיידרש ללא תוספת מחיר לעומק.
 עומק החפירה ורוחב פתיחת הכביש יהיו כפי שמפורט בכתבהכמויות או לפי התוכניות ,אחרת תהיינה בעומק  120ס"מ
וברוחב עד  60ס"מ ו לפי כמות הצינורות המונחים ובתוספת
 10ס"מ מכל צד.
 בחציית כביש חדש תבוצענה כל העבודות הנדרשות לתשתיותתת -קרקעיות לפני עבודות הסלילה למיניהן .האחריות
לתאום ולביצוע כנדרש היא כולה של הקבלן ולא תוכרנה
תביעות כלשהן מצד הקבלן אם לא יעשה כן.
 בכל צינורות המעבר המותקנים בחציית כבישים יושחלוחבלים שזורים מחומר פלסטי מתאים בקוטר 8מ"מ שישמשו
להשחלה/משיכה של הכבילים הייעודיים.
 חציות מסילת רכבת קלה
 חציית מסילת רכבת קלה קיימת תבוצע ככלל באמצעותקידוח אופקי  .קידוח כזה יבוצע בכל שיטת קידוח מאושרת,
בכל עומק שיידרש ללא תוספת מחיר לעומק.
 חציית מסילת רכבת קלה חדשה תבוצע בחפירה ובפתיחה שלהכביש באישור של מנהל הפרויקט ,בהתאם לתוכניות ,לפי
תנאי הקרקע והתשתיות האחרות באתר (בכביש חדש,
במסגרת עבודות פיתוח ,תותר חפירה גם לפי שלבי ביצוע
הסלילה).
 עומק החפירה ורוחב פתיחה תהיינה בעומק  300ס"מ וברוחבעד  200ס"מ או לפי התוכניות או כתב הכמויות ולפי כמות
הצינורות המונחים ובתוספת  10ס"מ מכל צד .לאחר ביצוע
החצייה והנחת הצנרת יונח  CLSMמעל הצנרת לצורך הגנה
בעומק עד  180ס"מ מפני המסילה.
 בחציית מסילה תבוצענה כל העבודות הנדרשות לתשתיותתת -קרקעיות לפני עבודות הסלילה למיניהן .האחריות
לתאום ולביצוע כנדרש היא כולה של הקבלן ולא תוכרנה
תביעות כלשהן מצד הקבלן אם לא יעשה כן.
 בכל צינורות המעבר המותקנים בחציית כבישים יושחלוחבלים שזורים מחומר פלסטי מתאים בקוטר 8מ"מ שישמשו
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להשחלה/משיכה של הכבילים הייעודיים.
 אחריות הקבלן
אין בביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה כדי לפתור את הקבלן
מאחריותו מבחינת חוק והוא יהיה הנושא הבלבדי באחריות
המלאה ליציבות החפירה ולבטיחות עבודות העפר והיסודות.
 עומקי חפירה חריגים המתוכננים בסמוך ו/או בתוואי כבישיםהקיימים עבור ביצוע תשתיות החשמל והתאורה ,כולל
הקפדה על מרווחי פעילות מתנועת רכבים קיימת ומטעמי
בטיחות בעבודה (תימוך /דיפון זמני /מדרגות בחפירה ,סימון
ושילוט מתאים ,מעקות הגנה ובטיחות ועוד)
 מילוי חפירה
 מילוי חפירה וחציית כבישים תבוצע בהתאם להוראותהמפורטות בסעיף  08.02.04במפרט  08הבינמשרדי.
 עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוחשל מערכות אחרות  ,ייתכן והקבלן יידרש לבצע את העבודות
הנחוצות בקטעים מוגבלים ,בהתאם לקצב ההתדקמות של
עבודות התשתית האחרות  ,וזאת ללא תוספת מחיר .
 המילוי החוזר מעל הצנרת יעשה ממצע סוג א' בגובה  20ס"ממהודקות בבקרה מלאה ב , 98%-בחציות כבישים תבוצע
החלפת החומר ל – , CLSMחישוב הכמויות לצורך תשלום
ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.
 יידרשו קטעי עבודה שיבוצעו בהתאם להנחיות הרשויותבעבודות לילה  ,כל זאת ללא כל תוספת מחיר.

 מדידת מצב קיים (חפירה/חציה)
 נדרש לב צע מדידת מצב קיים לאחר ביצוע החפירה והנחתהתשתיות עוד לפני אישור המפקח לכיסוי התעלה ,לשם תיעוד
העבודות שבוצעו ,טרם כיסויים.

.08.4.9

מפגש בין תשתיות עבור מערכות שונות
+ 08.02 +

 08.03במפרט 08

בנוסף לאמור בפרקים 08.01
הבינמשרדי.
 בהצטלבות צנרת חשמל עם תשתית של שרות אחר ו/או
בהתקרבות לתשתית כזו יש לשמור על המרחקים בין התשתיות
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השונות בהתאם לתוכניות תאום-מערכות מפורטות לביצוע של
מתכנן הכביש ו/או בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
בהעדר הוראות אחרות יישמרו הכללים הבאים:
 בכל הצטלבות בין כבילי-חשמל לבין מערכת תשתית אחרתכגון טלפון ,טלוויזיה או מים ,ו/או התקרבות ביניהם ,יותקנו
קווי החשמל מתחת למערכת האחרת.
 בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין כבילי מתח נמוך ,ו/אוהתקרבות ביניהם ,יישמר מרווח של 20ס"מ לפחות בין
הקווים.
 בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין צינור מים או ביוב אוניקוז יישמר מרווח של 50ס"מ לפחות בין הקווים.
 בכל הצטלבות בין כבל חשמל לבין צנרת ו/או כבילי תקשורת"בזק" ו/או כבילי טלוויזיה ,ו/או התקרבות ביניהם ,יישמר
מרווח של 30ס"מ לפחות בין הקווים.
 אם יידרש על-ידי מנהל הפרויקט ו/או הרשות/חברה לה שייכת
התשתית אותה יש לחצות לשמור על מרחק אחר ו/או אופן חצייה
אחר ,יש לנהוג כנדרש לפי הוראותיהם והדבר לא יהווה עילה
לתוספת כספית .

 בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ-
 120ס"מ ,מסיבה כלשהי ,חייב הקבלן לקבל הנחיה ואישור ממנהל
הפרויקט .

 במעבר כבילים מעל מכשול (מעביר מים ,צנרת "מקורות" ,צנרת
נפט ,כבילי "בזק" וכו').
 בכל מקרה של הסתעפויות או מעבר מעל או מתחת למכשול
המחייב עומק קטן ממטר מסיבה כלשהי ,חייב הקבלן לבצע את
העבודה לפי תוכנית פרט מתאימה לאחר קבלת אישור בכתב של
מ נהל הפרויקט לעומק החפירה .שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה
הדרגתית  15ס"מ לכל  1מ' אורך תעלה ולא יהווה עילה לתוספת
כספית.

.08.4.10

כבלים בצנרת תת-קרקעית

בנוסף לאמור בפרק  08.05במפרט  08הבינמשרדי.
 כל כבלי החשמל בפרויקט יהיו מנחושת מסוג  XLPEמתוצרת
מאושרת ע" י מכון התקנים ונושאי תו תקן לפי ת"י .579
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.08.4.11

הארקות

בנוסף לאמור בפרק  08.05במפרט  08הבינמשרדי.
 אלקטרודות הארקה אנכיות תבוצענה במרכזייה למאור וכן בסוף
כל קו תאורה וכן ליד כל עמוד .האלקטרודות תעמודנה בת"י
.1742
 מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35ממ"ר יונח בחפירה
בקרקע כאלקטרודת הארקה אופקית ,לרבות השחלתו לעמודי
התאורה ולמרכזייה למאור דרך צנרת מעבר לכבילים וחיבורו
בתוך העמודים ובמרכזייה למאור לפס הארקות באמצעות נעלי-
כביל ושרוולי -לחיצה תקניים .מהדקי הארקה יעמדו בדרישות ת"י
316.
 במקומות בהם נדרשת התפצלות של מוליכי הארקה בקרקע,
תבוצע ההתפצלות ,באישור מפקח החשמל ,בשיטת חיבורי קדוולד
(ריתוך כימי – (CADWELDהיוצרים קשר מולקולרי עמיד בתנאי
שיתוך .מחיר חיבורי קדוולד ,אם יידרשו ,כלולים במחירי מוליך
הארקה ולא ישולם עבורם בנפרד אלא אם נרשם אחרת במסמכי
ההסכם האחרים.

 בצנרת המעבר מ-. P.V.Cובשוחות/תאי-בקרה ,ביסודות המרכזיות
למאור או בצנרת במעבר מעל מכשול יושחל מוליך ההארקה הגלוי
בתוך צינור מריכף בקוטר 29מ"מ
 ביסודות בטון לעמודי-תאורה יושחל מוליך ההארקה הגלוי
והשזור בתוך צינור מריכף בקוטר 29מ"מ שיוכן מראש ביציקת
הבטון של יסודות אלה.

.08.4.12

פירוק מתקן תאורה קיים

 מערכות/מתקני -תאורה קיימים לסוגיהם שנדרש לפרקם יפורקו
בשלב ההכנות לעבודות תשתית רק אם הם מפריעים לביצוע
רכיבים ענייניים של הכביש בעבודה וזאת על פי הוראות בכתב של
מנהל הפרויקט.
 אין לפרק מערכות/מתקני-תא ורה קיימים לפני שהותקנו והופעלו
מערכות /מתקני -תאורה קבועים או מערכות/מתקני-תאורה
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זמניים חלופיים .כל פרוק של מערכת/מתקן קבועים או זמניים
כאמור או חלק מהם טעון אישור בכתב של מנהל הפרויקט.
 ככלל כוללות עבודות הפרוק בהתאם לסוג המערכת/מתקן
המפורקים:
 פרוק מכני פ רוק חשמלי מלא ,לרבות שליפת כבילי-הזנה ,כך שלא ייוותרמוליך או חיבור או אביזר או חלק חשמלי או מכני אחר של
המתקן המפורק או הקשור אליו ,ומחובר למקור מתח חי.
 החזרת פני השטח לקדמותם פינוי הציוד המפורק למקום שיורה מנהל הפרויקט פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר הפירוק של ציוד לא בשימוש ,כולל מרכזיות ישנות ,עמודי תאורה
ישנים ,תשתיות חשמל ,חיבורים ממרכזיות או מעמודי תאורה
ישנים או מעמודי תאורה זמנית חדשים ,יבוצעו באישור מראש של
מנה"פ ולאחר תאום מראש עם הבעלים של הציוד .באחריות
הקבלן לבצע תאומים אלה בזמן ומראש.
 פירוק עמו די חשמל ישנים ,יסודות עמודי חשמל רשת ישנה ,חיבורי
צרכן מבוטלים ,פילרים מבטון שלא בשימוש בתחום הפרויקט,
באחריות הקבלן ועל חשבונו לפרק ולסלק את הפסולת וזאת
במסגרת לוחות המזנים של הפרויקט.

.08.4.13

מרכזית מאור

בנוסף לאמור בסעיף  08.07.06במפרט  08הבינמשרדי.
 המרכזיה תבוצע ותבנה בהתאם לדרישות המתוארות בתוכניות
ולפי דרישות עיריית ירושליים.
 מרכזיה למאור חיבור עד ,3X100Aעשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין,
כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות  ,CIכוללת בקר מחיווט אל העירייה ,וכל הציוד
והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל ,בהתאם לתוכניות.

 המרכזיה תבנה לפי הפרט הסטנדרטי של עיריית ירושליים.

.08.4.14

גופי תאורה

בנוסף לאמור בפרק  08.09במפרט  08הבינמשרדי.
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 כל גופי התאורה ,ציודם ,אביזריהם וזיוודם שיסופקו על-ידי
הקבלן יהיו רק מיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים
המאושרים לשימוש בעיריית ירושליים הנושאים תווי תקן
ישראלי ,שעברו הליך להסמכת יצרנים/ספקים וגופי-תאורה
בהתאם לנוהל הענייני של העירייה.
 גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י  20ולכל משלוח של גופי
תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על-ידי מכון התקנים הישראלי .

 גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי או בעלי אישור
התאמה לדרישות ת"י  20וזאת על פי בדיקת מנה ,דהיינו לכל
משלוח של גופי -תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על-ידי מכון
התקנים הישראלי.
 כל הציוד והאביזרים שיסופקו על-ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט
בתוכניות תאורה וחישובי תאורה.
 גופי תאורה אשר יסופקו בפרויקט יהיו גופים מאושרים בעיריית
ירושלים ,ומספקים את רמת ההארה הנדרשת לפי תוכניות חישובי
תאורה.
גוף התאורה יהיה דוגמת המופיע בכתבי הכמויות ו/או המאופיין
בתכנית או שווה ערך מאושר כאשר מאפייני הגוף הם כלהלן :
עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור  -בגוון  AKZO-150ולפי בחירת המזמין,
מערכת של  ----לדים (לפי כתב הכמויות) מתוצרת  ,Cree-XR-Eתפוקת אור ----
לומן (לפי כתב הכמויות) הספק כולל של  ----וואט (לפי כתב הכמויות) גוף התאורה
הינו בעל דרגת אטימות  ,IP-66מפזר אור עם זכוכית מחוסמת עמידהבהלם טרמי
 .IK08מערכת דרייבר אינטגרלית התואמת לתפעול תקין .בעל  4עקומות
פוטומטריות שונות לקבלת אופטימיזציה בביצוע התכנון לפי עקומה
 --------לפי בחירת המתכנן העקומות מאושרות מעבדה  . ISO17025אורך החייםלפחות  60,000שעות עבודה .צבע האור  3000Kללא שינוי עפ"י דרישת המתכנן.
אפשר ות הפעלה בדרייברים שונים בעלי זרמי  700 mAאו שווה ערך.דד

 כל הציוד המפורט להלן ,לרבות גופי תאורה ,מערכת הבקרה,
אביזרי גמר וכו'  -יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות
למפרט וכתב הכמויות .זכותו של הקבלן ,לספק גם ציוד שוה ערך
 בתנאי שאושר ע"י מנהל הפרויקט ,על מנת להסיר ספק ,ציודשו "ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות :חשמליות
מכניות ,פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים ,מיצרן
מוכר בעל שרות שוטף ואמין.
הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן
(במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת)  -תשמר למנהל
הפרויקט.
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בזמן הצגת ציוד שו "ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד שו"ע יחד
עם הציוד שהופיע בתוכניות או בכ"כ במידה ולא לא יאושר שו"ע.
קביעתו של מנהל הפרויקט תהיה סופית וללא עוררין.
עבור גופי תאורה ,קביעת שווה ערך יקבע לפי האיפיונים הבאים:
א .איפיון צורני
יאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה לגבי צבע ,טיב החומרים,
גימור חיצוני ,מידות וכו'.
ב .איפיון ביצוע
ע"י מתכנן התאורה  -נקודות ההשוואה תהיינה.
 השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות. גוון האור במעלות קלווין ) (Kומקדם מסירת הצבע.Ra/CRIINDEX
 איכות החומרים מהם מורכב הגוף. נצילות .μLB התאמה לתקנים אירופים ובין לאומיים ת"י,DIN ,,UTE ,CIE.CIBS
 ע"י הגשת תוכנית חישובי תאורה על בסיס תוכניתהתנוחה עם טבלת ריכוז תוצאות בנקודות שידרשו
ע"י המתכנן .
 ע"י ניסוי תאורה שיעשה בשטח ע"י הקבלן ועלחשבונו במועד שיקבע ע"י המפקח תוך הצגת ג"ת
אשר מופיע במכרז וג"ת המוצע.
ג.

ד.

.08.4.15

איפיון תקציבי
יש לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת
שווה הערך המוצע .הצעת אלטרנטיבה תהיה מלווה
במסמכים טכניים והשוואה כספית.
הספקה
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק ,להחליף/להוסיף גופי
תאורה שיותאמו באופן מיוחד לפרטי התכנון בשלבים
המתקדמים של הפרוייקט.
כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם למפרט .באם ידרשו
להשגת המטרה גופי תאורה אשר לא נכללו במפרט ,תהיה
הוספתם טעונה אישור מראש בכתב ,ממתכנן התאורה.
האישור ילווה ע"י ניתוח מחירים שיבוצע ע"י מתכנן התאורה
ויה ווה את הבסיס להתחשבנות עם הקבלן .לא תתקבלנה כל
דרישות אחרות.

עמודי וזרועות תאורה
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 עמודי וזרועות התאורה
 עמודי התאורה יהיו אחד מסוגי עמודי התאורה המאושריםבעיריית ירושלים ,ויהיו אחד מהעמודים המתוארים במפרט
המאור של עיריית ירושליים.
 זרועות לעמודי תאורה יתאימו למפרט המאור של עירייתירושליים ,בהתאם לסוגי זרועות המופרטות בתכנון ובכתב
כמויות.
 כל עמוד יישא תו תקן ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקניםמורשה ונמצא מתאים לתקן הישראלי ולדרישות שבמפרט זה.
 העמוד יתאים לסטנדרט עיריית ירושלים ויהיה למהירות רוחשל 47מ' שניה לפחות  .לא יותר כל פגם בגלוון עמוד תאורה
וזרועותיו.
 בעמודי התאורה יהיה פתח ו/או פתחים לאביזרים החל מגובה 600מ"מ מעל הבסיס עבור מגשי הציוד .מכסה הפתח יחוזק
לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה אשר לא יהיה ניתן להוציאו
מהמכסה (כך שהבורג לא יאבד כאשר פותחים את מכסה פתח
העמוד) .גודל הפתח יתואם ,לפני ייצורו ,לגודל מגשי האביזרים
אשר יוכנסו אליו.
 בפתח העמוד יהיו תפסנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשיהאביזרים ,כמו כן יהיה בו בורג פליז "  3/16מולחם לעמוד עם
 4דיסקיות פליז רגילות ,אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז,
עבור חבור פס הארקה מנחושת לעמוד ,ופס הארקה מגולבן
מלוחית שביסוד העמוד
 פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או מזרח,ולכיוון שיהיה ניתן לגשת אליו מהמדרכה ו/או האי אך לא
מהצד ולא מהכביש.
 בכל מקום אשר בו ניתן הדבר ,ואשר אין בו אבן שפה למדרכהיוצבו העמודים במרחק של 0.8מ' משפת הכביש ,או במישור
העצים ,אלא אם ישנה הנחיה אחרת בתוכניות או בהוראת
המפקח.
 על כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף מספר העמוד בהתאםלהנחיות עיריית ירושלים.
 לכל עמוד תהיה זרוע לכל פנס לפי סוג העמוד וסוג הפנס ובצבע181

גמר זהה לזה של העמוד.
 עמודים מפלדה יהיו מגולבנים בגלבון חם ללא בועות וללא פגםבגלבון .הגלבון יעשה לאחר נקוי יסודי של העמוד בהתזת חול
וכימיקלים .עובי הגלבון יהיה לפחות 100מיקרון .העמוד יהיה
באורך כמפורט בכתב הכמויות.
 לאחר הצבת העמוד  -ברגיי היסוד ו30 -ס"מ ראשונים שלהעמוד יצבעו באספלט חם.
 צביעת עמודי התאורה תבוצע בתיאום מלא עם מחלקת מאורבעיריה לבחירת צבע.
 יסודות לעמודי תאורה
 הבור ליסודות העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאםלתכניות
 לצורך היציקות ,כל עבודות הברזלנות תבוצע ע"י ברזלןמקצועי והיציקות תהיינה מבטון ב- 30ובהתאם לשרטוטים
 ל פני היציקה ,על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזיברגיי היסוד למרכזי החורים של בסיס העמוד אשר ימוקם על
היסוד .ברגיי היסוד יהיו כפי השרטוטים ובמרווחים כמפורט
לעיל  .קצה בורג היסוד הבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד
יצופה באבץ חם .לכל בורג יסוד יהיו  2אומים ודיסקית
מגולבנים  .קצות הברגים ימרחו במשחת גריז גרפיט ויולבש
עליהם להגנתם צינור "פד" שהקצה העליון שלו יבלוט מעבר
לברגים וימולא בגריז גרפיט.
 במידה וחלק מהיסוד בולט מעל פני השטח אזי חלק זה שליציקת היסוד יהיה בתבנית עם דיקטים בצידה הפנימי ,ועם
פינות קטומות ,ול אחר הסרת התבנית יוחלקו כל הפאות של
יציקה זו.
 כמות וקוטר הצנרת ביסוד העמוד יבוצע בהתאם לפרטבתוכניות הפרטים.

.08.4.16

מערכת תאורה זמנית

 מתקן התאורה הזמנית מתבסס על עמודי תאורה מעץ שיותקנו
ביסוד טרומי ויוזנו בתשתית עילית באמצעות כבל תא"מ .מיקום
העמוד י קבע לפי תוכניות תאורה זמנית ולפי שלבי הביצוע.
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 עמוד העץ יותקן ביסוד טרומי נייד מבטון להנחה עילית ,במידות
 655×655×655ס"מ לפחות ,בתוך שרוול מבוטן מצינור-פלדה
בקוטר "  10ובאורך  1.6מטר.

 היסוד יוצב על משטח מהודק ומיוצב ,היסוד יכלול אביזרים
משוכנים תקניים יצוקים בבטון להרמה.
 היסוד ייצבע בפסים של צבע לבן זוהר מחזיר-אור.

 אספקת חשמל ופיקוד למתקני התאורה הזמניים תבוצע בתשתית
עילית תוך שימוש בעמודי עץ ארעיים .המרחק בין עמודי העץ
ומתיחת הכבלים יבטיחו מרווח חופשי של  6מטר לפחות בין הכבל
לבין פני הכביש בנקודת המתלה הנמוכה ביותר .

 שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכאניים יועברו אל הכבל
הנושא והכביל הייעודי יהיה משוחרר מהם לחלוטין .במתיחת
הכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על המתיחה המרבית המותרת
לתיל הפלדה בטמפרטורת ההתקנה ,כמומלץ על-ידי יצרן הכבל .

 הסתעפויות מכביל עילי יעשו בק ופסאות משוריינות ואטומות
המותקנות על העמודים .הכביל יוכנס לקופסה דרך כניסות
מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה ,או בצדדיה על-ידי כיפוף
הכביל בקשת כלפי מטה
 הכבילים העיליים יהיו מטיפוס N2XYהכוללים  5מוליכים בחתך
 16ממ"ר לפחות ,או כביל תא"מ (תיל אווירי מבודד) קשורים לכבל
הנושא כאמור .חתך המוליכים יהיה כמוצג בתוכניות.
 הכבל הנושא יוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים
שבתוכניות.

