
 1

  

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

  

  

   58/2020מכרז פומבי מס' 

  

להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות תשתית, 
  סלילה ופיתוח בירושלים

  

  

המפרט הטכני מסמך מוקדמות ו -  נספח ג'
  ונספחיו

  
  
  

  

  2020יולי  -  ףהתש" אב



 2 

 

 תוכן עניינים

 

 עמוד רתיאו סעיף

 5 רשימת מסמכים 

 7 מבוא  00.01

 7 הוראות כלליות  00.02

 7 מונחים והגדרות 00.03

 8 זכויות המזמין 00.04

 8 התמורהמנגנון  00.05

 9 שלביות הביצועו ביצוע מספר עבודות במקביל 00.06

 9 עדיפות בין מסמכים 00.07

 10 מעמד הקבלן 00.08

 10 ת הקבלןיוהתחייבו 00.09

 13 קבלני משנה 00.10

 15 ועבודות חברות התשתית ם אחריםקבלני 00.11

  העבודה רתיאו 

 18 העבודה רתיאו 00.12

 18 סוגי העבודות 00.13

 18 גבולות העבודה 00.14

 19 תנאים מיוחדים והגבלות בתנאי העבודה, מיקום הפרויקט 00.15

 19 אספקת חומרים לאתר 00.16

 19   תאום הביצוע 00.17

 20 יםרישיונות אגרות ואישור 00.18

 20 סדר עדיפויות לביצוע 00.19

 20 מניעת הפרעות 00.20

 22 מזג האוויר 00.21

 22 תנאי הקרקע 00.22

 22 בטלת ציוד ועובדים 00.23

 22 אישור שלבי העבודה 00.24

  לוח זמנים 

 23 ונהלי עבודה לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה 00.25

  עבודות שונות 

 26 עבודות תכנון ביצוע 00.26

 29 עבודות לילה ושעות עבודה חריגות, שעות עבודה 00.27

 30 ועבודות בשטחים מוגבלים עבודות קטנות, עבודות ידיים 00.28

 30 חפירות גישוש   00.29

 30 עבודות יומיות 00.30



 3 
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 מסמכיםהרשימת 
 

 כי יימצאו ברשותוהקבלן אחראי . מסמך שאיננו מצורף המסמך מצורף

ואה את המזמין ר. כל המסמכים שאינם מצורפים

 .הקבלן כמי שכל מסמכים אלו נמצאים ברשותו
 המדריך העירוני לתכנון רחובות בירושלים הזמנה להציע הצעות

ואחזקה של סלילה המפרט הכללי לעבודות פיתוח  מוקדמות

 (*) עיריית ירושלים

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית  מפרט טכני מיוחד

במהדורה המעודכנת , ם השוניםבפרקי) האוגדן הכחול(

כולל אופני המדידה , ביותר לתאריך פרסום מכרז זה

 .ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו
נתיבי ישראל  –מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור  כתב כמויות

מהדורה אחרונה  -)מ"בע חברת נתיבי ישראל/ צ"מע(

 ).הספר הירוק(
  הסכם

 ,פרטנר ,מפרטי חברות התקשורת הוט

 בזק ,סלקום
 המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים 

 מהדורה אחרונה. משרד התחבורה -עירוניות    

 מפרטי חברת הגיחון לעבודות ביוב וניקוז
מהדורה  -נוי תשתית תקשורת ילב מפרטים.(מפרט בזק

 )אחרונה

 
– פרט חברת חשמלומ 1954, חוק החשמל

 .מהדורה אחרונה    

 )'פרק ט(עבודת בניה  –ת הבטיחות בעבודה תקנו 

ריצוף באבן טבעית חוברת הנחיות לתכנון ביצוע  

 ואחזקה בהוצאת חברת עדן

 
בינוי המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד ה

כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים  .ל"והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה

. בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז, שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה

יעלה קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא , בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר

 . טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז

 

 הערות

ניתנים לאיתור , ואינם ברשותו של הקבלן, המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז

  .יסה לאתר חופשית לכולםהכנ  www.online.mod.gov.il באתר

המפרט הכללי לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה מציע שרכש את מסמכי המכרז ולא הצליח להשיג את 

 .יגיש בכתב בקשה לחברת מוריה ויימסר לו המפרט הכללי של עיריית ירושלים

 

http://www.online.mod.gov.il/
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ופרטי  ,חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, מאפייניה, כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודהמסמך ה

ובחתימתו על המסמך , חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזמסמך זה מהווה . צוות המתכננים והיועצים

בא להוסיף על האמור כי המסמך דנן , מובהר. הבין והסכים לכל האמור בו, הקבלן מאשר כי קרא

או  בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה. בחוזה הקבלנים של מוריה

תגבר ההוראה הקובעת , לבין הוראה מהוראות מסמך זה, כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז

 . ביחס לקבלן מחמירים יותרחיובים 
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 1-'מסמך ג
 58/2020  חוזה/המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי בקשה להציע הצעות 

 תנאים כלליים מיוחדים

 

 מבוא  00.01
סלילה ופיתוח בירושלים , עבודות תשתיתביצוע מתייחסת ל זו העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות

 .  ")העבודות: "להלן גם(

מימוש ההליך כלפי מי מהקבלנים שנקבעו כאשר , המכרז הינו מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת
וזאת בהתאם , מתן צו התחלת עבודהאו בדרך של  בכתב כתב מטלהכזוכים בהליך יהיה בדרך של 

 .דעתה של מוריה ובין היתר בשים לבל היקף העבודה ודחיפותה לשיקול

בין , שתימסר לזוכה מכח המכרז ייקבע בהזמנת העבודה או בצו התחלת העבודה ביחס לכל עבודה
תנאים מיוחדים לביצוע אותה לוח הזמנים הנדרש לביצועה וכן , היקפה, תכולת העבודה, היתר

 .העבודה

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא לקבלן הוראת , מכרז זה בנוסף וכחלק בלתי נפרד מתנאי
עבודות , עבודות לתפיסת חזקה, בין היתר, ביצוע עבודה דחופה כאשר העבודות בתחום הגדרה זו יהיו

או כל עבודה  ,עבודות בטיחותיות שונות, עבור אתרא קדישא, עבודות עבור רשות העתיקות, גידור
עבור עבודות אלו יהיה על הקבלן  .ונדרשת לביצוע בתוך זמן קצר חופהי המזמין כד"אחרת שתיקבע ע

 .קבלת ההודעה מהמזמין מרגע, לכל המאוחר ,שעות 48תוך בלהתארגן לביצוע העבודה 

לא תשולם לקבלן , כךלרבות זמן ההתארגנות הקצר וכל הכרוך ב ,מובהר בזאת כי עבור עבודות אלו
כלולה במחירי היחידות השונות שבכתב תהא ד ותמורתה או כל תשלום נפר/שום תוספת תשלום ו

נדבך עיקרי  ןעבודות דחופות אלו הינכי , מובהר .הכמויות ובמנגנון התמורה שנקבע במסמכי המכרז
 .ןבמלואלבצען דרש ייוהקבלן , המכרזשל 

אף קטנים ו ,גדולים - עבודות בהיקפים שוניםלדרוש מהזוכה לבצע המזמין שומר לעצמו את הזכות 
צרכי המזמין  ל פיהיקף העבודה יהיה ע. אם בכלל, ואינו מתחייב להיקף עבודה כזה או אחר ,מזעריים

או בגין גודל תשלום ושיקול דעתו הבלעדי והסופי ולא תהיה לקבלן שום טענה או דרישה לתוספת 
 למעט התוספת שנכללה במפורש במנגנון התמורה הקבוע במסמכי(שנדרשה ממנו היקף העבודה 

 .)המכרז

המפורטים בכתב הכמויות או מוריה אינה מתחייבת להשתמש בכל הסעיפים מובהר כי , כמו כן
 .כךבשל טענה או דרישה כל שיקול דעתה וצרכיה ולקבלן לא תהיה  ל פיאלא אך ורק ע, במפרטים

 

 הוראות כלליות  00.02
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה . מפרט מיוחד זה כפוף להוראות ההסכם והתנאים הכלליים

המפרט הבין משרדי בהוצאת , למפרט הכללי לעבודות פיתוח ואחזקה של עיריית ירושלים, להסכם
במהדורתם ) צ"מע(ישור של חברת נתיבי ישראל מפרט הכללי לעבודות סלילה וגוהמשרד הביטחון 

 .לתכניות ולכתב הכמויות ולכל מידע שימסור המזמין, העדכנית

 
 מונחים והגדרות 300.0

אינם חופפים בהכרח את מספרי , ין אחרתלמעט אם צו, ים ומספרם במפרט זההגדרות הסעיפ
ואחזקה של עיריית ירושלים הכללי לפיתוח במפרט  או מספרי הסעיפים/הסעיפים בכתב הכמויות ו

או המפרט הכללי לסלילה וגישור של חברת נתיבי /והבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון או המפרט /ו
 ).ם העדכניתבמהדורת(ישראל

במידה , או הבהרות לסעיפי כתב הכמויות/מספרי הסעיפים הוראות מפורשות ו, למעט אם צוין אחרת
 .אליהם הם מתייחסים, ספרי הסעיפים בכתב הכמויותאמורים להיות תואמים את מ, ויצורפו
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הכוונה היא לחברת במפרט זה " המזמין"בכל מקום שרשום , מסמכי המכרזמבלי לגרוע באמור ב
ליישם ולבקר את הוראות  ,לפקח, לנהל, לתכנןהוסמך ר שא ןאו מי מטעמ לעיריית ירושלים, מוריה

 .ההסכם וביצוע העבודות

 מוריהשל לחוזה הקבלנים לכלל מסמכי המכרז ובכללם הכוונה היא " כםהס"בכל מקום שבו כתוב 
 .אשר צורף למסמכי המכרז

בנוסף לאמור בהסכם ומבלי האמור במסמכי המכרז הינו , אחרתבמפורש כי למעט אם צוין , מובהר
 .ומבלי לגרוע ממנו בנוסף לאמור במפרט הכללי של עיריית ירושליםכן לגרוע ממנו ו

 
 ת המזמיןזכויו 400.0
 

פ שיקול דעתו "שלבי ביצוע ע פרלמס ,נשוא מכרז זה, עבודה כלהמזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל 
או להזמין רק חלק מן השירותים או לצמצם או להרחיב את , מבלי שיהא חייב לנמק את החלטתו

הכל , וללא כל תוספת מחיר או שיפוי כלשהלרבות סעיפי תשלום בודדים , היקף תכולת העבודות
 .במסמכי המכרזכמפורט 

 

  התמורהון נמנג 500.0
התמורה שתשולם לזוכה בגין ביצוע העבודות תהא בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב 

מלבד פרק הסדרי (בניכוי ההנחה שנקב הזוכה בהצעתו , הכמויות המצורף למסמכי ההליך
 םעליה ,כ"בכ 08.09תת פרק  -ופרק אביזרי תאורה  כ"בכ 52.02-ו 52.01תתי פרקים  - תנועה

וזאת כאשר המחירים , מפורט להלןבשים לב למנגנון התמורה הו) ןלא תחול הנחת הקבל
צמודים על פי המנגנון שנקבע על ידי החשב הכללי באוצר על פי הוראות החשב הכללי לשנת 

כאשר סוג המדד הינו מדד הסלילה והגישור ומדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום הגשת , 2009
 . הצעת הקבלן

מחירי היחידה שבכתב הכמויות עליהם תחול הנחת מובהר כי , מבלי לגרוע מהאמור לעיל
כך שעל המחירים , המציע יתעדכנו ביחס לכל עבודה ועבודה בהתאם להיקף הביצוע בפועל

 להיקף העבודות בשים לבתוספת המפורטים בכתב הכמויות תחושב ביחס למטלות מסוימות 
 "): מנגנון התמורה("מפורט להלן ל ובהתאם, )מ"לפני מע(

במחירי היחידה  %10של  תוספתתבוצע  -ח "ש 250,000עבור עבודה בהיקף של עד  .1
 .ממחיר זה תנוכה הנחת המציע. המצוינים בכתב הכמויות

 %5של  תוספתתבוצע  -ח "ש 800,000-ח ל"ש 250,001עבור עבודה בהיקף שנע בין  .2
 .ממחיר זה תנוכה הנחת המציע. במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות

מחירי היחידה המצוינים בכתב  -ח "ש 800,001עבור עבודה בהיקף של מעל  .3
 .ממחיר זה תנוכה הנחת המציע .ללא תוספת, יהיו כמפורט בכתב הכמויות הכמויות

הפעולות , יהוו תמורה מלאה עבור כל ההוצאותהאמורים מובהר כי מחירי היחידה 
הכנה והקמה של אתרי , ן איתורלרבות בגי, והתקורות עבור העבודות להן מחויב הקבלן

 .ולא תשולם כל תוספת מעבר לכך, על כל הנובע מכך, התארגנות

יחול גם ביחס בנוגע לתוספות למחירי כתב הכמויות התמורה לעיל  מנגנוןכי , מובהר כן
הנחת לא תנוכה אלה  לפרקים ביחסאולם כפי שצוין לעיל , לפרקי התאורה והסדרי התנועה

  .הזוכה

בהתאם עבור גורמים נוספים כי עבודות שיבוצעו במסגרת הפרויקט , ה מובהריחד עם ז
לא יכללו , במסגרת התקשרות נפרדת בין הזוכה לבין אותם הגופיםלעיל  במפרטלאמור 

עבודות אלה לא יכללו במסגרת חישוב היקף העבודה , דהיינו(במסגרת חישוב מנגנון התמורה 
חירי כתב הכמויות בעניינם תוספת לפי מנגנון וכן לא תחושב לגבי מ, שתימסר לקבלן

 ).אלא תובא בחשבון הנחת הקבלן בלבד, התמורה
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 800,000-בפרויקטים בהיקף של עד לנוסחה לחישוב התמורה הסופית עבור ביצוע תוספת 
 : כאמור לעיל) מ"לפני מע(ח "ש

 

בהיקף של ונמסרה לו עבודה , 12%ככל שהקבלן נקב בהצעתו בשיעור הנחה של : דוגמה
הרי , ח"ש 50,000שנכללו בה עבודות מפרקי תאורה והסדרי תנועה בסך של  ח"ש 500,000

, במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות 5%שלפי מנגנון התמורה תבוצע תוספת של 
 : וחישוב התמורה הסופית יהא כדלקמן

 : התמורה הסופית
[450,000 X (100%+5%) X (100%-12%)] + [50,000 X (100%+5%)]= ח "ש  468,300 

 

במסגרת תחושב ותשולם לקבלן , לעילהאמור למחירי כתב הכמויות לפי  התוספתכי  ,מובהרכן 
היקף הסופי ובהתאם ל, עבודה פרטניים שנמסרו לקבלן ביצוע/באותו פרויקט בלבדהחשבון הסופי 

 . שבוצעה בפועל בהתאם להוראות החוזה ולמדידת כמויות של העבודה

 במהלךח ו"ש 240,000של  סךמסירתה לקבלן לביצוע על  בעתעבודה שהיקפה עמד , וגמהכך לד
במהלך תקופת הביצוע ישולם לקבלן לפי מחירי כתב  אזי, ח"ש  280,000הביצוע גדלה להיקף של

ובסיום הפרויקט תיערך במסגרת החשבון הסופי ; ללא כל תוספת) בניכוי הנחת הקבלן(הכמויות 
אחוז התוספת באופן בו , ולפי היקף הביצוע הסופי בפועל לעילשהתמורה  למנגנון בהתאםהתחשבנות 

 .5%על ל "בדוגמה הניעמוד ) B רכיב  –לעיל בנוסחה (מחירי כתב הכמויות  על
 
 

 ושלביות ביצוע ביצוע מספר עבודות במקביל 600.0
 

צווי התחלת עבודה /  פרויקטים נפרדים( עבודות במקביל' בכל מקרה שבו יוטל על הקבלן לבצע מס
י תללא שום תלות בין ש ,על כל עבודה ועבודה באופן פרטני מסמכי המכרזיחולו הוראות  )שונים

ולא תתקבל כל טענה בכל הקשור  ,פ ההסכם והמפרט המיוחד"העבודות על כל המשתמע והדרוש ע
 .למסירת העבודות נוגע ללוח הזמניםב בייחודלכך 

 
נעשים בכפוף  וההכנות הנדרשות לעבודתושבון כי שלבי הביצוע בעבודתו על הקבלן לקחת בח, כמו כן

פ שיקול דעתו הבלעדי של "טחוניים ועשויים להשתנות עילשיקולים הנדסיים עירוניים בטיחותיים וב
המתנות  ,שלביות הביצוע ,ל לרבות כמות ההסדרים"או טענות בגין הנ/לא יוכרו כל תביעות ו .זמיןהמ
 .ולא ישולמו בנפרד ות בגין האמור יחולו על הקבלן ועל חשבונוכל ההוצאו' וכד

   
 

 עדיפות בין מסמכים 700.0
 סתירה או דו משמעות ,התאמהבכל מקרה של אי  ,או במפרט עיריית ירושלים הסכםאמור בעל אף ה

 קודםיהיה  המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים ,בין המפרטים או התכניות
 .")הספר הכחול("מפרט הכללי הבינמשרדי ל
 

 .₪ A –היקף העבודה שנמסרה לקבלן 

 .B% – )10%או  5%(אחוז התוספת לפי מנגנון התמורה לעיל 

 .C% –ההנחה של הזוכה אחוז 

 

 A X (100%+B%) X (100%-C%)= התמורה 
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 מעמד הקבלן 08.00 
 

לכל דבר ועניין לרבות נושא הבטיחות באתר העבודה ויישא באחריות כקבלן ראשי הקבלן ישמש 
על  .בכתבמראש וי המזמין "למעט אם הוגדר מעמדו אחרת ע, כקבלן ראשי על כל המשתמע מכך

לא תמעים מהיותו קבלן ראשי במישרין ובעקיפין ות זו ועל האחריות בשאר העניינים המשאחרי
 .היחידות השונות שבכתב הכמויותבהצעתו ובמחירי תשולם כל תוספת ועליו לכלול אותה 

 

 התחייבויות הקבלן 09.00
, בגין הקשיים או תביעות/לא יוכרו כל טענות ו, היחידות השונות שבכתב הכמויותבהצעתו ובמחירי 

ובכלל יתר  המגבלות וההוצאות שיושתו על הקבלן עקב הקשיים המתוארים בסעיפים הבאים
 .המסמכים

 
ללא תשלום נוסף וכלול  ,בין היתר ,התחייבויות הקבלן כוללות, בנוסף לאמור ביתר סעיפי המכרז

 :במפורש ,במחירי היחידות השונות שבכתב כמויות למעט אם צוין אחרת
 

  :תארגנותשטחי ה .1
כולל , ככל שיידרשו לביצוע העבודה, הכנת והקמת שטחי ההתארגנות, הקבלן אחראי לאיתור

, מיסים, היטלים, תשלום כל האגרות, קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים, תכנון, תאום
לרבות עבור , תשלומים נדרשים אחרים, תשלומי שכירות לבעל הזכויות בשטח ההתארגנות

תאורה , הסדרת שירותים, טיפול בתשתיות, תקשורת/טלפון, ביוב וניקוז, מים, חיבורי חשמל
במידה ויידרש ( עבור המזמין ,פיקוח על כל תכולתו/ כולל הקמת וזיווד מבנה למזמין, וחניות
גידור שטח , פינוי פסולת, ניקיון שוטף של האתר, )ההסכם/פ הוראות המפרט "לכך ע

העתקת שטח , ל עלויות השינוע משטח ההתארגנות לאתרוכן כ, שמירה עליו, ההתארגנות
 .ההתארגנות וכיוצא באלה

 
ולאחר מכן  המזמיןההתארגנות יובאו תחילה לאישור  מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי

ההתארגנות שהוצעו על  מוסמכות ולמשטרת ישראל  וכי אין הדבר מחויב ששטחיהלרשויות 
ואין באישור או דחיית המיקום עילה י הרשויות "ין אם עי המזמין וב"בין אם ע ידו יאושרו

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח  .לתביעה כלשהיא מצד הקבלן
 .כאמור, ובאחריותו יעשה הדבר על חשבון הקבלן, רגנותההתא

 
 .רימציא הקבלן למזמין את תכנית ההתארגנות באת, צו התחלת העבודהממועד  ימים 7תוך 

תוגש תכנית ההתארגנות בתוך , יום 14-ככל שמשך הזמן שהוגדר לביצוע העבודה הינו פחות מ
 .ימים ממועד קבלת המטלה או צו התחלת עבודה 3
 

שינוע לאתר , דרכי נגישות, משרדי אתר, מקומות האחסון, התכנית תכלול סימון הגידור
נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו  ,תמילוי זמני וחפירות זמניו, דרכים זמניות, חניה, וממנו

 . תאורהוהעמדת 
 

מחובתו של הקבלן לתחום את שטח העבודה בגדר ובכל אמצעי הבטיחות גם במקרה שמדובר 
 .בקטעי עבודה שונים ומפוצלים

 
על ימסור הערותיו  המזמין .להעיר על תכנית ההתארגנות ,אך לא חייב ,יהא רשאי המזמין

לא תחול  ,כאמור, המזמיןעל  .ם שמסר לו הקבלן את התכניתימים מיו 10התכנית בתוך 
 . בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור כלשהיא אחריות

 
כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשויות ולפעול על פי דרישותיהן ככל , מודגש

 .שתהיינה
 

בביצוע ההתארגנות הכנת תכנית ההתארגנות ושינוייה ועדכונה וכל העלויות הכרוכות 
 . ולא ישולם על כך בנפרד הקבלן על חשבוןוהנגישות לאתר וכל המשתמע מכך תהיה 
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  :ורישיונות על שמו הסדרי תנועה, הוצאת היתרי חפירה .2
מחלקות כל התיאום ההנדסי לביצוע העבודה מול באחריותו וחובתו של הקבלן לבצע 