 יש להעתיק או לפרק עמודי תאורה או מתקן תאורה או מתקן
התאורה הזמנית ע"פ שלבי הביצוע השונים ובהתאם להסדרי
התנועה הזמניים והתוכניות שיאושרו על ידי הרשויות.

.08.4.17

הארקות אלמנטים קונסטרוקטיביים

בנוסף לאמור בפרק  08.05במפרט  08הבינמשרדי.
 הארקת -יסוד תבוצע למבנים כגון :גשרים ,מעברים תחתיים,
קירות תמך ותעלות ניקוז מבטון שמשולבים בהם עמודי תאורה
או מתקני חשמל .העבודה תבוצע לפי שלבי ביצוע המבנה ולפי
הנחיות מנהל הפרויקט .
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 ההארקה תהיה הארקת יסוד בהתאם להוראות הדין (ראו גם
תקנות החשמל [הארקות יסוד] ,התשמ"א )6356ובהתאם
לתוכניות ולפרטים הטכניים
 במקומות בהם נדרשת התפצלות של מוליכי הארקה בקרקע,
תבוצע ההתפצלות ,באישור מפקח החשמל ,בשיטת חיבורי קדוולד
(ריתוך כימי CADWELD ) -היוצרים קשר מולקולרי עמיד בתנאי
שיתוך .מחיר חיבורי קדוולד ,אם יידרשו ,כלולים במחירי מוליך
הארקה ולא ישולם עבורם בנפרד אלא אם נרשם אחרת במסמכי
ההסכם האחרים (גון המפרט הטכני המיוחד ו/או כתב הכמויות)
 ליסודות בטון לעמודי-תאורה תבוצע הארקת-יסוד בהתאם
לתוכניות באמצעות פסי-הארקות בעמודים שירותכו לכלובים של
בורגי העיגון ביסודות .ביסודות בטון עם פלדת-זיון ירותכו מוליכי
ההארקה אל מוטות הזיון ,כלובי בורגי העיגון ופס -ההארקות
שבעמודים
 שוחות/תאי -בקרה לאלקטרודות הארקה אנכיות יותקנו לפי
פרטים בתוכניות ,כאשר מיקום כל שוחה/תא-בקרה יהיה מוגן
מפני פגיעה על ידי רכב היורד לשוליים (כגון מאחורי עמוד
התאורה)

.08.4.18

אופני מדידה ותשלומים

בנוסף לאמור בפרק  08.00במפרט  08הבינמשרדי.
 ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות (בהתאם לכתב הכמויות)
מדידה לפי מכלולים :כל ה עבודה בסעיף מסויים נמדדת ביחידה
אחת מושלמת ועובדת ,כולל כל העבודות ,החמרים העיקריים
וחומרי העזר .כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט .
 מדידה לפי מרכיבים .כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד
נמדד בנפרד (לפי ההגדרות מטה).עבודות ,חומרי העזר כלולים בכל
מקרה.
 תאור ה סעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי ,על הקבלן להתחשב
בתיאורים המלאים במפרט הכללי ,המפרט המיוחד ,והתאורים
בתוכניות .בכל מקרה כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות כולל את
ההספקה התקנה וחיבור פרט אם צויין אחרת במפורש.
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 בכל מקרה ,בו תבוצע עבודה ,שלגביה קיים סעיף דומה או שונה
במידות בכתב הכמויות של הקבלן,יעשה החשוב ע"י אינטרפולציה
המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל.
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל
סעיפים בכתב הכמויות ,לפי ראות עיניו.
 תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור
להלן:
 את המפורט בתנאים הכלליים ,דרישות מיוחדות. את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל  :08קיום התנאיםהנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בניפרד.
 כל החומרים ,חומרי העזר והפחת שלהם (פרט לאלה שיסופקוע"י המזמין).
 כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכליעבודה ,במכשי רים ,ומכונות ,סתימות בבטון ,בטיט וכד'
ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן.
 הובלת כל החומרים והציוד ,כלי עבודה ,הסעת עובדיםלמקום העבודה וממנו.
 תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטחוביצוע בשלבים מתואמים עם העבודות האחרות.
 אחסנ ת החומרים והציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקיעבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם.
 המיסים הסוציאליים ,הוצאות ביטוח לאנשים וציוד. הוצאות כלליות של הקבלן( :הן ישירות והן עקיפות) ובכלל זההוצאותיו המוקדמות והמיקריות.
 ההיטלים הממשלתיים כגון :מס קניה ,מכס וכו'. -רווחי הקבלן.

 .08.5מתקן רמזור
בהתאם למפרט טכני מיוחד של מערכת הרמזורים של עיריית
ירושלים – מכרז למתן שירותי התקנה ,אחזקה ושירות למתקני
רמזורים קיימים והתקנה ,אחזקה ושרות של מתקני רמזור חדשים.
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מפרטים טכניים מיוחדים
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים ,לתוכניות ולכתב
הכמויות .מודגש כי המפרט המיוחד בא להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח
הוא הפוסק הבלעדי בכל אי התאמה בין מפרטים  -על כן אין זה מן ההכרח שכל
עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

מספור ,לשון והגדרות הסעיפים במפרט המיוחד ואופני המדידה לתשלום אינם
חופפים בהכרח את מספרי הסעיפים בכתב הכמויות של חוזה זה ו/או את מספור
הסעיפים במפרט הכללי הבינמישרדי ("האוגדן הכחול") ,ויש לקרוא אותם
בהקשר של הנושא המתואר לכל עבודה ולכל סעיף .לא תתקבל כל טענה של הקבלן
בנושא זה.
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פרק  – 00מוקדמות
 00.00במסגרת עבודות הרכבת הקלה בירושלים ,במקטע  ,36צומת בר אילן ,קיימת הצטלבות
בין הקו הירוק והקו הכחול .הקו הירוק הינו מתוכנן להיות בתוואי עלי בעוד שהקן הכחול הינו
בתוואי תת קרקעי.
מאחר והקו היקור מתוכנן להיות פעיל בזמן עבודות הקו הכחול ,נדרשים אנו לבצע את חלק
מהמבנים של הקו הכחול במסגרת קבלן הקו הירוק על מנת שנוכל לבצע את העבודות על הקו
הכחול ללא הפרעות בקו הירוק.
במסגרת עבודות הקבלן הירוק מתוכננות עבודות הבטונים של מבנה ה"ביג בוקס" וכניסה 2
השייכים לתחנת בר אילן של הקו הכחול .מבנה ה"ביג בוקס" הינו מבנה בתת הקרקע ,בשטח
של  850מ"ר ולעומק של כ 30 -מטרים ,ומתוכננן להיות מבוצע בשיטת .TOP DOWN
במסגרת עבודות הקבלן הירוק ,יבצעו אלמנטי תמוך ראשוני במסגרת הביג בוקס בצורת
כלונסאות מיקרופייל ,עמודים פנימיים ככלונסאות מיקרופייל ותקרת המבנה בהתאם
למופיעה בתוכניות .בנוסף התוואי כולל את כניסה  ,2כאשר גם היא תבוצע בשיטת TOP
 ,DOWNכאשר השטח שלה הינה כ 780 -מ"ר ולעומק כ 12 -מטרים .במסגרת עבודות הקבלן
הירוק יבוצעו עבודות בכניסה  2הכוללות את קירות התמוך כקיר כלונסאות מיקרופייל ,קורת
ראש תקרה עליונה ,תקרה אמצעית וברגי סלע .במסגרת עבודות הקבלן הירוק  ,יבצע הקבלן
חפירה לעומק כולל של  8מטרים ממפלס הרחוב בין כלונסאות התמוך לטובת המשך עבודות
של הקבלן הכחול בתוך מבנה כניסה  .2שלביות הביצוע ותכולת העבודה מצויינים בתוכניות.

פרק  - 01עבודות עפר
 01.00תנאים מיוחדים ומוקדמות לביצוע עבודות עפר
כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני הכללי  -פרק  01לעבודות עפר  -של
הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון  -מע"צ ,משרד הביטחון
(ההוצאה לאור) ,אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה.
המפרט המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות בא לצורכי הדגשה או כשינוי
למפרט הבין משרדי .במקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד
יקבעו המפרט המיוחד וכתב הכמויות ,לפי הפרשנות המחמירה עם הקבלן.
בנוסף ,יודגש כי במקרה של סתירה בין מסמך זה (המפרט הטכני) לבין כתב
הכמויות ,תגבר הפרשנות המחמירה עם הקבלן.
 01.01עבודות הריסה:
באתר קיימים אלמנטים שונים להריסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר.
א.
עבודות הריסה  /ניסור כל האלמנטים יחשבו וישולמו כעבודות חפירה
ב.
 /חציבה .
 01.02סילוק פסולת ומפגעים
על הקבלן לסלק כל פסולת ,עודפי עפר ,אבנים והפרעות המצויות בשטח
העבודה.
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סילוק הפסולת ומפגעים אחרים לרבות מבנים ועצים קיימים אל מקום שפך
מאושר על ידי הרשויות ייחשב ככלול במחירי היחידה של הקבלן והוא לא
יהיה זכאי לכל תשלום נוסף.
להרחבה בנושא זה ראה גם סעיף  21.3בנספח א' " -התנאים הכלליים לביצוע
העבודות".
ככל ותהא דרישה מצד רשות מקרקעי ישראל או גורם מוסמך אחר לתשלום
תמלוגים עבור שימוש בעודפי עפר ו/או הוצאת עודפי עפר ו/או מחצבים
אחרים מהאתר ,על הקבלן לשאת בתשלום זה ,במלואו .המזמין יהא רשאי,
בכל מקרה בו הקבלן לא ישלם את הנדרש ממנו ,לשלם תשלומים אלה ,תוך
קיזוז כל תשלום ששולם על ידו ,בתוספת  10%דמי טיפול ,מכל חשבון המגיע
לקבלן ,מבלי שיהא בכך לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למזמין.
 01.03סימון ומדידות
על הקבלן לפני תחילת העבודה לבקר ולבדוק ולאשר תכנית מדידה,
א.
את הרשת ואת הגבהים המסומנים בתכנית לפני כניסתו לביצוע
העבודות.
בכל מקרה של טעות או סתירה יודיע הקבלן על כך ,עם גילוי הדבר,
ב.
למפקח .לא תתקבל שום תביעה בדיעבד מצד הקבלן על סמך טענותיו
שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.
לא פנה למפקח או לא מילא את הוראותיו ,יישא הקבלן בכל האחריות
ג.
הכספית עבור כל ההוצאות האפשריות .למען הסר ספק יובהר כי גם
אם פנה הקבלן למפקח הרי שעדיין הקבלן הוא שיישא בכל האחריות,
אלא אם הסכים המזמין אחרת.
מפת המדידה תיעשה ע"י מודד המזמין ותשמש כבסיס לחישוב
ד.
הכמויות .הקבלן לא יתחיל בסימון ואיזון או ביצוע כל עבודה
מהעבודות המפורטות בחוזה אלא לאחר קבלת נקודות מדידה
מהמזמין.
הקבלן יקבל נקודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את
ה.
גבולות החפירה.
הקבלן יאבטח את כל נקודות הקבע ,השמירה וההגנה עליהן תהיה
ו.
בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן.
הסימון ,התוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן.
ז.
במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך.
ח.
המודד של הקבלן ,מכשירים וצוות מדידה יעמדו לרשותו של המפקח
ט.
לצורך בדיקה או כל דבר אחר הנדרש על ידו .הקבלן חייב לקבל את
אישור המזמין או המפקח למודד המוסמך המוצע על ידו.
הקבלן ימסור למפקח מדידה מפורטת של קטעי שטח בהם הסתיימה
י.
העבודה ,קטעי השטח יימסרו בליווי של תכניות  AS MADEודיסקט.
יא .מפת האתר ,שתימסר למפקח לאחר השלמת הביצוע תעשה ע"י מודד
מוסמך ועל חשבון הקבלן.
המפה תהיה בק.מ .1:250 .הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים על
יב.
בסיס המפה הנ"ל ועל בסיס דרישת המפקח .לאחר ביצוע התיקונים
ע"י הקבלן ומדידתם תהיה מפה זו חלק ממסמכי החשבון הסופי.
כל עבודות המדידה המוטלות על הקבלן ייעשו על חשבונו ,יהיו
יג.
כלולים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.
 01.04חומרים חפורים
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הקבלן ישיג את ה אישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים
מאושרים לשפיכה ע"י הרשות המקומית או רמ"י ,האחריות לכך מוטלת על
הקבלן ורק עליו .כאמור לעיל ,לא תשולם כל תוספת מחיר בגין אגרות
שפיכה ו/או תשלום תמלוגים לרמ"י ,וכל החומרים היוצאים מהאתר ישפכו
לאתר מורשה לרבות שמירה ,תיעוד והצגת מסמכים המאשרים שפיכה.
הקבלן יאסוף את אישורי ההטמנה או באתר שפך מורשה וימסור אותם
למפקח.
המזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר
לצרכי מילוי בעתיד ,סוג וכמות האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר
ומאיזה שכבות תילקח ייקבע ע"י המזמין .לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור
השארת כמות חומר חפור באתר.
 01.05יציבות
א.

ב.

בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יחשב הקבלן כאחראי
ליציבות כל העבודות המתבצעות על ידו .במקרה של צורך בתמיכות
או בפיגומים יבצע הקבלן את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת
לב לנושא הבטיחות .תכנון התמיכות ,הדיפונים והפיגומים יתוכננו
ע"י יועצים מוסמכים מטעם הקבלן (יועץ קרקע ,בטיחות,
קונסטרוקציה) ויועברו לידי המפקח ע"פ דרישה .הקבלן יהיה אחראי
לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה הקרקע לפני המפולת ובין
אם לא נתמכה .הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים שינבעו
כתוצאה מהמפולת ויתקנם בהקדם.
המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות
הדרושים לביצוע העבודה.

 01.06ייצוב דפנות החפירה
הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו
ועד תום תקופת האחריות ,הכוו נה היא לשמור על שלמות הקרקע לכל גובה
המדרון (מצוק החפירה) .כמו כן ,עליו לשמור ולנקוט צעדים כנגד הידרדרות
לא מבוקרת של אבנים וגושי קרקע מהמדרון לתוך החפירה .הנ"ל כולל
התזות בטון/שימוש ב CLSM-או בטון רזה והכל במידת הצורך ובהתאם
להנחיות מנה"פ/מפקח/המתכננים.
 01.07דיוק וסטיות בביצוע עבודות עפר
העבודה וחלקיה יבוצעו בכפיפות לסטיות המותרות במפרט הכללי,
א.
ואולם לא תותר סטייה של יותר מ 5-ס"מ בחפירה בשטח אלא
באישור המפקח.
אם יבצע הקבלן חפירה לעומק גדול יותר מהנאמר לעיל ,יהיה רשאי
ב.
המפקח להפחית מחשבון הקבלן את הסכום הנדרש לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המפקח ולמלא את השטח החפור מעבר לנדרש במילוי
מהודק לפי המפרט.
הקבלן יעבוד עם ציוד מדידה מתאים שיאושר ע"י המפקח ויהיה
ג.
לשימוש כל זמן שהקבלן בשטח.
 01.08סידורי ניקוז
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א.

ב.

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב
לדאוג לניקוז מיידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים
המתנקזים אל שטח העבודה .הבטחת סידורי הניקוז הזמניים לרבות
פתיחת תעלות רחבות  ,יצירת איגומים מקומיים ,שימוש במשאבות
ובצינורות ככל שידרש וכיו"ב תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
אם יגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז יתקן הקבלן את הנזק על
חשבונו.

 01.09שימוש בחומר חפור  /חצוב
א .במחירי החפירה כלול גריסה ,ניפוי ,מיון ,עירום ,שינוע ואיחסון ,פיזור
והידוק של החומר החצוב ברחבי הפרוייקט .
ב .גריסת החומר תהיה לרמת מצע סוג א ' .
ג .פסולת תפונה לאתר שפיכה מורשה.
 01.10שיטת חפירה
החפירה תבוצע אך ורק בעזרת כלים מכניים .הקבלן יתאים את כלי
א.
הצמ"ה לסוג העבודה ולא יתקבלו כל דרישות תשלום נוסף בגין
החלפת כלים
העבודה תעשה באופן שיבטיח קווים מדויקים על פי התכנון וכן
ב.
מדרונות בשיפועים יציבים ועל פי התכנון.
 01.11גבולות החפירה
גבולות החפירה מסומנים בתכניות.
א.
גבולות החפירה המסומנים ב תוכניות הם אלו שבתחתית החפירה ועל
ב.
הקבלן להקפיד שאכן הוא חופר לפי גבולות אלו ,ובהתאם לגובה
החפירה הרשומים בתכניות.
בשום מקרה אסור לקבלן לבצע את הדירוגים לעומק ולגובה במידה
ג.
שונה מהמסומן בתכניות ,אלא באם קיבל לכך את אישורו של המפקח
בכתב.
במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע
ד.
מתחת למפלס זה ,יידרש מילוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שיינתנו
ע"י יועץ הקרקע.
מילוי זה יעשה ע"ח הקבלן.
ה.
 01.12חפירה כללית בשטח המבנה
החפירה תבוצע בהתאם לתכניות ,תוך הקפדה על דיוק ביצוע גבולות
החפירה ,המפלסים והשיפועים הנדרשים .קביעה סופית של מפלסי תחתית
החפירה בתחום הבניין תקבע ע"י המפקח תוך כדי עבודה.
 01.13עבודות עפר בקרבה למבנים  /מערכות  /תשתיות הקיימים
באחריות הקבלן ועל חשבונו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים והמתאימים
לביצוע עבודות בקרבה למבנים ,מתקנים ,מערכות שונות ותשתיות תת ועל
הקרקעי ם הקיימים של חברת החשמל ,מקורות  ,חברות התקשורת ,חברת
הגיחון ורשויות.
 01.14אופני מדידה לחפירה
החפירה תימדד במ"ק לפי מידות תיאורטיות ,עפ"י השיפועים
א.
והמידות המסומנות בתוכניות.
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ב.

ג.
ד.

ה.

מחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לכל העבודות הנזכרות בפרק .01
כאמור ,לא תשולם כל תוספת עבור :מדידה ,חפירה בידיים ,עבודה
בדירוג ,הכנת רמפות למכונת קידוח ,הרמת מכונת הקידוח במנוף,
השארת חומר חפור ומילוי חוזר בשכבות מהודקות ,סילוק העפר
לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות ,בכל מרחק שהוא ,תשלום אגרת
שפיכה או תמלוגים לכל רשות מוסמכתגריסה באתר לרמה של מצע א'
(וכל העבודות הקשורות בכך המפורטות לעיל) ועוד.
חפירות גישוש לכל צורך ו בכל כמות שהיא תבוצע ע"י הקבלן ועל
חשבונו ולא ישולם בנפרד.
הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לפני ביצוע העבודה ,לאחר
ביצוע חפירה כללית בשטח ,לאחר מילוי ובכל שלב אחר שיורה
המפקח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,יוגשו לאישור המפקח וישמשו
בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.
כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע כלול במחירי היחידה.
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פרק  - 02עבודות בטון מזוין יצוק באתר
 02.00כללי
02.00.01

02.00.02

02.00.03

כללי
א.

פרק  02של המפרט הכללי ייקרא בצרוף למפרט מיוחד זה אשר
מהווה הרחבה של העבודה ביחס לבטון יצוק באתר ,שיטות
מדידה ,בקרת איכות ובהתאם למפורט בכתבי הכמויות.

ב.

העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל ,חומרים ,ציוד וכל
הדרוש ליישום בטון בהתאם לדרישות מסמכי הביצוע.

ג.

עקב הטופוגרפיה באתר ,יציקות הבטון יהיו במשטחים
מ שופעים על פי התכניות .על הקבלן לתכנן את עבודותיו
בהתאם :גם אם נאמר אחרת במפרטים הכלליים (המפרט
הכללי – "הספר הכחול" ,מפרט נת"י ,מפרט אחר) לא תשולם
תוספת מחיר על יציקת בטון בשיפוע כלשהו.

הגשות
א.

תכנית טפסות:
תכניות הביצוע של הטפסות ואופן הרכבתן יציגו את כל
הטפסות הדרושות .בתכניות יוצגו סידורים כלליים ומפורטים,
ממדים של פחי פלדה ,חומרי מילוי ופרטים נוספים ככל
שיידרש על ידי המפקח  /מתכנן.
תכניות הביצוע יפרטו הנחה ,הקמה ,ביסוס ,תמיכות זמניות,
הפסקות יציקה ואופן ביצועם ,מיקום אינסרטים ,שרוולים
ושאר האביזרים הדרושים ,תכניות ביצוע או תיאור של שיטות
תמיכה.

ב.

תערובת בטון לאישור
תערובת בטון עבור כל סוג בטון הכלול בעבודה תוגש ע"י
הקבלן לאישור המתכנן/המפקח .הקבלן יפרט את כל
המרכיבים של התערובת כולל מוספים .כל התערובות אשר
יהיו בשימוש ואשר יתוכננו על ידי המומחה מטעם הקבלן ,לפי
חלוקה לרכיבים השונים ,יוגשו למפקח לפחות  35יום טרם
מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות המעידות
על תכונות התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות
במפרטים.

ג.

בדיקות מעבדה ותעודות
בקרת האיכות מטעם הקבלן תרכז ותגיש לאישור הבטחת
האיכות את כל תעודות הבדיקה ,אישורי ספקים ותוצאות
בדיקות המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות
המפרטים והתקנים.
תעודות תוגשנה עבור :צמנט ,מוספים ,פלדת זיון ,עוצרי מים,
חומרי אשפרה ,תעודות אישור לפלדה רתיכה ,חומרי תפרים
וכל שאר החומרים בשימוש.

חומרים
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א.

.7

בטון
כל הבטון באתר יהיה בטון מובא יצוק באמצעות
.1
משאבות .לא יותר ערבוב בטון באתר אלא אם התקבל
אישור מפורש של המפקח .אישור כזה לא יוענק אלא
אם כן יוכיח הקבלן לשביעות רצונו של המפקח שמצויה
במקום מערכת אבטחת איכות ,אשר תבטיח שאיכותו
של בטון שעורבב באתר תהיה זהה או תעלה על איכותו
של הבטון המוכן.
והיה ולא יוסכם אחרת ,הבטון יהיה בטון מובא
.2
בהתאם לתקן ישראלי  ,601שהוכן בתנאי 'בקרה
טובים'.
הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של :כל
.3
החדירות ,מעברים דרך הבטון ,המדרכות ,נסיגות או
"שן" באלמנט בטון ,חריצי ניקוז ,הארקה ,פסי צבירה
 ,שרוולים  ,מערכות וכן הלאה בהתאם למסמכים
והדרישות של כל המלאכות ,בין אם אלה מוצגים
בתוכניות ,או שאינם מוצגים .כאשר פרופיל בטון
המבנה הנדרש שונה מזה המוצג בתוכניות
הקונסטרוקציה /איטום  ,יש לתאם את כל המוזכר
לעיל בתוכניות תאום המערכות כפי שמוגדר במפרט ה
 BIMותאום מערכות  ,באחריות מהנדס המערכות
לוודא שכל המערכות מתואמות עם תוכניות
הקונסטרוקציה
לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא
4.
אם הותר הדבר במפורש על ידי המפקח.
כל הבטון ,ייחשב כבטון גלוי חזותי.
.5
סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה
.6
ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים' .כל הפינות תהיינה
קטומות  2X2ס"מ אלא אם צויין אחרת בתכניות.
כאשר הוראות אלה חסרות ,יהיו ערכי המחדל של סוגי
הבטון כלהלן:
תערובת ( CLSMבעל חוזק גבוה) למילוי חללים.
ב 20 -לבטון רזה.
ב 30 -לקירות תומכים ולהשלמת יציקות במבנים
הילכתיים.
ב 40 -לכלונסאות ,קורות וראשי כלונס.
דרגת חשיפה
דרגת החשיפה לכל הבטון בפרוייקט יהיו לפי המפורט בטבלה
הבאה ,כפי שמוגדר בת"י  466ו 118-אלה אם נכתב
אחרת בפרוייקט זה.
דרגת חשיפה תאור רכיבי המבנה
רכיב פנים (בתת הקרקע)
2
פני רכיב במגע עם מים או קרקע
3
שאינם אגרסיבים ועד  2מ' מעל
פני המים ופני הקרקע
פני רכיב במגע עם מים או קרקע
7
אגרסיבים
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ב.

צמנט
הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך .היצרן והמותג
יועברו לאישור המפקח .בכל אלמנטי הבטון לרבות הכלונסאות
הצמנט יהיה מסוג  CEM-1 52.5Nלפי התקן הישראלי .במידה
והקבלן מעונין ליבא צמנט עליו לקבל אישור המפקח מראש.
הקבלן לא ישנה מותג וסוג הצמנט ללא אישור המפקח מראש.

ג.

אגרגטים
בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של
.1
האגרגט על  25מ"מ ללא אישור מפורש של המתכנן.
כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה
משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים כמו קירות
דקים ,או קורות עם זיון צפוף ,תערובת הבטון תתוכנן
מחדש כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר ותקבל
אישור מוקדם של המתכנן.
בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי,
.2
האגרגטים י יבדקו כדי להבטיח שתכולת הכלוריד יון
הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות
שנקבעו בטבלה  4.3.1בסטנדרט  ACI 318לפי דרגת
חשיפת האלמנט שבנדון.

ד.

מים
מקור המים יאושר ע"י המפקח.

ה.

פלדת זיון
פלדת הזיון תהיה רתיכה ובעלת תכונות הידבקות טובים
(מוטות מצולעים) בהתאם לדרישות ת"י  P500W( 4466או
 P400Wהכל בהתאם למצוין בתכניות).

ז.

רוחקנים
רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף  02072של המפרט הכללי ,אולם
רוחקני פלסטיק לא יאושרו.
הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים .עלות
הרוחקנים תיכלל במחירי היחידה.

ח.

טפסות
כל הטפסות יעמדו בדרישות לבטון חשוף חזותי כמפורט
 02.00.04להלן .הטפסות למיניהן יעמדו בדרישות המפרט
הכללי.
שימוש בחוטי קשירה או מוטות החודרים את הבטון לא יותר,
הקבלן יאשר מראש את פרטי החיזוקים של מערכת הטפסות
בהקשר זה.

ט.

חומרי אשפרה
אשפרת קירות וקורות תבוצע בעזרת חומר אשפרה תקניים
שיקבלו אישור של המפקח.

י.

אשפרת הבטון
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.1

.2

.3

.4

02.00.04

כללי:
אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים ,שינויי
טמפרטורה מהירים ופציעות מבניות.
תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי
הבטון.
תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים .אשפרת
הב טון תימשך לא פחות משבעה ( )7ימים אחרי יציקת
הבטון.
אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י
תבניות למעט במקרים בהם הטמפ' קיצונית כאשר
המפקח ידרוש הרטבת התבניות לצורך הורדת החום.
כל שאר המשטחים החשופים ,בתנאי מזג אויר רגילים,
יקבלו אשפרה באמצעות אחת משתי השיטות להלן
בכפוף לאישור המפקח והמתכנן.
כיסוי ביריעות:
מיד לאחר השלמת עבודות הגמר יפרשו יריעות
פוליאתילן עם אריג מולחם מסוג "טייטקס" באופן כזה
שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפיה מספקת לכיסוי
סגור ונמשך.
היריעות יישארו במקומם לפרק של שבעה ( )7ימים .מי
שתיה רגילים יוזרמו תחת היריעות  7ימים ללא הפסקה
ע"י מערכת המטרה מיוחדת שיבצע הקבלן.
נוזל  -ממברנה
נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל
הבטון לאחר עבודות גמר ולפני שנגרם כל נזק כתוצאה
מהידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח.
הנוזל ייושם באמצ עות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד
של הבטון.
החומר ייושם בשני שלבים .שכבה שניה תיושם 30
דקות לאחר יישום השכבה הראשונה.
הנוזל ייושם בשכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה
מגלון אחד ל 27 -מ"ר של בטון חשוף לכל שכבה.
השטח המטופל יוגן ע"י הקבלן מכל נזק פרק זמן של
לפחות שבעה ( )7ימים.
במשקי עבודה ובתחום קירות וסביב זיון הבולט
מהאלמנט שנוצק במקומות בהם לא ניתן ליישם יריעות
או נוזל ממברנה תבוצע אשפרה מקומית על ידי שימוש
בחול ים נקי אשר יורטב לרוויה .עם תום תקופת
האשפרה יישטף החול והמשטח ינוקה.

יציקת בטון בגמר בטון חשוף

02.00.04.1
א.

הנחיות כלליות
בטון חשוף יבוצע בהתאם למפורט בתוכניות ובכל מקום אחר
שיידרש .במידה והקבלן לא יצק בטון חשוף במקום שנדרש,
הוא יהרוס את היציקות שביצע ,ויבצע ,על חשבונו ,יציקות
חדשות.
כל הטפסות לבטונים הגלויים לעין ,מכל הסוגים ,יעמדו
בדרישות לבטון חשוף (גלוי) חזותי עפ"י סעיף  02.09במפרט
הכללי.
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ב.

ג.
02.00.04.2

בכל מקום (מפרט ,תכניות ,כתב כמויות ועוד) בו נכתב "בטון
חשוף" ו/או "בטון חשוף אדריכלי" ו/או "בטון אדריכלי" -
הכוונה הינה לבטון חשוף (גלוי) חזותי בהתאם להגדרתם
בסעיף  02.09.00ב' במפרט הכללי.
העבוד ה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף המפרט הכללי .האמור
להלן מהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי.
הכנות

א.

כללי
הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט ,לרבות התייעצות עם בעלי
ניסיון בעבודה דומה ,בצוע דוגמאות ודגמים ,עבודה זהירה
ומוקפדת מאוד ובבקרת ביצוע ואיכות גבוהה מן הרגיל.
לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים ,כל קטע קיר שייפסל
ייהרס ויבוצע מחדש עד לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.
על הקבלן להשלים ,על חשבונו ובאחריותו ,את תוכניות
התבניות ,מיקום המחברים ,הפסקות יציקה ,מיקום אביזרים
והכנות לחלקי מערכות שישולבו בבטון ,בהתאם להנחיות
ופרטי האדריכל והמהנדס.
על הקבלן לקבל אישור האדריכל והמהנדס לסידור התבניות
באתר לאחר ההרכבה ולפני סידור ברזל הזיון.

ב.

יעוץ מעבדה ותכנון התערובת
לפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של
החברה שתבחר על-ידי הקבלן המבצע כספקית הבטון שלו.
בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת הבטון עצמה ובאלו
הנובעים ממנה ,כגון :הובלת הבטון ,הכנת התבניות ,ויברציה,
אשפרה ,פרוט תבניות וכו'.

ג.

דוגמאות  -בקנה מידה  1:1של אלמנט עם בטון חשוף חזותי
עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע ,תוך
.1
שלושה חודשים מקבלת צו התחלת עבודה  ,יכין
הקבלן ,על חשבונו 3 ,דוגמאות לפחות של בטון חשוף
לאישור האדריכל ,המהנדס והמפקח ,כל דוגמא תהיה
לפי העובי האמיתי של הקיר ותכלול לפחות  4מ"ר קיר.
כל דוגמא תהיה בתערובת בטון שונה לבדיקת גוונים
של הבטון.
בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי
התכנון וכפי המיועד להתבצע ,לרבות  2שדות לפחות
של חזות הכוללות הפסקת יציקה ויציקת המשך
עוקבת.
במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים
.2
והתכנון לשביעות רצוף המפקח והמתכננים ,ימשיך
הקבלן לבצע דוגמאות נוספות  -לרבות עדכון התערובת,
עדכון מספור שיטות ההובלה ,ההשמה ,ייצוב התבניות,
ויברציה וכו'  -עד לקבלת תוצאה המתאימה לדרישות.
כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי ,כדי
.3
לאפשר התחלת עבודה עם תערובת ,טכניקת הובלה
והשמה בדוקים ומאושרים .איחור בקבלת אישור
הדוגמאות לא יהווה עילה לשינוי בלוח הזמנים.
198

.4

ד.

מלט
.1

.2

02.00.04.3
א.

הדוגמאות המאושרות  -הסופיות  -יישארו באתר
העבודה עד השלמת הפרויקט לצורך השוואה בין
הבטונים שנוצקו לדוגמא המאושרת ולאחר מכן
ייהרסו.
באחריות הקבלן לוודא כי למפעל המספק את הבטון
נפח אחסון למלט (סילוסים) המספיקים לאלמנטי
הבטון החשוף המרכיבים קומה אחת!  -כל יציקות
הבטון החשוף לקומה יבוצעו מאתה מנת צמנט שתוזמן
ותאוחסן אצל ספק הבטון!
האדריכל רשאי לדרוש צמנט ללא אפר פחם ללא
תוספת מחיר להצעת הקבלן.

הטפסנות
הנחיות לבצוע הטפסנות
כל התבניות לחלקי הבטון החשוף יהיו מפלדה בלבד
.1
בהתאם לפרטי האדריכל.
התבניות יהיו חדשות ,מתועשות ,כדוגמת תוצרת "פרי"
ו/או "מאבה" ו/או "אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע
שיאושר ע"י המפקח.
סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה
.2
מרבית ,וכל מרווח ייסתם במרק ויוחלק  -מצד פנים +
ניקוי יבש על פני הבטון הקיים.
לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות,
.3
ויובטחו חבורים "חכמים" בין התבניות ,כך שתהיה
הצמדה מלאה וחבור רציף.
גודל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המבטיח שליטה
והצבה נוחים ומסודרים  -תוך התחשבות במידות
התבניות ופסי ההפרדה של האדריכל.
הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד ,שיבטיח הן את
.4
הקו והן את אנכיות ורציפות התבניות! לא תאושר
התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת אישור
מודד בנדון ,לרבות קוצים למדרגות בטון משוננות
הצמודות לקיר.
לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני
.5
בדיקה ואישור בכתב של האדריכל על קבלת התבניות.
פינות הבטון הגלוי/חשוף יהיו ישרות ו/או קטומות לפי
.6
בחירת האדריכל ,קצוות העמודים יהיו מעוגלים
בהתאם לתוכניות .על הקבלן לחזק את הבטונים בפינה,
לפי הנחיות המהנדס ,למניעת שברים .במקום בהם
הפינה גלויה תאטם התבנית בצידה החיצוני כדי למנוע
נזילה של "מיץ" בטון וקבלת פינה בה אגרגטים
חשופים.
פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי
למנוע שבר הפינה בעת פירוק התבניות.
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.7
.8
.9
.10

.11

בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד" -
למניעת בריחת "מיץ בטון" בזמן היציקה.
"שמן תבניות" ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא
יכתים את הבטון.
לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק
במסגרת חריץ או פוגה מתוכננת.
יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר ,משפך אנכי באורך
של  60ס"מ במרווחים שאינם עולים על  4.0מטר ,דרך
משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד
קרוב לפני הבט ון שכבר נוצק .כל זאת כדי להבטיח שלא
יותז בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה.
על מנת להבטיח את חדירת צינור המשאבה בין 2
רשתות זיון של הקירות .על הקבלן להשתמש בצינור
בחתך אובלי ב 4-5-המטרים האחרונים.
באחריות הקבלן להזמין את האדריכל והמהנדס
לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות ,ובמיוחד לפני
הרכבת הזיון.
היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל והמהנדס יאשרו
סופית את התבניות במקום.

ב.

תוכנית ביצוע
העבודה תתבצע לפי תכנית אדריכלות מפורטת שבה
.1
יופיעו חלוקה לסרגלים ופרטים לבצוע .הקבלן מתחייב
לבצוע צמוד לפי תכנית זו.
הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ( (SHOP
.2
 DRAWINGSשל התבניות .התכניות יכללו מיקום כל
הלוחות ,הספייסרים ,שיטת קשירת התבנית ,הנקזים
וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.
כיוון הלוחות והתבניות יהיה בכיוון אחד ע"מ שיהיה
אחידות בפני החזיתות.

ג.

טפול בתבניות
מיד עם פרוק קטע תבנית ,יטופל זה לקראת הכנתו
.1
ליציקה הבאה.
התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון ,לרבות סימני
.2
ושאריות סיד ושאריות חומר האטימה  -סיליקון  -בין
התבניות השונות  -במרווחים.
תבוצע בדיקה חזותית לקביעת מצב התבנית ,לאיתור
.3
נקבים ,חתכים וכו' לשם קביעת אישור על שימוש חוזר
בתבנית.
השימוש בתבניות העץ לא יהיה יותר מפעמיים!

ד.

שומרי מרחק  -מחברים
שומרי המרחק ,המחברים שבין שתי התבניות  -פנים
.1
וחוץ  -יבוצעו במידות ומיקום מדויק לפי פרישות
בתוכניות האדריכלות.
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.2

.3

סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים ,בעקרון:
צינורית פלסטיק שבתוכה יועבר מוט ההידוק +
קונוסים מגומי קשיח ו/או פלסטיק קשיח .עם סיום
יציקת קטע קיר יוצאו מוטות המרווח וצינוריות
הפלסטיק  +הקונוסים ,ותבוצע סתימה  -לפי הוראות
והנחיות האדריכל  -תוך שימוש בתערובת המבטיחה
חוזק גבוה והדבקות אל הבטון ,לדוגמא :מריחת שכבה
מקשרת "טורובונד" וסתימה ב"סטרקצ'ורייט" -
חומרים של חברת " "THOROהמשווקים על ידי חברת
"אלוני" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
הכיסוי לזיון יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות וכפוף
לאזור סביבה ימית .סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא
כוח המתיחה לפי אישור המהנדס.

02.00.04.4
א.

ויברציה
יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי
מחט אשר יוחדר לצדדי המשפכים המתוארים להלן ,בכמות
כפי שיידרש .כמו כן יש להכות על התבניות ,לכל שטח היציקה,
בתנועה מלמעלה למטה ,בפטישי גומי בכל זמן היציקה
להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך התבנית ,לשם כך
יותקן פיגום עבודה לכל הגובה.
ל צורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן
להכין "חלונות" בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים
של  4.0מטר לכל היותר בין "החלונות".
מידות הויברציה  -עומק הכנסת המחט ,משך הויברציה ,סוג
הויברטורים וכו'  -יבדקו בעת הכנת הדוגמאות .נושא
הויברציה הוא בעל חשיבות מרבית והקבלן יוודא כי אנשים
קבועים יבצעו אותה במשך כל הפרויקט.

02.00.04.5
א.

אשפרה
אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה .התבניות ישוחררו
ומים יוחדרו למרווח שבין התבניות לבטון .גם לאחר שחרור
וסילוק התבניות הקבלן ימשך בהרטבת הקירות  -למשך שבוע
לפחות.
האשפרה תבוצע בהתאם לסעיף במפרט הכללי.

02.00.04.6
א.

הנחיות כלליות שונות
בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת ,ובכל מקרה
לא יהיו יציקות בשעות שיא החום.
הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה
טובה ואחידה  -תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל.
יציקת הקירות תבוצע במלואה לקומה שלמה ,ללא הפסקות
יציקה .במידה ותאושרה יציקה בשלבים  -השלבים יקבעו
בתאום ובאישור האדריכל והמהנדס .הקבלן יגיש תכנית
לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע ,על חשבונו ,סרגלי הפרדה.
תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של
הבטונים .ה טפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה
שתמנע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק ,כגון :איטום בגומי
ספוגי טבול בחומר ביטומני.

ב.
ג.

ב.

ב.
ג.

ד.
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ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

י.
יא.

יב.

פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו
של המהנדס.
על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום
החיבור לבטון שנוצק קודם.
מפעם לפעם  -במרווחים של כחודש  -יבוצע רענון של כל שלבי
הבצוע  -לכל הצוות  -פועלים ומנהלי עבודה.
כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר  -לשימוש באלמנטי
הבטון החשוף  -ישטפו לפני הכנסת התערובת.
הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון.
טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות
הראשונות ,ויערוך בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע
יציקות לאלמנטי בטון חשוף .הטכנולוג יציין לעצמו נושאים
הראויים לדיון ,לשיפור ו/או רענון ,ויעבירם למנהלי הפרויקט
ולקבלן  -לבצוע.
בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה!
במקרה של בטון לא עביד ,יש להתייעץ עם המפעל מספק
הבטון ,ובמידת הצורך להוסיף מנת משפר עבידות הנמצאת
אצל הנהגים.
בערבלים שיובילו בטון לאתר  -ליציקות הבטון החשוף  -לא
יוכנסו יותר מ 5-מ"ק בטון לכל הובלה ,כדי להבטיח ששקיעת
הבטון אינה משתנה בין מועד התחלת וסיום היציקה.
על הקבלן להעסיק צוות קבוע ש יעסוק באותו סוג עבודה במשך
כל הפרויקט :צוות להצבת התבניות  +יישור ,צוות להרכבת
פתחים נגיטיבים ,צוות להכנסת הברזל ,צוות לסגירת
התבניות ,צוות ליציקה  +ויברציה וצוות לפרוק  +אשפרה.
בתאום עם המתכננים והפקוח ,יקבעו אזורים בהם יש צורך
להשתמש בויברטורים חיצוניים  -בעיקר בתחתית פתחים,
פינות ,אזורים עם צינורות מי גשם וכו'.

02.00.04.7
א.

שמירה על חלקי בטון חשוף עד לקבלת העבודה ע"י המזמין
מיד עם סיום הסרת התבניות ,יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם
הגנה ושמירת פניהם.
הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של
הבנין ומסירתו למזמין.
כיסוי חלקי הבנין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג
גאוטכני הגנה על פינות הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או
קשירה חיצונית אשר תבטיח את יציבות הכיסוי וההגנה על
הפינות לאורך זמן.
הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על
קיומו של הבטון הגלוי מתחת לשכבת ההגנה.
לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כל
כתם אחר על הבטון.
רוא ים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד
למסירתו .שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם
בשלבים מאוחרים ותבוצע יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו
של הקבלן.

02.00.04.8

בטונים פגומים

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
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א.
ב.

02.00.05

02.00.06

במידה ופני הבטון ,הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות
רצונם של האדריכל ו/או המהנדס ,יהרוס הקבלן את הבטונים,
יסלקם מהשטח ויצק אלמנט בטון חדשים ,הכל על חשבונו.
במידה ויאושר ע"י המפקח ,יבצע הקבלן תיקונים בבטון
החשוף בהתאם לסעיף  02.15.05במפרט הכללי ,אולם המפקח
רשאי לדרוש הריסת הבטון לאחר ביצוע התיקונים ,הכל
כמפורט במפרט הכללי וללא כל פיצוי לקבלן.

בטון רזה ב 20-בעוביים שונים
תיאור ודרישות ביצוע
א.
תחת כל יסוד רצפות מונחות ו/או קורה מבטון מזוין יוצק בטון
רזה בעובי  5ס"מ או אחר כמסומן בתוכניות לאחר אישור
הידוק המצע ע"י המפקח .הבטון הרזה יהיה מסוג ב.20-
על הקבלן לה קפיד למלא כל חלל שנוצר ולהגיע למפלס המצוין
בתוכניות .פני הבטון הרזה יוחלקו על ידי סרגל החלקה ידני
ויעובדו לגיאומטריה הנדרשת לרבות סביב ובין הכלונסאות.
המדידה לתשלום
ב.
המדידה תיעשה במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות
הדרושים לביצוע העבודה .המדידה תיעשה עפ"י מידות
תיאורטיות כמצוין בתוכניות.
בטון ב 20-להגנה על איטום

א.

תיאור ודרישות ביצוע

מעל כל יריעת איטום אשר מבוצעת מעל/מתחת ליציקת בטון
יש לבצע שכבת בטון הגנה בעובי  8ס"מ או אחר כמסומן
בתוכנית .הבטון יהיה מסוג ב .20-על הקבלן להקפיד את
פריסת הבטון על כל שטח היריעות.
ב.

המדידה לתשלום

המדידה תיעשה במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות
הדרושים לביצוע העבודה .המדידה תיעשה עפ"י מידות
תיאורטיות כמצוין בתוכניות.