להוציא מכל מחובתו של הקבל . ית למיניהםהתשת גורמיעירייה וב הרלוונטיות/ הנדרשות
 .לצורך ביצוע העבודה, פ כל דין"ע ,ואישורים ל היתרי חפירה"הגורמים הנ

כל הכרוך בתכנון ואישור תכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי באחריות הקבלן , בנוסף
לל הסדרי בטיחות ונגישות לכ, תכנון חניות זמניות, תכנון דרכי גישה זמניים, הביצוע

י "לרבות אישורם ע שהוכן ואושר על ידוכולל הנגשת נכים וביצוע לפי התכנון , משתמשי הדרך
 .המשטרה העירייה וכל גורם רלוונטי אחר

 
 הודעה לתושבים וגורמים חיצוניים .3

: בכל אותם מקרים שבהם יידרש הקבלן במסגרת עבודה להשבית מערכות שירות פעילות כגון
 ,עלולות לשבש את שגרת החיים במקום העבודה ובסמוך לוב ה"מים ביוב חשמל וכיוצ

באחריות הקבלן ליידע את התושבים הישירים והעקיפים העלולים להינזק מהשבתה זו על 
או בכל דרך אחרת מקובלת  ,בפליירים לתיבות הדוארימים קודם לכן  3ההשבתה הצפויה 
פרסום ריות הקבלן כאשר ההדיוור התאום וההודעות יהיו באח .ירושליםהנהוגה בעיריית 

 .י המזמין"עישולמו  והוצאת פליירים בעיתון
 

  :תזמון שילוב בקרה וסיוע תיאום .4
או /ו כל גורם רלוונטי הקשור בביצוע העבודה במישריןעל הקבלן לתאם את עבודותיו מול 

כל , מנהלת האזור, השכונהמנהלת , על מחלקותיה ואגפיה עירייה, משטרה בעקיפין לרבות
חברות , חברות התשתית ,לאזור העבודה בסמוךאו  או פרטי שבשכנות או מבנה ציבור גוף

פ היתרים ורישיונות שיקבל מכל אחת "רשויות השונות וכיוצא בזה ועליו לפעול עעירוניות ו
 .ואחת מהרשויות הרלוונטיות

  
אם  ,אחריםמשנה עבודתם של קבלני את מחובתו ואחריותו של הקבלן לתאם לשלב ולתזמן 

 .נשוא הסכם זה עבודותיועם יחד  או כל גורם אחר מי תשתיתמטעם המזמין ואם מטעם גור
 

 או בכל מקרה שבו העבודה הנדרשת לביצוע כוללת עבודתם של אחרים באותו מקום, בנוסף
החובה לוודא כי הינם  הקבלן חלה על ,או קשורה לעבודתו של הקבלן או למוצר הסופי ,אזור

 .תכנון במקום ובתוואי המתוכנןהפ "ע מבצעים את הדרוש
 

מחובתו ואחריותו של הקבלן לתאם ולתזמן את , י אחרים"בכל הקשור לתשתיות שיבוצעו ע
עבודתם ולהגיש להם סיוע בעת הצורך ולא להפריע למהלך התקין של עבודתם בשטח 

 .העבודה
 

לא , קבלנים אחרים עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות העבודהתיאום , אין, מובהר בזאת כי
 .ועליו לקחת זאת בחשבוןאו חלק ממנה  ז למסירת העבודה"לאיחור בלועילה תהווה 

 
  :מדידות ותיעוד .5

, בדיקת ואישור המדידות שנמסרו לקבלן לרבות, לצורך ביצוע העבודות ביצוע מדידות וסימון
  .במהלך ולאחר ביצוע, כולל הכנת מדידות לפני, במידה ונמסרו

, במהלך ובסיום העבודות, לפני, )מטעמו ועל חשבונו( י מודד מוסמך"בוצענה עהמדידות ת
והפקת קבצי  המזמיןכולל עריכת המדידות בתכניות לפי הוראות ,  DIS-ו  REGכולל קבצי 

DWG ו-PLT . 
לפני כיסוי , מודגש בזה כי הקבלן נדרש לביצוע מדידות תיעוד עבודותיו במהלך העבודות

 .הליך העבודהכחלק מת, העבודות
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  :תיעוד האתר .6
, לתיעוד מצב האתר הדפסהו כולל עריכה, ילס וצילומי וידיאותיעוד האתר בצילומי סט

במהלך , התיעוד יבוצע לפני התחלת העבודות. ולתיעוד מצב צנרת ביוב וניקוז תת קרקעיים
 .למזמיןהעתקים של תיק צילומים וקבצי הצילומים  3העבודות ובסופן  ומסירת 

מערכת טלביזיה  באמצעותי צילום פנים "יקוז תת קרקעיים יבוצע  עביוב ונ תיעוד צנרת
 .רבמעגל סגו

 
 .ים מטעם גורמי התשתיתפקחמתאום עם כל גורמי התשתית וסיורים עם כל ה .7

 
מודגש כי על . בסמיכות לכל מקום בו יבוצעו עבודותוהמזמין הסדרת שירותים לעובדי הקבלן  .8

רותים כימיים עבור עובדיו בכל קטע עבודה בו יעבוד ילתחזק ולשנע ש, בלהצי, הקבלן לספק
 ולהקפיד על שמירה על ניקיון הסביבה ותרבות העבודה

 
, דוגמאות אבן ריצופיםכל חומרי הבניה לרבות של  למזמיןאספקה ומסירת דוגמאות לבדיקה  .9

 .מעקות ואלמנטים של ריהוט רחוב נוספים המיועדת לשימוש בפרויקט
 

הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא  :פריית מסמכיםס .10
 .ה לו על שמירתםוהור המזמיןלו  מסמכים שהמציאבהתאם לסעיפי החוזה וכן 

 
 :דיווח לרשויות המוסמכות על העבודות ושמות אנשי המפתח  .11

 
על תחילת העבודה  באחריות הקבלן לדווח לרשויות המוסמכותעם קבלת צו התחלת העבודה 

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה 
על שמו של מנהל ובאחריות הקבלן לדווח למוקד העירייה  על תחילת העבודה . והמסחר

 ,למענה ימים בשבוע 7, שעות ביממה 24במשך יה איש קשר זמין במכשיר סלולרי העבודה שיה
 .עבודההבעניין 

 
  :תדרוך צוות הקבלן .12

, את האחראי לביצוע השלד, מנהל הביצוע, צוות עובדיו לרבותהקבלן מתחייב להנחות את 
באשר  והעובדים מנהלי העבודה למיניהם ,האחראי על הבטיחות, עבודה הראשיאת מנהל ה

 .לחובותיהם על פי דין
 

פ "הבטיחות מטעמו ועלאתרים השונים באמצעות ממונה  הותתכנית בטיחות וגהכנת  .13
 .פ הנחיות המזמין"הוראות ההסכם ונספח הבטיחות שלו וע

 
 :טכני/העברת חומר הנדסי .14

הקבלן אחראי להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה 
כי , מתחייב הקבלן, כמו כן. לרבות קבלני המשנה מטעמו, לעובדים העוסקים בביצוע העבודה

יעביר את החומר ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים המועסקים  המזמיןידה שיורה לו במ
 .י הרשויות השונות  ועובדיהם"עהמועסקים ו או שיש להם זיקה לאתר/ו המזמיןי "באתר ע

 
  :בקרת איכות עצמית  .15

מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר , הקבלן אחראי לבדוק באופן שוטף מתקנים
 .או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם או פסילתם/טות על ידו וועבודה הנקושיטות ה

 
 .תשלום אגרות עקירת והעתקת עצים .16

 
 .לפי סוג החומר המפונהלכך תשלום אגרות פינוי ופיזור חומר לסוגיו באתרים מורשים  .17

 
 .ביצוע העבודה בשלמותה .18

 
העדכניים בעת מסירת  מוריהרת וחב ת ירושליםהכנת תיק מסירת העבודה לפי נהלי עיריי .19

 העבודה 
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על אישור לפיו ביצע את , המזמיןלפי דרישת , הקבלן אחראי לחתום :חתימה על מסמכים .20

העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת 
 ." אחראי על הביצוע"לרבות  עליו לפי דין או נוהג

 
 

  קבלני משנה 01.00
תקבל לה אישור זהעל ו ,שיקול דעתו הבלעדי של המזמיןעל פי אישור העסקת קבלני משנה יהיה 

 .מהמזמיןלקבלן שתימסר לכל פרויקט או עבודה ביחס בכתב ובנפרד 
 

להורות לקבלן הראשי להחליף את קבלן שלא לאשר קבלן משנה או המזמין שומר לעצמו את הזכות 
והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין וללא צורך בהנמקה כמפורט  ,שאושרהמשנה 

 .ז"פגיעה בלוללא כל ללא דיחוי וועל הקבלן יהיה לעשות כן , במסמכי המכרז

 
 לביצוען קבלני משנהצורך ביצוע עבודות שונות או אישור נוספים ל םתנאי

 
נוספים אשר על  םלהלן יפורטו תנאי, לאישור קבלני משנהמבלי לפגוע באמור במסמכי המכרז בנוגע 

 .הקבלן לעמוד בהם ככל ויהיה מעונין לפנות למזמין לצורך אישור העסקת קבלני משנה מטעמו
 

הוסיף להמזמין יהא רשאי , לאשר קבלני משנה לביצוע עבודותהמזמין תבקש שיככל כי  ,מובהר בזאת
 ,או בכללעבודה או לכל מקצוע לכל , רך אישור קבלני המשנהקבוע קריטריונים ותנאים נוספים לצוול
כי בכל מקרה אין המזמין מחויב באישור  ,מובהר. העניין וסוג העבודות המבוקשות לביצוע ל פיע

ועל הקבלן זוכה המכרז להיות ערוך לביצוע העבודות המבוקשות , קבלני משנה לביצוע עבודות כלשהן
 .במלואן, בעצמו

 
 בטיחות סימון ותמרורהסדרי תנועה 

הצבת אמצעי "סימון ותמרור יציג הקבלן תעודת הסמכה ל, לצורך ביצוע הסדרי התנועה בטיחות
וכן ראש צוות מטעמו בעל תעודת  ) צ"מע(מטעם חברת נתיבי ישראל  "בטיחות בתחומי הדרך

) צ"מע(או חברת נתיבי ישראל /מטעם משרד התחבורה ו "מוסמך להסדרת בטיחות באתרי סלילה"
 . לרבות ניסיון מקצועי בתחום

, מובהר בזאת כי לא יאושר לקבלן לבצע הסדרי בטיחות שלא באמצעות חברה מוסמכת וראש צוות 
 .כאמור

 
 ביוב וניקוז עבודות מים

 
   עבודות מים. א

 יועליהיה , על ידי המזמיןלכך במידה ויידרש , כמפורט במסמכי המכרזעל הקבלן לקחת בחשבון כי 
 .לביצוע עבודות המים בתחום העבודהעם חברת הגיחון  נפרד הסכםם על לחתו

 
בעצמו או  ,בדרישות המפורטות להלןלפחות לצורך ביצוע עבודות המים יהיה על הקבלן לעמוד 

 :  באמצעות קבלן משנה מטעמו
 

 :  רישום בפנקס הקבלנים באחד הסיווגים הבאים .1
o 2 סוג', קבוצה ב, 400 קוד ענף. 
o 2 סוג', קבוצה ב, 260 קוד ענף. 
o 3 סוג', קבוצה א, 410 קוד ענף. 

 
מים  כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע הקבלן עבודות הנחת קווי, ים/ים המעיד/אישור .2

ברשות מקומית  או עבור , מטר לפחות 2,000ובאורך מצטבר של , ומעלה 10"  בקוטר מפלדה
    .)או העתקי חוזיםהעבודה מין יש לצרף אישורים מטעם מז(תאגיד מים וביוב מקביל 

 
ים כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע הקבלן עבודות פיתוח ותשתיות /ים המעיד/אישור .3

ח "מיליון ש 4בהיקף כספי מצטבר של , תושבים או יותר  80,000עבור רשות מקומית בת 
יכול  דההעבו מזמין; או העתקי חוזים/העבודה ו יש לצרף אישורים מטעם מזמין(לפחות 

  .)שיהיה קבלן ראשי
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  .הגיחוןחברת י "י קבלן שאינו מאושר בכתב ומראש ע"לבצע עבודות מים עלא יורשה 

 
על הקבלן לקחת בחשבון כי הסעיפים הרלוונטיים לביצוע עבודות , וייחתם חוזה נפרד כאמורבמידה 

 .וי בעניין זההמים ייגרעו מכתב הכמויות ולא תתקבל כל טענה או תביעה לפיצוי או שיפ
 

   עבודות ביוב. ב
 

 יועליהיה על ידי המזמין לכך במידה ויידרש , כמפורט במסמכי המכרזעל הקבלן לקחת בחשבון כי 
 . לביצוע עבודות הביוב בתחום העבודהעם חברת הגיחון  נפרד הסכםלחתום על 

 
משנה  ו באמצעות קבלןלצורך ביצוע עבודות הביוב על הקבלן לעמוד בדרישות כמפורט להלן בעצמו א

 : הבאים םתנאיהאת  בין היתר לדרוש תהגיחון רשאיכאשר חברת  מטעמו
  

  .1 קבוצה ב סוג 400 רישום בפנקס הקבלנים בסיווג ענף .1
 

השנים האחרונות ביצע הקבלן לפחות עבודה אחת של הנחת  4 ים כי במהלך/ים המעיד/אישור .2
 .    רמ או יות"ס 70 קו מאסף ביוב בקוטר פנימי של

 
  .הגיחוןחברת י "י קבלן שאינו מאושר בכתב ומראש ע"ע ביובלבצע עבודות לא יורשה 

 
על הקבלן לקחת בחשבון כי הסעיפים הרלוונטיים לביצוע עבודות , וייחתם חוזה נפרד כאמורבמידה 

 .או שיפוי בעניין זה/ו או תביעה לפיצוי הביוב ייגרעו מכתב הכמויות ולא תתקבל כל טענה
 

  עבודות חשמל ותאורה. ג

  :יהיו כדלקמן תאורהוחשמל משנה לביצוע עבודות תנאי סף לאישור קבלן 

י הממונה על המאור "ע, ית ירושליםייהיה קבלן מאושר בעיר והתאורה קבלן החשמל .1
  .בעירייה

ברשם תקף רישום  ובעל, שניהם גם יחד 160-ו 270הקבלן יהיה בעל סיווג מתאים בענפים  .2
   .הקבלנים

 .ובעל הסמכה לכך בתוקף, )ISO( תאורה מנהל מערכת איכותוהקבלן החשמל  .3
לרבות תשתיות הארקות  והתאורה כל עבודות החשמלאת תאורה המאושר יבצע ו קבלן החשמל

 .התקנות והספקות ציוד

ומוסמך , הנושא את רישיונות החשמל כנדרש, של קבלן החשמלגם האחריות על עבודות אלה תהיה 
 .  אלה נשוא מכרז זה לעבודות

 
 עבודות תקשורת הוט פרטנר סלקום ובזק. ד
 

קבלן המבצע את עבודות התשתית עבור חברות התקשורת יהיה קבלן מאושר על ידי בעל התשתית 
 .לביצוע העבודות

 
 

היחידות שבכתב  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולה  האמור לעילכל התמורה עבור 
 .בנפרד םהכמויות ולא ישולם עבור
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  ועבודות חברות התשתית ם אחריםקבלני 11.00
, המכרזבמסגרת , לבצע בין יתר העבודות שיידרש הקבלן, לעיל וביתר מסמכי המכרזבנוסף לאמור 

מטעם  ,במקצועות שונים ,או עבור קבלנים אחרים יהיו עבודות הכנה ותשתית עבור חברות התשתית 
 .המזמין

 
בשטח  קבלנים אחרים/מלין ובאופן הביצוע והתמורה בין הקבלן לגורמיםפרק זה עוסק ביחסי הגו
הכל בכפוף למתן אפשרות לעשיית שימוש בקבלני משנה , ע.ה.צהעבודה או בהעבודה שהוגדר בהזמנת 

 .מאת המזמין
 

 :מקרים שלהלןהבין  הבחנהתיעשה להלן , לאופן הביצוע והתמורהבכל הנוגע 
אושר מטעמו אשר משנה קבלן  באמצעותאו הראשי י הקבלן "תית עותש ביצוע עבודות הכנה .1

 .י חברות התשתית"ע
מטעם אחרים קבלנים י "עי חברות התשתית או "ע ישירותביצוע עבודות הכנה ותשתית  .2

 . המזמין
 
י "אושר עמטעמו אשר י הקבלן הראשי או באמצעות קבלן משנה "ביצוע עבודות הכנה ותשתית ע. 1

 חברות התשתית
 

רשאי המזמין להורות לקבלן לבצע את עבודות , ככלל וכחלק בלתי נפרד מההסכם ומבלי לפגוע בו
 .ההכנה והתשתית עבור קבלנים אחרים או עבור חברות או גורמי תשתית

 
שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו בעניין תהיה  ל פיההחלטה על אופן הביצוע נתונה בידי המזמין וע

 .בענין זהולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה  ,בלןסופית ללא צורך בנימוק לק
 

על הקבלן לקחת בחשבון כי חברות התשתית ידרשו לבצע את העבודות באמצעות קבלן מאושר על 
 .הבקיא בביצוע התשתית המיוחדת לכל חברה וחברה ,ידם

 
רט ובהתאם למפרטים המיוחדים של כל חברת תשתית המצורפים למפ ל פיכל העבודות יבוצעו ע

 .מיוחד זה
 

 :להלןכדמקרים שני בתת פרק זה תיעשה הבחנה בין 

י חברת "המאושר ע ,י הקבלן הראשי באמצעות קבלן משנה"ביצוע עבודות תשתית ע .א
 .כקבלן משנה לקבלן הראשי במסגרת הסכם זה, התשתית

י חברת "המאושר ע, י הקבלן הראשי באמצעות קבלן משנה"ביצוע עבודות תשתית ע .ב
 . וזה נפרד וישיר של הקבלן הראשי מול חברת התשתיתבח, התשתית

 
, י חברת התשתית"המאושר ע ,י הקבלן הראשי באמצעות קבלן משנה"ביצוע עבודות תשתית ע. א

 .כקבלן משנה לקבלן הראשי במסגרת הסכם זה
 

י חברות התשתית "בכל מקרה שבו יידרש הקבלן לבצע את העבודות באמצעות קבלן משנה מאושר ע
פ ההוראות של "קבלן המשנה המאושר כקבלן משנה של הקבלן הראשי לכל דבר ועניין ע ישמש

 .המפרט המיוחד ושלעיל
פ כתב הכמויות "י חברות התשתית ישולמו ע"התשלום עבור העבודות באמצעות קבלן משנה מאושר ע

דר פ מפרט מיוחד זה בס"או ע/פ הוראות המפרט המיוחד לחברת התשתית ו"נשוא הסכם זה וע
 .לא תשולם תקורה נוספת מעבר למחירי החוזה .העדיפויות כפי הרשום ובאופן המיטבי עבור המזמין

 
י חברת "המאושר ע, או באמצעות קבלן משנה/י הקבלן הראשי ו"ביצוע עבודות תשתית ע. ב

 .בחוזה נפרד וישיר של הקבלן הראשי מול חברת התשתית, התשתית
 

בצע עבודות עבור חברות תשתית בחוזה נפרד וישיר מול חברות י  לחייב את הקבלן לאהמזמין רש
בכל מקרה שבו יידרש הקבלן לבצע את העבודות בחוזה נפרד וישיר מול חברת התשתית  .התשתית

פ ובהתאם להוראות החוזה זה ועל פי מפרטי חברות התשתית בין אם צורפו ובין "תבוצע העבודה ע
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כאשר הסעיפים הרלוונטיים לביצוע העבודות  ,יות בחוזה נפרדפ כתב הכמו"אם לא צורפו לחוזה זה וע
 .ייגרעו מהזמנת העבודה ומכתב הכמויות נשוא הסכם זה

 
כי בכל אחד מהמקרים לעיל ובכלל עבור ביצוע עבודות הכנה ותשתית עבור חברות  ,מובהר בזאת

 .לםיהיה הקבלן האחראי הבלעדי לביצוע העבודות באופן מוש ,התשתית בחוזה נפרד
 

מובהר בזאת כי אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת ובלעדית על העבודה כולה ועל התוצאה הסופית 
 .של העבודה כולה כמקשה אחת

 
 .כנדרש, ולעדכן את המזמין בכל דבר ועניין, מחובתו של הקבלן לתעד את התהליך ביומן העבודה

 
ות ההסכם והמפרט על הקבלן אום של הקבלן עם הקבלנים האחרים ובהתאם להוראיכחלק מהת

להכין לוח זמנים מפורט הכולל את שלבי הביצוע ואת מועדי כניסת ויציאת גורמי התשתית לשטח 
 .האתר לביצוע עבודתם ולשלבם עם עבודותיו תוך עמידה בלוח הזמנים המוגדר בהסכם

 
ם לרבות קבלנים בתיאום עבודתו עם כל הגורמים הרלוונטייעילה לקבלן ולא תהיה , אין, זאת ועוד

 .ועליו לקחת זאת בחשבוןאו חלק ממנה /ו ז למסירת העבודה"אחרים לאיחור בלו
או תוספת בגין עיכוב מצד גורמי התשתית האחרים /ז ו"או תביעה לאיחור בלו/לא תתקבל כל טענה ו

 .ז הינה של הקבלן"וחובת התיאום ועמידה בלו
 

, או עם גורם שלישי/ שרות עם קבלני משנה ומובהר בזאת כי עבור כל האמור לעיל לרבות התק
התיאום השילוב התזמון הבקרה והסיוע והאחריות עם ועבור קבלנים אחרים וכל גורם רלוונטי אחר 