02.00.07

בטון ב 40-בראשי כלונסאות.
תיאור ודרישות הביצוע
א.
במסגרת העבודות ,יהיה על הקבלן לצקת בטון ב 40-לקורות
ראש כלונסאות וראשי כלונסאות בודדים .התערובת הבטון
תתוכנן ע"י יועץ הקבלן ותוגש לאישור המתכנן .ביצוע היציקה
יהיה על גבי בטון רזה אשר יבוצע בשלב מוקדם .היציקה
תיעשה בשלב יציקה אחד רצוף ללא הפסקות .היציקה תבוצע
כנגד תבניות צד בגובה המתאים ליסוד המתוכנן .יציקת ראשי
הכלונסאות תחל לאחר אישור הכלונסאות ע"י יועץ הביסוס.
הכלונסאות יחדרו לתוך הטבלה כדי  50מ"מ .על הקבלן
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ג.

02.00.08

להקפיד להציב זיון לולייני כהמשך ללוליין הכלונס גם בתוך
טבלת ראש הכלונסאות כמצוין בתוכניות .במידה והקבלן
נתקל בקשיים לעשות כן הוא רשאי להציב לולאות סגורות,
בעלות חפייה באורך  100פעמים קוטר המוט במקום המשך
הלוליין.
הקבלן יבטיח את כיסוי הבטון הנדרש בתוכניות ע"י שימוש
ברוחקנים מתועשים מבטון סיבי .יש להבטיח הצבת רוחקן
בודד לחצי מ"ר תבנית לכל הפחות .הקבלן ישאיר את תבניות
הצד  4ימים לפחות כחלק משיטת האשפרה .עם תום היציקה
יבצע הקבלן אשפרה לחלקו העליון של היסוד על ידי הרטבה
ושימוש ביריעות תייטקס .למניעת תזוזת טפסות הצד על
הקבלן להשתמש במוטות קשר אשר יושחלו דרך צינורות
פוליאטילן (אפור) בקוטר המתאים .קצה הצינור יוצב בנסיגה
ובמגע עם המעטה יוצב תותב קוני מפלסטיק אשר יוסר לאחר
היציקה טרם ביצוע שכבת האיטום .תחום הפסקת היציקה
יקבל הברשה לעומק  7מ"מ בשני כיוונים.
המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים
והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה .המדידה תיעשה עפ"י
מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות .פלדת זיון תימדד בנפרד

מוטות זיון מפלדה מצולעת רתיכה לפי ת"י 4466
תיאור ודרישות הביצוע
א.
כל ההנחיות הטכניות שבסעיף זה מחייבות לגבי כל עבודות
הזיון בכל המבנים .עבור כל חלקי המבנים יעשה שימוש בפלדת
זיון מסוג  500Wלא יורשה שימוש בפלדה מצולעת מפותלת.
כיסוי הבטון על הזיון בכל חלקי המבנים יהיה  5ס"מ אלא אם
כן צוין אחרת בתכניות ו/או בחתכים ובפרטים.
חיתוך וכיפוף המוטות יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י ,2
 1/466ולמפרט מכון התקנים (להלן מפכ"מ) .176
ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות על-פי
המפורט בתקנים הישראליים  1/466 ,2מפכ"מ  .176משמעות
הנ"ל בין היתר שלכל קוטר  -הכיפוף למוטות יהיה לו סרן נפרד
ומיוחד.
למרות האמור לעיל החיתוכים והכיפופים במידה ויצוינו יהיו
בתאום מלא למידות המופיעות בתוכניות העבודה.
במקרה של ריתוך למוטות זיון ,יש לבצע את הריתוך על ידי
שימוש באלקטרודות מתאימות דלות פחמן  7018ובהתאם
לנוהלי ריתוך שיוגשו מראש לאישור התכנן .יש להימנע ממצב
של ריתוך יתר המקטין בצורה משמעותית את קוטר המוטות
בפרט בחישוקים אליהם מרותכים סולמות למערכת הדריכה.
בכל מקרה לא יורשה שימוש בריתוך לצורך הארכת מוטות זיון
מכל סיבה שהיא.
המדידה לתשלום
ב.
המדידה תהיה בטון לפי הכמויות שבתכניות ,ללא כל תוספת
פחת.
במסגרת סעיף זה ימדדו כל עבודות הזיון הדרושות לביצוע
עבודות המבנים מכל הסוגים ,כולל כלובים מרותכים לזיון
הכלונסאות והעמודים .ספסלים המשמשים לתמיכת הזיון
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וחפיפות זיון שביצע הקבלן (באישור המתכנן/המפקח) ואשר
אינן מתוארות בתוכניות ,לא ימדדו לתשלום ,ומחירן כלול
במחירי היחידה.
02.00.09

קירות ציפוי מבטון ב 40-בעוביים כלשהם יצוקים כנגד כלונסאות
וביניהם
תיאור ודרישות הבצוע
א.
קיר ציפוי זה יבוצע בצורה אנכית ועל הקבלן להתאים את
הטפסה לשם כך.
כמו כן ,קיר הציפוי נוצק בשילוב על גבי יריעות איטום
ובמקרים מסויימים קורות עוגנים אשר נמדדים בסעיפים
נפרד .העבודה כוללת ניקוי יסודי של פני הכלונסאות באמצעות
לחץ מים או ניקוי חול (הכל לפי מידת הצורך ובהתאם
להנחיות המפקח באתר) עד לקבלת פני בטון נקיים מאדמה
אספקה וקידוח מיתדים לכלונסאות (מפורט בהמשך  -כולל
שימוש במלאן כימי בהתאם לפרטי הביצוע המופיעים
בתכניות) ויציקת הקירות על פרטיהם בהתאם לתכנית
הביצוע.
מדידה לתשלום
ב.
העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן
בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון ,לא ישולם
עבור הנפח שבין הכלונסאות או בגלל סטייה בביצוע
הכלונסאות ,המחיר כולל בנוסף את הספקת הקוצים וקידוח
ועיגון הקוצים לכלונסאות .הקוצים לא ישולמו בנפרד.
המדידה תהיה לפי נפח הבטון התאורטי כמפורט לעיל וכל
העבודות הנדרשות לביצוע מושלם .על הקבלן לקחת בחשבון
את כל העבודות הנוספות מסגרת מחירי היחידה.

02.00.10
הפרטים

מייתדים בקטרים שונים מודבקים בדבק דו רכיבי (מלאן כימי) עפ"י
א.

תאור העבודה ודרישות ביצוע
החיבור בין קירות הציפוי לכלונסאות הקיימים יבוצע
באמצעות מוטות זיון מייתדים כדלקמן:
.1

קידוח של חורים בקטרים שונים בקירות או
בכלונסאות לעומק מינימלי של  20ס"מ עפ"י עובי
הבטון הקיימים אך לא קטן מהסומן בתכניות.

.2

הכנסת מוטות מייתדים בקוטר המצוין בתכנית ובאורך
כמסומן בתכניות לחורים.

.3

הזרקת מלאן כימי לחורים לעיגון המוטות
 3.1הקדיחה
יש להשתמש במקדחה רוטטת ומסתובבת עם
מקדח וידיה המיועד לבטון .הקידוח יהיה
בקוטר המתאים ובעומק  20ס"מ בהתאם
לתכנית.
מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע קידוחים
חוזרים וזאת במקרה של התקלות במוטות זיון
205

3.2

3.3

3.4
3.6

3.7

ב.

בבטון הקיימים הכל כפי שיידרש לביצוע מושלם
של הקדח הנדרש.
ניקוי הקדח
יש לנקות היטב את הקדח מאבק הקידוח.
הניקוי ייעשה ע"י החדרת צינורית אל תחתית
הקדח והפעלת לחץ אויר ובכמות גדולה .לחץ
האויר יכול להיעשות ע"י קומפרסור עם מיכל
אויר גדול .יש לבצע את הפעולה עד להוצאת כל
האבק .אין לשטוף במים!
תכנות המלאן הכימי
יש להשתמש בדבק מאיכות מעולה עם תעודות
המעידות על התאמתו להדבקת בטון לברזל.
חוזק הדבק חייב לעלות על חוזק הבטון לגזירה
ולמתיחה ב 20% -לפחות.
מומלץ להשתמש בדבק מסוג  HILTI RE-500או
שווה ערך מאושר.
הכנת הדבק
ייעשה בהתאם להנחיות היצרן ובפיקוחו.
גמר הביצוע
לאחר החדרת המוטות לתוך הקדחים עם הדבק
יש לסתום בדייס בטון אפוקסי מהיר התקשות
את היקף מרווח החור בין הקדח למוט המיתד
וזאת כדי למנוע נזילת הדבק .אין לגעת במוטות
במשך  24שעות .החוזק המלא מושג כעבור
מספר ימים לפי נתוני היצרן.
בדיקה
בדיקת שליפה תבוצע ל 5% -מכמות המוטות
באזורים שונים של הפרוייקט לפי הנחיות
המפקח .כוח השליפה המינימאלי הנדרש יהיה
 5.0טון לכל מוט מיתד.
הבדיקה תבוצע על חשבון קבלן באמצעות
מעבדת בדיקה מוסמכת ומאושרת שתקבל את
אישור המפקח.
המעבדה תכין דו"ח בדיקת שליפה למוטות
שיבדקו ,הדו"ח יועבר למתכנן באמצעות
המפקח .מוטות שייכשלו יוחלפו בחדשים הכל
על חשבון הקבלן וכן יבצע הקבלן בדיקות
נוספות באמצעות מוטות מיתדים עם דבק
אפוקסי מסוג שונה מהדבק שלא עמד בבדיקות
וזאת עד לקבלת מוט מיתד כמתוכנן.

מדידה ותשלום
מחירי הקוצים לקירות הציפוי כלולים במחיר היחידה של
קירות הציפוי .התשלום בעבור מיתדים שיושמו במקומות
אחרים ישולמו בנפרד .המחיר הוא ליחידה וכולל את כל
החומר והעבודות הנדרשות לשם ביצוע מושלם לרבות אספקת
המיתדים ,קידוח בבטון קשוי ,ניקוי הקדח אספקה והתקנת
המלאן הכימי ,בדיקות שליפה וקידוחים חוזרים אם ידרשו.
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02.00.11
וגבהים שונים

בטון ב 40-בקירות תומכים ובקירות מטפסים מקיר דיפון בחתכים
א.

ב.

02.00.12

תיאור ודרישות ביצוע
במסגרת העבודות על הקבלן לצקת בטון ב 40-בקירות תומכים
אשר יכלול את העבודות והמלאכות הבאות:
מדידה וסימון ,חפירה ליסודות ומרחב עבודה ,הידוק שתית,
יסודות ,בניית קיר ועבודות עפר משלימות בחזית ובגב הקיר.
מילוי הקרקע בגב הקיר בשכבות מהודקות מחומר נברר עפ"י
הנחיות יועץ הקרקע.
ביסוס הקירות בקרקע טבעית ,במידה והביסוס ע"ג מילוי יש
לבצע החלפת קרקע לפי הנחיות יועץ הקרקע.או לחילופין ע"ג
כלונסאות לפי התוכנית.
תפרי התפשטות יבוצעו עפ"י המסומן בתכניות
הקונסטרוקציה .המשקים ברוחב  2ס"מ כולל מילוי קל-קר
וברצועות  P.V.Cאת חלקו החיצוני של התפר יש לאטום
בסיקה פרו 2.3-או ש"ע.
נקז אורכי ע"י צינור שרשורי מחורר ,עטוף בחצץ ועטיפה בבד
גיאוטכני יונח לפי הפרט בתוכנית.
כל הקשור במבנה הקונסטרוקטיבי של הקירות התומכים
יבוצע ע פ"י תכניות קונסטרוקציה ובאישור המפקח בשטח
לרבות פרטי הזיון .ביסוס הקירות עפ"י הנחיות יועצי הביסוס
והקונסטרוקציה.
שיטת הקירות יוצקו ויבוצעו בהתאם לפרק עבודות בטון יצוק
באתר ,בגמר לפי הנחיות האדריכל.
מדידה ותשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים
והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה .המדידה תיעשה עפ"י
מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות .פלדת זיון תימדד בנפרד

סטיות בביצוע
הסטיות המותרות בחלקי הבטון יהיו כדלקמן:
א.

סטייה של תנוחת קווי המבנה
במרחק עד  5מטר  10מ"מ.
 20מ"מ.
במרחק עד  15מ'
 30מ"מ.
במרחק עד  25מ'

ב.

סטייה מעוביים של חלקי מבנים
 - 0 ,2+ס"מ.
סטייה מעובי הקיר
 - 0 ,2+ס"מ.
סטייה מעובי היסוד
סטייה ממפלס פני היסוד העליונים  - 0.5 0.5+ס"מ
0.5%- 0.5%+
סטייה מקומית מהשיפוע הדרוש

ג.

סיבולות בכיסוי מוטות הזיון
כיסוי מ 4 -עד  7.5ס"מ

ד.

סטייה ממרחקים שבין מרכזי מוטות הזיון.
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 5מ"מ מקס'.

02.00.13

בטון ב 50-בתקרה מונחת בעוביים שונים
תאור ודרישות הביצוע
א.
תקרה הבטון יוצקו כנגד שכבת בטון רזה המונח על סלע /על
גבי החלפת הקרקע שמופיעה בתכניות.
תקרת הבטון יוצקו במידות ומיקום המדויק המצוין בתכניות.
התקרה תעשה בחלקים בהתאם לשלביות ביצוע ויבוצעו פרטי
מחברים מטיפוס אינסרטים להארכת מוטות הזיון וגם לצורך
השלמת המבנה במסגרת הקו הכחול (תקרת מבנה כניסה )2
בתום היציקה יש לבצע את פרטי האיטום וההגנה על האיטום
כפי שמופיע בתכניות.
האשפרה תבוצע על -ידי כיסוי של כל שטח הטבלה ביריעות
פוליאטילן מצופה אריג כדוגמת "טייטקס" מחוזקות על-ידי
מסגרות עץ והרטבה מתמדת .יש למנוע כניסות רוח אל מתחת
ליריעות הנ"ל ולמנוע ייבוש פני הבטון .האשפרה במתכונת זו
תימשך שבוע ימים ,ולאחר מכן תבוצע אשפרה ע"י המטרת
מים עוד שבוע ימים .משך שבועיים אלו לא תבוצע כל עבודה
על פני היציקה.
פירוק תבניות הצד מותר  24שעות מגמר היציקה .יש להימנע
מעליה על רצפות הבטון ברכב עבודה במשך  14יום מתום
היציקה.
לתשומת לב הקבלן ,תקרת מבנה הביג בוקס תעשה בחלקים
והחיבור בין המקטעים יעשה על ידי אינסרטים ,במקביל
במסרגת השלביות במבנה זה יתבצע החיבור בין התקרה
לקירות הפנימיים על ידי אינסרטים ובמקביל על הקבלן לבצע
את האינסרטים כלולים בתקרה בהתאם לתוכניות.
ב.

02.00.14

המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים
והמלאכות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה כמפורט לעיל
לרבות חיבור המקטעים באינסרטים ,הפסקות יציקה .המדידה
תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות .פלדת זיון
תימדד בנפרד.

בטון ב 40-ברצפת בטון בעוביים שונים
תאור ודרישות הביצוע
א.
הרצפות יוצקו ע"ג קרקע מהודקת ושכבת בטון רזה בעובי
מינימלי של  5ס"מ.
רצפות הבטון יוצקו במידות ,מיקום והמפלסים המדויקים
המצוינים בתכניות.
בתום היציקה יש לבצע החלקת פני הבטון באמצעות
"הליקופטר" לשם סגירת הסדיקה הפלסטית ולאחר מכן יש
לבצע את הגמר כפי שמופיע בתכניות (חיספוס/הברשה למניעת
החלקת כ"ר).
האשפרה תבוצע על-ידי כיסוי של כל שטח הטבלה ביריעות
פוליאטילן מצופה אריג כדוגמת "טייטקס" מחוזקות על-ידי
מסגרות עץ והרטבה מתמדת .יש למנוע כניסות רוח אל מתחת
ליריעות הנ"ל ולמנוע ייבוש פני הבטון .האשפרה במתכונת זו
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ב.

תימשך שבוע ימים ,ולאחר מכן תבוצע אשפרה ע"י המטרת
מים עוד שבוע ימ ים .משך שבועיים אלו לא תבוצע כל עבודה
על פני היציקה.
פירוק תבניות הצד מותר  24שעות מגמר היציקה .יש להימנע
מעליה על רצפות הבטון ברכב עבודה במשך  14יום מתום
היציקה.
פירוק התבניות מותר לאחר  7יום ובלבד שחוזק הבטון הגיע
ל 80%לפחות מהחוזק הסופי.
המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים
והמלאכות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה כמפורט לעיל
לרבות ארגזי קלקר ,החלקה בהליקופטר ,תפרי דמה ,הפסקות
יציקה  .המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין
בתוכניות .פלדת זיון תימדד בנפרד.

פרק  - 05עבודות איטום
ראה מפרט יועץ איטום.
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פרק  - 19עבודות פלדה
מפרט טכני זה מכיל הנחיות ודגשים הן של האדריכל והן של הקונסטרוקטור .יש לראות באמור
אצל שני היועצים כהשלמת המפרטים אחד של השני .בכל מקרה של סתירה ,יקבע מנהל
הפרויקט על פי שיקול דעתו הבלעדית.

מפרט הקונסטרוקטור
19.00.01

כללי

19.00.02

אלמנטי הפלדה  -תיאור ודרישות מיוחדות

מפרט מיוחד זה משלים את הדרישות המפורטות במפרט הכללי הבין
משרדי פרק  19במהדורתו האחרונה .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות מפרט מיוחד זה להוראות המפרט הכללי יגברו הוראות מפרט
זה.
במסגרת חוזה זה הקבלן ייצר ,יספק וירכיב הפרטים הבאים:
 קונסטרוקצית תמוך זמני מפלדה
 מכלול בורגי עיגון.
 קורות פלדה וקורות פלדה משולבים בטון

על הקבלן להביא בחשבון כי חלק מ קונסטרוקציית הפלדה הינה גלויה
לעיני הציבור וכי איכות היצור הנדרשת תהיה מעולה ,הפרטים ואופני
הביצוע יתאימו לדרישות לגבי קונסטרוקציה גלויה זו.
.19.00.03

חומרים

.19.00.04

העסקת מטאלורג ,יועץ ריתוכים

-

חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י  1225ות"י .1458

הקבלן נידרש להעסיק לצורך הפרויקט מטאלורג מוסמך בעל ניסיון
מעשי בנושא יעוץ ותכנון היצור של מבני פלדה ובעל הסמכת  CWIלפי
תקן  AWS D1.1פרק  6ובאישור הועדה הלאומית לריתוך .היועץ יהיה
בעל תעודה מאושרת מטעם הועדה הלאומית לריתוך המאשרת לו
להסמיך רתכים .בין השאר ,היועץ יכין עבור הקבלן את מפרטי
הריתוך ונהלי העבודה הדרושים ליצור הקונסטרוקציה .כמו כן היועץ
יסמיך את הרתכים מטעם הקבלן לביצוע הריתוכים הנדרשים
בהתאמה לסוגיהם ולתנוחות הריתוך המתאימות .היועץ יבקר את
עבודת היצור והריתוך באופן שוטף ויוציא דוחות מצב להנהלת
הפרויקט .היועץ יבדוק באופן שוטף גם את תעודות הבדיקה של
הריתוכים .במקרים של סטיות מאיכות או בגיאומטריה של רכיבים
יוכל היועץ להגיש לאישור המתכנן הצעות לפתרון.
שמו של היועץ בצירוף מסמכים המעידים על ניסיונו ,יוגשו מראש
טרם תחילת העבודה לאישור המפקח.
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19.00.05

הייצור

19.00.06

ההרכבה

אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד זה ,הפלדה תהיה מסוג
 FE510בעלת כושר רתיכות גבוה.
הקבלן ימציא למפקח אישור מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה,
ותכונותיה .בהתאם להחלטת המפקח יילקחו בדיקות לבחינת
התאמת החומר שביצור לדרישות אילו.
התכניות המסופקות במסגרת מסמכי הביצוע הינן "תוכניות כלליות"
כמוגדר בת"י  1225חלק  .1על הקבלן להכין "תוכניות ייצור" עפ"י
הגדרתם בת"י  1225חלק  1בהן יפרט את כל פרטי הפלדה ,סוגי
הריתוכים ,חורים ,הכנות לחיבורי חלקים ,חורי ניקוז לאבץ וכד' ,וכן
את חלוקת קטעי הקונסטרוקציה לצרכי ייצור ,הובלה והרכבה.
על הקבלן לספק "תוכניות הקמה" המציינות את סדר ההרכבה ,הצבת
מנופים וציוד אחר ,תמיכות זמניות ,אתרי אכסון ועוד .על הקבלן
להביא בחשבון את הדרישות לדיוק מרבי בהצבת אלמנטי
הקונסטרוקציה ולהתאים את שלבי ההרכבה לשלבי יציקת רכיבי
הבטון.
לתשומת לב הקבלן בעמודי הבטון משולבים פלדה הרכבת אלמנטי
הפלדה תתבצע סביב כלובי זיון ועל כן הדיוק הנדרש גבוהה ביוחד.
על הקבלן לכלול במחירי היחידה את העלויות של התמיכות
המיוחדות ,המסועים ,המנשאים הפיגומים המנופים וכל אמצעי העזר
שבהם הוא ישתמש לביצוע העבודה .כל דרישה מצד הקבלן לתשלום
עלויות הקשורות באמצעי ההתקנה והרכבה לא תאושר.
סדר הביצוע יוגש לא ישור המפקח ורק לאחר אישורו יוכל הקבלן
להתחיל בביצוע העבודות.

19.00.07

ריתוך
חומרי הגלם
א.

הקבלן יספק תעודות על בדיקת מעבדה המעידות על התאמת
חומרי הגלם לתקנים.
ב.

אלקטרודות

לצרכי הרי תוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות,
בדוקות ומסוג מאושר ,אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים
בעלי תכונות מכאניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת
באמצעותם.
סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה ,לסוג הזרם
ולעוצמתו ,וכמו-כן למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך .יש
לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש
לחלוטין ומוגן בפני השפעות אקלימיות .אין להשתמש
באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או
ליקויים כלשהם.
לפני התחלת העבודה ,הקבלן יגיש לאישורו של המפקח רשימה
של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש ,תוך ציון
מטרת השימוש לכל סוג וסוג .אישור זה ,לכשיינתן ,לא יהיה
בכוחו לגרוע במא ומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן
ואיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים
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באמצעותן .המפקח רשאי שלא לאשר שימוש באלקטרודות
מסוימות עבור יצור הקונסטרוקציה.
ג.

רתכים

יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן
תקני מטעם משרד העבודה ,וברשותם תעודות בנות תוקף
המגדירות את סוגי הריתוכים אשר הם מוסמכים לבצע.
תעודות הסמכת הרתכים יימסרו לתיוק אצל המפקח בטרם
יחלו העבודות .סוג הריתוכים והתנוחות יתאימו לנדרש
לפרויקט זה .כל הרתכים יבחנו בפועל על ידי יועץ הקבלן לפני
תחילת הפרויקט לתנוחות וסוגי הריתוכים הרלוונטים והוא
ינפיק מכתב אישור לגבי הסמכותיהם ויכולתם לביצוע
העבודה.
ד.

הגשת מסמכי נהלי ריתוך ושיטות הבקרה
הקבלן מחויב להגיש למפקח את מסמכי ה  WPS -והPQR -

לכל סוגי הריתוכים שברצונו לבצע .מסמכים אילו יאושרו
מראש ע"י המפקח .אין לאשר ביצוע יצור הקונסטרוקציה
בטרם אושרו כל התהליכים המתוארים במסמכים אילו
ושיטות לבקרתם.
ה.

ביצוע ריתוך

.1
.2

.3

.4

.5

.6
.7
.8

ביצוע הריתוך יהיה בהתאם לנהלי הריתוך ושיטות הבקרה
שאושרו מראש ובכפוף להוראות התקן אשר ישמש יסוד
לתכנון הקונסטרוקציה.
שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת ,יהיו אחידים
וחלקים בדומה לאלה המעובדים בהשחזה ויתאימו בדיוק
נמרץ לצורה הנדרשת של התפר .שטחי הריתוך אשר לא יענו
לדרישות אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף.
יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני
ההרכבה באמצעות מברשת פלדה ,מכשירי השחזה וכיו"ב,
מכל חלודה ,קליפה מתקלפת ,לכלוך שמן וכדומה ,כדי
לקבל שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.
הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים
וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול העליון של הטווח
המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות .יש להקפיד על חיבור
קוטביות נכון בהתאם להוראות יצרן האלקטרודות (מופיע
בד"כ על עטיפת חבילת האלקטרודות).
לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור
נמצאים במקומם הנכון והמדויק ,תוך התחשבות
בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות.
האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות
יבשים לחלוטין.
יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך ,אשר יהיה בו כדי
לצמצם עד למינימום את גודל הדיפורמציות והמאמצים.
החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי
מופרעות עקב התכווצותם של התפרים ,ויחד עם זאת
יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכנים.
יש לרתך במצב נוח לביצוע ,תוך ההקפדה שחומר
האלקטרודות חודר היטב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על
גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך .התפרים יהיו מלאים
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.9

ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות ,הכל
בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים
שעליהם מתבסס התכנון .במקרה של ריתוך בכמה שכבות
תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו.
יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת ,לפני
כסויה בשכבה הבאה מעליה .תפרי מגע ירותכו גם מהצד
האחורי וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה
המופיעה בצד זה.

.1
19.00.08

גלוון

.1

.2
.3

.4
.5
.6

19.01.0009
לשלב החפירה

הגנת הקונסטרוקציות השונות מפני קורוזיה תיעשה ע"י ציפוי אבץ
בטבילה חמה (גלוון) בהתאם לת"י  918ולתקן בריטי .BS 5493
הציפוי ייעשה לאחר השלמת כל הריתוכים והעיבודים .טרם
הטבילה יש לבצע ניקוי חול בדרגה  .Sa 2.5ציפוי האבץ בטבילה
חמה ייעשה גם על כל הדיסקיות ועל כל אביזרי החיבור ממתכת.
הגלוון יהיה רצוף ,ללא נזילות וייעשה בהתאם לת"י  .918עובי
הגלוון המינ' המוחלט הנדרש יהיה  80מיקרון.
ברגים ואומים למחברי קונסטרוקציה יהיו מגלוונים בתהליך גלוון
דיפוזיוני (שיטת שררד .)Sherardizing ,המפרטים והתקנים
היישומים  -תקן ישראלי ת"י  - 4271ציפוי אבץ בשיטת שררד.
העובי מינימאלי הכולל בשיטה זו של ציפוי אבץ  80-100מיקרון.
עובי החלק הדיפוזיוני לא יפחת מ 40 -מיקרון ועובי שכבת הציפוי
 40-60מיקרון.
לאחר הביצוע תבוצע בדיקת פריכות ע"י מעבדה מטאלורגית
מוסמכת בשיטת הפטיש כדוגמת ת"י  .918סידוק הציפוי בבדיקת
פטיש פוסל את הציפוי.
לאחר חיבור הקונסטרוקציה והידוק האומים יבוצע תיקון לאזור
התבריג שסביר שציפוי הגלוון נפגע בו .יש ליישם שכבת "אבץ קר"
מסוג זינגא או  ZRCלכיסוי כל אזור התבריג והאום .תיקון כנ"ל
יבוצע גם באיזורי ריתוכים של מאחז היד העליון במעקות שיבוצע
באתר.

תמוך זמני למבנים בתת הקרקע
תיאור ודרישות ביצוע
א.
במסגרת הפרוייקט נדרש הקבלן לבצע תמיכות זמניות

התמוך הסופי

בין יישום התמוך הראשוני לסופי ,בפרק הזמן שבין יישום
לראשוני על הקבלן לייצר מיכות זמניות עד להשלמת
הקונסטרוקציה הפנימית.
התמוך יעשה על ידי פרופילי פלדה בהתאם למצויין בתוכניות
ובהתאם לסיווג בת"י  1225אלא אם צויין במפורש אחרת
בתוכניות.
על הקבלן להציג תוכניות סדנא לאישור המתכנן לפני הביצוע.
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המדידה לתשלום
קונסטרוקציית הפלדה תמדד לתשלום לפי משקל ב-טון,
לרבות ברגים ,מחברים ופלטת הביסוס .מחיר היחידה כולל
ייצור ,הובלה ,התקנה ,גילוון וכל חומר ,ציוד ומלאכה
הדרושה לצורך התקנת אלמנטי הפלדה במקומם באופן
מושלם כמצוין בתכניות העבודה.

פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 23.01כללי
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העבודה תבוצע בהתאם לפרק  23במפרט הכללי הבין משרדי (הספר
הכחול)
במהדורתו העדכנית ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
במסגרת העבודה נדרש הקבלן לבצע כלונסאות בקטרים שונים.
הכלונסאות יבוצעו בשיטות משולבות שונות המתאימות לתנאי
הקרקע והאתר לרבות קידוח במכונה סיבובית חזקה ,קידוח בשיטת
ההקשה (מיקרופיילים) שימוש בצינורות מגן להגנה על דפנות הקידוח
מפני מפולות ,מילוי קדחים באיזורי מפולות וקידוח חוזר וכל הנדרש
לביצוע מושלם של הכלונסאות.
ייתכן והקבלן יידרש להזרקת  jet-groutבתחום המילוי המיועד לקידוח
לצורך ייצוב הקרקע ועל כן עליו לקחת בחשבון קידוח דרך גראוט
צמנטי שהוזרק לקרקע.
על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכנו קידוחים דרך שכבות שונות של
מילוי ודרך שכבות סלע בעוביים גדולים ועל כן אורך הכלונסאות יכול
להגיע עד לכדי  35מ"א לצורך ביסוסם בשכבת הסלע .לא תשולם
תוספת בגין הוצאות הקשורות באורכי הכלונסאות וההתארגנות
המיוחדת לצורך כך (מנופים וכיוצ"ב).
על הקבלן להעסיק ,על חשבונו ,מודד מוסמך .המודד יסמן את
הכלונסאות ויבטיח את מיקומם ואנכיות הקידוחים כנדרש .הקמה
ופירוק משטחים לעבודות קידוח כלולה במחיר העבודה והיא
הכרחית ,חובת הקבלן למספר את הכלונסאות בהתאם למופיע
בתוכניות ולשמור על סימון זה במשך כל שלבי העבודה והבדיקות
על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ( )AS MADEבתוכנת
אוטוקאד מעודכנת על רקע התכנון ,הכוללת רשימת תיוג לכל כלונס
עם פרופיל קרקע בפועל.
תכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמין .התוכנית תבוצע
ע"י מודד מוסמך .הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה .לא
תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס
לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י
המפקח בעת הביצוע.
אחריות כוללת של הקבלן :
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע
המתוארת במפרט ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
בכל מקרה ,האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות
בקידוח חלה עליו בלבד .אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים
לאבטחת שלימות הכלונסאות ,הוא יעשה זאת על חשבונו.
בדיקות:
הקבלן יבצע בדיקות סוניות ואולטרא סוניות בהתאם להנחיות יועץ
הקרקע.
הקבלן נדרש ליישם  2צינורות בדיקה בכלונסאות בקוטר  60ס"מ ו-
 3צינורות בדיקה בכלונסאות בקוטר  90ס"מ בהתאם לתכניות.
נדרשת תשומת לב והק פדה מיוחדת של הקבלן לנושא הבטיחות
באתר ,בכל מהלך ביצוע הכלונסאות באתר.
בקרת איכות תעשה ע"י הקבלן באופן רצוף למילוי הוראות מסמכי
החוזה בכל שלבי הביצוע לרבות באמצעות בדיקות איכות ומילוי
הטפסים הנדרשים בהתאם להנחיות המפרט הכללי.

לתשומת לב הקבלן ,הפרויקט מכיל ומתייחס לשלוש קטרים שונים של כלונסאות,
קוטר  45ס"מ כתמוך זמני/ראשוני ,קוטר  60ס"מ כתמוך ראשוני וקוטר  90ס"מ
כעמודים פנימיים הכוללים מעטפת פלדה בהתאם לתוכניות.
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 23.02טיפוסי כלונסאות
לתשומת לב הקבלן במסגרת תכולת עבודות הפרויקט קיימים שלושי טיפוסי
כלונס אות מסוג מיקופייל בעלי אורך גדול כאשר טיפוסים מסוג מיקרופייל
 60ס"מ באורך של כ  30מטרים ומקרופייל מטיפוס  90ס"מ באורך של 40
מטרים.
כלונסאות מטיפוס מיקופייל בקוטר  45ס"מ לתמוך זמני – מבוצעים לאורך
של  12מטרים בפסיעה של  55ס"מ ,נדרשים ליישום במפלס קרקע (בטווח
קרקע חולית של כ 5 -מ' ולאחר מכאן בטווח קרקע סלעית).
כלונסאות מטיפוס מיקרופייל בקוטר  60ס"מ לתמוך ראשוני וכמערכת תמוך
סופי – מבוצעים באורכים משתנים ( 15-30מ') ,פסיעה בין הכלונסאות הינה
 70ס"מ כאשר מבוצעים חלקם ממפלס הקרקע וחלקם ממפלס מינוס 5
ממפלס הקרקע.
לתשומת לב הקבלן ,אופן הביצוע של כלונסאות בקוטר  60ס"מ במסגרת
מבנה הביג בוקס היה בצמוד לכלונסאות תמוך זמני ויחייב דיוק ,יהיה
בשטח עבודה קטן ומוגבל בשיעור הסטיות המותר .היות ואורך הכלונסאות
של מבנה הביג בוקס כ 30 -מטרים יש להביא בחשבון את השלכות הסטיות
העל ולות להתקבל בתחתית המבנה (כלונסאות אלה מגדירים את הקונטור
החיצוני של המבנה ויגרמו לשינוי גאומטרי לא רצוי)
כלונסאות מטיפוס מיקרופייל בקוטר  90ס"מ כעמודים פנימיים במבנה הביג
בוקס – הכלונסאות הפנימיים במבנה הביג בוקס יבוצעו ממפלס מינוס 5
ממפלס הרחוב ,הכלונסאו ת יבוצעו בשכבת סלע ויבוצעו לעומק של כ40 -
מטרים .לתומת לב הקבלן העמודים מבוצעים עם מעטפת פלדה (בהתאם
למפורט בתוכניות) בעובי של  2ס"מ לכל אורך העמוד .יש ליישם את מעטפת
הפלדה לאחר הקידוח ולפני יישום פלדת הזיון והבטון .יש להקפיד על אופן
הביצוע ולהקפיד על הגאו מטריה הנדרשת (יש להביא בחשבון את ההשלכה
של הסטיות הקטנות בראש העמוד והמשמעות בתחתית)
 23.03סוג הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה
הבטון מסוג ב .40-הצמנט יהיה מסוג צ.פ .250

 23.04פלדת הזיון
פלדת הזיון תהיה ממוטות מצולעים רתיכים כמפורט בתכניות .על המוטות
להיות נקיים מחלודה ,כתמי שומן ,לכלוך וכל חומר אחר.
המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה.
אורך המוטות חייב להתאים לאורך הברזל בתכ ניות .מוטות שאורכם אינו
מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן התכניות ולמנוע היצמדות המוטות
לדפנות באמצעות רוחקנים ("שומרי מרחק") מבטון סיבי ,לא יאושר שימוש
ברוחקנים מפלסטיק .שומרי המרחק יאושרו מראש על ידי המפקח והמתכנן.
תשומת לב הקבלן שבשל כך ,הרוחקנים יורכבו במפעל טרם ריתוך הכלובים.
 23.05כמות הזיון  -הכנתו והכנסתו לקידוח
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מוטות הזיון מפלדה יהיו מהסוג כנדרש בתוכניות ויתאימו לדרישות
התקנים הנוגעים בדבר.
ריתוכים וחפיפות ייעשו רק במקומות המצוינים בתוכנית ובלבד
שהפלדה תהיה רתיכה ,בשיטה תקנית שיאושרו על ידי המתכנן.
על הקבלן לבצע את כל הקש ירות הדרושות ולהשתמש במספר כלי
הרמה המתאימים והדרושים שיבטיחו שמוטות הזיון יישארו
במקומם הנכון ולא יקבלו שום כפיפה תמידית בעת ההרמה.
המפקח יבדוק את כלוב הזיון פעם נוספת כאשר הוא תלוי בצורה
חופשית באוויר.
ברשותו למנוע הכנסת הכלוב במידה ואינו עונה על הדרישות .במקרה
כזה יהיה על הקבלן לתקן את הכלוב ולהרימו בצורה שישמור על כך
שהברזלים יישארו ישרים לפני הכנסת הכלוב לחפירה.
על הקבלן לנקוט באמצעים המתאימים כך שכלוב הברזל ירד לתוך
הקידוח במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות .כלוב הברזל יונח
במרכז הקידוח ויית לה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות
שתבטחנה את מקומו גם במשך היציקה .סידור קשירות אלה יקבל
אישור מראש של המהנדס.
דיוק אנכיות הכלוב תהיה בתחום  0.5%וסטיית הכלוב ממקומו
התיאורטי תהיה בתחום  3%מרוחב קורת הראש.

 23.06הכנות ליציקה ותערובת הבטון
כללי –
סוג הבטון יהיה ב 40-וסומך הבטון יהיה  S7 - S8המתאים לשאיבה .עובי
כיסוי מזערי של הזיון יהיה  70מ"מ מידת חוץ כולל חישוקים או זיון עזר.
היציקה תהיה רציפה ותיעשה בעזרת צינור טרמי.
יחס מים צמנט לא יעלה על  0.4ובכל מקרה הבטון יעמוד בדרישות ת"י ,118
 .466בדיקות הבטון יהיו עפ"י דרישת ת"י  26על חלקיו.
על הבטון לעמוד בכל דרישות המפרט המפורטות בהמשך .קיום הבטון
מתוכנן ל 100-שנה.
יציקת הכלונסאות תבוצע אך ורק ביום הקידוח.
תערובת הבטון
ספק הבטון יתארגן ויגיש באמצעות הקבלן את שלבי הביצוע עם לוחות
זמנים ,כך שתזמון אספקת הב טון תתאים להתקדמות העבודה .לפני תחילת
הביצוע יכין ספק הבטון תערובת לניסיון שתוגש לאישור.
חומרים
צמנט  -יהיה מסוג  CEM Iאו  CEM IIיעמוד בכל דרישות ת"י .1

אגרגטים  -יהיו מסוג דולומיט או אבן גיר קשה ויעמדו בכל דרישות

ת"י .3
מוספים  -יעמדו בדרישות ת"י .896

אפר פחם  -אפר פחם במידה וישתמשו יעמוד בדרישות ת"י .1209

הרכבת תערובות הבטון ודרישות
גודל הגרגיר המרבי יהיה  25מ"מ.

דרוג האגרגט של תערובת הבטון יהיה רציף .התערובת תחיל לפחות 4

פרקציות.
תכולת הצמנט המקסימלית ללא אפר פחם תהיה  430ק"ג למ"ק בטון

טרי.
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יחס מים צמנט לא יעלה על  ,0.40על בסיס רווי יבש פנים (רי"פ).
סומך הבטון יהיה  S7 - S8המתאים לשאיבה.
הפרשת המים מרבית בבדיקה על פי ת"י  26חלק  ,5תהיה 0.50%
מכמות המים למ"ק בטון טרי ,בסיס רי"פ.
תכולת האוויר בבטון הטרי תהיה בין .4%-6%
בבדיקה לאטימות על פי ת"י  26חלק  5ממוצע משלוש דוגמות ,עומק
חדירת המים יהיה  25מ"מ ,אף מדגם לא יהיה יותר  30מ"מ.
חדירת יוני כלור  -ממוצע של שלוש דוגמות לא יעלה על  2250קולומב
בדיקה על פי תקן  ASTM 1202ואף דוגמה לא תעלה על  2500קולומב.
כמות המוסף המעכב תותאם בהתאם לתנאי מזג האויר בזמן הביצוע.

 23.07יציקה
א .יש להתחיל ביציקת הכלונס ביום הקידוח ולא יאוחר מאשר שעה
לאחר גמר ניקוי אחרון של החפירה.
אין להתחיל ביציקה אלא לאחר ש 80% -מכמות הבטון הדרושה
ב.
ליציקה הגיעה לאתר .הקבלן יבדוק את עליית הבטון בתוך הקידוח
ועל ידי מדידת הנפח יוודא אם היו מפולות .בדיקה זו תבוצע לאחר כל
משאית בטון ( 5-7מ"ק).
ליציקת האלמנט ישתמש הקבלן בצינור טרמי ,בקוטר נטו  20ס"מ
אשר יגיעו עד לתחתית החפירה .עם תחילת היציקה לא יורם הצינור
יותר גבוה ממידת קוטר הצינור מתחתית האלמנט ויוחזק במצב זה
עד שהבטון יגיע לגובה של  5מ' לפחות מעל פני הצינור .הרמת הצינור
תיעשה רק לאחר מילויו בבטון .פקק פתיתי קלקר או ורמיקוליט
יבטיחו ירידת הבטון בצינור הטרמי ללא סגרגציה.
לא יורשו תנועות עולות ויורדות של צנור הטרמי העולות על  3מ' בעת
ג.
היציקה .לא תורשה יציקה בשני צינורות טרמיים ,מאותה משאית
בטון ,בעת ובעונה אחת .במשך כל זמן היציקה ,יש לשמור על כך
שפתח הצינור הטרמי יימצא תמיד  3מ' לפחות מתחת לפני הבטון
הטרי.
אם הכנסת הצינור הטרמי נתקלת בהתנגדות או שהבטון אינו זורם
מתוך הצינור הטרמי לאחר הרמתו בשיעור קוטרו ,יש להפסיק מיד
את היציקה ,לנקות את החפירה מבטון עד להשגת העומק הדרוש
ולהתחיל את היציקה מחדש ,כל זאת לפי הוראת המפקח.
יציקת האלמנט תיעשה ברציפות אחת ללא הפסקה כלשהי .במקרה
ד.
של הפסקת היציקה מכל סיבה שהיא ,שתעלה על חצי שעה ,יהיה על
הקבלן בהתאם לדרישת המהנדס ,לבצע קידוח גלעין לאורך היסוד
להוכחת איכ ותו .הבטון יעטוף את הזיון בכל מקרה בעובי מתאים
להפרש בין מידות הכלוב למידות האלמנט.
אי מילוי אחר התנאים דלעיל ,לשביעות רצון המתכנן/המפקח ,יגרור
אחריו הפסקת העבודה בכל שלב שהוא ופסילת האלמנט הנדון.
במקרה של פסילת האלמנט יבצע הקבלן על חשבונו ,אחת מן הפעולות
הבאות או את כולן לפי קביעת המהנדס:
סילוק הבטון היצוק והעמקת החפירה ב 0.5 -מ' נוספים
)1
ויציקה מחדש.
ביצוע אלמנטים נוספים אחרים והקבלן יחויב גם בהוצאות
)2
הנוספות שתהיינה (במידה שתהיינה) למזמין ,במידה ויהיה
צורך ,כתוצאה מהתיקון ,לשנות חלקי קונסטרוקציה אחרים.
הקבלן יבטיח שהאלמנט לכל אורכו יהיה יצוק מבטון טוב
העונה לכל הדרישות המפורטות במפרט זה.
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ה.

תיקון הכלונס באמצעות שיטות שונות שיאושרו ע"י
)3
מתכנן/מפקח במידת האפשר.
גמר היציקה יהיה כאשר בטון נקי מקרקע יהיה  60ס"מ מעל למפלס
המתוכנן .ראש האלמנט יסותת עד לחשיפת בטון רצוף בעל חוזק
כנדרש ע"י המתכנן ואם יורדים עקב כך מתחת למפלס המתוכנן
ישלים הקבלן את יציקת הקטע החסר.
כשיטה נוספת להבטחת טיב ראש האלמנט ניתן לבחור בסילוק 40
ס"מ של עודף בטון רטוב עד  20ס"מ מעל למפלס המתוכנן .סיתות 20
ס"מ נוספים יהיה על פי הקריטריונ ים המפורטים לעיל .בחירה בין
השיטות הנ"ל תיעשה בתיאום והסכמת מהנדס הביסוס ו/או המפקח.