לא יהא הקבלן זכאי לשום  ,כאמור לעיל, או גורמי התשתית/ או מטעם הרשויות ו/ מטעם המזמין ו
במחירי היחידות /תם תהיה כלולה בהצעת הקבלן או שיפוי כזה או אחר ותמור/או תוספת ו/תקורה ו

 .השונות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד
 

 . מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יבוצעו עבודות תשתית לגורמים אחרים ללא אישור המזמין בכתב
 

או /ו, באמצעותו, לביצוע עבודתם באתר,  מ עם גורמי התשתית למיניהם"הקבלן רשאי לבוא במו
ל "במכרזים בהוצאתם עבור ביצוע העבודות באתר העבודה כאשר מובהר בזאת כי הנלהשתתף 

 .בלבדבאחריותו על דעתו ועל חשבונו 
כל הסכם שייחתם ביניהם יהא ללא מעורבות המזמין בכל הקשר שהוא ובתנאי שימלא אחר ההסכם 

העבודה נשוא הסכם  זה מסמכיו ונספחיו תוצריו חובותיו ואחריותו של הקבלן כלפי המזמין לביצוע
 .זה

 
מובהר בזאת לקבלן כי הוראות ההסכם והמפרט המיוחד יחולו גם בכל מקרה שהקבלן יבצע את 

 .עבודות התשתית עבור גורם תשתית זה או אחר
 

שבו יידרש הקבלן לתאם את עבודותיו עם  קבלנים אחרים העובדים  בכל מקרהמובהר בזאת כי 
י המזמין בהזמנת העבודה אך משפיעה באופן "עבודה שהוגדר עאו שתשתיתם אינה בשטח ה/בסמוך ו

לא יזכה הקבלן לשום תמורה וכל התיאום וכל או עקיף על עבודות הקבלן ושטח העבודה /ישיר ו
היחידה השונים שבכתב  בהצעתו ובמחירי מכרז זה יכללו /הדרוש לביצוע עבודותיו נשוא הסכם 

 .הכמויות ולא ישולמו בנפרד
 
קבלן ( או קבלנים מטעם המזמין/ י חברות התשתית ו"עבודות הכנה ותשתית ישירות עביצוע  .2

  ) ממונה 
 

כוללת עבודתם של קבלנים אחרים בין אם אשר  תכולת העבודה תקבע על ידי המזמין בכל מקרה שבו 
או כל גורם אחר /ואו גורמי התשתית /הקבלנים מטעם המזמין ובין אם הקבלנים מטעם העירייה ו

 בהזמנת העבודה י המזמין"ובשטח שהוגדר ע התשתיות שלו דורשות טיפול במסגרת עבודות הקבלןש
גורמי / י הקבלנים האחרים "יבוצעו העבודות ע י הגורם האחר"ישירות עוהעבודות מתבצעות 

חובתו ואחריותו של הקבלן לתאם שמובהר בזאת באחריותם המקצועית המלאה כאשר מהתשתית 
הינם מבצעים את הדרוש ר ולסייע לעבודתם וחלה עליו החובה והאחריות לוודא כי לשלב לתזמן לבק

 .פ תכנון ובתוואי המתוכנן"ע
 

מחובתו ואחריותו של הקבלן להגיש להם סיוע בעת הצורך ולא להפריע למהלך התקין של , כן כמו
 .עבודתם בשטח העבודה
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פ המתוכנן ולאשר את הסימון מול "עבאחריות גורם התשתית לסמן את תוואי התשתית , לצורך כך

אישור לביצוע  זמיןמודד הקבלן לאחר שהקבלן יאשר בכתב כי הסימון תואם את המתוכנן ייתן המ
 .לאחר שבדק את הדברים

במשך ביצוע העבודה יוודא הקבלן כי גורם התשתית אינו סוטה מהתוואי המיועד לו ויערוך בקרה על 
בכל מקרה של בעיה כזו . 'פגיעה בתשתיות וכו, החפירה, המילוי ,אופן ביצוע העבודה וחומרי העבודה

ה בתיאום עיגורם התשתית לצורך פתרון הב מזמיןאו אחרת עם גורם התשתית יפנה הקבלן אל ה
 .ובשיתוף מלא של המזמין

לתשתית שבוצעה ) AS MADE(עם סיום העבודה ידאג הקבלן לקבל מגורם התשתית את תכנית העדות 
 .שמחובתו למסור בסוף העבודה עבור כל המערכות) AS MADE(תה בתכנית העדות לצורך הטמע

 
על לאור האמור לעיל מובהר בזאת כי אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת ובלעדית על העבודה כולה ו

כל עוד הוגדר כקבלן ראשי ובתחום העבודה  התוצאה הסופית של העבודה כולה כמקשה אחת
 .לנים אחריםי קב"מבוצעות עבודות ע

 
תחול האחריות על הקבלן ולא תתקבל כל ' או שקיעה בכביש וכד/בכל מקרה של נזק כזה או אחר ו

טענה על ביצוע לקוי של קבלן אחר הואיל ומחובתו ואחריותו של הקבלן לבקר את עבודתם של 
 .למעט אם נאמר אחרת במסמכי המכרז, פ המתוכנן "ע, הקבלנים האחרים ולוודא את הביצוע

 
 .כנדרש, בכל דבר ועניין זמיןולעדכן את המ, מחובתו של הקבלן לתעד את התהליך ביומן העבודה

 
אום של הקבלן עם הקבלנים האחרים ובהתאם להוראות ההסכם והמפרט על הקבלן יכחלק מהת

להכין לוח זמנים מפורט הכולל את שלבי הביצוע ואת מועדי כניסת ויציאת גורמי התשתית לשטח 
 .יצוע עבודתם ולשלבם עם עבודותיו תוך עמידה בלוח הזמנים המוגדר בהסכםהאתר לב

 
בתיאום עבודתו עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות קבלנים עילה לקבלן ולא תהיה , אין, זאת ועוד

 .ועליו לקחת זאת בחשבוןאו חלק ממנה /ו ז למסירת העבודה"אחרים לאיחור בלו
או תוספת בגין עיכוב מצד גורמי התשתית האחרים /ז ו"חור בלואו תביעה לאי/לא תתקבל כל טענה ו

 .ז הינה של הקבלן"וחובת התיאום ועמידה בלו
 

לרבות כל נושא  עבור התיאום השילוב התזמון הבקרה והסיוע והאחריות עם ועבור קבלנים אחרים
כל בור עהבטיחות באתר והסדרי התנועה ושאר התחייבויותיו כקבלן ראשי על כל המשתמע מכך 

 ,כאמור לעיל, או גורמי התשתית/ או מטעם הרשויות ו/ אחר מטעם המזמין ומשנה / קבלן ממונה 
 קבלן ממונה/ מעבודות גורמי התשתית %6תקורה בשיעור של / הא הקבלן זכאי לתמורה י )2סעיף (
תחום ב, )תקורת קבלן ראשי הגדר ממותגת או רגילה שלא תשולם עבור –למעט קבלן גידור לאתר (

 ולא מהיקף העבודה הכללי של גורם התשתית(שהוגדר בהזמנת העבודה ) בלבד(עבודתו של הקבלן 
  ).כבילההלרבות 
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 אור העבודהית
 
 אור העבודה ית 21.00
 

בוריות תשתיות צי, בותושבילים ורח מדרכות ת כבישיםביצוע עבודות סליל, בין היתר, העבודה כוללת
 .גינון והשקיה ,עבודות פיתוח ,עיליות ותת קרקעיות

 .זור העבודה המוגדרי הקבלן בא"ותו בכל מקום שהופר עכמו כן החזרת המצב לקדמ
 

 סוגי העבודות 31.00
 

  את העבודות הבאות ,בין היתר, כוללות במסגרת מכרז זה העבודות להם יידרש הקבלן
 :)במחירי היחידה אינם כלולות םדה שבכתב הכמויות ובין אם הכלולות במחירי היחי הםבין אם (
 

 .עבודות התארגנות גידור ושילוט •
 .עבודות מדידה וסימון •
 .עבודות ניקוז השטח •
 .הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע •
  .עבודות איתור מיקום תשתיות קיימות •

 ).בורות גישוש, תיאום עם גורמי תשתית(
 .ופינוי פסולת פירוק, עבודות הכנה •
 .עקירת כריתת והעתקת עצים •
דיפון חפירה לצורך תימוך  כולל, מכל סוג שהוא לרבות תעלות חציבה או/ו חפירה, עבודות עפר •

 .CLSM -או מ/או ממילוי מובא ו/מילוי חוזר והידוק מחומר מוחזר ו, פינוי חומר. ועבודה
 .מ"או אגו/ ו עבודות תשתית מצעים •
 .עבודות אספלט •
 .עבודות ריצוף לרבות אבני שפה •
 .תמרור ושילוט, עבודות צביעה •
 פילריםוניקוז לרבות תאים , בוב, מים , רמזורים, בזק, תקשורת, תאורה ,תשתיות חשמל •

 ומרכזיות
 .עבודות בטון לרבות קירות גדרות ומדרגות •
 עבודות איטום •
  גדרות ומעקותמצללות לרבות חרש  מסגרותנגרות ועבודות  •
 .גינון והשקיה עבודות •
 ריהוט רחוב •
 )מצבים זמניים וסופיים(עבודות סימון כבישים וצביעה  •

 
 

  גבולות העבודה 41.00
 

  .מטרופולין ירושליםבכל הינם גבולות העבודה 
 . לפי העניין בצו התחלת העבודה ואבהזמנת העבודה באופן פרטני כל עבודה ועבודה יוגדר  תחום
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 תנאים מיוחדים והגבלות בתנאי העבודה, ויקטמיקום הפר 51.00
 

מגורים  יתבצע בסמיכות לאזורעשויה לעיתים לההעבודה ו של הקבלן מופנית לכך שבת לימתשו
 ,במרכזי קניות ובמרכזים וריכוזים מסחרייםחנויות ובתי עסק , אזורי תעשייה ומסחר, מיםקיי

מחובתו ואחריותו של הקבלן לגלות . אנתלעיתים סו ,רכבלתנועת כלי , לתנועת הולכי רגל פעילה
לנהל את העבודה לך התקין של הרחוב והמשתמשים בו רגישות לפגיעה מינימאלית ככל האפשר במה

ת המשך מרקם החיים תתנהל בשלבי ביצוע שיאפשרו אכך שולהעמיד את האמצעים הדרושים 
  .הקשור לעבודה במישרין ובעקיפיןהקרוב ו ובכל מקום השגרתי ברחוב

עבודות מסוימות או חלק מהם יבוצעו בעבודות ידיים בלבד ובתנאי גישה על הקבלן לקחת בחשבון ש
 . 'מסחרי וכד/ קרבה לשטח עירוני עקב ה, קשים

 
בכל שטח העבודה ולא עלולה להיות מוגבלת ולא מובטח לקבלן שימוש  מובהר בזאת לקבלן כי עבודתו

לדאוג בכל עת למעברים בטוחים מוטלת החובה על הקבלן . הרחובאו /ו ברוחב המלא של הדרך
 .הסדרי התנועהונות בהתאם להיתרים ולרישיסדירה להולכי רגל ולאפשר תנועת כלי הרכב 

 
היחידה השונים בכתב הכמויות  הקבלן ובמחיריבהצעת כלול כל האמור לעיל יהיה מובהר בזאת כי 

  .ולא ישולם בנפרד
 

 : בשלבים ובהפסקותבקטעים עבודה 
החלטת פ "עבשלבים ובהפסקות בקטעים לא רציפים  ובוצעויייתכן העבודות תשומת לב הקבלן כי 

פ שיקול דעתו "או מכל סיבה שהיא ע/ו תנועת הרכבים ושגרת החיים במקום ,תנאי השטח, המזמין
טפול  לרבות, ןכלשה ותהפסקות ברצף העבודה מסיבמובהר בזאת בנוסף כי ייתכנו  .של המזמין

 . 'קבלנים אחרים וכד ,אחרים כגון חברות תשתיתי גורמים "במערכות אחרות ע
למחירים  לא יהיו סיבה לתוספת, כאמור, בודההפסקות ברצף העעבודות בקטעים לא רציפים ו

 .בחשבון אלו יםדבר כולליםהקבלן ורואים  את מחירי היחידה בהצעתו  שבהצעת
 

, תחבורתיים, יקבע בכפוף לשיקולים הנדסייםי ח הזמנים לביצוע העבודהוול סדר ביצוע העבודה
לתוספת תשלום בעבור קושי  או תביעה כלשהיא ולא תתקבל כל טענה פ הנחיות המזמין"ע ועירוניים

וכל העלויות הכרוכות במילוי האמור לעיל  ,ב"ז צפוף וכיוצ"התארגנות כזו או אחרת או לו כזה או אחר
היחידות השונות  בהצעתו ובמחירי ותמורתם כלולה  יחול על הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בנפרד

  .עבודות לילה, לרבות שבכתב הכמויות
 

 מרים לאתר אספקת חו 61.00
בשלבים ובהפסקות  כל ההגבלות הקשיים וסדר ביצוע העבודות בקטעיםעל הקבלן לקחת בחשבון את 

העלולים להיות בעבודה זו או אחרת בכל הקשור להזמנת ואספקת החומרים לאתר העבודה ובעיקר 
ם לקצב על הקבלן להביא לאתר את הכמויות הדרושות לו לביצוע העבודה בהתא. בכל הקשור לריצוף

 . והתקדמות העבודה והאפשרות לביצוע העבודה ברצף
או הובלה כפולה /או שמירה ו/לא יפצה ולא ישלם עבור הוצאות אחסון ומובהר בזאת כי המזמין 

 .אל האתר ובתוך האתר עבור החומרים ,מחוץ לאתר
   

 תיאום הביצוע 17.00

או בעקיפין /ר בביצוע העבודה במישרין וכל גורם רלוונטי הקשועל הקבלן לתאם את עבודותיו מול 
, חברות התשתית ,מנהלת האזור, השכונהמנהלת , על מחלקותיה ואגפיה עירייה, משטרה לרבות

יקבל מכל אחת פ היתרים ורישיונות ש"יו לפעול עוכיוצא בזה ועלרשויות השונות חברות עירוניות ו
 . ואחת מהרשויות הרלוונטיות
בשטח ייתכן ויעבדו קבלנים אחרים וכי עליו לשלב את עבודתו לתאם  מובא לתשומת לב הקבלן כי

 .ולתזמן אותה גם עם גורמים אלו
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מחובתו ואחריותו של הקבלן , כל גורם שהוא, י אחרים"בכל הקשור לתשתיות שיבוצעו ע, יתרה מזו
ם לתאם ולתזמן את עבודתם ולהגיש להם סיוע בעת הצורך ולא להפריע למהלך התקין של עבודת

 .בשטח העבודה
או מטעם הרשויות / עבור התיאום והתזמון עם קבלנים אחרים וכל גורם רלוונטי אחר מטעם המזמין ו

  ."קבלנים אחרים"בפרק יחולו התנאים כפי הרשום או חברות התשתית / ו
בתיאום עבודתו עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות קבלנים עילה לקבלן ולא תהיה , אין, זאת ועוד

 .ועליו לקחת זאת בחשבוןאו חלק ממנה /ו ז למסירת העבודה"רים לאיחור בלואח
 

היחידה השונים בכתב הכמויות  הקבלן ובמחירימובהר בזאת כי כל האמור לעיל יהיה כלול בהצעת 
 .ולא ישולם בנפרד

 

 רשיונות אגרות ואישורים 18.00
 

 .כתב מטלהעבור כל עבודה וכל יצוע שיונות והאישורים לבימחובתו של הקבלן להמציא את כל הר
תשלום מיסים ואגרות , קבלת רישיונות והיתרים, הקבלן ימלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות

למען  .הפצת פליירים והודעות לתושבים, לגורמי תשתית או/גרות עירוניות ומכל סוג שהוא לרבות א
 .לא יהיה זכאי להחזר כלשהואהוא ול על הקבלן תחואו פסולת אגרת שפיכת עפר  ,הסר ספק
 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד ותהשונ ותבמחירי היחידובהצעתו כלולה  אמור לעילהתמורה ל

 
  .י המזמין"ישולמו בנפרד עתשלום עבור פיקוח לגורמי תשתית 

 
שוטרים /עבור פקחיםיישא בתשלום זמין המ –פקחים או שוטרים תשלום עבור בכל הנוגע ל

 2-לא יותר מוזאת עבור , הנדרשים לפי היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים בלבד
שיידרשו לפי היתר הפניה או שוטרים או ה פקחיםמספר הככל ש .שוטרים לכל פרויקט/פקחים

רבות במקרה בו ל( תחול על הקבלן הנוספת עלותה ,הסדרי התנועה המאושרים יעלה על שניים
  .)ינוכה מהסכומים המגיעים לקבלןו, מוריהיתבצע דרך התשלום בפועל 

 
 עבודות סדר עדיפויות לביצוע 19.00

 
את הזכות לקבוע ואף לשנות את סדרי העבודה לביצוע לגבי כל סוגי העבודות  ושומר לעצמ מזמיןה

על הקבלן לקחת בחשבון כי אופי העבודה הוא כזה .'להורות על עבודה במקביל וכד, לדחות, להקדים
 .שהעבודות עשויות שלא להתבצע ברצף ובמקטעים נפרדים

בגין האמור  ות השונותהיחידים במחירי או טענה לתוספת כלשהיא לרבות שינוי/לא תוכר כל תביעה ו
 . לעיל

 

 מניעת הפרעות 02.00
 

על הקבלן לקחת בחשבון עבודה בכל תא שטח בתחום גבולות העבודה כהגדרתם לרבות קשיים ושלבי 
עבודות  ייתכן ויבוצעווכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבודתו עבודה צפויים מכל סוג ורמה 

 .או בהשפעה על תחום עבודתו/בתחום עבודתו ו לנים אחריםי קב"אחרות ע
 

 כולל, נזכרת לעיל במינימום הפרעותהעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות 
ל הדרוש למילוי סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכ ,חוק השגת כל האישורים הדרושים על פי

 .התחייבותו זו
תאום עם הקבלנים לרבות ה שייקבע עבור כל עבודהבודה לפי לוח זמנים הקבלן מתחייב לבצע את הע

 . האחרים העובדים באתר ובהתחשב עם צרכיהם
 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים 
יכולתו למנוע  ולעשות  כמיטב העבודהזמן במשך כל  ,בממשק עם האתר, ומחוצה לו העבודה באתר

 . תקלות והפרעות מכל סוג שהוא
 

מים : בכל אותם מקרים שבהם יידרש הקבלן במסגרת עבודה להשבית מערכות שירות פעילות כגון
ב העלולות לשבש את שגרת החיים במקום העבודה ובסמוך לו באחריות הקבלן "ביוב חשמל וכיוצ

ימים  3מהשבתה זו על ההשבתה הצפויה  ליידע את התושבים הישירים והעקיפים העלולים להינזק
לרבות , עיריית ירושליםאו בכל דרך אחרת מקובלת הנהוגה ב/ בפליירים לתיבות הדואר וקודם לכן 
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הדיוור התאום וההודעות יהיו באחריות הקבלן כאשר הפרסום בעיתון והוצאת  .'פרסום בעיתון וכד
יחסי ציבור ' קבלן לתאם את הוצאתם מול מחעבור הפליירים יידרש ה .י המזמין"פליירים ישולמו ע

 ). רלוונטית אחרת' או כל מח( עיריית ירושליםב
 

בכל מקרה יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן ולא ישולם על כך מובהר בזאת כי כל עבודות התיאום 
 .בנפרד

 
ורה שיש בה  או  ציוד בצ/כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים  ו

לחסום דרכים או לפגוע במתקנים , כדי להפריע  לתנועתם החופשית של כלי הרכב מכל סוג שהוא
 .קיימים

או  הסרת החסימה /לרבות עלות סילוק ההפרעה ו, ישא בכל עלות שתגרם עקב כךיהיה ויעשה  כך 
 .הפגיעה ןאו תיקו/ו

 
, שוטרים בשכר, הצבת עובדים, פנסים, דגלים, י התקנת שלטים"הקבלן ידאג לבטיחות התנועה  ע

 .ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה, לפי הצורך' מעקות וכו, בניית גדרות
 

לרבות תנועת באחריות הקבלן להבטיח בכל  שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית 
אותם כל של  ולהתקין שילוט וכל אביזר אחר הנדרש לבטיחותם בכל האתר בעלי מוגבלויות

יעמדו בתקנים ובתקנות הנגישות התקפים לעת ' כל האביזרים השילוט וכד. המשתמשים בדרך
 . התקנתם

ואחריותו חלק מחובתו  ולא ישולם לקבלן בנפרד והינ ,במידה ויידרש, נגישות ביועץשימוש העל 
שבכתב  ותהשונ ותהיחיד בהצעתו ובמחירי לכלול את האמור למניעת מפגעים כאמור ועליו לבטיחות ו

 .ולא ישולמו בנפרד הכמויות
 

פ דרישת המזמין לרבות "גדרות מכל סוג שיידרש עיציב הקבלן , בין היתר, להבטחת תנאי הבטיחות
י התוכנית המאושרת "מעקות ואביזרי תנועה עפ, גדרות הולכה, מיתוג ,  בטיחות, גדרות הפרדה

 .פ היתר מטעם משטרת ישראל"להסדרי תנועה וע
י המשטרה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק "המאושרים עהתנועה  צוע הסדריבי

 . בשטח העבודה ובשטחים המשיקים אליו או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו /שיגרם לאדם ו
ולפי הסדרי התנועה  עבודהבהתאם לשלבי הבצוע של ה, תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת

 . םשבכל אחד מהשלבי
 

 ,פירה הקבלן ינקוט בכל האמצעים להקטנת מטרדים לציבור כגון הרטבה קבועה של חומרי מילוי וח
 .'ביצוע עבודות בכלים קטנים או בידיים וכוה "שטיפת גלגלי המשאיות וכלי הצמ

היחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת כל האמצעים למניעת האבק לא ישלמו בנפרד ותמורתם כלולה 
 .הכמויותהשונות שבכתב 

 
:  על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת האישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים כגון

 .לרבות תיאום איתם וכל גורם אחר רלוונטי לעבודה זו, העירייה, המשטרה, משרד התחבורה
 בהצעת ותכלול וכל הדרוש למילוי התחייבויותיו ביצוע דרכים עוקפותל לרבות "הבטחת תנועה כנ

' ר-הסדרי התנועה ישולמו בנפרד( .בנפרד ליהםולא ישולם ע ותהשונ ותהיחיד הקבלן ובמחירי
 ")הסדרי תנועה"הרחבה בפרק 

 
הקבלן בהצעת  יכללו, עבודות לילהבלרבות  ,ם אלומילוי תנאילכל ההוצאות הנוספות הכרוכות 

 . ולא ישולם עבורן בנפרד ות השונות בכתב הכמויותהיחיד ובמחירי
 

למניעת לבטיחות ויוכרו כל תביעות  של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  לא
 .הפרעות

 
בכפוף לדרישה  תכנון אישור וביצועהינם באחריותו הבלעדית של הקבלן לרבות תכניות הסדרי תנועה 

 .וכל גורם רלוונטי אחרהעירייה , או הנחיות המשטרה/ספציפית בשטח ו
 

היחידות השונות  הקבלן ובמחיריבהצעת בנפרד ותמורתם כלולה  ור לעיל לא ישולםעבור כל האמ
 .אלא אם נכתב אחרת במפורש שבכתב הכמויות

  "הסדרי תנועה"הרחבה בפרק ' ר-בנפרד הסדרי תנועה ישולמו 
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  מזג אוויר 12.00
 

קפם וללא שינוי זה יישארו בת הסכם/ מודגש בזאת במפורש כי מחירי היחידה וכל תנאי מכרז
לקבלן . ושלג בין אם העבודה מבוצעת בקיץ בתנאי יובש ובין אם מתבצעת בחורף לרבות גשמים

או בעקיפין /לא תהיה עילה או זכות לתביעה כלשהיא כסף או זמן ביצוע שנובעות במישרין ו
ביצוע ולעל הקבלן להיות ערוך עם ציוד ורכב מתאים לתנועה , לאור האמור. מתנאי מזג האוויר

 .כל מזג אווירבהעבודה 
 

 .האמור הינו בכפוף לכל הוראות הבטיחות הנגזרות מכך
 

 תנאי קרקע 22.00
 

תגלו במהלך ולשכבות הקרקע שי בגבולות העבודה  העבודה יאחראי לתנאי הקרקע באתר ואינ מזמיןה
צוע העבודה או עלות להשלכות שיהיו לקבלן ולבי/ישא בשום מקרה בכל אחריות ויהעבודה ולא 

 .באתר
מקבל על עצמו הוראה זו מראש וללא כל זה רואים את הקבלן כמי ש הסכם/בהגשת הצעה למכרז

מכל אחריות  מזמיןשחרר את המהקרקע וכל ההשלכות הנובעות מכך לעבודתו ו לאופי וסוג תנאי 
 .וטענה באשר היא

 
 ועובדים בטלת ציוד 32.00
 

ואופי העבודה הנדרשים בכל , קצב, הנדרש לפי הכמותהעובדים ומספר הקבלן יביא לשטח את הציוד 
 .עבודה ועבודה ולכל זמן וזמן

מכל  או בטלת עובדים/ו או עבור בטלת ציוד/לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים ו
 .סיבה שהיא

 
 אישור שלבי העבודה 42.00
 

העין נדרש לקבל אישור מקדמי לפני הכיסוי להיות מכוסה וסמוי מן כל שלב משלבי העבודה האמור 
 . י אחד השלבים הבאים אחריו"לפני שיכוסה ע זמיןי המ"ע

  כי על הקבלן לתעד את אותו השלב לפני הכיסוי במדידת עדות, מובהר בזאת
)AS MADE( במהלך  יב למסורהסופיות שהקבלן מחוהחלקיות ות ובצילום כחלק מתכניות העדו

 .ובסוף העבודה
או שלב שיכוסה ללא אישור ייחפר ויגולה בשנית ויתועד כאמור לשביעות רצונו של / מנט וכל אל

 . זמיןהמ
מובהר בזאת כי ההוצאות והתשומות הכרוכות בחפירה ובגילוי החוזר לא ישולמו לקבלן ויהיו על 

 .חשבונו
בו כדי לגרוע או כל שלב משלבי העבודה לא יהיה /לכיסוי האלמנט ו זמיןמובהר בזאת כי אישור המ

הסכם מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב ביצוע העבודות של הקבלן בהתאם ל
 .או לכל חלק ממנה/או לעבודה בכללותה במצבה הסופי המושלם ו/לשלב שאושר ו ולמסמכי המכרז
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 לוח זמנים
 

 ונהלי עבודה לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה 25.00
 

 .אותו במלואו של ההסכם והקבלן נדרש למלאו נדבך עיקרי קופת הביצוע לעבודות הינלוח הזמנים ות
 

 .י המזמין במסגרת הזמנת העבודה"לוח הזמנים לביצוע כל עבודה ועבודה יימסר לקבלן ע
הינו עם  העבודהצו התחלת העבודה וסיום מועד קבלת הינו  לביצוע כל עבודהתחילת לוח הזמנים 

 .בהתאם לאמור בחוזה הקבלנים מהמזמיןקבלת תעודת השלמה 
 

 . פ הזמנת העבודה בלוח בזמנים שהוקצב לה"חובתו של הקבלן לבצע כל עבודה ועבודה עמבאחריותו ו
 

הקבלן מתחייב לבצע כל או בחפיפה כלשהיא /עבודות לביצוע במקביל ו' בכל מקרה שנמסרו לקבלן מס
ולא תתקבל כל טענה  בין העבודות כלשהיאללא תלות  לה בלוח הזמנים שהוקצבבנפרד  כתב מטלה

  .מסוג זה
 

 .לוח זמנים שונהפ שיקול דעתו הבלעדי ל"ע, יחליט המזמיןאלא אם  ,הרשום מטה תקף לוח זמנים
 

,  המזמין רשאי להתייעץ עם הקבלן ומאידך גיסא רשאי הקבלן לערער על לוח הזמנים בהזמנת העבודה
לא יהיה חייב הוא אך בכל מקרה תהיה החלטתו של המזמין סופית ו, העבודהלפני הוצאת צו התחלת 

 .לנמק את החלטתו
 

עקרונות יהיו בהתאם לנוהל ביצוע העבודה ומשכה , אלא אם כן נקבע אחרת על ידי המזמין
  :המפורטים להלן

 
תחום  ,ההעבוד גדיר את מקוםיש דנפר "כתב מטלה"לקבלן עבור כל עבודה ועבודה יוציא המזמין 

וכן כל  ,היקפה ולוח הזמנים לביצוע העבודה, לביצוע תנאים מיוחדים, תכולת העבודה, העבודה
או בכל , למסמך מוקדמות זה 'נספח אכתב המטלה יהיה בנוסח המצורף כ .דרישה אחרת של המזמין

 .נוסח דומה אחר שיוציא המזמין או מי מטעמו
 

או למכרז  ,לעיון(יצוע או בסטטוס של לפני ביצוע לווה בתכניות לבכתב המטלה יבמידת האפשר 
 .להשלימו הקבלן יהיה עלאשר לרבות תכנון תנועה ) ב"כיוצ

 
מערכות התשתיות התת קרקעיות כי המידע הכללי והפרטני ובין היתר  ,מובהרלמען הסר ספק 

בתכניות הטופוגרפיה מסומנות /או תכניות המדידה העבודה תחוםאו ב בתוואי והעיליות שיסומנו
אינפורמטיבי בלבד ובא לשתף את הינו  ,אם קיים ,הסימוןכש, סומנו כללילא שבאופן חלקי בלבד או 

אינו מדויק מבחינת שלמות על אף שייתכן שמידע זה , עם המידע הקיים אצל המזמין בתום לבהקבלן 
כדי לשחרר ר האמוכי לא יהיה במידע  ,מובהר. התשתיות הקיימותוהמידע וסימון מיקום המערכות 

ולא , לבצע בדיקות מטעמו טרם תחילת ביצוע העבודות בפועלזה  הסכםפ "מחובותיו עהקבלן את 
 .בהקשר זה המזמיןי "סופק לו ער שאבקשר למידע מצדו תביעות דרישות או תוכרנה כל 

 
 תנאי השטחש, בין היתר, וודאלסייר בשטח טרם תחילת העבודות ול וחובתמוהקבלן באחריות 

 גישה, ואחרים םמוניציפאליירכבי שירות , פריקה וטעינה, יםרכב, הולכי רגלעבור  ושי הדרךשימו
, מטרדים, לרבות דרכי גישה, ברורים לו העבודההדרושים לביצוע תנאים וכל ה לרכבי חירום ובטחון

  .גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח
   

להעריך וז לביצוע העבודה וכן לציין "להכין לו קבלןשל ה באחריותו וחובתו ,עם קבלת הזמנת העבודה
וכן את הצפי והצורך , במידה וקיימים, בפני המזמין את כל הבעיות והקשיים הצפויים בביצועה

פקחי תנועה או פקחים מטעם חברות התשתית לצורך / בשוטרי תנועה , לשימוש בהסדרי תנועה
ח את לומזמין לאישור היגיש הקבלן , מנת העבודהאלא אם כן צוין אחרת בהז .היערכות המזמין

 .הזמנת העבודהקבלת מועד מ ימים 3תוך בוזאת , כאמורו יתווכן את הערכ הזמנים
 

צו "יוציא המזמין , הערכות הזוכה והתייחסותו להזמנת העבודה, ח הזמניםעם אישור המזמין ללו
רת צו התחלת עבודה אינה מותנית העבכי , ובהרמלמען הסר ספק  .לביצוע העבודה "התחלת עבודה

 תתהמזמין רשאי ל הימים ממועד קבלת הזמנת העבודה יהי 3ובחלוף , סות מהקבלןחיבקבלת התי
 .כנדרשהתקבלה מהקבלן התייחסות  לקבלן צו התחלת עבודה אף אם לא

 



 24 

ה מכל עם קבלת צו התחלת העבודה יפעל הזוכה להוצאת כל האישורים וההיתרים לצורך ביצוע העבוד
 .גורם רלוונטי ויבצע את העבודה עד לסיומה לשביעות רצונו של המזמין

 
הכספי  הבהתייחס להיקפ, ממועד מתן צו התחלת עבודהתקופות הביצוע להלן  ,בהיעדר הנחיה אחרת

 :)הכוונה לימים קלנדריים – "ימים("שתימסר לקבלן  עבודהשל ה
 

 .צו התחלת העבודהמתן מיום  ימים 7 – ח"ש 20,000עד עבודה בהיקף  •

 .צו התחלת העבודהמתן מיום  ימים 14 – ח"ש 50,000עד עבודה בהיקף  •

 .צו התחלת העבודהמתן מיום  ימים 28 – ח"ש 100,000עד עבודה בהיקף  •

 .צו התחלת העבודהמתן מיום  ימים 50 – ח"ש 200,000עד עבודה בהיקף  •

 .צו התחלת העבודהמתן מיום  ימים 65 – ח"ש 300,000עד עבודה בהיקף  •

 .צו התחלת העבודהמתן מיום  ימים 75 – ח"ש 400,000עד עבודה בהיקף  •

 7בתוספת  ,צו התחלת העבודהמתן מיום ימים  75 –ח "ש 400,000מעל של  ףהיקעבודות בב •
 .ח נוספים"ש 100,000ימים עבור כל 

 
למתן צו שיידרש הקבלן לבצע קודם ההכנות ההתארגנויות ועבור כל כי , למען הסר ספק מובהר

כלולה במחירי  התמורה בגין כךו, לו דברלא ישולם תחילת ביצוע העבודות בפועל התחלת עבודה ו
 .ובמחירי הפרויקטים השונים שיימסרו לביצוע במסגרת המכרז היחידות השונות שבכתב הכמויות

דבר היא אולם בסופו של , התארגן ונערך לביצועה, כתב מטלהגם במקרה בו הקבלן קיבל , הווה אומר
הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין , מכל סיבה שהיא, לא מומשה ולא יצאה אל הפועל

 . ההיערכות וההתארגנות
 

, העניין ל פיע ,להשתנות בהתאם להחלטת המזמיןהנזכר לעיל עשוי כי נוהל ביצוע העבודה  ,מובהרכן 
 . יפוי המציע בשום מקרהללא צורך בנימוק או שושיקול דעתו הבלעדי  ל פיהנסיבות או ע

 
 עבודות דחופות

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא , וכחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה, על אף האמור לעיל
עבודות לתפיסת , בין היתר, כאשר העבודות בתחום הגדרה זו יהיו עבודה דחופהביצוע הוראת לקבלן 
או כל עבודה אחרת /או עבור אתרא קדישא ו / עבודות עבור רשות העתיקות ו, עבודות גידור, חזקה

 .י המזמין כדחופה"שתיקבע ע
לכל  ,שעות 48תוך לו יהיה על הקבלן להתארגן לביצוע העבודה עבור עבודות א, ככל שלא צוין אחרת

 .מרגע קבלת ההודעה מהמזמין, היותר
לא תשולם , כךזמן ההתארגנות הקצר וכל הכרוך בעבור בות מובהר בזאת כי עבור עבודות אלו לר

או כל תשלום נפרד ותמורתה כלולה במחירי היחידות השונות שבכתב תוספת תשלום  כללקבלן 
 .  הכמויות

 .של ההסכםנדבך עיקרי עשויות להיות עבודות דחופות אלו כי , מובהר
 

 הבהרות נוספות
על כי בשל אופי ההסכם ותנאי השטח ייתכן ויהא  ,ט מיוחד זהכאמור בהוראות מפר, מובהר בזאת

 . י המזמין"לפי סדר העדיפויות שיקבע מפעם לפעם ע ,בקטעים ובשלביםלבצע את העבודה  הקבלן
 .ובין קטע לקטע בין שלב לשלב הפסקות עבודהיתכנו במקרים מסוימים אף י

צוע העבודה יידרש הקבלן להעמיד את כל על מנת לעמוד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן לסיום בי
 .ז שנקבע"לובבזמן והעבודה האמצעים וכל המשאבים לצורך סיום 

" בשני ראשים"או /במקומות שונים ו, במקבילמקומות ' בתחום העבודה במס יידרש לעבודלצורך כך 
ימים  שישה, 'וכדאו עבודות יום ולילה / במשמרות כפולות ו תחום העבודה/ משני קצוות האתר

  .על פי הוראות המזמין, בשבוע
 

, חפירה, ה"כלי צמלצורך עמידה בלוח הזמנים  ,כאמור דרישות המזמיןמובהר בזאת לקבלן כי עבור 
לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא , כאמור, ' וכד הפועלים' הגדלת מס, כפולים י עבודהצוות, שינוע
לרבות בנפרד  ולא תשולם ות שבכתב הכמויותהיחידות השונ בהצעתו ובמחירי לכלול אותה ועליו 

 .עבודות לילה
 .והרשויות הרלוונטיות אישור מקדמי של המזמין דורש אופן החשת ביצוע העבודה
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לא יזכה את הקבלן בכל תוספת  ,מלכתחילה גם במקרה של קביעת לוח זמנים קצרמובהר בזאת כי 

ל "ועליו לכלול את התמורה עבור הנ' וכואו שיפוי עבור הגדלת תשומות אנשי הצוות והכלים /ו
  היחידות השונות שבכתב הכמויות בהצעתו ובמחירי 

 
 .בחשבון בקביעת הצעתואת האמור לעיל על הקבלן לקחת 

 
 ז והפעילויות לביצוע"הצגת הלו
 באמצעות תכנת " גנט"בשיטת וממוחשב  מפורטח זמנים יגיש הקבלן לו העבודה תלפני תחיל

 MS PROJECT י "ע' וכדומגבלות פינוי מטרדים , עיכוביםקשיים  ,שלבים, כלול את כל הפעילויותשי
אלא אם , העבודהביצוע עבור  ,לרבות עבודתם של קבלנים אחרים ,י המזמין"או ע/ גורמים עירוניים ו

 .הורה המזמין אחרת
  

לביצוע , העבודההזמנת ממועד  ימים 7למזמין תוך  לוח הזמנים המפורט יוגש, אמור בהסכםעל אף ה
 .העבודה כולה

 
לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע ויקיף את כל השלבים והתהליכים של הביצוע לרבות 

תוך שילוב העבודה עם קבלנים אחרים ,  עבודה במקביל, מעברים בין שלבים, אספקת החומרים
 . הפועלים בשטח

 
ש ויצורף לחשבונות החלקיים המוגשים על ידי ויעודכן מדי חוד" גנט"יוכן לפי שיטת הזמנים  לוח 

 .תנאי לקבלת החשבון והעברתו לתשלוםמסירת מעקב ההתקדמות בכל חשבון הינה  -הקבלן
 

 .ן והינו כלי לניהול ומעקב עבורומובהר בזאת כי לוח הזמנים לא יחייב את המזמי
 

ולא יחולו על הקבלן  ל האמור לעילכנת לוח הזמנים המעקב העדכון וככל ההוצאות הכרוכות בה
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות בהצעתו ובמחירי ישולמו בנפרד ועליו לכלול אותם 

 
 :הבהרה

בזה כפי המפורט א וכיוצ סגר בשטחים וכן הפסקת עבודה בשל חגים שבתות ימי שבתון חול המועד
ולא יוכרו כעילה " יוןכח על"לא יוכרו כ" ועבודות בשעות חריגות עבודות לילה, שעות עבודה" בפרק

 .לפיגור בלוח הזמנים לביצוע העבודה
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 עבודות שונות
 
 עבודות תכנון ביצוע 62.00
 

במסגרת מכרז זה יידרש הקבלן לתכנן חלק מעבודותיו בין אם העבודה היא במסגרת תכנון וביצוע 
/ תמהעבודוכתוצאה  הנגזרות וביצוע י המזמין ובין אם עבודות תכנון"מסרו לו עיש

 .במכרז זההמוטלות עליו השונות  בויותיהתחי/המטלות
לבצע אלמנט כזה או אחר בשיטה אחרת מזו המפורטת  ,ביוזמתו, בכל מקרה שבו יבקש הקבלן, בנוסף

יהא עליו לתכנן את במקרה הזה בתכניות כדוגמת המרת אלמנט בטון רגיל לאלמנט בטון טרומי 
 .ולאשר אותו מול המזמיןו האלמנט באמצעות יועצים מטעמו ועל חשבונ

 
של הקבלן כאלטרנטיבה חלופית לתכנון המוצע יהיו על חשבונו  ביוזמתועבודות תכנון וביצוע 

 לא ישתנה מחיר היחידה לאלמנטמובהר כי במקרה זה . ובאחריותו של הקבלן ולא ישולמו בנפרד
 או הצעת אלטרנטיבית למתוכנן /בעקבות שינוי אופן הביצוע ו

 
 :רות לעבודות תכנון ביצועלהלן הבה

 
פ "ע ישולמו בנפרד, בלבדי המזמין בהזמנה מראש ובכתב   "יוזמנו ע/ עבודות תכנון וביצוע שיימסרו

המזמין יקבע באופן מוחלט את היקף שעות העבודה הנדרשות לביצוע , בכתב הכמויותע "תעריפי ש
 .מטלות התכנון שהטיל על הקבלן 

 
לרבות תוכניות כתוצאה מהעבודות והמטלות והתחייבויות הקבלן  רותהנגזעבודות תכנון וביצוע 
SHOP DRAWING  הקבלן ובמחירילא ישולמו בנפרד וכלולות בהצעת או לכל מטרה אחרת /ליצור ו 

 .לרבות היועצים, היחידה השונים שבכתב הכמויות
 

 עבודה קיימתבמהלך / המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן עבודות תכנון ביצוע במסגרת 
 .או עבודה חדשה/ו )ע.ה.וקבלת צכתב מטלה שהוציא המזמין לאחר (
 

 מטעמו ועל חשבונומוסמכים ורשויים מהנדסים ויועצים יתוכננו בעזרת  ,עבודות הדורשות תכנוןכל ה
  .של הקבלן

 
אם , למעט ישולמו בנפרד היחידות השונות ולא הקבלן ובמחיריבהצעת המהנדסים והיועצים כלולים 

 .במפורש נרשם אחרת
 

שלא ישולמו בנפרד וכלולות במחירי היחידה  יידרש הקבלן לעבודות התכנון הבאות ,בין היתר
 :השונים 

 
 .'מנהלה וכו, גידור, שילוט, תכנון שטחי התארגנות •
 
 לתנועה ממונעת לתנועה רגלית ולתנועת בעלי  תכנון הסדרי תנועה ובטיחות •

  מוגבלות       
 
 קורות פלדה  תכנון פלטות פלדה ותמיכתם לרבות •

 מעברי רכב בכל עומס במסגרת  בורע )במסגרת תכנון הסדרי התנועהכלול (       
 .פ תכניות הסדרי התנועה"הטיית התנועה ע       

 
 או /בקרבת כבישים פעילים ו, תכנון תמיכות ודיפונים זמניים למחפורות •

  או בקרבת צנרות ומערכות/או בתחומי הסוללות ו/לשהם ובקרבת מבנים כ       
 . ככל הדרוש לביצוע העבודות, כבלים תת קרקעיים       

 
 .ומשטחי עבודה זמניים נגישות, מעברים בטיחותיים, תכנון דרכי גישה •
 
 .תכנון שלבי הביצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים •
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 , ות לילה בכבישים כמו ביצוע חציותתכנון עבודה והתארגנות לביצוע עבוד •
 .או במיסעה/קירצוף או ריבוד או צביעה והקמת מתקנים סמוך לתוואי ו       