 23.08פיקוח ובקרה
א .כל שלבי הביצוע ייעשו בפיקוח צמוד של בקרת האיכות מטעם הקבלן
באמצעות מהנדס אזרחי עם ניסיון מוכח בפיקוח על כלונסאות .יש
לנהל רישום ומעקב מפורט של הביצוע על פי הטופס המצ"ב (נספח 1
במפרט  .)23המהנדס מטעם הקבלן ינהל מעקב הקדיחה והיציקה
וימלא את כל הנתונים הנדרשים בטופס הרצ"ב ,ובין היתר :רישום
סוג הקרקע והסלע בשכבות השונות ,עומק לפני ביצוע היציקה ,משך
זמן הקדיחה וכו' .תיאור תנאי הקרקע יירשם בדף נפרד או שורות
נוספות מאשר בטופס .עבור כל כלונס שבו יהיה נוכח הגיאולוג ,יוגש
על ידו דו"ח מלא ומפורט הכולל את תיאור תנאי תת הקרקע.
ב.

יש לבצע בדיקות אולטרה סוניות ב 50%מהכלונסאות ובדיקות סוניות
על כל הכלונסאות אלא אם ניתנה הנחייה אחרת מיועץ הקרקע.
בכלונסאות בהם תהיינה ת וצאות לקויות לביקורת האולטרה סונית,
יבצע הקבלן קידוחי גלעין ,על חשבונו ,עפ"י הוראות המהנדס .קידוחי
גלעין יבוצעו תוך  28יום לאחר יציקת הכלונסאות .רציפות של 100%
בהחזר הקידוח ,שלמות הגלעין וחוזק נדרש של הגלעין ,יהוו תנאי
להוכחה חלקית לאיכות האלמנט ,וזאת עפ"י החלטת המתכנן.

ג.

המפקח בתיאום עם המתכנן ,על פי שיקול דעתם המקצועי הבלעדי ,רשאים
לדרוש תיקונים ואף לפסול סגמנט או חלק ממנו בכל מקרב בו תוצאות הבדיקות
האולטרא סוניות או קידוחי הגלעין יהיו לקויות .בכל מקרה של פסילת אלמנט
כאמור ,הקבלן יעסיק מהנדס מומחה אשר יציע דרך הפתרון לאישור המתכנן
והמפקח.

קידוחי גלעין יבוצעו על פי דרישת המפקח בגלל אחת או יותר
ד.
מהסיבות הבאות:
תוצאות לקויות בבדיקה האולטרא סונית.
)1
יציאת צינור טרמי מתוך הבטון בעת היציקה.
)2
הפסקת יציקה בניגוד להוראות המפרט.
)3
הקידוחים יבוצעו על חשבון הקבל ן (כולל סתימת חור הקידוח בגראוט
מאושר) .המהנדס יאשר את הציוד ושיטת קידוחי הגלעין.
 23.09אופני מדידה ותשלום מיוחדים
הכלונסאות יימדדו במ"א ,מחושב לפי אורך תיאורטי.
בכל מקרה בו המפקח ידרוש ביצוע עומק כלונסאות שונה מהעומק
הרשום בתוכניות ,אורך הכלונס יחושב על פי העומק הנדרש,
המאושר והרשום ביומן ע"י המפקח.
מחיר היחידה כולל את כל המפורט במפרט מיוחד זה.
כמו כן מחיר היחידה כולל :סימון ,מדידה ,קידוח ,סילוק עפר
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-

המחיר יהיה אחיד לכל סוגי הקרקעות ולכל עומק.
המחיר כולל כל התיקונים שיידרשו לבצע ,אם יהיו כאלו ,עד לקבלת
כלונסאות מושלמים ,לרבות סיתות ראש הכלונס וכד'.
ברזל הזיון ומעטפת הפלדה יימדד בנפרד לפי משקל בטונות .חישוב
המשקל ייעשה תיאורטי על פי התוכניות .מחיר היחידה כולל הכנסת
כלובי הזיון בתוך הכלונסאות והאמצעים הדרושים לכך.
סעיף צינורות הבדיקה מ פלדה יימדד בנפרד לפי מטר אורך .חישוב
אורך צינורות הבדיקה הכולל ייעשה תיאורטי על פי תכניות .מחיר
היחדה כולל את יישומם בכלובי הזיון.
המחיר כולל כל האמצעים הנדרשים להקשחת כלוב הזיון.
המחיר יביא בחשבון את כל האמצעים והפעולות הדרושות על מנת
לבצע את הכלונסאות באורך הדרוש ( בין  15ל  40מטרים בשיטת
מיקרופייל) לרבות שטנגות וחיבורם ,צינורות באורך המתאים
וכדומה.
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פרק  - 54עבודות מנהור
54.01
54.01.00

כללי
מבנה המנהרה והביצוע
במסגרת הפרויקט מתוכנן לבצע את מבנה הביג בוקס בשיטת TOP-
 DOWNועבור מבנה כניסה  2הביצוע מתוכנן להיות בשני שלבים ,שלב
ראשון כחפירה פתוחה ושלב שני (חתך  1-1בתכניות) בצורת TOP-
.DOWN
עבור מבנה הביג בוקס מתוכננת חפירה נוספת למפלס של  3מ' מתחת
לתקרה .עבור כניסה  2מתוכננן להיות חפירה לאורך כולל של כ 130מ'
כאשר כ  70מ' יעשה בצורה משולבת חפירה פתוחה עד לרום מינוס 3.5
מ' ,יישום רצפת בטון מונחת אשר תשמת כסמך אופקי ולאחר מכאן
המשך חפירה בשיטת  TOP-DOWNלמפלס כולל של מינוס  8מ' .עבור
 50מ' הנותרים שיטת הביצוע תעשה בצורת חפירה פתוחה כאשר
מערכת התמוך הינה קיר כלונסאות ושורת ברגי סלע.
כל עבודות החפירה יעשו לאחר יישום מערכות תמוך בצורת קיר
כלונסאות לרבות תמוך אופקי בצורת ברגי סלע ו/או תקרות כתמוך
אופקי (במקרה שלא ניתן ליישם את שיטה התמוך בצורת ברגים נבחן
חלופה של תמוך באמצעות סטראטים.
לא תתקבל ולא תאושר כל דרישת הקבלן לשינוי מחיר ו/או לוח
זמניים בגין זו ,לוח הז מנים למנהרה הינו אבן דרך חוזית ויש להיערך
מראש לעבודות ב  3משמרות .
העבודה תבוצע בליווי צמוד של גיאולוג מטעם הקבלן .עלויות העסקת
הגיאולוג יחולו על הקבלן .נוכחות הגיאולוג נדרשת בכל זמן בו
מתבצעות עבודות כרייה ותימוך – גם אם בשעות הערב והלילה.

54.01.01

התקנים והמפרטים המחייבים
כמפורט במפרט הכללי בפרק .54

54.01.02

תכניות בקרה ביצוע
הקבלן יכין תכניות בקרת הביצוע ,תוך כדי ביצוע העבודות כל  3מ'.
התוכניות יכללו ויציגו את כל חלקי העבודה שהושלמה עד שלב
הכרייה הנוכחי .ותכניות אלו יכללו בין היתר את כל הסטיות
מהמתוכנן ,כגון :תנוחות ,חתכי אורך וחתכי רוחב .תכניות אלו יעברו
לידי המתכנן לאחר אישור צוות פיקוח ובקרת איכות שאכן אופן
הביצוע והתוצר בהתאם לדרישות לצורך לאישור המשך הביצוע.

54.01.03

מדידת מצב קיים
הקבלן מחוייב להכין תוכניות מדידה מפורטות עבור כל שלב ביצוע.
מצב קיים ( )AS-MADEשל הכרייה תבוצע בחתכים ,בהתאם לשיטת
הכרייה .החתכים ייקבעו בנקודות מוגדרות מראש לאורך ציר
החפירה .הנקודות בחתך יימדדו באופן רציף באמצעות מכשיר לייזר
בצפיפות של לא יותר מ  - 0.5מ 'על היקף חתך המנהרה.
מחזורי מדידה נוספים יבוצעו בהמשך לאחר הוספה של כל שכבת
ציפוי ותמיכה נוספת ,לצורך יצירת בסיס נתונים מדויק ואמין לגבי
עובי הציפויים השונים על קירות המנהרה.

54.02

מידע גיאולוגי
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54.02.00

סוגי המסלע הצפויים:
בתווך הכרייה אמור להיות מילוי חוזר ומסת מסלע של אבן גיר בדרגות
קושי ואיכות משתנים מבינוני עד גרוע מאוד .יכולים גם להופיע חללים
של קרסטי ם עם מים ו/או חול .לקבל מומלץ ללמוד את איכויות הסלע
בביצוע קידוחים לכלונסות בסמוך לקטע המנהרה.
מסת הסלע צפויה להיות באיכות טובה עד גרועה ביותר .הסיווג לתכנון
ולביצוע על פי  RMRשל שיטת בניבסקי.

54.02.01

אחריות הקבלן ליציבות
בנוסף לכתוב בפרק  54של המפרט הבין משרדי ,על הקבלן לתת דגש
מיוחד לשמירה על יציבות המנהרה במהלך העבודה בקרבה לתוואי
הכביש הפעיל ,העובר מעל תוואי המנהרה.

54.03
54.03.00

בטיחות
מניעת מפולות
בנוסף לכתוב בפרק  54של המפרט הבין משרדי ,לאחר שיבוצע סקר
חזית הכרייה ע"י הגיאולוג באתר וללא קשר לאיכות מסת הסלע
בחזית הכריי ה ,תבוצע התזת בטון עם סיבי פלדה ביחס  25ק"ג/מ"ק,
ובעובי  3עד  5ס"מ לצורך תמיכה ראשונית נאותה ועל מנת למנוע
התרופפות ונפילת סלעים מחזית הכרייה.

 54.04ניטור גיאוטכני.
כללי.
54.04.00
הקבלן יתקין לאורך תוואי החפירה מערכות ציוד מעקב אחרי תזוזות
המנהרה ועל פני השטח .ציוד המעקב יותקן לאורך ציר העבודות
במרחקים של  50 ,25 ,10 ,5מ' מציר המנהרות והכניסות ע"ג מבנים
סמוכים לציר העבודות.
ציוד לניטור גיאוטכי.
54.04.01
א .מעקב של פני השטח.
מכשירי המעקב יותקנו לפני כל עבודת העפר לצורך השיקוע ולאורך
ציר המנהרה .מרחק בין תחנות המדידה יהיה  2.5מ' .דיוק מדידה
יהיה  0.25±מ"מ .המדידה תבוצע כל יום לאחר תחילת עבודות
המנהור לשיקוע ,בטווח שעות בין  5עד  8בבוקר .על הקבלן לנהל יומן
מדידה ולהוציא דו"ח המעקב כל יום .לצורך המעקב על פי מפרט זה
מוצעים שלוש דרגות התזוזות:
 .1תוזזה של  1.25מ"מ  -הודעה למתכנן על עצם התזוזות
 .2תזוזות של  2.5מ"מ  -הזהרה מידית למתכנן ולפיקוח.
 .3תוזזה של  3.25מ"מ  -הפסקת כל עבודות הכרייה ,מותר להמשיך
עבודות התמוך עד השלמת תמוך מלא ברמה של תמוך מוקדם.
בתזוזה זו מומלץ להפסיק תנועת רכבים.
במנהרה מכשירי המעקב אחרי תזוזות המנהרה ויותקנו כל  5מ' של
הכ רייה .מיקום התקנת אמצעי מדידת מאמצים ועיבורים הנם כדלקמן:
 )1מדי העיבורים יותקנו באמצע של מפתח המנהרה ועל קורות הצדדיים
בשליש עליון של הקורות משני הצדדים.
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כל המכשירים שלהלן יעמדו בדרישות הטכניות המפורטות בטווח
טמפרטורות מ - 200C -ועד .+800C
א .אמצעי קריאת הנתונים ממכשירי המעקב Data Logger:ו. Data Station-
על הקבלן להתקין לכל מכשירי המעקב מרכזייה לאיסוף נתוני המדידה
הראשוני  Data logger -אשר מיועד לקריאה ידנית וקריאה אוטומטית
באמצעות העברת הנתונים מקבוצת מכשירי ה Data loggers -לתחנת
איסוף נתונים אוטומטית  .Data Stations-תחנות  Data Stationsתבצענה
קריאת מידע באופן אוטומטי ממרכזיות  Data loggersפעם אחת ביממה
ותעביר דרך מודם את ממצאי הקריאות למחשב המרכזי של הקבלן .כל
קריאה תתועד באופן מלא פעם אחת ביממה ,ותועבר במרוכז למפקח
אחת לשבוע לפחות .העתקים מהתדפיסים יישמרו על-ידי הקבלן .על
הקבלן לתכנן את המערכת ( )Data Stationעל פי כמות נקודות הקריאה
לצורך מימוש מלא של מערכת המעקב העלית בפני השטח וגם תת-
קרקעית.
מערכת ממוחשבת זו נדרשת להבטיח קריאת מצב מכל מכשירי המעקב
ממחשב הגיבוי לפי תכנית הקריאה האוטומטית ולפי קריאה יזומה
אקראית.
הקבלן יתקין על -חשבונו ארגזי הגנה ובתוכם מרכזיות איסוף ועיבוד
ראשוני  Data Loggerשל ממצאי המעקב .כל המרכזיות לאיסוף הנתונים
הראשונית תופעלנה בשתי שיטות קריאה :קריאה באופן ידני וקריאה
באופן אוטומטי אל מערכת איסוף הנתונים המרכזית .Data Station
כל מרכזיה  Data loggerו Data Station-תהיה מותקנת בתוך ארגז מתכת
אטום למים ולאבק .כל ארגז יהיה מצויד במנעול פנימי ויהיה בעל עובי
דופן של  2.5מ"מ לפחות .כל המכשירים ומדי ,אחזקת המערכת למשך
הביצוע וגם קריאה והפקת הדוחות הם יבוצע על-ידי הקבלן ,על חשבונו
ובאחריותו .מבנה ו מיקום של ארגז מרכזייה הנו לפי הצעת הקבלן
ובאישור המפקח.
אספקה והתקנת המרכזייה תבוצע בהתאם לאישור המפקח.
במקרה של פגיעה במרכזייה ו/או בתחנה מסיבה כלשהי ,הקבלן יתקין על-
חשבונו ציוד חלופי זהה.
תנאי העבודה והתקנת המכשירים
 )1התקנת של מדי העיבורים תבוצע ע"י הדבקה או ריתוך כנדרש ע"י
היצרן ועל ידי בעלי המקצוע כנדרש במפרט הכללי .יצרנים וציוד
הקבלן אחראי לרכישת המדידים ,אמצעי המדידה ואביזריהם .טרם
רכישת הציוד הנ"ל יעביר הקבלן לאישור המפקח הצעה מפורטת
של כל מרכיבי הציוד .הפרטים הטכניים שלהם ונוהלי ההתקנה.
המפקח יאשר את רשימת הציוד ויעיר הערותיו.
כל האביזרים וציוד המדידה יהיו מתוצרת יצרן מוכר ובעל ניסיון
בתחום זה .הדגמים יהיו כאלה ששימשו בהצלחה למדידות
בפרויקטים דומים .להלן שמותיהם של הספקים המוכרים .הקבלן
רשאי לפנות גם לספקים אחרים ובלבד שיציגם תחילה לאישור
המפקח והצעתו תיבחן וע"י המפקח.
הספקים המאושרים ללא אישורים מוקדמים:
Geokon, New Hampshire
.1
Interfiles, Germany .2
Glottzl, Germany .3
Slope Indicator (Sinco) USA .4
Soil Instruments, Ukfild, England
.5
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 .6ד.י.נ.ה( .ישראל)
עם השלמת ההתקנה יעביר הקבלן למפקח את מערכת המדידה כאשר כל
המדידים מותקנים ומתפקדים כיאות וקוראים ברציפות את
השקיעות המתאימות .כמו-כן ,יעביר הקבלן למפקח במצב תקין
את כל הציוד הדרוש להמשך ביצוע הקריאות ובכלל זה קריאות
שבוצעו מתחילת ההתקנה ,הכיולים ,הנהלים וההוראות הטכניות
הנלוות וכל חומר הדרוש להמשך המדידות.
תכ יפות הקריאות תהיה לא רגולרית אלא תלויה בתוצאות
המדידה הקודמת ,אך לפחות פעמיים בשבוע .יחד עם זאת הקבלן
יהיה אחראי על תחזוקה מתמדת של כל מכשיר ומכשיר שהותקן
במנהרה .המזמין רשאי במקרי חירום להזמין ביצוע קריאות
באופן דחוף תוך התרעה של יום אחד בלבד.
המפקח רשאי גם להראות להשהות עבודות מכל סוג שהוא ,לרבות
עבודת כרייה ותמוך במקרה אי הגשת דו"ח המעקב או על פי
תוצאות המעקב כנאמר לעיל.
דרישת המפקח להשהות העבודות בגין זו לא תהווה עילה לתביעה
כל שהיא בגין זו ,לרבות תביעה להארכה של לוח זמנים ביצוע
הפרויקט.
על הקבלן לקחת ב חשבון מיקום נקודות המדידה ותזמון המדידה
כפי שמפורט לעיל.

ב .אחזקה ותחזוקה של מכשירי המעקב ומערכות איסוף נתונים
אוטומטית

הקבלן יהיה אחראי לתחזק באופן רצוף ובלתי פוסק את מערכת
איסוף הנתונים האוטומטית המוזכרת לעיל.
בפרויקט הנדון ישנן שני סוגי מכשירי המקב )1( :למעקב בזמן
הקמת הפרויקט בלבד ו )2( -מכשירי המעקב המיועדים גם לתפקד
לאחר סיום הפרויקט.
מאחר והתקנת המכשירים בשני הסוגים הנ"ל מתחילה בשלבים
שלפני התקנה של בטון מותז לכן על הקבלן להעביר על חשבנו את
כבלי התקשורת ממכשירי המעקב למרכזיות איסוף הנתונים
בהתאם לשלב י הכרייה והתמוך ודרך בטון מותז למכשירים מסוג
 1ודרך בטון מותז ומערכת האיטום ודרך בטון של הדיפון הסופי
באופן שלא תיפגע את תקינותה .על הקבלן להגיש לאישור המפקח
פרטי מעבר הכבלים דרך מערכת האיטום ודרך מבנה סופי של
המנהרה.
הקבלן יהיה אחראי להבטחת תקינות המערכת ,למשך כל תקופת
האחריות ,שכוללת:
 קריאות הנתונים מכל המכשירים המותקנים פעם אחת ביממהוהפקת דוחות מודפסים באופן אוטומטי.
 העברת הדוחות למזמין אחת לשבוע. אחזקת תיק של עותקי הדוחות במשרדי הקבלן. אחזקת כל מערכת המחשוב והתקשורת שתידרש לתפקודהמערכת באופן תקין.
 כל סוג תיקון ,שיבוא או עלול לבוא כתוצאה מאחזקהותחזוקה לקויים של המערכת והמכשירים.

ג.

כבלי קשר בין מכשירי המדידה והמרכזייה וחיבור מקשרים
למערכת איסוף נתונים אוטומטית

הקבלן יספק ויתקין כבלי התקשורת בין מכשירי המדידה לבין
המרכזיות – Data loggersוכבלים בין המרכזיות – Data loggersלבין
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תחנות איסוף הנתונים  .Data Stations -כל כבל יהיה מתאים
למכשיר בהתאם לדרישות היצרן .אספקה והתקנה של כל
אביזרים הנדרשים להתקנת המכשיר באופן תיקני כולל כבלי
התקשורת והמרכזייה כלולים במחיר הכשיר המעקב .במידת
הצורך לפי הוראות המפקח במקרה של התקנה מרכזיות נוספות
מותקנות לפי הוראות המפקח בלבד על הקבלן יהיה לספק
ולהתקין כבלים נוספים .תשלום עבור אספקה והתקנה כבלים
נוספים יהיה אחיד לכל סוג כבל וישולם לפי מ"א כפי המפורט
בתכניות .הכבלים חייבים להיות עמידים במים (,)waterproof
מוליכות חשמלית מעולה ,עטופים בעפר או בבטון .כל כבל יהיה
מורכב מצמד אחד או יותר ,מוגנים עם עטיפה מתאימה נגד
היווצרות רעשים והפרעות חשמליות בין הצמדים .עטיפת הכבל
תהיה מ HDPE -או  PVCמתאים לטווח טמפרטורות בין - 200C
לבין .+800C
במקרה של פגיעה בשל עבודות במנהרה ו/או חבלה או מכל סיבה
אחרת ,כאשר כבל קשר או קטע ממנו בין מכשיר מסוים לבין
המרכזייה יפגע ,על הקבלן להתקין על חשבונו כבל חדש במקום
הקבל הפגוע.
במהלך עבודות הכרייה יוארכו הכבלים בהתאם לצורך.
לא ישולם בנפרד בגין הכבלים והארכתם ויש לראותם ככלולים
במחיר הסעיפים שבכתב-הכמויות.

ד .נ קודות מדידה של שקיעות במבנה המנהרה ע"י מכשירים
גיאודטיים אופטיים

על הקבלן להתקין נקודות מדידה של שקיעות על דופן המנהרות.
מטרת המעקב להבטיח באופן מדויק ובאופן רציף מדידה ורישום
תזוזות בחתך המנהרות .נקודות המדידה תהיינה בקטע של תקרת
המנהרות ובקטעים של קירות ומבנה התחתי של המנהרות:
 באמצע של המפתח
 באמצע של תקרת המנהרה
 בשליש עליון של קורות אנכיות
 בשליש התחתון של קורות אנכיות

כל נקודה תאפשר מדידת תזוזות בכיוון אנכי ובכיוון אופקי .על
הקבלן להגיש לאישור המפקח תרשים של מתקני נקודות המדידה.
על הקבלן לקחת בחשבון שהתקנת נקודות המדידה תידרש
בשלבים שונים של כרייה והתמוך
התקנה של נקודות המדידה תחל מיד עם תחילת עבודות הכרייה.
על הקבלן לערוך מעקב אחר תזוזות נקודות המדידה הנ"ל ע"י
מכשירים גאודטיים המבטיחים דיוק מדידה של  0.002מ'.
המדידות תבוצענה באופן ידני או באופן ממוחשב .הקבלן יגיש
תוצאות המדידות פעם אחד ליממה לפחות .המפקח רשאי לדרוש
לבצע את המדידות בתכיפות אחרת כל שהיא עד מדידה אחת
במשמרת .דרישה זו לא תהווה עילה לתביעה כל שהיא בגין זו.
המפקח רשאי גם להראות להשהות עבודות מכל סוג שהוא
במקרים כדלקמן:
אי הגשת דו"ח מעקב אחרי תזוזות.
א.
במקרה של תזוזות גדולות מ 3.5-מ"מ.
ב.
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דרישת המפקח להשהות העבודות בגין זו לא תהווה עילה לתביעה
כל שהיא בגין זו.
על הקבלן לקחת בחשבון מיקום נקודות המדידה ותזמון המדידה
כפי שמפורט לעיל .עבודות מדידה של השקיעות תחול מיד לאחר
סיום ביצעו עבודות ייצוב לפורטלים.
 54.06כרייה
54.06.00

כללי
בשל סמיכות לכביש פעיל שימוש בחומר נפץ לכל מטרה בפרויקט זה
לא מאושר.
לפני התקנת תמוך ראשוני (מסגרות הפלדה) יש להוריד כל חומר
רופף/סלעים רופפים בכל שטח הפנים החשופים ,הן בשטח התקנת
התמוך והן לאורך דרכי הגישה לאזור התמוך (ראה סעיף 54.07.06.02
של המפרט הכללי) .עבודה זו תבוצע רק בנוכחות מנהל העבודה
במשמרת ואך ורק ע"י כורה מנוסה ומוסמך ע"י הקבלן .הורדת אבנים
רופפות/סלעים רופפים יש לבצע באמצעות כלים מכניים בעלי זרועה
ארוכה מספיק על מנת שהכורה לא יימצא מתחת ו/או קרוב מידי
לאבנים הנופלות בעת הטיפול בהן.
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סטיות תקניות מקובלות ע"פ הטבלה הבאה:
תחום

סטייה כלפי
פנים
המנהרה
 5ס"מ

גבול הבטון לתמוך
הקבוע (יצוק באתר)
לחלל המנהרה
גבול בין תמוך זמני (בטון  0ס"מ
מותז) לתמוך קבוע (יצוק
באתר)
 0ס"מ
גבול בין פני הסלע
לתמוך הזמני (בטון
מותז)

סטייה כלפי
חוץ (סלע)
 5ס"מ
 5ס"מ
השלמה בבטון
מותז לכל
הסטייה

תיאור שיטות ושלבי הביצוע
54.06.01
שלב ראשון.
ביצוע תמוך מקדים/זמני בצורת כלונסאות ותמוך אופקי כגון ברגי
סלע או סטראטים ליצוב שטח החפירה
שלב שני.
תחילת חפירה בפסיעות מתוכננות תוך כדי התקדמות הכיירה יש
לבצע את התימוך בצורת הקונסטרוקציה הפנימית של המבנה או
לחילופין מערכת תמוך זמני מפלדה/בטון מזוין בהתאם למצוין
בתכניות
שלב שלישי.
לאחר השלמת החפירה והתימוך הראשוני ,יבוצע התימוך הסופי
בצורת יצוקות בטון כקונסטרוקציה פנימית בהתאם לאזורים ולמצוין
בתכניות (ב מסגרת הקבלן של הקו הירוק יש קטע במבנה כניסה 2
אשר נדרש ליישם את התמוך הסופי).
 54.08עבודות בטון יצוק באתר
כללי
54.07.00
עבודות בטון יצוק באתר תבוצע לצורך התקנה של התמוך הסופי
במנהרה /מבנה בתת הקרקע .סוג הבטון ,מידות ,ודרישות למערכת
הזיון מפורטות בתוכניות .יישום הבטון יהיה בטפסות פלדה נייחות,
המצוידות במערכות ריטוט/וברציה לצורך קבלת מתבנה בטון צפוף
וללא חללים .הבטון יכלול סיבי פוליפורפילן או פלדה ( 30ק"ג/מ"ק)
לצורך ריסון תופעות "התפוצצות" הבטון בשעת שריפה.
פירוק הטפסות יעשה לפי סעיף  54.09.07בפרק  54במפרט הכללי.
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54.07.01

בקרת איכות
מכל קטע יציקה יש לקחת לפני היציקה דגימת בטון ליצירת לוח
במידות  20/10/12ס"מ ולהעמיסו בעומד מים של  1.0מ' במשך 48
שעות כנדרש בת"י  26חלק  5.2לבדיקות אטימות בטון במבנים.
הבטון יוגדר כאטום אם לא תופיע רטיבות במשטח התחתון של הלוח
לאחר ביצוע האמור להעיל.
במידה והאלמנט יתגלה כלא אטום  -יצטרך הקבלן לבצע ,על חשבונו,
כל תיקון שיידרש ע"י ה"מפקח" ,כדוגמת הזרקת חומר זייפקס
לאיטום.
הזמנת מעבדה מאושרת לשם ביצוע הבדיקה תעשה ע"י הקבלן ועל
חשבונות.

54.08
54.08.00

עבודות בטון מותז
כללי
עבודות בטון מותז תבוצענה על גבי הכלונסאות לפי יישום מערכת
האיטום בין מערכת התמוך הראשוני בצורת כלונסאות לתמוך הסופי
בצורת קירות בטון יצוקים במקום ולצורך תמוך ראשוני של חזית
כרייה במידת הצורך (במסגרת עבודות קבלן הקו הירוק יעשה שימוש
בבטון מותז עבור כניסה  2בתחום יציקת קירות פנימיים (חתך 1-1
שלב ביצוע  6בתכנית).
התוכניות ללא סיבי פלדה בכפוף למפורט בסעיף  54.10.05במפרט
הכללי .אופן וסוג מערכת הזיון של הבטון המותז מופיעה בתוכניות.

54.08.01

בדיקות טיב ועובי הבטון יקבעו לפי המפורט
בתכנית וייבדקו ע"י בקרת האיכות .במידה וייווצרו
תנאים של התייבשות הבטון המותז ,תבוצע אשפרת
בטון מותז על מנת להחזיק את פני הבטון לחים
למשך  72שעות לפחות.

54.08.02

בטון מותז יהיה בשיטת "תהליך רטוב" עם צמנט  CEM Iעם תערובת
אגרגטים  2או  3כפי שנדרש במפרט הכללי פרק  .54סיבי פלדה יכנסו
לבטון המותז בכמות של  30ק"ג/מ"ק כנדרש במפרט הכללי .יישום של
סיבי פלדה אינו מבוצע לצורך זיון הבטון ,אלא לצורך זירוז
ההתקשות ,הקטנת כמויות פחת של ריבאונד ומניעת סדקי התכווצות
של הבטון.

54.09
54.09.00

דייס בטון
כללי
שימוש בדיס בטון מתוכנן לפרויקט זה להתקנת בורגי סלע ומילוי
צינורות של התמוך המקדים .לברגים המתוכננים להתקנה בדיס בטון
 הזרקת הדיס תעשה לכל אורך קידוחי בורגי הסלע .דיוס של צינורותתמוך מקדים יבוצע עד להופעת דיס בפתח של הקידוח והצינור.
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למניעת בריחת הדייס בפתחי קידוחי הברגים
54.09.01
יעשה שימוש בפוליאוריטן מוקצף.
תערובת הדיס תעשה על פי סעיף  54.11.03בפרק
54.09.02
 54במפרט הכללי.
54.09.03
כלשהו.

54.10
54.10.00

דיוס הברגים יעשה בדיס צמנטי בלבד ללא מלאן

בורגי סלע
כללי
בפרויקט הנדון מתוכנן לעשות שימוש בבורגי סלע בעיגון בבטון,
בקוטר 25מ"מ מסוג  DWDAGעלפי מפרט טכני כדלקמן:
קוטר הקידוח לבורגי סלע יהיה  127( ''5מ"מ).
ביצוע העבודות יהיה עפ"י המפורט להלן ,ועל פי הנאמר בתכניות
ועפ"י הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי פרק  54ובכפוף למקורות
תקינה נוספים שלהלן:
 פרק  00עבודות עפר
 פרק  02עבודות בטון מזויין יצוק באתר
 פרק  - 05עבודות איטום
 פרק  - 19עבודות מסגרות חרש
 פרק  - 26עוגני קרקע
 ת"י  .940פרק 4.1
לא מתוכננת דריכת בורגי סלע בפרויקט

54.10.01
זה.
פרוגרמת שליפה תקבע ע"י בקרת האיכות
54.10.02
ותכלול גם בדיקה עד לקריעה.
בורגי סלע בעיגון בבטון יהיו מגלווניים
54.10.03
כמפורט בתכניות.

54.10.04

בדיקות מוקדמות
 בנוסף הנאמר במפרט הכללי הבין-משרדי פרק  54טרם התקנת
הברגים לקיר על הקבלן לבצע בדיקות שליפת הברגים מוקדמת
לקביעת ערכי תכן של מאמץ הגזירה המותר בתווך של בטון וסלע כפי
שמופיע בתוכניות ויקבל אישור מהמתכנן להמשך ביצוע הברגים
בהתאם .בעקבות הבדיקה ייתכן יבוצע לעדכון אורכי הברגים .לא
תהיה לקבל כל עילה בגין שינויים בלוחות זמנים ו/או שינויים במחירי
היחידות של דרישת ביצוע בדי קות השליפה .על הקבל להתקין את
הברגים בצמוד לקיר המתוכן ,בגובה  1-1.5מ' מפני ריצפת הקרקע.
תכנית בדיקות השליפה הנ"ל מופיעה בטבלאות -54.12.03.01
 54.12.03.03שלהן .כמות ברגים  .6-לצורך בדיקות השליפה יבוצעו 6
קידוחים -שני סטים באורך 3 ,2 :ו 4-מ' .בקידוחים יותקנו מוטות
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פלדה כמפורט בטבלאות שני סטים באורכים 3.5 ,2.5 :ו 4.5-מ'
בהתאמה .בכל סט הקידוחים יבוצע דיוס עד של  2 ,1ו 3-מ' בהתאמה.
כלומר בכל קידוח יישאר  1מ' חופשי  -ללא דיוס .שליפת הברגים
תבוצע לאחר  28ימים מעת ההתקנה .שליפת הברגים תבוצע בליווי
ופיקוח של מעבדה מאושרת.
לכל בורג תוכן תעודת בדיקה על פי .ASTM-D-4435
54.10.05

התקנה
א .בביצוע קידוחי לברגים על הקבלן לספק בקרה צמודה לצורך תיעוד
קידוחים שבהם נרשמה בריחת מים/ירידת לחץ מים .קידוחים הללו
מיועדים לדיוס מקדים כנאמר בפסקה ב להלן .אין לבצע כל פעולה
של התקנת הברגים ללא ב יצוע דיוס מקדים .על הקבלן חלה חובה
לדוח למפקח על בעיית בריחת המים לא מאוחר מ 24-שעות מרישום
הבעיה.
ב .בביצוע עבודות התמוך באמצעות הברגים על הקבלן להתקין מערכת
רישום כמויות דיס בטון אשר מזרק לכל קידוח בדיוק של  1ליטר.
הפרש כמויות הדיס בין נפח הקידוח לבין זה שנזרק בפועל ישולם
לקבלן על פי סעיף :דיוס בלחץ של חללים בסלע .54.01.8700 -
במידה וכמות הדיס התאורטי לפי אורך וקוטר הקידוח יעלה על
כמות פי  3על הקבלן יהיה לפסיק הזרקת הדייס .להוציא מוט הזיון
ולשטוף אותו על מנת לאפשר התקנתו חוזרת .לאחר הוצאת המוט
על הקבלן יהיה לבצע דיוס מקדים .לצורך כך בקידוח זה תותקן
תערובת בטון מותז בדירוג תערובת מס' ( 1דק) (ראה טבלה 54.10/01
של המפרט הכללי הבין-משרדי פרק  )2013( 54באמצעות משאבת
בטון מותז .התקנת בטון יבוצע באמצעות צינור פלסטיק מקצה
הקידוח ליציאה מהקידוח .שקיעת קונוס של התערות  .8לאחר 24
שעות תבוצע קדיחה חוזרת .לאחר מכן תבוצענה פעולות התקנת
הברגים הרגילות .שיטת דיוס מקדים יבוצע לקידוחים המפורטים
בפסקה א לעיל.
ג .שיטת הקדיחה תלויה בסוג המסלע במקום התקנת העוגנים .ישנה
ייתכנות של שימוש בשיטת הקדיחה בהקשה .לכן על הקבלן יהיה
לבדוק את חו זק המסלע בעת ביצוע עבודות החפירה/החציבה וגם
לבצע קדיחה ניסיונית על מנת להחליט בעצמו על שיטת ביצוע
הקדיחה.
ד .תשומת לב של הקבל מופנית לזה שכל הברגים/עוגנים בפרויקט זה
דרוכים .לצורך ביצוע הדריכה הקבלן מדיס  5מ' מקצה כל בורג.
לאחר  14יום מסיום היציקה מתבצעת דריכת הברגים והשלמת
הדיוס לכל אורך הברגים.
ה .על הקבלן לבצע דיוס משלים של העוגנים בקטעי אורכם הקרובים
לפני השטח כיוון ובדרך כלל בקטעים הללו נוצר חלל .לצורך זה
בתכניות ישנו צינור ייעודי לכך .תשומת לב הקבלן מופנית לכך
ששיטת הקדיחה ו/או צורך שינוי שיטת הקדיחה לא יהוו עילה
לדרישת שינוי מחיר יחידה/יחידות של פרטי התשלום או לתביעת
שינוי לוחות זמנים וכו'.
ו .הברגים יהיו מהדגם והחוזק אשר מצויינים בתוכניות או בחלופה
אשר אושרה ע"י המתכנן ,הברגים הם ברגים קבועים ויהיו עמידים
לשיתוך (קורוזיה) לפי המצויין בתוכניות או באישור המתכנן ,על כל
אביזרי הבורג להיות מאותו יצרן של הבורג עצמו או לפי המצויין
בתוכניות.
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ז .הדרישה היא לספק תמהיל דיס צמנטי המסוגל להשיג חוזק 14
מגפ"ס בלחיצה ב 7 -ימים 25.5 ,מגפ"ס ב 14-ימים ו  33-מגפ"ס ב -
 28ימים ,על פי ת"י  26חלק .4
ח .בדיקות שליפה יעשו לברגים לפי הטבלה מטה כאשר  3ברגים מכל
 100יבדקו לשליפה לפי מפרט  54פרק  54.12.06לפי בחירה של יועץ
הביסוס של מיקום הברגים אשר ייבדקו .עומסים לבקרה מופיעים
בטבלה  54.12.04שלהלן.
טבלה  .54.12.04עומסים לבקרה על פי ח' שלעיל.
בדיקת שליפה על בורגי הסלע
60 10 10 10 10
1
משך הבדיקה
[דקות]
300 225 187 125 61 12
כוח שליפה
[]KN
התשלום  :מדידת תעשה לפי מ"א בורג ויכלול את הקידוח ,הזרקת
הדיס ,כל האביזרים הנלווים המופיעים בתוכניות ,כגון פלטקות
אומים ,שומרי מרחק ,צינוריות ,פאקר וכדו' ..בדיקות השליפה הן
המוקדמות והן לאחר ביצוע ישולמו לפי כמות הבדיקות פועל..
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נספח פרסום והסברה מלוות פרויקט בביצוע -בר אילן ()36
מבוא


חברת צוות אב לתחבורה ממתגת אתרי עבודות בהתאם
לסטנדרט הנהוג בישראל ובעולם.



אתר עבודות שאיננו ממותג צורם לעין בסביבה העירונית ויוצר
תחושת הזנחה וניכור בקרב התושבים והציבור הכללי .בנוסף,
גדר "עלומה" ולבנה יוצרת חיץ בין הציבור לאתר העבודות
ואינה מעבירה מידע או מתקשרת עם ציבור התושבים .לעומתה,
גדר ממותגת משמשת פלטפורמה להעברת מידע ותקשורת עם
הציבור ובכך מעוררת אמפתיה בסביבת עבודה שאינה אמפתית.



על מנת ליצר מיתוג מתקשר ,ממוקד ואסתטי ,יש לייצר שפה
אחידה ונהירה ולמתג את הגדרות כך שיהיו כלי אסתטי מחד,
אך גם פרקטי ושיווקי מאידך.

הגדרות


"הצוות"  -צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים וצוות ההסברה
מטעמו.



"הקבלן"  -הקבלן שנבחר לאחר הליך מכרזי לביצוע עבודות
התשתית.
* ממשק העבודה של הצוות מול הקבלן יתבצע באמצעות
מנהלי הפרויקטים.



"גדר קבועה"  -גדר מחוזקת/מקובעת לקרקע בעלת פרופיל
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אחורי מסגרת ברזל חזית פח (איסכורית)/לוקובונד ,זוהי גדר
בעלת צד חלק המתאים להדבקת מדבקת מיתוג.


"גדר זמנית"  -גדר רשת (יפו/ירושלים)  -יחידת גדר רשת ברזל
מגולוון ,הגדר מוצבת בתוך  2בסיסים.



"גדר ג'רזי"  -גדר רשת המקובעת לקרקע באמצעות בטונדות
הניתנות להזזה (ע"י הקבלן).



"שילוט תדמית"  -שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף
כל מקטע עבודות .גודל השלט יהיה על פי הפרוט שבנספח .1

" שילוט הכוונה"  -יש להציב שילוט הכוונה לציבור בשטחי
העבודות על פי הנחיות ההיתר ועל פי מפרט טכני כפי שמופיע
בנספח .1
" שלט פרטי קבלן"  -שילוט ובו פרטי הקבלן המבצע ,השילוט
יופק בשפה העיצובית שנקבעה ולאחר אישור התכנים על ידה
והטמעתם בגריד העיצובי .השילוט יוקם על פי המפורט בנספח .1

חלוקת אחריות בין המזמין לקבלן ושירותים נדרשים


טרם קבלת צו תחילת עבודות באחריות צוות ההסברה ,לקיים
סיור שטח עם הקבלן באתר העבודות.



באחריות הצוות להעביר גרפיקות סופיות להפקה לקבלן תוך
פרק זמן סביר שאינו עולה על  21יום מקבלת תכנית גידור
מפורטת מהקבלן.
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באחריות הצוות להעביר כתב כמויות ומיקומים המבוסס על
תשריט שטח הגידור של הקבלן ורשמים מסיור השטח.



הקבלן אחראי להצבת גדרות אתר העבודות תוך  14יום מקבלת
צו תחילת העבודה (גידור היקפי).



הקבלן אחראי להפיק ולמתג את הגדרות ,בהתאם למפרט
בנספח  ,1תוך  14יום מקבלת הגרפיקות להפקה ,זאת בכפוף
לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י הצוות או לחליפין דוגמאות
הדפסה ישירות מבית הדפוס המבצע.



האחריות לאיכות ההדפסה ובכלל זה הרזולוציה והצבעוניות של
השלטים המופקים תהיה בכפוף לצבעוניות האייריס המאושר
ו/או דוגמאות ההדפסה .בכל מקרה באחריות הקבלן לאשר את
הצבעוניות מול הצוות.



הקבלן ו/או חברת השילוט מטעמו מחויבים להפיק דוגמאות
גידור ממותגות בגרפיקה שעוצבה ע"י ספק הצוות לאישור
מוקדם .דוגמאות השילוט יותקנו במתחם העבודה על פי
הנחיות הצוות.



הקבלן אחראי להפקת שילוט הכוונה ,תדמית ופרטי קבלן
בשטח אתר העבודות על פי המפורט בנספח .1



הקבלן אחראי לספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד
להיכלל בשלט פרטי הקבלן .מידע זה יאושר ויעוצב על ידי ספק
של הצוות וישלח אל הקבלן להפקה.



באחריות צוות ההסברה לקיים בקרה על הגידור הממותג על
בסיס שבועי.



הקבלן יהיה אחראי על קבלת כל הרישיונות ו/או האישורים
הנדרשים להקמת הגידור ההיקפי ,ולהדבקת מדבקות ,צביעת
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סמלים או רכיבים גרפיים ,או חיבור כיסויים אל הגידור הזמני.


באחריות הקבלן להצמיד "מספר רץ" של השלט על גבי כל אחד מן השלטים המוקמים בשטח
(לאחר ההקמה) .מטרת ה"מספר הרץ" הינה להקל בהגדרת איזה מספר שלט תקול על מנת
שניתן יהיה להחליפו בזמן הקצר ביותר .נדרש להפיק מספרי שלט שיישארו עמידים וקבועים
לאורך תקופת הפעילות.



במקרה ויידרש לגדר עצים לשימור  ,הקבלן יפעל על פי מפרט
הטכני שבנספח .1



הצוות הינו הגורם המפקח על המיתוג בשטח .כל פעילות הקשורה לנראות השלטים בשטח
תתבצע בכפוף להנחיות הצוות ולמתן אישורה ושביעות רצונה מאיכות העבודה המבוצעת בכל
שלב ושלב ,לרבות בהחלפת שלטים תקולים ,העברת שילוט וכדומה .את פירוט התקלות
והליקויים יעביר הצוות באמצעות טופס ליקויים (להלן :נספח )3



במקרים בהם הצוות יתריע על תקלות ו/או פגיעות מהותיות בשלטי הפרסום והמיתוג ,באחריות
הקבלן לתקן את התקלה ואף במקרה הצורך להחליף את השלטים התקולים על חשבונו ,כך
שהשלט יחזור למצב איכותי ותקין כחדש ,עד  7ימי עבודה מקבלת העדכון.



על הקבלן לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את הגידור
ההיקפי של האתר ,לרבות  -ניקיון הגדר וסביבת האתר ,תיקון
ליקויים ונזקים בגדר.



הקבלן מחויב בהחלפת השלטים התקולים בכל מקרה של פגיעה
בשלטים ובכלל זה מקרים של השחתה ,פגיעה מהותית
בשלטים ,גרפיטי הפוגע בנראות השלטים ,כתבי נאצה וכיו"ב.



במידה ותידרש העתקה של הגידור ,באחריות הקבלן ועל חשבונו ,לבצע העברה מסודרת של
שלטי הפרסום ולהתקינם מחדש על פי הנחיות ובתיאום מלא עם הצוות.



במידה שיחולו שינויים בפני השטח וכתוצאה מכך תידרש הוספת או שינוי בגידור ,באחריות
הקבלן לבצע את ההשלמה הנדרשת בתוך  7ימי עבודה על בסיס מדידה חוזרת שתועבר על ידי
חברת השילוט לצוות.



על הקבלן לקחת בחשבון החלפת גרפיקה מלאה של כל שטח הגדר כל  12חודשים.
פירוט מלא לטיפול בגדרות לפני כל הזזה של הגדר מופיע בנספח . 2

בעלי תפקידים  -דרישות
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מנהל הפרויקט מטעם הקבלן או מי מטעמו ישמש כממשק העיקרי בין הקבלן לבין
הצוות בסוגיות של הסברה ,שיווק ויחסי ציבור.