 
 .תכנון עבודות עזר כלשהן או פריטים כלשהם שנדרשים לביצוע הפרויקט •
 

 
עבודות הביסוס והקונסטרוקציה , לצורך מעברי רכב בהתאם להסדרי התנועה תכנון פלטות מפלדה

 .בשיתוף עם מהנדס תנועה ויועץ בטיחות, כננו על ידי מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס גיאוטכנייתו
  

לרבות קבלת כל האישורים ההיתרים והרישיונות בטיחות ונגישות הסדרי תנועה  ואישור תכנון
 .ויועץ נגישות יתוכננו ויאושרו על ידי מהנדס תנועה בשיתוף יועץ בטיחותהנדרשים 

 
תימוך , התארגנות: ודות הנגזרות מצרכי העבודה והחלות על הקבלן כחלק מעבודתו כגוןכל העב תכנון

י מהנדסים מתאימים ומקצועיים "וכיוצא בזה יתוכננו עזמניים  ייצוב מדרונות , ודיפון חפירות
 .ועל חשבונו של הקבלןמטעמו 

 
 זמיןוונטי לאישור המולאחר מכן את התכנון הרל מזמיןהקבלן יגיש את שמות המתכננים לאישור ה

כל האישורים וההיתרים לרשויות הרלוונטיות לקבלת  את התכנון יגיש, זמיןורק לאחר אישור המ
 .פי כל דין הדרושים על

 .עבודותיוהקבלן לבצע את יוכל , וההיתרים לאחר קבלת האישורים 
 

וכניות שהוכנו וביצוע של כל אלה לפי הת, ל"עבודות התכנון המפורט בנושאים הנ:מובהר בזאת 
 .הם באחריותו הבלעדית של הקבלן זמיןי המ"במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע

ויועציו המקצועיים הינו מנהלי בלבד והקבלן  ,ככל שיהיה ,אישורו של המזמין, למען הסר ספק
 ריות המלאה על התכנון ועל הביצוענושאים באח

 

 :דגשים ועקרונות לתכנון הקבלני

הנדסת קרקע : יהיו מהנדסים רשומים ורשויים לפי החוק בישראל בענפי הנדסה אזרחיתהמהנדסים 
פ העניין "גיאומכניקה וכל יועץ אחר ע  נגישותבטיחות  ,הנדסת תנועה, מכונות ,קונסטרוקציה, וביסוס

 .לפחות, שנים 5בעלי ניסיון של  –כל אחד מהם  -ויהיו , בהתאמה

  
עבודתם . מטעם הקבלן) ל"בתחומי התכנון הנ(די מהנדסים מומחים ל יעשה על י"התכנון הקבלני הנ

ידי -ל ועל"ידי המהנדסים הנ-כולם חתומים על, מפרטים משלימים ותוכניות לביצוע, תלווה בחישובים
המהנדס האחראי לביצוע המבנה מטעם הקבלן וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד 

 .חות פיקוח עליון שוטפיםדו, לרבות על כל העבודות

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים 
, עומס שימושי, עומס עצמי: כגון', החיבורים הזמניים וכו, התמיכות, הרלבנטיים להעמסת המתקנים

, נפחי תנועה, י תנועה עומס. שלבי הרכבה ועוד, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע
כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט -כמו. משטר תנועה רגלית ומגבלות ככל שיהיו

 .המיוחד לגבי הפריטים השונים

עבור כל עבודה מסרו לקבלן ייהתכניות יוכנו בכפיפות ובהתאמה מוחלטת לתכניות העקרוניות ש
 .זה הסכם/מכרזועבודה ובכפוף להוראות 

וישורטטו בתכנת אוטוקד , י המתכננים מטעם הקבלן ברמה מקצועית גבוהה"תכניות יבוצעו עכל ה
 . לפחות, 2009

מ "תכניות פרטים יהיו בקנ. 1:50מ "תכניות בניה כלליות יהיו בקנ. 1:500מ "תכניות כלליות יהיו בקנ
 . התכניות יכללו פרוט של כל הזיון)  SHOP DRAWINGלרבות .(  1:25או  1:20

 .תכניות מיקום והצבת מבנים ישורטטו על רקע טופוגרפי 
 . לפחות 2003גרסה   WORDמפרטים משלימים יודפסו בתכנת 

או במסמכי , מפרטים אלו יכללו את כל העבודות שיש לבצע ואינן מתוארות במפרטים הכלליים
 .ההסכם

י כללי "ויעשו עפ, יםיציבות קרקע וחוזק מבנ, החישובים הסטטיים יכללו חישובי יציבות מבנים
י "החישובים יבוצעו בעזרת תוכנות חישוב מסחריות שיאושרו ע. המקצוע והתקנים הישראליים

 .זמיןהמ
. להתייחסות) משלימים  תכניות ביצוע ומפרטים, חישובים (ל "את המסמכים הנ זמיןהקבלן יגיש למ
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או ממועד הודעת המזמין על /וצו התחלת העבודה יום ממועד  14בתוך , העתקים 2 –התכנון יוגש ב 
 .ביצועותכנון דרישתו ל

 .ימים 7יעיר את ההערות ויחזיר לקבלן את המסמכים בתוך , יבדוק את התכנון הקבלני זמיןהמ
ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי  מזמיןהקבלן יתקן את התכנון שהכין בהתאם להערות שקיבל מה

 .מזמיןי ה"ון הקבלני יאושר עוזאת עד שהתכנ, ל לאישור חוזר"י הנ"שיידרש ע
 .לאחר מכן ידאג הקבלן לקבלת שאר האישורים וההיתרים הדרושים

 
ולא  העבודהז הכללי לביצוע "בתוך הלול "ז התהליך הנ"מובהר בזאת כי על הקבלן לכלול את לו

ל למועד סיום העבודה למעט במקרה של עבודות תכנון ביצוע שנמסרו "תינתן שום ארכה בגין הנ
מ עם הקבלן וקביעתו בעניין תהיה "ועל כך ייתן המזמין תוספת זמן ללא כל מו לך העבודהבמה

   .סופית ומחייבת

 
עקב פיגור באספקת  הסכםאו בשיבוש לוח הזמנים של ה/ נגרם פיגור או עיכוב בהתקדמות הביצוע ו

בלתי מספיקות  או, בגלל היותן בלתי מתאימות זמיןי המ"או עקב דחייתן ע/ התכניות המפורטות ו
( או עקב דחיית החישובים הסטטיים עקב היותם שגויים או חסרים או בלתי מלאים / לצורכי ביצוע ו

 .יישא הקבלן לבדו באחריות המלאה והבלעדית לכל התוצאות הנובעות מכך –)  זמיןלפי דעת המ
של מי מבין המבנים או , כמו כן לא יהיה בכך נימוק או עילה להארכת משך הביצוע של הפרויקט כולו

 .או שלבי הביצוע
לנכונות , ובכלל זה לנכונות החישובים הסטטיים, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון

, ולהתאמת המבנים השונים לדרישות החוזיות והמפרטיות, ליציבות המבנים וחוזקם, התכניות
עשה על בסיס יי, בצע הקבלןימפורט שהעובדה שהתכנון ה. 'הצנרות וכו, מתקניהם, למיקום המבנים

לא תשמש לקבלן ולמתכנן , תנאי המכרזל בכפוףשהוכתב לו ) בחלק מהמקרים(עקרוני  /תכנון מוקדם
וכן לא תשמש עילה להטלת אחריות כלשהי על , מטעמו עילה לגרוע מאחריות מלאה ובלעדית זו

 .המזמין
 

או / ו) י מהנדס מטעמו "ע( שהכין הקבלן  על התכנון המפורט והחישובים הסטטיים זמיןאישור המ
לא יפטור את ו הינם אישור מנהלי יצוע של חלקי מבנה או צנרת כלשהםעל ב זמיןאישורו של המ

 או ליקויי תכנון או ביצוע כלשהם/ ו, אי דיוקים, הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לשגיאות
 . ולא יגרע ממנה, בכל זמן מן הזמניםהעלולים להתגלות במועד מאוחר יותר או , ולעבודה בכלל

 
ן או בעקיפין אחריות כלשהי הנובעת במישרי המזמיןלא יטיל על  מזמיןאישורו של ה, כמו כן

 .מהליקויים האמורים
 

או בהתאמת התכנון לדרישות / ו, או בחישובי חוזק או יציבות/ כל נזק הנובע מליקויים בתכנון ו
 .י הקבלן ועל חשבונו"ד עיתוקן מי, ולתכניות המנחות הסכםה
 

והנובע מתכנון , כלשהו' או לצד ג/על כל נזק שיגרם למבנה ו מזמיןהקבלן מתחייב בזה לשפות את ה
 .קשורה בעבודת המתכנן מטעם הקבלןאו מכל סיבה אחרת ה/או רשלנות מקצועית ו/לקוי ו

 
, כאמור. ניות שהכיןפ התכ"על הביצוע בפועל עבנוסף לכך יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית 

 .מוטלת על הקבלן בתכנון ובביצוע אישור המזמין הינו אישור מנהלי בלבד וחובת המקצועיות
 

וכל , כאמור, ז של הכנת התכניות ואישורם"או תביעה בכל הנוגע ללו/ המזמין לא יקבל כל טענה ו
להארכת משך הביצוע  עילה לא יהיה או אישור התכנון מטעמו/ י הקבלן באספקת ו"שייגרם עשיבוש 

 .או של מי מבין המבנים או שלבי הביצוע, של הפרויקט כולו
 

ועל כל תכולת העבודה  ל"לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור התכנון המפורט הנמובהר בזאת כי 
תשולם  ולא היחידות שבכתב הכמויות בהצעתו ובמחירי והתמורה תהיה כלולה , המתוארת לעיל

 .כתב אחרת במפורשאם נ ,למעטבנפרד 
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 עבודות בשעות חריגותו עבודות לילה, שעות עבודה 27.00
 
 

ל במידה "חריגה משעות העבודה הנ .19:00ועד  06:00בין השעות  במשך היום מוגדרות שעות העבודה
 תמורתםאו עילה לשינוי במחירי היחידה ו/ו י המזמין לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהיא"ויאושרו ע

 .היחידות השונות שבכתב הכמויותבהצעתו ובמחירי כלולה 
או המשטרה /תקנות העירייה  ו/ הוראות, להוראות המזמיןשעות אלו עלולות להשתנות בהתאם 

 .בהתאם לאזור ולמיקום
או קרבה לבתי /על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכנו מקרים בהם בשל קרבה למוסד חינוכי ו, בכלל זה
נים ציבוריים בעלי אופי פעילות כזה או אחר יידרש לעבוד בשעות מסוימות משעות או מב/מגורים ו

פ "אותה בשעות מסוימות וכל זאת עירכז או / הקבלן את עבודתו ויפצל בכל מקרה כזה . היממה בלבד
או עילה /האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת כלשהיא ו. רישיונות העבודה ואישור המזמין

 .היחידות השונות שבכתב הכמויותבהצעתו ובמחירי ותמורתם כלולה י היחידה לשינוי במחיר
 

או גורמי /או המשטרה ו/פ דרישות העירייה ו"אם ע לילהשעות היידרש לבצעם ב חלק מהעבודות
פ שיקול דעתו של "עוכן עבודות  ,י המזמין"בהסכמה מראש ע,תשתית בקרבתן מבוצעת העבודה 

יהיה על הקבלן להתארגן להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים , דות לילהלצורך ביצוע עבו .מיןהמז
ולתאורה זמנית הקבלן ידאג להתקין מערכת תאורה ניידת המספקת את צרכי העבודה 

 .י המזמין"י יועץ הבטיחות של הקבלן וע"והבטיחות ותאושר ע
 

ך כך מהרשויות מחובתו אחריותו של הקבלן להשיג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לצור
 .ועבודה בלילה השונות לרבות אישור הסדרי התנועה

 
בכל , באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירת מפלס רעש מינימאלי לפי הנחיות הרשויות

 .עבודת לילה
 

פנסים , גדרות, חסימת התנועה,גנרטור , תאורה, לרבות משמרות העבודה ,כל הכרוך בעבודת הלילה
 הנלוותוכן כל ההוצאות פ תנאי הרישיון לצורך ביצוע עבודתו של הקבלן "כל הנדרש עוכל היוצא בזה ו

במחירי היחידות ובהצעת הקבלן כלולות לצורך עבודת הקבלן בלילה במישרין ובעקיפין תהיינה 
 .ולא ישולמו בנפרד השונות בכתב הכמויות

 
במחירי ובהצעת הקבלן ה ההוצאות הנלוות לעבודה בשעות הלילה תיכללנהאמור לעיל וכל כל 

הסדרי תנועה ישולמו בנפרד לפי סעיפי כתב ( ולא תשולמנה בנפרד בכתב הכמויותהיחידות השונות ש
 .)הכמויות ללא תוספת כלשהיא בין ביום ובין בלילה

 
 :לילה ביוזמת הקבלןבשעות העבודות 

ה בלוח הזמנים עליו אם כחלק ממאמציו לעמידהקבלן רשאי לבקש לבצע עבודה זו או אחרת בלילה 
 .אינו חייב לקבל את בקשתוזמין אולם המאו אם מכל סיבה אחרת /התחייב ו

 
לילה יחולו עליו כל ההוראות במידה והחליט המזמין להיענות לבקשתו של הקבלן לעבוד בשעות ה

 . לעיל
 

ו בהתאם השלים את עבודתיהיה על הקבלן ל, במידה ולא יאושר לקבלן לבצע העבודות בעבודות לילה
 )ל מותנה באישור המזמין"הנ(. 'ות כפולות וכדז עליו התחייב בדרכים אחרות כגון משמר"ללו

 
יהיה עליו  וההסכםז "אם כדי למלא את הוראות הלו, הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף

 . י שבועאו שיהיה עליו לעבוד בלילות או בסופ/לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום ו
 

 .על הקבלן לתכנן את עבודתו על מנת לבצע את העבודה בלוח הזמנים שנקבע
 

לא  ,מכל סיבה שהיא, אי היכולת לעבוד בלילהאו /או הרישיונות ו/אי השגת האישורים ו, זאת ועוד
או תביעות כספיות מכל סוג שהוא /תגרום לשינוי בלוח הזמנים ולא תוכר שום תביעה בגין עיכובים ו

 . י הרשויות"ברציפות וללא הפסקה או באי אישורם ע ,בשלביות, ין עבודה בשעות שונותבג
 

או /פ הוראות המזמין ו"בין אם ביוזמת הקבלן ובין אם ע ,מכל סיבה שהיא ,עבור עבודות לילה
וכל ההוצאות הנלוות לביצוע העבודות בשעות הלילה כלשהיא תוספת ללא יהא הקבלן זכאי הרשויות 
 הקבלן ובמחיריבהצעת פ כל דין תמורתם תהיה כלולה "פ הוראות מפרט זה וע"ע,ובעקיפין  במישרין

 .היחידות השונות של כתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד
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 עבודות בשטחים מוגבלים, עבודות ידיים ועבודות קטנות 28.00
 

או /ון קרבה לתשתיות וכג( זמיןמתוך שיקולים שונים של המ, העבודות ייתכן והקבלןביצוע במסגרת 
יצטרך לבצע חלק מהעבודות בעבודת ידיים  ,פ תנאי השטח"או ע/ו)'הגבלות ותנועה וכד, למבנים

 .או עבודות בשטחים מוגבלים/ו ממוכנת או לא ממוכנת ובמקטעים קטנים ואפילו לא רציפים
  עתוקביעת הצייתכן ויידרש לכך ועליו לקחת זאת בחשבון על הקבלן לקחת בחשבון כי 

היחידות השונות  בהצעתו ובמחירי ל לא תשולם בנפרד ועל הקבלן לכלול אותה "התמורה בגין הנ
 .ז בגין סעיף זה"או בעניין לו/או טענה כספית ו/לא תוכר כל תביעה ו .בכתב הכמויות

  
 

 חפירות גישוש 29.00
 

או לאיתור /שיפת תשתיות ובמסגרת עבודות הקבלן ייתכן ויצטרך לבצע חפירות גישוש אם לאיתור וח
 .במסגרת העבודות ב"וצימטרדים וכ

השונות  היחידות בהצעתו ובמחיריכלולה י הקבלן ויהיו על חשבונו ותמורתם "גישושים אילו יבוצעו ע
 .ולא ישולם עליהם בנפרד שבכתב הכמויות

 
 ,בנפרד, תשולם תמורתן ,מראש ובכתבדרוש המזמין חפירות גישוש במקרים בהם י רק

 .לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות 
 

רשאי להורות על חפירות גישוש גם מחוץ לשטח העבודה בכל מקום בו יידרש לפי שיקול  זמיןהמ
 .דעתו

 
את קבלת האישורים  יםכולל ,פ הוראות סעיף זה"ע, ושלא בתשלום  בתשלום, ביצוע הגישושים

תשלום עבור פיקוח של גורמי (התשתית  עלגורמי פיקוח ותיאום הזמנת , יםהנדרשים לביצוע הגישוש
תיעוד החפירה שיקום , י מודד מוסמך"סימון המקום ע )י המזמין"ישולם בנפרד ע חברות תשתית/

תכלול חפירת , כמוכן .)ישולם בסעיף נפרדש, לא כולל ריצוף מחדש( .מלא והחזרת המצב לקדמותו
פ כל דין לתמוך את "אי השטח והקרקע ועפ תנ"הבור בכל מקרה שבו יידרש ע/ הגישוש דיפון החפירה 

פ הנחיות "או קונסטרוקטור מטעם הקבלן ע/תכנון הדיפון ייעשה באמצעות יועץ גיאוטכני ו. הבור
בניית הדיפון /כאשר מובהר בזאת כי גם השימוש ביועצים ובהקמת " עבודות תכנון ביצוע"בפרק 

ולא  היחידות השונות בכתב הכמויות ירי בהצעתו ובמחיהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה 
 . ישולם עבורם בנפרד

 .לפני הביצוע מזמיןי ה"דיפון החפירה יאושר ע
 
 

 ) י'רג(עבודות יומיות  30.00
 כללי

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בתוך 
אלא לבצען על ) סעיף חריג(לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת  החליט זמיןסעיפי החוזה ואשר המ

 . 'כלים וכו, בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל
 . ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו זמיןביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המ

לן במסגרת אחריות לפי אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקב זמיןי המ"שיטת העבודה תקבע ע
 . חוזה זה

 
כתב הכמויות בהתאם ל) בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין(התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה 

 .בתוספת שיעור ההנחה שנקב בה הקבלן
) לא שיפוצים(מאגר מחירי בניה ותשתיות " דקל"לפי מחירון ייקבע התשלום בהיעדר סעיף מתאים 

  .על כל פריט ופריט) יםאחוז עשרחמשה ( 15%בהנחה של 
, בגין קבלן משנה או ראשי, לרבותתוספת שום י לא תינתן 'בעבודות שהתמורה להן היא לפי רג

 .מרחקי הובלה וכיוצא בזה
 

עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של , בלאי, שמנים, דלק: המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון
 .ולת אם המחירון הרלוונטי מציין מחירים נפרדים לפריטים אלהז, י אותו פועל או כלי"העבודה ע

יהיה רשאי לפסול פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו במידה ולפי דעתו אינם  זמיןהמ
יעילים בהתאם לנדרש והקבלן  יצטרך להחליף אותם על חשבונו לרבות כל ההוצאות הנובעות 

 .מהחלפה זו על חשבונו
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 חלוקה לסוגים

ווג ייהיה הקובע היחידי לגבי הס זמיןהמ. החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים
תינתן לאחר שהמהנדס המוסמך מטעם  זמיןהחלטת המ. ל"שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ

 .י כאמור ואת הסיווגים המוצעים על ידו'הקבלן יגיש לו רשימה של האנשים המועסקים ברג
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  ת וגהותבטיחו
 בטיחות וגהות באתר העבודה 13.00
 

מפרט הכללי של עיריית בנוסף לאמור בהסכם ומבלי לגרוע ממנו ובנוסף לאמור בפרק זה בא 
או הוראה אחרת בין האמור במפרט מיוחד זה לבין האמור / בכל מקרה של סתירה ו. ירושלים

ללא תוספת תשלום ( ההוראות המחמירות יותר מבחינת דרישות הבטיחותעל הקבלן בהסכם יחולו 
 .)וללא כל טענה

וראות הבטיחות של הרשויות לקיים את כל הדרישות והבכל האמצעים וולאחוז לנקוט על הקבלן 
 שילוט גלוי לעיני הציבור, לתפקידו של הקבלן, למהות העבודהשילוט : בין היתר, מזמיןהמוסמכות וה

 ,ווחו ורישומו במשרד העבודהלרבות די חותהבטי ממונה/אחראיעם פרטי מנהל העבודה ופרטים על 
ציוד מגן , י עבודה מכאניים וחשמלייםכל, ציוד הרמה, אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכנירישיונות ו

 . סימון תמרור ומניעת מכשולים, גידור שילוט מקומות וחומרים מסוכניםלהגנה , אישי
 

גישרונים , קניותתוקבועות ור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגיד
ות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן פלטות לכיסוי זמני של חפיר, להולכי רגל למעבר מעל תעלות

מתקני ,אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות , )פלטות פלדה(לעומסי רכב לרבות רכב כבד 
, היעירי,פיקוח (דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים כל כדרוש על פי ', מחסומים וכו, תשתית

 )'משטרת ישראל וכד, משרד התחבורה, משרד העבודה
כלולות הינן לכל זמן העבודות , הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, ל"העבודות הנ כל 

למעט אם נכתב אחרת , מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד/בהצעת הקבלן 
 .במפורש

 ,משרד העבודה, מזמיןהקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת לרבות ה
ידיעת דרישה כלשהי של אחת -לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי. ב"וכיוי "חח, חברת בזק 