מנהל הפרויקט יספק את פרטי הקשר של גורם נוסף מטעמו ,ועמם ניתן יהיה ליצור
קשר בכל עת ( 24שעות ביממה) ,לטיפול בשאלות דחופות ומתהוות אשר תתקבלנה
מהצוות.



הגבלות על פרסום ויחסים עם כלי התקשורת

למעט באישורו המוקדם של הצוות ,ולמעט כנדרש על פי חוק,
הקבלן:


לא יתקשר עם נציגי העיתונות ,הטלוויזיה ,הרדיו או אמצעי תקשורת אחרים בכל נושא
הקשור לביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה תפעול ותחזוקה.



במקרים בהם יאושר לקבלן להגיב לתקשורת  ,יעביר הקבלן לצוות הודעה מראש בפרק
זמן סביר אודות הודעות מתוכננות לעיתונות בנוגע לסוגיות אלה ויאפשר לו להגיב
עליהן ולאשרם.



לא יציג הודעות או שלטים כלשהם למעט כפי שיידרש לשם שמירה על בריאותם
ובטיחותם של המשתמשים בנכסים הצמודים ,הולכי הרגל והנהגים.



לא יאשר לאדם כלשהו לצלם או להסריט בחלק כלשהו של העבודות או על חלק מן
המערכת.

הנחיות כלליות לאופן הקמת גידור אתר העבודות ואתרי
התארגנות


על הקבלן לגדר את שטחי העבודות בגדר קבועה כברירת מחדל.
במידה ולא יקבע אחרת ויאושר בכתב על ידי הצוות ו/או יידרש
אחרת על ידי הרשות המקומית ,מהנדס תנועה ו/או מנהל
הפרויקט מסיבות בטיחותיות ,גדר עבודות הולכי רגל תהיה
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קבועה בעלת צד חלק המתאים להדבקת מדבקת מיתוג.


באם לא ניתן להתקין גדר קבועה ,על הקבלן לנמק מדוע (הצבה
זמנית והזזה דחופה ,אילוצים הנדסיים ועוד) נימוקים אלו
ייבחנו על ידי הצוות ובאם יתקבלו הנימוקים ותאושר הקמת
גדר שאיננה קבועה ,אלא גדר רשת ,לא ניתן יהיה למתגה בשל
שיקולים בטיחותיים .אולם ,באם הקבלן יבסס את הגדר כך
שתעמוד במנופי רוח ולאחר אישור מהנדס בטיחות מטעם
הקבלן (גדר ג'רזי) ,ניתן יהיה למתגה ,בתיאום עם הצוות ועל פי
המפרט בנספח .1

מיתוג אתרי עבודות בשלב ההקמה  -תרשים מהלך עבודה ולוחות
ביצוע סיור שטח מקדים של צוות

הפקה והתקנה ע"י קבלן מבצע

ביצוע בקרה שבועית מטעם צוות

מטעם מנהל הפרויקט

ההסברה שעל הגידור בשטח

הפרויקט במכרז בצירוף נספח

בחינת דוגמה על גבי

מעקב של צוות ההסברה מול מנהל

פרסום והסברה מפורט בנושא מיתוג

הגדר באתר על ידי צוות ההסברה

הפרויקט בטיפול בליקויים

ההסברה עם מנהל הפרויקט (סיור
גידור)

שליחת כתב כמויות ומיקומים למנהל

גדרות

בניית תכנית גידור מפורטת ע"י

הצוות מכין קבצים גרפיים מותאמים

המשך ביצוע בקרה (צוות הסברה)

מנהל הפרויקט והצגתה לצוות

על פי מערך

שוטפת אחת לשבוע הכוללת

ההסברה טרם קבלת צו תחילת

הגידור המתוכנן ומאשרם אל מול

מעקב טיפול בליקויים קודמים ואיתור

עבודה

הגורמים הרלוונטיים

ליקויים חדשים

זמנים
פירוט השלבים בסעיף הבא.

239

מיתוג אתרי עבודות בשלב ההקמה  -פירוט מהלך עבודה ולוחות
זמנים
א) טרם תחילת מהלך מיתוג הגדרות ולעתים טרם הצבת הגידור
(חלקו או כולו) מתבצע סיור שטח מקדים של נציג הצוות עם
מנהל הפרויקט בשטח אתר העבודות .במהלך סיור זה נבחן
השטח ,מאפייניו הטופוגרפיים ,הסביבתיים ,נראותו לציבור
ונבחנות נקודות ראויות לציון.
ב) צוות ההסברה מכין ושולח כתב כמויות ומיקומים לקבלן .כתב
כמויות זה מבוסס על הרשמים מסיור השטח ועל תשריטים
שהתקבלו מהקבלן .כתב הכמויות נשלח לקבלן במכרז בצירוף
נספח פרסום והסברה מפורט בנושא מיתוג גדרות (להלן :מסמך
זה)
ג) הקבלן יכין תכנית גידור מפורטת ויציגה לצוות ההסברה ,תוך
 14יום מקיום הסיור בשטח ,טרם קבלת צו תחילת עבודה.
ד) הגרפיקות למיתוג השילוט והגדרות יבוצעו ויסופקו לקבלן ע"י
הצוות על בסיס פרישת גרפיקה ומידות שימסרו לצוות ע"י
הקבלן תוך  21יום מקבלת תכנית הגידור.
ה) הפקת הגרפיקה והדבקתה על הגידור והשילוט לכלל המתחם
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תבוצע ע"י הקבלן תוך  14יום מקבלת הגרפיקות ,זאת בכפוף
לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י הצוות או לחליפין דוגמאות
הדפסה ישירות מבית הדפוס המבצע.
ו) לאחר שהקבלן מפיק דוגמאות גידור ממותגות בגרפיקה
שעוצבה ע"י ספק הצוות לאישור מוקדם,
*הפקת הדוגמאות מהווה בסיס לאישור כלל השילוט .דוגמאות
השילוט על פי המפרט הטכני שיוגדר כולל הדפסה ,יוצבו בשטח
וייבחנו בהיבט הטכני והשיווקי ע"י הקבלן והצוות.
ז) לאחר אישור הדוגמאות ,הקבלן יקים ויתקין שילוט/גידור
ממותג/תדמיתי באתרי העבודה השונים  -זאת מיד עם צו
תחילת העבודות ומיד עם תחילת העבודות באתר( ,או בכל שלב
אחר ,כגון עבודות תחזוקה) וכל זאת בהתאם להנחיות הגידור
שיקבעו בהיתר העבודה ובהתאם להנחיות הצוות.
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נספח  - 1מפרטי גידור
הכנת תכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.

גדר איסכורית/לוקובונד


גובה הגדר המינימלי יהיה  2.4מטר ,מבוססת ומותקנת בכפוף
לאישור מהנדס קונסטרוקציה על גבי האיסכורית יודבק חיפוי
(מדבקה) של גרפיקה שיכסה את פני כל הגדר בצד הפונה לציבור
ולא יחרוג ממנו.



מיתוג הגדר יהיה מבוסס על יח' (מקטעים) בגובה  2.4מטר
וברוחב  6מטר למעט מקטעים בהם יידרש שינוי ברוחב
היחידות בהתאם לתנאי השטח .גודל היחידות יקבע בשלב
עיצוב החומרים .בנוסף יותאמו מידות לשערים ,פתחים
וחלונות ייחודיים בהתאם לגודלם בשטח.



חיפוי הגרפיקה יודבק לגדר האיסכורית/לוקובונד באופן
שיאפשר פירוק והתקנה חוזרים פשוטים ומהירים על ידי
הקבלן.



אופן ביצוע חיפוי הגרפיקה על גבי גדר האיסכורית/לוקובונד
יקבע על ידי הצוות בהתאם למיקום ההתקנה .

 .1מפרט חיפוי גדר בפח ממותג  -על בסיס איסכורית קיימת


גובה 2.4:מטר



אורך יח' :בהתאם לתנאי השטח



מסגרת אחורית :מסגרת פרופיל ברזל /עץ לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן



פח חיפוי :פח מגלוון  0.5מ"מ על גבי הקונסטרוקציה (להתקנה על גדר איסכורית קיימת)



גרפיקה :מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש



חלונות הצצה :חלון גודל  60X20ס"מ ,על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה  +חיפוי
פוליקרבונט  10מ"מ .לכל הפחות יח' אחת כל  40מטר.



התקנה :על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוטה על ידי
242

הקבלן.
 .2מפרט חיפוי גדר בלוקבונד ממותג – על בסיס איסכורית קיימת


גובה 2.4:מטר



אורך יח' :בהתאם לתנאי השטח



מסגרת אחורית :מסגרת פרופיל ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן לוקבונד
חיפוי :לוקבונד  3מ"מ על גבי הקונסטרוקציה (להתקנה על גדר איסכורית קיימת)



גרפיקה :מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש



חלונות הצצה :חלון גודל  60X20ס"מ ,על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה  +חיפוי
פוליקרבונט  10מ"מ .לכל הפחות יח' אחת כל  40מטר.



התקנה :על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה.

 .3מפרט חיפוי גדר שמשונית ממותגת  -על בסיס איסכורית קיימת


גובה 2.4:מטר



אורך יח' :בהתאם לתנאי השטח



מסגרת אחורית :מסגרת פרופיל עץ/ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן
(להתקנה על גדר איסכורית קיימת)



גרפיקה :שמשונית איכותית עבה ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש ,מתוחה על מסגרת.



התקנה :הצמדה לגדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת

 .4מפרט גדר רשת ממותגת (גדר ג'רזי)  -באם מקובעת לאדמה ולאחר אישור קונסטרוקטור


גובה/אורך :בהתאם לפני הגדר



גרפיקה  :שמשונית רשת צפופה איכותית ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית
לתנאי חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש ,כולל תפירה ,רצועות
חיזוק בהיקף ,וטבעות מתיחה כל  30ס"מ .



התקנה :מתיחה באמצעות אזיקונים על מסגרת גדר רשת קיימת עם אפשרות לפרוק והתקנה
חוזרת .

 .5מפרט שילוט תדמיתי


שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות .גודל השלט יהיה על פי הפרוט
שלהלן .הגודל הקטן יותר (סעיף קטן  2להלן) יבוצע רק במקרים בהם בלתי אפשרי להציב את
השלט הגדול בשל תנאי השטח.



במידה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי ,יוצב שלט נוסף הפונה לכיוון התנועה
המרכזי בצומת /בציר.
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במידה וישנם מספר צירי גישה לשטח העבודה ,יוצבו שלטים בנקודות קריטיות (לפי הגדרת נציג
ההסברה) בכל אחד מהצירים.



מידות השלט והגרפיקה תימסר לקבלן על ידי נציג ההסברה באחריותו ובמימונו .הקבלן אחראי
לתכנון ואישור השלטים ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעמו ועל חשבונו .הפקת הגרפיקה ,ביצוע
השלטים והתקנתם יבוצעו על ידי הקבלן מסעיף תקציבי מתאים בכתב הכמויות.



מרחק תחתית שלטים מפני הקרקע/מדרכה/כביש הנו  230ס"מ.



מפרט גדלים לשילוט תדמיתי:
רוחב  250ס"מ גובה  366ס"מ
רוחב  200ס"מ גובה  280ס"מ
רוחב  400ס"מ גובה  300ס"מ
רוחב  600ס"מ גובה  200/300ס"מ
רוחב  1200ס"מ גובה  300/400ס"מ



שלט פח מגולוון  0.5מ"מ גב צבוע עפ"י בחירה ,חזית מצופה מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה
דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות
מקסימאלית מחשיפה לשמש.



השלט יחוזק בקונסטרוקציית ברזל פנימית ,צבוע עפ"י בחירה ,מסגרת ברזל מרובע ,פרופיל
 25/60מ"מ.



השלט יורכב ע"ג שני עמודי ברזל צבועים עפ"י בחירה ,בנויים בצורת מסילות פרופיל מרובע
 80/80מ"מ ,עובי דופן  3.8מ"מ ,מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט.



הכל כאמור לעיל ,כולל חפירה ,הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש ,יהיה לפי התיאור לעיל  ,אך
באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן .

 .5מפרט שילוט הכוונה


שלט הכוונה ע"ג  2עמודים מרובעים:



עמודים 2 :עמודים מרובעים  5*5ס"מ ,צבועים



פלטה :פח  0.5מ"מ 60 ,ס"מ רוחב *  120ס"מ גובה



הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה פלסטיק שסוגר
את העמוד מלמעלה.



גרפיקה :מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
לשמש.
מחשיפה
מקסימאלית
לעמידות
איכותי
UV
גימור
+
חוץ
הכל כאמור לעיל ,כולל חפירה ,הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש ,יהיה לפי התיאור לעיל ,אך
באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן .

.6שילוט גדרות  -עצים לשימור


חומר  -לוח לוקבונד  3מ"מ
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גודל  -על פי תנאי השטח



גרפיקה  -מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
לשמש.
מחשיפה
מקסימאלית
לעמידות
איכותי
UV
גימור
+
חוץ
הכנת תכניות מפורטות וביצוע ע"י ובאחריות הקבלן.

הבהרה :כל העלויות הכרוכות בתכנון וביצוע כל הנדרש להתאמת הגידור לנשיאה עצמית ולנשיאת
מיתוג נוסף ולעמידה בכל העומסים הנדרשים  -חלות על הקבלן וכלולות במחירי היחידה של
עבודות הגידור ו/או הבטיחות.
נספח  :2ההנחיות לטיפול בגדרות לפני כל הזזה של הגדר
נספח זה בא לתת מענה לתחזוקת הגדרות הממותגות באתרי העבודה .הנוהל נכתב בכדי שכלל
הגורמים המעורבים (מנהל פרויקט ,קבלן ראשי,חברת השילוט ו/או קבלני משנה וכו') יקבלו הנחיות
מעשיות ומחייבות לטיפול נכון ומקצועי בגדר הממותגת ,במטרה לשמור על תקינותה לאורך זמן.
לפני כל הזזת גדר יש לפעול על פי השלבים הבאים:
א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)
ז)

ח)
ט)
י)

יש לצלם את קטע הגדר לפני הפירוק.
יש לכתוב את מספרי הלוחות שאמורים להתפרק (כל חלקי הגדר אמורים להיות ממוספרים
בהקמה הראשונה) .בנוסף ,יש לסמן בספריי זוהר כל לוח שעתיד לזוז.
יש לבצע מדידה של שטח המיתוג החדש ולוודא שיש מספיק לוחות מיתוג על מנת לכסות את
השטח .במידת הצורך יש להפיק חלקי גרפיקה חדשים.
לפני הפירוק יש להפריד את המדבקות בין חריצי הלוחות בעזרת סכין יפני.
יש לשחרר כל הברגים המחזקים את הלוחות.
לאחר הפירוק הלוחות יונחו על גבי משטח ישר ונקי שגודלו לפחות כגודל הלוח( .אין להשעין את
הלוחות על קיר או במצב מאונך).
הרכבת הלוחות מחדש תתבצע רק בהתאם למספרם הסידורי ו/או על פי הנחיית צוות תכנית אב
 .יודגש כי רק לוחות תקינים יורכבו מחדש .במידת הצורך יש להפיק לוחות חדשים להרכבה
במקום הפגומים.
הלוחות יקובעו מחדש לגדר הקבועה בעזרת הברגים המתאימים ובחורים הקיימים בלוחות.
יש לוודא התאמה של הגדר המורכבת לצילום הגדר לפני פירוקה.
ההתקנה הושלמה רק לאחר קבלת אישור הצוות.
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נספח : 3טופס בקרת שילוט ומיתוג אזורי עבודות
תאריך בקרה ______________
שעה_________________
שם מבצע הבקרה _______________
אזור הבקרה (רחוב /מתחם)_______________

פרמטרים לביצוע בקרת שילוט ומיתוג:


פירוט אזורי מיתוג חסרים (תיאור במילים כולל מספרי לוחות שחסרים)_
________________________________________________________________
________________________________________



ניקיון כללי ורמת תחזוקה של הגדר (טקסט חופשי)__
________________________________________________________________
_________________________________________________________

 פירוט מהות הליקויים שנמצאו (נא ציין מספר השלט והליקוי שנמצא ):
מספר שלט_____ תיאור הליקוי ___________________האם צולמה תמונה של הליקוי
 /לא
מספר שלט_____ תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי
 /לא
מספר שלט_____ תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי
 /לא
מספר שלט_____ תיאור הליקוי ___________________ האם צולמה תמונה של הליקוי
 /לא

כן
כן
כן
כן



למי דווחו הליקויים (ציין שם ותיאור תפקיד)
________________________________________________________________
_



תאריך הדיווח לגורם האחראי
_____________

הערות כלליות ,תובנות והמלצות:
___________________________________________________________________
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פרק – 51עבודות סלילה תמרור ,צביעה ואביזרי דרך (הסדרי תנועה)

מפרט זה עבור הסדרי תנועה זמניים

– 51.17עבודות תמרור ,צביעה ואביזרי דרך
 51.17.01כללי
.1

.2

המפ רט הטכני המיוחד מתבסס על המפרט הכללי של חברת נתיבי
ישראל לעבודות סלילה וגישור פרק . 51
בנוסף חלות על העבודה הדרישות המיוחדות של עיריית ירושלים,
ובכללן המפרט הטכני לריהוט רחוב של המחלקה לבטיחות בדרכים
בעיריית ירושלים.
למכרז מצורפות תכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי העבודה השונים.
במקרה ויידרשו הסדרים נוספים או שונים ,על הקבלן לקבל את כל
האישורים.

 51.17.02תיאור העבודה
 .1תחבורה ציבורית:
 .1.1בתחום הפרוייקט ובסמוך למרחב הפרוייקט עוברים קווי
אוטובוסים רבים.
 .1.2בכל מהלך העבודה יש לש מור על שירות אוטובוסים תקין ,סככות,
עמודים
לעצירה ,שילוט ועוד .השינויים בקווים ,אם יידרשו ,ייעשה בתיאום
עם מזמין העבודה ,עיריית ירושלים ,משרד התחבורה ,משטרת ישראל
ומפעילי הקווים.
 .1.3יתכנו שינויים במסלולי קווים במהלך העבודה שאינם קשורים לפרוייקט
המבוצע במסגרת מכרז זה.
 .2הולכי רגל:
 .2.1במרחב הפרוייקט קיימת פעילות הולכי רגל ומסחר ,כך גם
לאורך הרחובות הסמוכים,
בצמתים ובכניסה לחצרות ,בתים ומגרשים.
 .2.2בכל שלב משלבי הביצוע ,תובטח תנועה תקינה של
הולכי רגל על ידי קיום מדרכות ו/או מעברים ברוחב הנדרש
וכן הגנות ליד אתרי העבודה.
.3

.4

עבודות הכרוכות בביטול פניות בצמתים:
 .3.3חלק מ העבודות כוללות ביטולי פניות בצמתים ושינויים
במסלולי התנועה מהמצב הנהוג לפני תחילת העבודות .בחלק
מהתכניות נדרשת הכוונה בשילוט ובאמצעים אחרים.
 .3.4העבודות כוללות עבודה בקטעי דרך ובצמתים מרומזרים ,עם
המגבלות באזורי עבודה כאלה ויש להיערך לכך .יידרשו גם
שינויים לתכניות רמזור לצמתים השונים במהלך חלק מהסדרי
התנועה.
מיוחד -חפירות מורכבות בתחום צמת בר אילן
 4.1בצומת בר אילן -שמואל הנביא מתוכננות חפירות לעומק של
כ 5 -מטרים בתוך צמת פעיל עם תנועת רכב ,אוטובוסים רבים
והולכי רגל .תידרש הקפדה מיוחדת על ביצוע ההגנות הדרושות
ושמירה על המופיע בתכניות.
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.5

מיוחד – שיקום כבישים ומדרכות במהלך ביצוע

 5.1הקבלן ישקם מדרכות ע"פ דרישת המפקח ,יסלול קטעי כביש עבור הסדרי התנועה
הזמניים ,יפרק מדרכות ,ויפרק כבישים עבור ביצוע הסדרי התנועה הזמניים ,והכל
כלול במחיר היחידה של ביצוע הסדרי התנועה הזמניים.
 51.17.03הסרה  /העלמה של סימני צבע
.1

על אף האמור במפרטים השונים ,לא תותר שום מחיקה בצבע שחור גם לא
באופן זמני.
 .2עבודות הסרה  /העלמה של סימני צבע יבוצעו על פי מפרט נתיבי
ישראל פרק " :51.32.03.04העלמה  /הסתרה של סימני צבע".

 51.17.04שלטים ותמרורים
 .1השלטים והתמרורים יבוצעו בהתאם ללוח התמרורים של משרד
התחבורה .התמרורים יהיו בגודל עירוני או בינעירוני ע"פ מהירות
הנסיעה המותרת וע"פ תוכנית.
 .2במקרים מיוחדים יידרשו תמרורים גדולים יותר אף בכביש עירוני.
כפי שיצוין בתכנית או ע"פ הוראת המפקח בשטח.
 .3התמרורים יבוצע ו ע"פ מפרט חברת נתיבי ישראל ,פרק  ,51תת פרק -31
עבודות שילוט ותימרור.
 4.לעניין סימון שלטים ותמרורים (סעיף  51.31.04.03.01במפרט נתיבי
ישראל) ,לוגו חברה יבוצע ע"פ דרישת המזמין.
 51.17.05הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה:
.1

העבודות יבוצעו ע"פ מסמכי ההנחיות של משרד התחבורה הרלוונטיים,
במהדורתם האחרונה ,לפרק זה:
" .1.1הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים" –
משרד התחבורה.
 " .1.2הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" –משרד
התחבורה.
" .1.3המדריך להסדרי תנועה באתרי העבודה בדרכים בין עירוניות" -
מע"צ –החברה הלאומית לדרכים.
" .1.4התקני תנועה ,בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" משרד
התחבורה.
 .2העבודה תבוצע על פי מפרט נתיבי ישראל פרק  – 51תת פרק " :35
הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה".
 .3תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות יבצעו בדרכים
עורקיות ובסביבתן הסמוכה .על כן ,מחייב שההסדרים יהיו תקינים
בכל עת ,גם מבחינת התמרורים והשלטים וכן מבחינת סימון
הכבישים שיחודש ככל שנדרש כדי למלא את ייעודו.

 51.17.06מפרט טכני מיוחד לסימון כבישים
.1
.2

כל הסימונים יהיו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה.
סימון כבישים וצביעת אבני שפה יבוצעו ע"פ מפרט חברת נתיבי ישראל פרק  , 51תת
פרק .32

278