 . מהרשויות המוסמכות
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד  הסכםבנוסף לאמור במסמכים האחרים של ה
לוודא כי כללי  ,הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו

לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים , י כל עובדיו"הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע
הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות 

 .חשבונו בלבדוכל זאת על 
 

לרבות של כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם 
 ממונה בטיחות מטעמו ועל חשבונובאמצעות  מקומות ביצוע העבודהכל ב, נספח הבטיחות להסכם זה

לרבות דוחות שבועיים ותדריכי בטיחות לעובדים הות לאתרים השונים לרבות הכנת תכנית בטיחות וג
 .פ כל דרישת המזמין"וע פ כל דין"ע

 הקבלן ובמחיריבהצעת בנפרד וכלול עליהם לא ישולם לרבות התכנית והדוחות חות הבטי ממונה
  היחידות השונות שבכתב הכמויות

 
רות והחפירות את כל הבוולכסות מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא 

 .ולהשלים את הגדרות
 

התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב  הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך
כנדרש לפי , אמצעי זהירות ובטיחות, ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה

 . זמיןמלפי הצורך וכפי שיורה ה, החוק
 

, כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, נעלים, על הקבלן לספק על חשבונו אפודות זוהרות
 . ופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודהכובעי מגן יא

 
פ "ע, על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש על פי כל דין

 . מזמיןהבטיחות והגהות ועל פי הוראות ה תקנות
לא או /רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים ו זמיןהמ

 .או דרישותיו/התקנות ו/החוק  מתאימים לדרישות
 

או /מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו מזמיןהקבלן משחרר את ה
על הקבלן להביא בחשבון . או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה/לעובדים ו

כל דרש על פי נכ. 'חסומים וכומ, חביות, לוחות עץ, את הצורך בגידור מסביב בגדרות זמניים
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, משרד התחבורה, משרד העבודה, עירייה, פיקוח(דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסכמים 
 ). 'משטרת ישראל וכד

 
כדי לשמור על , שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע 24כמו כן יהיה עליו להציב שמירה 

 .אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה
לות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו את הקבלן פעו

 .יחידות השונות בכתב הכמויותהבהצעתו ובמחירי אלא רואים אותם ככלולים בתשלום נוסף 
, עגלות חץ, גדרות, מעקות, כגון מחסומים(במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות 

אמצעי  ובעצמ מזמיןספק הי, זמיןעל פי דרישות המ) 'וכואביזרים ם סרטים אדומי, תמרורים
הדבר בכל מקרה אולם , כאמור בהסכם, 14%תקורה של +חייב את הקבלן במחירםיבטיחות ו

 .לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא במסגרת עבודה זו
 

ת בכל תחום העבודה לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונו כקבלן ראשיהקבלן ישמש 
מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים כגון . המוגדר
אלא או לאתר /ם אחר הרלוונטי לעבודה וחברות תשתית וקבלנים פרטיים או כל גורקבלני 

 .אם קבע המזמין אחרת במפורש בהזמנת העבודה
 

בתחום עבודתו ' ועל עובדיו ועל כל צד גהעבודה האחריות הראשית לכל נושא הבטיחות באתר 
בין אם הוגדר , נחתם הסכם זהו אית, של הקבלן  תהיהבכל מקרה אליו ועקיפה ובהשפעה ישירה 

 .כקבלן ראשי ובין אם לא
 

 . לכל דבר ועניין על כל המשתמע מכךיהיה הקבלן אחראי  קבלן ראשיבהגדרתו כ
לא תשולם כל תוספת העניינים המשתמעים מהיותו קבלן ראשי על אחריות זו ועל האחריות בשאר 

כל הקשור לשירותים ללמעט , ות השונות בכתב הכמויותיחידה בהצעתו ובמחירי ועליו לכלול אותה 
 .עבורם יהיה זכאי לתשלום תקורה כמפורט בהסכם, כהגדרתם לעיל" קבלנים אחרים"לשעליו לספק 

. 
לסידורים ואמצעים מתאימים , במשך כל תקופת הביצוע אלוודהקבלן מחובתו ואחריותו של 

 .אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא
שלטים , תאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, שילוט, סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור

יו או הורה על/י דין ו"וכל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ, גלות חץע, ותמרורי עבודה
 .זמיןהמ

העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות בעבודה של משרד העבודה ובהתאם 
 .מזמיןלהנחיות משרד התחבורה והנחיות ה

 
עבור מילוי הוראות הבטיחות בעבודה באתר ובכל האזורים הנושקים לו ובכל הדרישות במישרין 

 בהצעתו ובמחירי כלולה  ובעקיפין למילוי הוראות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתם
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות

 
 ! לא יהיו פשרות בכל הקשור לבטיחות
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 הסדרי תנועה זמניים 
 
  הסדרי תנועה זמניים 23.00
 

או /משרד התחבורה ופ הנחיות "או הבהרה לביצוע של הסדרי תנועה יבוצע ההסדר ע/בהיעדר הנחיה ו
 :ובנוסף )צ"מע(לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל המפרט הכללי 

 
פ תרשימי תנועה והכל "או ע/פ תכנון הסדרי תנועה מפורטים ו"בעבודות השונות יהיו עהסדרי התנועה 

מאשר כל גורם המשטרה וכל גורם רלוונטי ו, תנועה' מח, עיריית ירושליםפ אישור מקדמי של "ע
 .יןובאישור המזמ הקשור לביצוע העבודה

 
המלאה באחריותו יהיה , יידרש הקבלן להסדרי תנועה זמניים כלשהםעבודה בהם בכל בכל מקום ו
 את הסדרי התנועה הנדרשים לביצוע  לפקח ולתחזק לבצעלתכנן לאשר של הקבלן והבלעדית 

 .גם במקרה של תרשימי תנועה,  העבודות
 

אזור העבודה הדורש פתרון של /תחום  על כל תכנון כוללתכנון אישור וביצוע הסדרי התנועה יהיו 
 ,כלומר לשלביות העבודה והתקדמות העבודות וגם תכנון תנועה פריפריאליהסדר תנועה בהתאם 

 .במידה ויידרש לכך ,בסביבת העבודה שאינו קשור קשר ישיר לאתר העבודה אלא כתוצאה ממנו
 

ועד ביצוע הסדר התנועה וזאת מחובתו ואחריותו של הקבלן ליידע את המזמין שבועיים מראש על מ
 .לצורך היערכותו של המזמין והודעות לרשויות תושבים וגורמים חיצוניים

 
בחלק מהעבודות ייתכן והמזמין יכין תכנון עקרוני להסדרי התנועה ולשלביות הביצוע ועל הקבלן יהיה 

ם הרלוונטיים להשלים את התכנון עד לרמת תכנון מפורטת ולקבל את אישורם של הרשויות והגופי
  .פ כל דין"לכך ע

, כאמור, חלופיים ובלבד /הקבלן רשאי שלא לקבל את הצעת המזמין ולהציע הסדרי תנועה שונים
 .שיקבל את אישור כל הגורמים הרלוונטיים לכך

 
מובהר בזאת שהשימוש במהנדס התנועה לצורך תכנון הסדרי תנועה ייעשה אך ורק במקרה שתרשימי 

ם על דרישות הרשויות והגורמים המוסמכים לכך ובכפוף לאישור בכתב מאת התנועה אינם עוני
 .המזמין

 . כלול במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם על כך בנפרדתכנון התנועה 
 

בשל , כי ייתכן ובמהלך העבודה  בתכנון הסדרי התנועהוכן על הקבלן לקחת בחשבון מתן הצעתו 
או כל גורם רלוונטי אחר לרבות התושבים במקום /או המשטרה ו/ עירייה ואו ה/דרישות המזמין ו

פיצול הסדר הכולל יהיה עליו לשנות את שלבי הביצוע ובעקבותם את הסדרי התנועה הזמניים 
. 'קונוסים וכו, עגלות ,מעקות ,או הפחתה של אביזרים/ תוספת ו, הסדרי התנועה שינוע וניוד, התנועה

עבודה במקטעים לא רציפים אביזרים מיוחדים לרבות תאורה . או ארוכים/ ם ועבודה במקטעים קצרי
 .עבור עבודות לילה

 .כמו כן ייתכן ויידרש להעתיק אביזרים וסימונים ממקום אחד לאחר
 

לקבלן הסדרי התנועה ישולמו במסגרת הסעיפים בכתב הכמויות בלבד ולא ישולם מובהר בזאת כי 
מסוג זה  קשייםאו /ו צמצוםאו /ו הרחבהאו /ו ניודאו /ו שינויים, תכנון או שיפוי בעבור /כל תוספת ו

בהצעת הקבלן ותמורתם כלולה  יםחוזר' וכושינוע ניוד  נוספת ככל שתהיה  לרבות התארגנות ואחר
 . במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות/
 

יהיו  העבודותביצוע האמצעים אשר ישמשו לצורך ביצוע והפעלת הסדרי תנועה זמניים לתקופת 
שילוט , או המעודכן ביותר) 2007יולי (י הוועדה הבין משרדית "גדרות ומעקות בטיחות המאושרים ע

בהתאם לדרישות  -ב "פנסים מהבהבים וכיו, ביצוע מעקפים זמניים, הכוונת תנועה, תאורה, ותמרור
דרך באתרי עבודה בדרכים הנחיות להגנת עוברי "הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף להנחיות בחוברת 

התחבורה והודעת ' מש, 1997תקנות והנחיות להצבת תמרורים , "12/93התחבורה ' מש, עירוניות
י הוועדה הבין משרדית "התקנים מאושרים ע, 1999ט "התשנ) תיקון) (קביעת תמרורים(תעבורה 

 . או המעודכן ביותר) 2007יולי (להתקני תנועה ובטיחות 
עיריית , בלן לתאם שינויים בקווי תחבורה ציבורית עם חברות האוטובוסיםעל פי צורך על הק

 . התחבורה רדירושלים והממונה על התחבורה הציבורית במש
 

במקרה של תרשימי , ימים 3 לעיון  לא יאוחר מ/תכנון הסדרי התנועה יוגש למזמין לבחינה ראשונית
 .ממועד קבלת הזמנת העבודה ,במקרה של תכנון תנועה ימים  21 ולא יאוחר מ, תנועה
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לאחר אישור (של הסדרי התנועה  אחריותו של הקבלן להגיש למזמין בשלב התכנון הסופיומחובתו 

שימוש רק בתרשימי התנועה את העלות הצפויה של  ייעשהאו במקרה ש )עקרוני של הרשויות
הקצאת תקציב ערכות והילצורך ' הסדרי התנועה הזמניים לרבות שימוש בשוטרי תנועה מכוונים וכד

 .י המזמין"ע
 

על הקבלן לשכור את שירותיו של מהנדס תנועה שיענה  מפורטיםלצורך תכנון הסדרי תנועה זמניים 
 :לדרישות הבאות

  
 .ירושליםבהמהנדס יהיה מוכר ובעל ניסיון עם רשויות התכנון  •
 .יתכנן ויאשר אצל הגורמים המוסמכים תכניות תנועה כמפורט בהמשך •
 .כמתכנן ללא ניגוד עניינים בפרויקט עיריית ירושליםו מזמיןי ה"ע יאושר •
 

לוחות  ,תנועהבאת מגבלות הבטיחות  ,אותו יציע תנועהבכל הסדר  ,על הקבלן לקחת בחשבון
הרשויות המשטרה וכל גורם אחר , מזמיןהזמנים קבלני משנה וקבלנים אחרים דרישות ה

 .שר את הסדרי התנועהוהמא עבודהבעקיפין ל או/הנוגע במישרין ו
 

 .על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים בעבודה ולכל שלב ושלב בעבודה ובמהלכה
 

הצבת אמצעי "לצורך ביצוע הסדרי התנועה בטיחות סימון ותמרור יציג הקבלן תעודת הסמכה ל 
ודת  וכן ראש צוות מטעמו בעל תע) צ"מע(מטעם חברת נתיבי ישראל  "בטיחות בתחומי הדרך

) צ"מע(או חברת נתיבי ישראל /מטעם משרד התחבורה ו "מוסמך להסדרת בטיחות באתרי סלילה"
 . לרבות ניסיון מקצועי בתחום

בכל מקרה שביצוע הסדרי התנועה הסימון והתמרור יבוצעו באמצעות קבלן משנה מטעם הקבלן יהיה 
בשלב הגשת הצעתו ולהגיש , דותעל הקבלן להגיש את קבלן המשנה לאישור המזמין טרם ביצוע העבו

 .ל לאישור"ההסמכות הנ/ את הדרישות 
ל וראש "מובהר בזאת כי לא יאושר לקבלן לבצע הסדרי בטיחות שלא באמצעות חברה מוסמכת כנ

 .כאמור, צוות 
פ כל דין וכן  שימוש בקבלן "מובהר בזאת כי על קבלן המשנה יחולו עליו כל ההוראות במפרט זה וע

 .לא יפחית מאחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן הראשי, כאמור, משנה
 

הקבלן יסמן וישלט את רצועת העבודה ושטח העבודה בשלטים תמרורים סרטים פנסים מהבהבים 
או זמניות וכל האמצעים והאביזרים הקשורים לבטיחות התנועה לרבות /מעקות בטיחות קבועות ו

 .הסדרי התנועה פ תכניות"צביעת פסי צבע זמניים בצבע כתום ע
  

משרדית ביחס -הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה הבין, נדרשו אביזרי בטיחות והתקני בטיחות
יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור , לסוג זה של אביזרים והתקנים

 .האמור
 

ור הצביעה והמחיקה התמר, הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט
וכל הנדרש על  פי , עגלות חץ, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים, ואביזרי הבטיחות השונים

 24או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות /תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו
גשרונים ופלטות (.צורךלפי ה, פלטות פלדה למעבר רכב והולכי רגל, שעות ביממה וכוללים גישרונים

 )יחידות השונות שבכתב הכמויותה הקבלן ובמחיריבהצעת פלדה לא ישולמו בנפרד וכלולים 
 

 .הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן
  

 האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות, כל התיאום
ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג , ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן

 .במחירי היחידות להסדרי תנועה בכתב הכמויותובהצעת הקבלן והיא כלולה  שהיא
  

 . וכן על כל ההנחיות אשר יקבל, הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים
לרבות משטרת ישראל , מכל הגורמים הרלוונטיים ה לפני תחילת העבודההיתר עבודעל הקבלן לקבל 

מיקום , יימצא באתר ויכלול את סוג העבודה, ההיתר יהיה קריא וברור ומקורי .עיריית ירושליםו
 .תכנית הסדר התנועה / התרשים' מדויק ומס
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טיחות שיקבל וכן על כל הנחיות הב, הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים
 .או מהרשויות המוסמכות/ו זמיןממה

 
, לוח נייד מהבהב, )ביום ובלילה(הסדרי התנועה בעבודות בכבישים כוללים עגלות חץ תקניות 

אביזרי הבטיחות , אביזרי השילוט, התקנת והעתקת תמרורים, סימון והעלמת צבע זמני
 .וכדומה

 
יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת  אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר, סוגי הציוד

ועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה והעדכנית המאושרת על ידי ה
 .בהוצאתה המעודכנת, בדרך

 
פ "או ע/או בתנאי ראות לקויים ו/רה שבו יידרש להאיר את שטח העבודה בלילה וקבכל מ

באמצעות תאורה ניידת באופן את שטח העבודה יש להאיר , הנחיות הגורמים המוסמכים
 . שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה

באתרי , צמתים: באזורים מיוחדים כגון :במקרים הבאיםותבוצע תאורה זמנית תתוכנן 
יש . עבודה בהם קיימת תאורה קבועה המופסקת מאיזו סיבה שהיא במהלך העבודות

ל משתמשי הדרך מפניו לפי הצורך על ידי להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח שיש להגן ע
 .התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי ההנחיות

 )תאורה זמנית תשולם בנפרד(
 

על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה 
, זמיןמת העבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיו. בזמן עבודתו בשטח

יופחת מחשבון הקבלן ) 'מעקה בטיחות פגום וכד, כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש(
 .או חסר ליום/עבור כל אביזר פגום ו זמיןבהתאם ללוח הניכויים שיורה המ

 
או ליקויים בהצבת אמצעי תמרור /ו קבלן בגין תקלותה חשבוןנכה סכום כספי מי מזמיןה
 . או אמצעי זהירות בשטח העבודה/צעי בטיחות ואו אמ/או שילוט זמני ו/ו

 .ובנספח להסכם יהיה כמפורט בהסכםהניכוי הכספי בגין ליקויים אילו 
על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לקנוס את הקבלן בכל מקרה שציוד 

לא . בשטח כנדרשאו אינו מיושם /או ציוד הבטיחות של העובדים אינו פועל כראוי ו/הבטיחות ו
 פ לוח הניכויים"עפ הוראות המזמין "בנושא זה והקבלן יחויב עאו כל תירוץ /ותתקבל כל טענה 

 .המופיע בהסכם
 

כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא באמור לעיל כי אין , למען הסר הספק יובהר
 .הסדרי התנועה והבטיחות 

 
קבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים רשאי להפסיק את עבודתו של ה זמיןהמ

או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות /ו, הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל
 .המוסמכות

 
י "ייעשה הדבר עפיב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחי

 .או תרשים תנועה מאושר/של מהנדס תנועה ו תכנית מאושרת שימציא הקבלן לפי תכנון
 

בכל מקרה שבו יידרש באחריות וחובת הקבלן לתאם ולהזמין לתזמן לנייד ולבצע כל שנדרש 
פ הוראות הרשויות "ע או מכווני תנועה מוסמכים/או פקחי תנועה ו/ו להפעיל שוטרים בשכר

 .ובהתאם לסוג ההסדר וכיוצא בזה
מכוונים לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו /פקחים /שוטרים עבור התיאום תזמון והזמנת ה

 .היחידות השונות שבכתב הכמויות בהצעתו ובמחירי לכלול את התמורה 
 
 

 שילוט כללי 
כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים בגרסתם , בנוסף לאמור לעיל

השלטים והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי   .2ו   1חלקים  2241 –העדכנית ועל פי תקן ישראלי 
 .מזמיןה
 

 שילוט ותמרור זמני
על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות המעודכנות להצבת תמרורים ואמצעי תבוצע העבודה 

 .איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות
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לפני  עיריית ירושליםישראל וי משטרת "הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר ניתנו ע
יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה לפני תחילת ביצוע העבודה , תחילת ביצוע העבודה

 .ל"ולא תינתן שום תוספת בגין הנ ובמהלכה ומסיבות אחרות
כולל הוראות על  זמיןבתאום עם המ ,העירייה וכל גוף מוסמך, הקבלן ימלא את כל הוראות המשטרה

י "ניתוב התנועה ייעשה ע. הגבלת ימי השבוע בהם ניתן יהיה לבצע את העבודות, שטח העבודההגבלת 
 .זמיןשילוט ותמרור כמסומן בתוכניות ועל פי הוראות המ

לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שהגיש וקיבל אישור לתוכנית התמרור 
 .ל השילוט הנדרשל ולפני שגמר להתקין ולהציב בשטח את כ"כנ

רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים  זמיןהמ
 .גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל

  .י הקבלן"תיעשה ע, ל בעת הביצוע"אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ
ילוט סימן ותמרור מתאימים מחומר על הקבלן להציב ש, להבטחת בטיחות מרבית בכל שעות היממה

 .במצב תחזוקה טוב) diamond grade(מחזיר אור רב עוצמה 
 

 שילוט ותימרור זמני בעת הביצוע
עיריית המשטרה וי "אביזרי הבטיחות יוצבו באתר עבודה על פי תכניות של שלבי ביצוע מאושרות ע

 .ירושלים
 .י הקבלן"כל האביזרים יסופקו ע

 ".ועדת המומחים של משרד התחבורה"י "ספק יהיו רק כאלה המאושרים עהאביזרים שהקבלן י
הקבלן יפעל בהתאם , לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ומשתמשי הדרך שבתחום העבודה בכל שלביה

. לתכניות לתמרור ושילוט זמני של אתר העבודה בהתאם להתקדמות העבודה ושלבי הביצוע השונים
מעקות , מהבהבים, פנסים, סרטים, תמרורים, העבודה בשלטיםהקבלן יסמן וישלט את רצועות 

 .בטיחות ואמצעים נוספים הנדרשים
 

לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שגמר להתקין ולהציב בשטח את כל 
 .זמיןהשילוט והאביזרים הנדרשים ולקבל את אישור המ

 
להחלפת התמרורים שבשימוש או +) 10%(ם נוספים בנוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן תמרורי

דגלי אזהרה ומכשירי קשר , ל על הקבלן להציב על חשבונו מכווני תנועה"בנוסף לנ. שיידרש בנוסף
 .זמיןבהתאם לדרישת המ

 
ניוד , הנחה, הובלה, העמסה, התשלום עבור הסדרי התנועה כולל בתוכו גם כל העלויות עבור אספקה

 .ל אחד משלבי הביצועשל כל האביזרים לכ
עבור העתקת התמרורים או שינויים בהסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינויים בביצוע 

 .לא תשולם כל תוספת שהיא
 

כמו כן , כל התמרורים יונחו על גבי חצובות מתאימות עם בסיסי גומי יציבים וכבדים בהתאם לתכניות
רורים והאביזרים במשך כל תקופת הביצוע ולא תשולם הקבלן יהיה אחראי על תקינותם של כל התמ

 .כל תוספת שהיא בגין זה
 

התמרור ויתר האמצעים הנדרשים , השילוט, התקנה וניוד אמצעי הבטיחות, מודגש בזאת כי אספקה
בעת בדיקת מישוריות ובזמן , אספלטקורים ) CORES(בעת נטילת מדגמי ) פרט לשוטרים בשכר(

הינם באחריותו הבלעדית של או מי מטעם המזמין /ו י הקבלן"ות השונות עביצוע המדידות והבדיק
 .'תכניות הנחיות וכו/השילוט ויתר האמצעים יהיו בהתאם למפורט במסמכי החוזה, התמרור. הקבלן

 
 מעקות בטיחות ניידים 
סופקו המעקות הניידים י. הקבלן להציב מעקות בטיחות ניידיםייתכן ויידרש  ,בשלבי הביצוע השונים

י "ביצוע המעקות יהיה ע. עם אלמנטים מחזירי אור כמצוין בתכניות שלבי הביצוע להסדרי התנועה
בקצוות . או בהתאם להוראות היצרן/נקבה ו-הנחת האלמנט כאשר החיבורים בין האלמנטים יהיו זכר

 . י יתד עיגון מקורי"יותקנו אלמנטי קצה אשר יעוגנו אל הקרקע ע
 
 
 

 הסדרי בטיחות
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הבטחת מעבר בטוח ונוח של הולכי , ל תקופת הביצועבכ

, י התקנת מעקות"הרגל המגיעים לעסקים והדיירים הגרים באזור העבודה ולאורך הרחוב וזאת ע
צי י מזמין העבודה ויוע"ע או כל סוג שיידרש ע"גדרות דגם יפו או שו, שלוט בטיחותי, מדרגות, גשרים

יש . הכל תקני ולפי דרישת משרד העבודה ותקנות משרד התחבורה, בטיחות או כל אמצעי נדרש אחר
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השטח , יש להקפיד שבכל יום עם סיום העבודה. לשמור על הכללים הללו בכל שלב ושלב של הביצוע
חנויות /והגישות לבתים, או החפירות/יגודר על מנת למנוע גישת ילדים או הולכי רגל לאתר העבודה ו

לתשומת לב . שארו בצורה מסודרת כדי לאפשר גישה נוחה ובטיחותית של דיירים או בעלי עסקיםיי
יש לתאם איתם בכל תקופת . יש לדאוג לצורכי גישה לנכים הן עם רכבם והן עם כסא גלגלים, הקבלן

 .  הביצוע את אופן הגישה הבטוחה
 

 ."גידור האתר ובכלל"בפרק הבהרות ' גידור אתר ר
ע עם או בלי כיסוי בד "גדר מסוג יפו או שו, זמניים ולתנועת הולכי רגל תנועה להסדרי רודיג

מ "פ מנגנון התשלום הר"בכתב הכמויות או כלולות בהקצב החודשי ע א"ישולמו לפי מ, יוטה
 .פ הוראות המזמין"או ע/פ תכניות הסדרי התנועה ונגישות באתר ו"ע
 

 הכוונת התנועה
על הקבלן לדאוג לנוכחותם של  מזמיןאו ה/ה ויאו העירי/י דרישות המשטרה ו"עפבמידה ויידרש 

 .שוטרים לצורך הכוונת התנועה
באחריות וחובת הקבלן לתאם ולהזמין לתזמן לנייד ולבצע כל שנדרש בכל מקרה שבו יידרש 

פ הוראות הרשויות "או מכווני תנועה מוסמכים ע/או פקחי תנועה ו/להפעיל שוטרים בשכר ו
 .ובהתאם לסוג ההסדר וכיוצא בזה

מכוונים לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו /פקחים /השוטרים  התיאום תזמון והזמנתעבור 
 .לכלול את התמורה במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות

 
שוטרים /עבור פקחיםיישא בתשלום המזמין  –בכל הנוגע לתשלום עבור פקחים או שוטרים 

 2-וזאת עבור לא יותר מ, ניה או הסדרי התנועה המאושרים בלבדהנדרשים לפי היתר הב
שיידרשו לפי היתר הפניה או שוטרים או ה פקחיםמספר הככל ש .שוטרים לכל פרויקט/פקחים

לרבות במקרה בו ( תחול על הקבלן הנוספת עלותה ,הסדרי התנועה המאושרים יעלה על שניים
 . )כומים המגיעים לקבלןוינוכה מהס, התשלום בפועל יתבצע דרך מוריה

 
דגלי , מתאים מכווני תנועה עם שילוט/פקחים/ את השוטרים, על חשבונו ,ולצייד על הקבלן להציב

 .תם באופן מושלםוכל הדרוש לביצוע עבוד אזהרה ומכשירי קשר
 

עבודה שיידרשו בה הסדרי התנועה ייתכנו שיבושים בלוח / על הקבלן לקחת בחשבון כי בכל מקום
או גורמים / הזמנים לעבודה עקב שינועם של הסדרי התנועה הפרעות ועיכובים מצד גורמי אכיפה ו

 ז לעבודה"הלול במסגרת "על הקבלן לכלול את כל הנ. או התנהלות התנועה במקום/עירוניים ו
 .ובשקלול הצעתו

יים אילו ולא או שיפוי בגין הפרעות עיכובים וקש/ מובהר בזאת כי לא תשולם לקבלן כל תוספת ו
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות בהצעתו ובמחירי ישולם עליהם בנפרד ועליו לכלול אותם 

 
 :ואופני מדידה ותשלום הבהרות

 
 : אחד משני האופנים הבאים הסדרי התנועה הזמניים ישולמו לפי

 
 ; )ביצוע/תכנון ויישום( לפי מדידה בפועל של הסעיפים בכתב הכמויות .1

  או
 )ביצוע/ ההקצב כולל תכנון ויישום(בכתב הכמויות , לפי דרגות, דשילפי הקצב חו .2

 
או טענה כלשהיא מצד / המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על אופן התשלום ללא ערעור ו

 .ל"רואים את הקבלן בהגשת הצעתו שהסכים לתנאים הנו הקבלן
 

ההנחה הינם מחירי בסיס ואחוז , 0225., 0125. יםתתי פרק ,מחירי הסעיפים בפרק הסדרי התנועה
מנגנון חישוב התמורה שנקבע במכרז יחול גם , יחד עם זאת .םלא יחול לגביה במכרז שיציע המציע

 .לגבי סעיפים אלו בהתאם לקבוע שם
 

פ "מדידה בפועל או ע( שהוא  בכל אופן תשלום, מובהר בזאת כי בכל מקרה לא ישולמו הסדרי התנועה
החוזית שנמסרה בצו התחלת העבודה בין אם / מעבר לתקופת הביצוע המקורית , )הקצב חודשי

 העיכובים נגרמו באשמת הקבלן ובין אם נגרמו באשמת המזמין ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון הצעתו
 .במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות/ 
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בכל מקרה ובכל אופן תשלום יכללו הסדרי התנועה הזמניים את המרכיבים הבאים ותמורתם כלולה 
 :היחידות השונות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת 

 
שלא מוגדר  הסדרי התנועה יכללו את כל האמור לעיל לביצוע מושלם ומובהר בזאת כי תכולת עבודה

במחירי היחידות השונות בכתב /לה סעיף מתאים בכתב הכמויות תהיה תמורתה כלולה בהצעת הקבלן
 . הכמויות ולא תשולם בנפרד

 
מובהר בזאת כי כל התכנון האישור הביצוע האביזרים והעבודות הקשורות למעבר חופשי של הולכי 

פ "פלדה גשרונים כולל כל הנדרש ע כלי רכב לרבות אמצעי תאורה פלטות, משתמשי הדרך, רגל
המפרט המיוחד לרבות אישור קונסטרוקטור כולל העתקה וניוד בהתאם לעבודה המבוצעת לא ישולמו 

היחידות השונות בשני אופני התשלום שבכתב  הקבלן ובמחיריבנפרד ותמורתם כלולה בהצעת 
 .הכמויות ולא ישולמו בנפרד

 
או /או הרחבה ו/או ניוד ו/או שיפוי בעבור שינויים ו/וספת ומובהר בזאת כי לא ישולם לקבלן כל ת

או קשיים מסוג זה ואחר לרבות התארגנות נוספת ככל שתהיה  /או עיכובים ו/או הפרעות ו/צמצום ו
במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות /חוזרים ותמורתם כלולה בהצעת הקבלן ' שינוע ניוד וכו

 .ולא ישולמו בנפרד
 

לאחר (אחריותו של הקבלן להגיש למזמין בשלב התכנון המפורט הסופי של הסדרי התנועה ומחובתו 
את העלות הצפויה של  ,או במקרה שייעשה שימוש רק בתרשימי התנועה) אישור עקרוני של הרשויות

הקצאת תקציב היערכות ולצורך ' הסדרי התנועה הזמניים לרבות שימוש בשוטרי תנועה מכוונים וכד
 .יןי המזמ"ע
 

הנדרשים מהקבלן הקשורים להסדרי התיאומים וכל הפעולות מובהר בזאת כי  הקבלן ובמחירי
 הקבלן ובמחיריבהצעת התנועה ובטיחות האמורים לעיל והנובעים במישרין ובעקיפין מכך כלולים 

 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד
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 אתר העבודה
 
 ובכלל האתר /שטח העבודהגידור  33.00
 

או גדרות פח / ו לפחות בגדרות מסוג איסכורית לבנה' מ 2.20אזור העבודה יגודר בגדרות בגובה 
או " יפו"גדר ( או גדרות רשת על בסיס בטון מכוסות בבד יוטה/ו) ללא גלים( אלוקובנד/ מגולוון 

  .ביסוסםתמיכתם ולרבות  לפי בחירת המזמין) ע"שו
 

הרשות המקומית וממונה הבטיחות מטעם , המזמין, הנחיות החוקהגדר תסומן בשילוט לפי 
 . או ממונה הבטיחות מטעם המזמין/ הקבלן ו

 
ומחובתו ואחריותו של הקבלן לתחזק אותה כך שתהיה במצב הגדר תהיה במצב תקין בכל עת 

 .ואישור המזמין לפירוקה עד המסירה הסופית של העבודותתקין ובטיחותי 
  

מעת לעת לפי התקדמות העבודה כך שתימנע או תנויד /או תצומצם ו/ו ורחבתאו /ו הגדר תוסט
  .גישה אל שטחי העבודה

 
הנחיותיה בכל הקשור  פ"עמוריה ולפעול חברת על הקבלן לתאם את עבודות התקנת הגדר עם 

 .ככל שיידרש להקמת הגדר כאמור ולהדבקת מדבקות המיתוג או ההדמיות
 

שטח ההתארגנות ושטח העבודות של הפרויקט לרבות כל צורך שהוא  מובהר בזאת כי הגידור עבור
לא ישולמו לקבלן ) זור ושטח מסוים לצורכי העבודהחפירה מקומית או בידוד א(עבור ביצוע העבודה 

 . בנפרד ועליו לכלול את תמורתם במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות
 
ישולם בנפרד במסגרת התשלום עבור הסדרי , לזמניים ולתנועת הולכי רג תנועה להסדרי רודיג

פ "ע, א גדר בכתב הכמויות ואם ככלולים בהקצב להסדרי תנועה"תנועה זמניים אם לפי סעיפי מ
פ תכניות הסדרי התנועה "וע שימושהלפי  )הרחבה בפרק הסדרי תנועה זמניים' ר( בחירת המזמין

 .פ הוראות המזמין"או ע/ונגישות באתר ו
. 

מדבקות ההדמיה ואם עבור ציפוי הגדר במדבקות הדמיה  +אם עבור הגדר  ,ממותג עבור גידור
 .ישולם בנפרד ,)י המזמין ובין שלא סופקו ובאחריות הקבלן להפיקם"בין שסופקו ע(
 

בין אם משולמות לקבלן בנפרד ובין אם לא משולמות לקבלן בנפרד וכלולות במחירי עבודות הגידור 
הייצור האספקה ההובלה ההקמה התחזוקה ובסופו של תהליך וללות את היחידה שבכתב הכמויות כ

 .וסילוקה פירוקה של הגדר
או השינוע של הגדר והזזתה ממקום למקום בתחום האתר / את הניוד ו ותכוללעבודות הגידור כמו כן 

כוללות גם אישור  כןו את בד היוטה בכל גודל צורה וצבע , וללא תשלום נוסף ככל שיידרש
 .טרוקטור ללא תשלום נוסףקונס

 
 

 עבודה ציוד וחומרים 34.00
 

הביצוע  לפני התחלת זמיןכל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המ
 ).כולו או בחלקו, על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד זמיןאלא אם כן ויתר המ(

יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר , זמיןהציוד אשר לא יאושר על ידי המ
 .זמיןמסוג אשר יאושר על ידי המ

 
יפות לדרישות המפרט המיוחד בכפ, כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון

 .זמיןוהמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של המ
של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן ' תקנות וכד, עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות

רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות  זמיןהמ. 'תקנות וכד, דרישות
ימים  10באם יידרש  תוך , והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, תה רשותשל או' תקנות וכו, לדרישות

 .מעת הבקשה
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על הקבלן לקבל , ימים לפני השימוש בחומר מסוים ייםולא יאוחר מאשר שבוע, עם התחלת העבודה
אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות  מזמיןמאת ה

בקרת י "או ע/הקבלן וי "האסמכתאות לאישור החומרים יוגשו ע .רכי בדיקהמאותם החומרים לצו
 .האיכות של הקבלן

 

או מוצר בשמם המסחרי יידרש / בכל מקום שבו מוזכר במסמכי המכרז חומר ו :מוצר שווה ערך
 או המוצר במוצר אחר לספק מוצר /הקבלן במידה וירצה להחליף את החומר ו

 .או למוצר המבוקש/ ר ולחומ טיב ואיכות ,שווה ערך
 

ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש  זמיןהחומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המ
ולסילוקו  להפסקת העבודהכל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום . זה הסכםבביצוע 

 .על חשבון הקבלן, המיידי של החומר הפסול מהמקום
הקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת הפסקת העבודה תימשך עד ש

ל והקבלן יישא בכל התוצאות "אישור להארכת לוח הזמנים בגין הנ/לא תתקבל כל טענה ו  .זמיןהמ
 .וההוצאות כתוצאה מעיכוב זה

על ידי  מאושרתמעבדה מוסמכת על ידי כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה 
פ הגדרות ההסכם "המזמין בניכוי אחוז מערך החשבון השוטף של הקבלן עעל חשבון ו זמיןמה

 .ל תחייבנה את שני הצדדים"ותוצאות הבדיקות הנ
 

אחריות לתקינותם של החומרים והאלמנטים משלב האספקה המובהר בזאת כי בכל המקרים לעיל 
 .בלעדית, ועל חשבונו תהיה של הקבלן ההובלה ועד לסיום הביצוע ולמסירת העבודה

 
, איכותו, לרבות טיב המוצר הסכםבכל אותם המקרים לעיל על הקבלן לעמוד בכל תנאי ה, יתרה מזו

טיב ואיכות הביצוע ולוחות הזמנים עליהם התחייב ולא תוכרנה כל טענות בגין אי עמידה בתנאים 
 .אילו

 
או /תקן ו–טיב מעולה בעלי תו י הקבלן יהיו חומרים בעל "כל החומרים והאלמנטים שיסופקו ע

לא יאושרו חומרים שאינם עומדים . מוסד הטכניוןאו מ/ם של מכון התקנים הישראלי ואישורי
 .ל"בקריטריונים הנ

 
לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להשתמש בציוד ובאמצעים שירכשו מכספו ויהיו רכושו הבלעדי 

הפעלתם אחסונם , הטיפול בהם. עת תקינים וכשירים להפעלה  בכל, ויהיו באיכות טובה
  .ושמירתם הובלתם ואספקתם יהיו באחריותו של הקבלן ועל חשבונו

 
רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החומרים והציוד הקבלן משתמש בהם ואת הסידורים  זמיןהמ

 . הכרוכים בביצוע האחזקה ועל הקבלן לאפשר לו זאת
, חומרים שמשתמש בהם הקבלן או חלק מהםאו ה, כי הציוד או חלק ממנו זמיןקבע המ

תהא קביעתו סופית , אינם תקינים בעיניו, הסידורים הכרוכים בביצוע האחזקה או חלק מהם
 . והקבלן לא ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור

 
 דוגמאות

לבחירה סופית של עד  מתכנןוה זמיןהקבלן יספק דוגמאות לכל מוצר וחומר לפי דרישות המ
 .המוצרים

פרטי כגון לכל פרט ביצוע  זמיןוהמ מתכנןהקבלן יבנה דוגמאות לפריטים השונים וחייב לקבל אישור ה
 .פרטי נגרות ומסגרות, ב"משטחי בטון וכיוצ, קירות, ריצוף אחר, ריצוף אבן

 .ר כל אחת"מ 2.0הכנת דוגמאות בשטח של סוגי הריצוף השונים בשטח  
ידו -ואשר יאושרו על מתכנןאו ה/מזמין ובור דוגמאות שיבוצעו לשביעות רצון של הישולם רק ע

 .כדוגמא להמשך הביצוע
 

  אחסון החומרים והציוד  35.00
  

באישור  ,ועל חשבונועל ידו החלקים במקום מיוחד שיוקצה החומרים והקבלן יאחסן את כלי העבודה 
הבלעדית לים והחומרים של הקבלן  הינם באחריותו האחריות לאחסון הכ מובהר בזאת כי, זמיןהמ

 .בגין סעיף זה מזמיןיה כל תביעה כנגד הולא תה של הקבלן
לאשר מול כל , כמפורט במפרט זה, אישור מקום האחסנה ככל שיידרש באחריות הקבלן ועל חשבונו

 .פ כל דין"הרשויות הרלוונטיות את המיקום בהיתר וברישיון ע
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 חזקת האתרשמירה וא 36.00
 

וכן לתחזק את  באחריות הקבלן ועל חשבונו להציב שמירה על האתר לכל תקופת העבודה ובכל עת
 .האתר על חשבונו

 

 תנאי העבודה באתר  37.00
 

 י הקבלן"קבלת השטח ע
 

, לרכב, להולכי רגל(שימושי הדרך , הקבלן יסייר בשטח טרם תחילת העבודות ויוודא שתנאי השטח
וכל הנתונים הדרושים ) לגישות לרכבי חירום ובטחון, לרכבי שירותים מוניציפליים, נהלפריקה וטעי

גבולות ביצוע והתאמת , שטחי התארגנות, מטרדים, לרבות דרכי גישה, ברורים לו העבודהלביצוע 
 .תנאי העבודה לתנאי השטח

 
 תכניות מפורטות  להתארגנות

 
 . למזמין את תכנית ההתארגנות באתר ימציא הקבלן הזמנת העבודהימים ממועד  7תוך 

מילוי זמני וחפירות , דרכים זמניות, משרדי האתר, מקומות האחסון, התכנית תכלול סימון הגידור
גידור שטח , נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, אור כלי העבודה שיבצעו את העבודה ית ,זמניות

 . ההתארגנות ושמירה עליו
ח הקבלן ולא ישולם "יהא עואישורה מול הרשויות עדכונה שינוייה  תכנית ההתארגנות ובצוע הכנת

 . על כך בנפרד
. ולמשטרת ישראל ,עיריית ירושלים, לרשויות, זמיןי הקבלן למ"ל תוצג ע"תכנית ההתארגנות הנ

להעיר על זמין ובלבד שאם חפץ המ, להעיר על תכנית ההתארגנות, אך לא חייב, יהא רשאי זמיןהמ
לא תחול אחריות בגין  מזמיןעל ה. ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית 3ן בתוך התכנית יעשה כ

 . מתן האישור או הימנעות ממתן האישור
כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם כל הגורמים הרלוונטיים ולפעול על פי , מודגש

 .מזמיןדרישותיהן ככל שתהיינה באישור ובידיעת ה
 

 זמניים י תנועההסדרתכניות מפורטות  ל
שתרשימי התנועה אינם מספקים את הרשויות  "זמניים הסדרי תנועה"כאמור בפרק , בכל מקרה

, קרה שמורכבות הפרויקט מצריכה זאתאו בכל מ/ המוסמכות ונדרש לתכנן הסדר תנועה מפורט ו
הזמנת ד ימים ממוע 21תוך  לעיון/לבחינה ראשונית  הסדרי התנועהימציא הקבלן למזמין את תכנית 

 .העבודה
מכווני התנועה הדרושים /י הקבלן ואת כל האביזרים ושוטרי "התכנית תכלול את הפתרון המוצע ע

 .לביצוע ההסדר
או במקרה שייעשה  של הסדרי התנועהמחובתו אחריותו של הקבלן להגיש למזמין בשלב התכנון 

יים לרבות שימוש בשוטרי שימוש רק בתרשימי התנועה את העלות הצפויה של הסדרי התנועה הזמנ
 .י המזמין"הקצאת תקציב עהיערכות ולצורך ' תנועה מכוונים וכד

 ".זמניים תנועההסדרי "יתר ההנחיות להכנת התכנית ולתיאום וביצוע הסדרי התנועה ראה בפרק 
 

 התארגנות ותחום עבודה
בזאת מובהר  ,יחד עם זאת.  תשלום וארגון שטח התארגנות אחד, תאום, הקבלן אחראי לאיתור
לאשר לקבלן  מחויב מזמיןוכי אין ה זמיןתחילה לאישור המ ארגנות יובאההת לקבלן כי מיקום שטח

 .ההתארגנות שהוצעו על ידו שטח את
על באחריותו ויעשה הדבר , במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות

 .הקבלןנו של חשבו
קים שטח התארגנות בתוך גבולות תחום אתר העבודה באחריותו של בכל מקרה שבו לא יתאפשר לה

הקבלן לאתר שטח אחר בסמוך למקום העבודה כאשר מובהר בזאת כי כל ההוצאות הישירות 
והעקיפות שייגרמו לקבלן כתוצאה משטח התארגנות רחוק יותר לרבות שינוע פועלים ציוד וחומרים 

מחירי בוהצעת הקבלן או שיפוי כלשהוא ותמורתם כלולה ב/לא יזכו את הקבלן בתוספת ו' שמירה וכו
 .כמויותידות השונות שבכתב ההיח

  
במידה שיידרש וכן כל העלויות הכרוכות ) 'מיסים וכד, אגרות(התשלום בגין שטח התארגנות לרשויות 

השמירה וכן כל , הגידור, טיפול בתשתיות, חיבורי תשתיות, לרבות הדרכים הזמניות, בהתארגנות
 .בלבד,הקבלן  יהיו באחריותו ועל חשבונו שלח ההתארגנות לאתר  וכיוצא באלה עלויות השינוע משט
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בכלל זה מובהר לקבלן כי האחריות על אחסון הציוד הכלים והחומרים הינה באחריותו הבלעדית 
ר התשלום בגין האמו, וכאמור' וכד שמירה על הציוד  לרבות אישורים רלוונטיים מהרשויות השונות

 .ולא ישולם בנפרד יחול על הקבלן בלבדלעיל 
 

 דרכי גישה
 ציוד וצאתלהבאת וה, יהיה על הקבלן לבצע דרכי גישה זמניים לצורך ביצוע עבודותיו, במידת הצורך

 .'או מעבר כלי רכב וכד/ למעבר של הולכי רגל ותושבי המקום ו וחומרים
הקבלן יהיה . פ חוק"או לכל משתמשי הדרך ע/ו או הולכי רגל/דרכי הגישה יהיו בטוחים למעבר כלים ו

האחראי הבלעדי על תחזוקת דרכי הגישה והמעברים לכל תקופת העבודה כולל תיקון כל הנזקים 
 .שייגרמו על ידו או כתוצאה מדרך הגישה לכל גורם אחר

לוונטי העירייה המזמין וכל גורם ר, מיקום העמדת כלים נכלל בהגדרת סעיף זה ויתואם עם התושבים 
 .אחר

זמין לאחר גמר העבודות על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו ולשביעות רצונו המלאה של המ
 .העירייה וכל גורם רלוונטי אחר

 
דרכי הגישה יהיו על חשבון הקבלן ואחזקה וטיפול שוטף בביצוע  :כל האמור לעילמובהר בזאת כי 

 .ולא ישולמו בנפרדחידות השונות בכתב הכמויות הי בהצעתו ובמחירי ותמורתם כלולה ובאחריותו 
 

 הגנה מפני שיטפונות
או במים /על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים באזור העבודה לא יוצפו במי גשמים ו

 .שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר
כל  -ב "וכיו, מערכות שאיבה ,תעלות, בורות שאיבה, לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו סוללות חסימה

הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים 
 .לגורמים אחרים

ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות ופגיעה בדרכים , תכנון החפירה ותעלותיה
 .  שבונוי הקבלן ועל ח"ייעשו ע, הקיימות ובשטחי העבודה

במחירי היחידות ובהצעת הקבלן ותמורתו כלולה  ,צוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלןיב
 .בנפרד ישולםולא  השונות שבכתב הכמויות

 
 

  דיפון זמני
או על יד /ו, או  על יד  צנרות ומערכות תת קרקעיות/דיפון זמני לחפירות על יד  כבישים ו ,ככלל  

עמודי  תמיכת, ת על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתיםוזמני ותתמיכשוחות קיימות וכן 
הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן והם ' וכדוצנרת תת קרקעית רמזורים /טלפון/שילוט/חשמל

/ גיאוטכני/ מהנדסי קרקע (י הקבלן באמצעות מהנדסים מתאימים "יתוכננו יאושרו ויבוצעו ע
על חשבונו לרבות אישור התכנון אצל גורמי תשתית במידה ויידרש ו, ורשויים מטעמו) קונסטרוקטור

 .ולא ישולמו בנפרד
 ) "התכנון הקבלני",הנחיות מפורטות בפרק ' ר(

היחידות  בהצעתו ובמחירי ותמורתו כלולה  ,בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן
 .בנפרד ישולםולא  השונות שבכתב הכמויות

 
 עה קיימתעבודה בקרבת תנו

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם ושלמותם של כלי הרכב 
או להפריע /ולא לפגוע ו, והולכי הרגל לרבות כל משתמשי הדרך הקבועים והזמניים והמבקרים באתר

, עבודהל ובאתר ה"או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ/שלא לצורך לתנועת הולכי הרגל ו
 .י המשטרה"בכפוף  להסדרי התנועה המאושרים ע

שלא יפגעו עקב מעשיו או , או צד שלישי כלשהו/על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו
 .וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא, מחדליו

מאושרות י התוכניות ה"יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ, ל"להבטחת תנאי הבטיחות הנ
 .להסדרי תנועה בזמן ביצוע

מאושר על ידי הרשויות ,  מטעמו, לבטיחות מוסמך וממונה בלן מוטלת החובה להקצאת אדםעל הק
 .פ כל דין"לקבלת הנחיות ויישומם ע המתאימות

 
ל אינו פוטר אותו מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם "מובהר בזאת לקבלן כי ביצוע ההסדרים הנ

תוואי המעקות . כוש עקב מעשיו או מחדליו באתרי הפרויקט ובשטחים המגודריםאו לר/לאדם ו
בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם לתוכניות הסדרי , ישתנה מעת לעתייתכן ווהגידור 

 .התנועה המאושרות שבכל אחד מהשלבים
 .על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק
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' ר( .לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך תקופת הביצוע, ותעל הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדר
 ")גידור האתר"הרחבה בפרק 

 
מוסמך (, כאמור, עבור שימוש במוסמך בטיחות מטעם הקבלן ליישום אלמנטי וכללי הבטיחות 

לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתו תהיה כלולה בהצעת הקבלן ) הבטיחות יכול שיהיה מנהל העבודה
 .חידה השונים שבכתב הכמויותבמחירי היו

יב לפרויקט אלא או כל אחד מצוות הקבלן המחו/מוסמך הבטיחות לא יבוא במקום ממונה הבטיחות ו
 .בנוסף

 אופני התשלום בכל הקשור להסדרי תנועה ובטיחות לרבות מעקות ואביזרי תנועה
 "הסדרי תנועה זמניים"הרחבה ומנגנון תשלום בפרק ' ר
 ".האתר ובכלל/ גידור שטח העבודה "הנחיות בפרק  'לכל מטרה ר רודיג
 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים
בתוך תחומי , ל פעילות הקבלןשתמיד יהיה ציוד הקבלן וכ, בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה

לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת למעט  .המזמיןי "ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע האתר
 .קבע בתוכניות שאושרו לרבות תוכניות הסדרי התנועה הזמנייםכפי שנ

 
 

 רצפות ומשטחים קיימים, תנועה ועבודה על פני הכבישים
, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, פינוי פסולת וחומרים אחרים/לרבות לצורכי חפירה איסוף, כל התנועות

כלי רכב המצוידים בגלגלים  על פני משטחים סלולים ומרוצפים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות
 .פניאומאטיים ובעלי משקל מתאים למניעת נזק למשטחים

י הקבלן ועל חשבונו ובכפוף "או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע/כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו
  .והרשויות הנוגעות בדבר מזמיןולאישורם של ה

כלולה במחירי היחידות השונות שבכתב  ותמורתו ,בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן
 .בנפרד ישולםולא  הכמויות

 
 וי מתח וליד כבלי חשמל תת קרקעייםועבודה מתחת לק

קווי חשמל עיליים וכבלי חשמל תת קרקעיים ל בסמוךהחשמל לעבודה ' על הקבלן לקבל אישור חב
 זה לבין הסכםוע עבודות ציבין העבודות והציוד שהוא מפעיל לבהנדרשים ובעיקר למרווחי הבטיחות 

 . קווי החשמל
או כבלי החשמל / כולל תמיכת עמודי חשמל ו, החשמל' י חב"י התנאים שיוכתבו ע"העבודה תבוצע עפ

האמור הינו תקף גם . הגנות וחפירות עמוקות, פלטות בטון, מיכותת, התת קרקעיים בשעת הצורך
 .לעבודות מתחת לכבלי החשמל עיליים

י כל בעל "או ע/י חברת החשמל ו"הגנות חפירות וכיוצא בזה שיידרשו ע, ת בטוןפלטו, כל התמיכות
 . זמיןתשתית אחרת יבוצעו על ידי הקבלן לשביעות רצונם ולשביעות רצון המ

במחירי היחידה השונים ולא ישולמו ובהצעת הקבלן ל כלולות "התמורה בעבור כל הדרישות הנ
 .למעט אם נכתב אחרת במפורש, בנפרד

 
 ודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיותעב

 
סומנו בתכניות בתיק העבודה שיקבל הקבלן לעת ימערכות התשתית התת קרקעית הנמצאות באתר 

 . וייתכן שלא יסומנו כללביצוע העבודה 
מיקום  דויק מבחינת סימוןואינו מ )אם בכלל( חלקי ואינפורמטיבי בלבד הינוהסימון מובהר בזאת כי 

  .את הקבלן עם המידע הקיים אצל המזמין, בתום לב, ובא לשתף המערכות
עליו לוודא את מיקומן המדויק של התשתיות השונות , בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וחציבה

, איתור תשתיות לא הורסות, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים, שבקרבתן הוא אמור לעבוד
 . ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות, ב"חפירות גישוש וכיו

מובהר ומודגש בזאת כי החפירות תבוצענה בנוכחות  ,על ביצוע חפירות גישוש זמיןבמידה ויורה המ
 בעלת התשתית/מיוחד מטעם הרשות מפקחוכן בנוכחות , ובהתאם להנחיותיו בלבד זמיןהמ

 . קרקעית הרלוונטית-האחראית על המערכת התת
 

, מים, כבלים ,תאורה, בזק, ם קיימים של חשמלהקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקוויבכל עת שיבצע 
תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם , תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, ב"ניקוז וכיו, ביוב

תהיה העבודה , ל"ל או קידוחים סמוכים לנ"י צנרת כנ"בכל מקרה של חפירות ע. של הקווים הקיימים
 . האחראית לקווים אלה בעלת התשתית/מיוחד מטעם הרשות פקחמובנוכחות , זמיןת המבנוכחו

באחריותו של  והינ התיאום והתזמון וכל שיידרש, מטעם בעל התשתיתהמיוחד  פקחמהזמנת ה
  .באחריותווהקבלן וחפירות הגישוש יבוצעו על ידי הקבלן בתיאומו 

    )י המזמין"ישירות ע ישולם חברת התשתית/תשלום עבור הפיקוח לבעל (
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או עילית כלשהי עקב מעשיו /תת קרקעית ו) כבלים, פילרים, שוחות, צנרת(בכל מקרה שתפגע תשתית 
ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת  זמיןליידע את המ מיידיתידאג הקבלן , או מחדליו של הקבלן/ו

 . שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי
ואחריות זו תהא  בתשתיות הנובעת מהפגיעה ובכל ההוצאות והתוצאות  הקבלן יישא בכל האחריות

 .לקבלן בלעדית
 

או איתור /חפירות גישוש ו, ל הזמנת ותיאום הפיקוח הרלוונטימובהר בזאת כי ליישום סעיף זה כול
בהצעתו תשתית בכל דרך אחרת וכל הנדרש לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את תמורתם 

 . ידות השונות שבכתב הכמויותהיח ובמחירי 
 

 קרקעיים -מתקנים עיליים ותת 
מחובתו של הקבלן להשלים את המידע על התשתיות הקיימות בתחום  ,באתרלפני תחילת העבודות 

או חפירות גישוש וכל זאת / העבודה ולוודא בכל אמצעי שנדרש לרבות איתור תשתיות לא הורסות ו
פ המידע המצוי "לפי מידע שיקבל מהרשויות ועותשתיות רקעית לאיתור צנרת תת ק חשבונו בלבדעל 

 .בתכניות
, אם תימסר, י המזמין "או בכל צורת מידע אחרת שתימסר ע/ בתכניות ו הסימוןמובהר בזאת כי 

) אם בכלל(והמידע נמסר  או שלמה/ת ומדויק הואינ )אם בכלל(בלבד תואינפורמטיבי תחלקי ההינ
 .יע לקבלן עם המידע המצוי אצל המזמיןעל מנת לשתף ולסי בתום לב

 
מערכות , צינורות,  לרבות כבלים, קרקעיים -בשטח העבודה קיימים מתקנים עיליים ותת במידה ו

קרקעיים ועליו לבדוק  -על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים התת. שירותים ומתקנים  נוספים
ולסמנם בעזרת  אים בתחום עבודתוקרקעיים הנמצ -מראש ולוודא את מקומם של כל המתקנים התת

 .מודד מוסמך בשטח וכן על גבי התכניות
  

אינפורמציה כללית בלבד  מתקנים עיליים ותת קרקעיים ככל שיופיעו בתכניות הינם בגדר
לקבלן על מנת  ככל שתהיה תימסר אינפורמציה זו . ואינפורמציה זו אינה מלאה ואינה מדויקת

 .העבודהמכלול ולסייע לו בהבנת האתר 
 .נושא בשום אחריות בעניין זה מזמיןעל הקבלן מוטלת החובה לאיתור ומיפוי התשתיות ואין ה

  
על הקבלן לוודא את מיקומם של כל השירותים התת קרקעיים הקיימים לפני ביצוע העבודות לרבות 

 .איסוף אינפורמציה ותאום  עם הגורמים המוסמכים לרבות ביצוע גישושים
   

ת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד עבודה בקרב
 . התקשורת' חב/ הוט/ "בזק"' של מהנדס הרשת בחב

 תאורה תבוצע באישור מוקדם ובפקוח חברת החשמל /עבודה בקרבת מתקני חשמל
או /ד המים והביוב ושל תאגי ובפקוח צמודעבודות בקרבת קווי הביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם 

  ).פ העניין"הכל ע( עיריית ירושליםע ב"שפ' מח של 
קרקעית כגון חברת -ל יש לקבל מכל רשות אחרת שבאחריותה צנרת תת"תאום וקבלת אישורים כנ

 . 'בזק וכד, הכבלים
 

 י המזמין ישירות לבעל התשתית "י בעל התשתית יהיה כאמור ע"תשלום עבור הפיקוח ע
הם באחריותו , ל"וביצוע התאומים הדרושים לפני ובזמן ביצוע עבודות המערכות הנ קבלת האישורים

 .ועל חשבונו של הקבלן
 

 .ל"ל או אי הכרת התנאים הנ"כיר בכל  תביעות הנובעות מאי הכרת מיקום המתקנים הנילא  מזמיןה
 

ן על גבי איתור תשתיות קיימות סימונם בעזרת מודד מוסמך הן בשטח וה, כל חפירות הגישוש
תאום תזמון וליווי של הפיקוח מטעם בעלי ל "התכניות שמירה על שלמותם של המתקנים הנ

היחידות השונות שבכתב  בהצעתו ובמחירי הינם על חשבון הקבלן ותמורתם כלולה התשתית 
 .הכמויות ולא ישולמו בנפרד

 
שירותים וחומרים רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים 

 .הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות
 לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות כאלה לכשיידרש מובהר בזאת כי
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 התחברות לתשתית קיימת
התשתיות שיבוצעו בפרויקט יכללו התחברויות לתשתיות קיימות דרך תאים קיימים או בביצוע 

 מחובתו של הקבלןכי  בהר בזאת מו. 'התחברות כביש חדש לכביש ישן וכד, ת חדשיםתאים ושוחו
בדיקה זו תכלול . את מיקום גובה וכיוון של תשתיות אלו קודם שהחל בעבודתוולוודא לבדוק 

גבהי כניסה ויציאה של תשתיות רטובות בתאים כמות וגודל הצנרת הכל כדי לבדוק את התאמת 
בכל מקרה בו תמצא אי התאמה על הקבלן להודיע על כך . ביצוע הנדרש המצב הקיים לתכנון ול

/ או תביעות בגין הפעלת מודד הקבלן ו/לא יוכרו כל טענות ו. ולאפשר את עדכון התכנון בהתאם
 .או עיכוב מכל סוג שהוא בגין האמור

בהצעתו  כל העלויות וההוצאות לביצוע פעולות אילו לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול אותם
 .היחידות השונות שבכתב הכמויותובמחירי 

 
 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים

הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר על גבי 
 .ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים, כניות ועל גבי קרקעת
 

מטעם בעל מפקח ללא נוכחות , או בעבודת ידיים/מכני ולא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי 
ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא אישור מראש מבעל , המתקן התת קרקעי

 .המתקן ובפיקוחו
 

לקבלת אישור , או העיליים/יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ו, הקבלן בלבד
 .הזמנת מפקח מטעם בעל התשתיתלרבות תיאום ועבודה בסביבתם 

 
, ל"כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות הנ, כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל

 .יתוקן על חשבון הקבלן
על הקבלן , מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו, היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו

 .בל הוראות על אופן הטיפול במתקןולקולבעל התשתית  זמיןלהודיע מיד למ
 

 שוחות בקרה/ עבודה בביבים 
מבלי לפגוע , או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים/תיקון ו, במקרה של עבודה 

על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים , בהוראות כל דין
 :ין היתר את אלוולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו ב

 
אם יתגלו . יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן, לפני כניסה לשוחת בקרה

גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת 
ר ת מספקת תותרק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמו. נייםאמאווררים מכ

 .רק לנושאי מסכות גז, הכניסה לתא הבקרה
 

 :שעות לפחות לפי הכללים הבאים 24למשך , לשם אוורור הקו, מכסי שוחות הבקרה יוסרו
 

 והמכסים בשני התאים הסמוכים מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד -לעבודה בתא בקרה קיים 
 .צידי נקודת החיבורלחבור אל ביב קיים המכסים משני  .מכסים) 3(כ שלושה "סה: כלומר

 
המוכן ומיומן , לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה

 .להגיש עזרה במקרה הצורך
 

ויחגור , הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות
 .י יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחהאשר קצהו החופש, חגורת בטיחות שאליה קשור חבל

 
 .שא מסכת גז מתאימהימטר י 3.0הנכנס לשוחת הבקרה שעומקה מעל 

 
 העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא  אמצעי הבטיחות

 .הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו
 

 .כאמור לעיל, המכסה את אזור התא בו הוסר יגדר הקבלן ישלט ויסמן בצורה בולטת, בנוסף
 

 בהצעתו ובמחירי כל הפעולות הנדרשות לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתם תהיה כלולה עבור 
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות
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 חיבורי חשמל ותאורה
כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל המחוברת למתח תבוצענה 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים , יחד עם זאת. שור נציגי חברת החשמלבתאום ובאי
והזהירות למניעת  חיבור המתח בעמודי הרשת  בזמן ביצוע עבודותיו ועליו להקפיד על קיום 

על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים . כל התקנות וההוראות הקשורות בכך
 .להפסקת המתח

בזמן העבודות ובמידה והדבר לא מתאפשר עליו , קיימתהקבלן ידאג להמשכיות התאורה ה
בכל מקרה עליו לשמור על מינימום של רמת תאורה . להתקין תאורה זמנית על עמודי עץ

הזהה לרמת התאורה הקיימת בכביש לפני תחילת העבודה ונקיטת אמצעים כלשהן שיבטיחו 
 ת הקבלן בתשלום בנוסףלא יזכה אלעיל האמור כל . לית כמפורט לעילארמת תאורה מינימ

 .י הרשויות"במידה ויידרש לכך ע, תאורה זמנית על עמודי עץ, למעט
 

 .בטיחות בכל תחומי עבודתווחובת הקבלן לשמירה 
עקב אי נקיטת , הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם

דבר ועניין כמשתמע מהגדרות  לכל קבלן ראשיהקבלן יהיה , כאמור, אמצעי זהירות כנדרש
 .אחריםעבודתם של או של / החוק והתקנות לכל העבודות המתבצעות באתר שלו ו

י המזמין בהזמנת "האחריות לעיל תחול על הקבלן בכל מקרה גם אם הוגדר כקבלן משנה ע
 .העבודה

 שעות ביממה הן 24באחריותו וחובתו של הקבלן לדאוג לשמירה על אתר העבודה , בנוסף
לצורך שמירת הציוד שלו ומשרדי המנהלה וכן מבחינה בטיחותית ובמיוחד כשתחום העבודה 

 .'מסחרי בקרבה לבתי ספר וכד/מתבצע במקום מרכזי 
במחירי היחידות השונות של כתב הכמויות ולא ישולם ובהצעת הקבלן האמור לעיל כלול 

 .בנפרד
 

 עבודה ה אתרושילוט סימון גידור 
משרד העבודה ותקנות  ,דרישות החוקעל פי  עבודההאתר  את טלשלון דר לסמגלבאחריות הקבלן 

 .לוח התמרורים של משרד התחבורה במהדורתו האחרונהפ "הבניה וכן ע
 

באחריות הקבלן לגדר את תחום העבודה כך שייצור חיץ בין אתר העבודה לבין התנועה ושגרת 
נשים שאינם מורשים לתוך תחום גידור האתר אמור למנוע כניסת א. החיים שמחוץ לאתר

המשרד ,הגידור יהיה מתאים לדרישות משרד העבודה . הםיהולכי רגל וסקרנים למינ, האתר
   .לדרישות המזמין ולהנחיות המפורטות במסמך זה,לאיכות הסביבה 

 
יינתן דגש ומשנה חשיבות לכל נושא הגידור סימון ושילוט ולנושא הבטיחותי בכלל ובייחוד בסמוך 

   .זורים מאוכלסיםלא
 .כאמור לעיל, לא תאושר תחילת עבודה ללא גידור סימון ושילוט האתר

 
 

 תקשורת/טלפון, ניקוז, חיבורי ביוב, אספקת מים וחשמל 38.00
 

' לחיבורי טלפון וכו, לחיבורי ביוב וניקוז, ל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמלבאחריותו וחובתו ש
כולל מכלי מים רזרביים וגנראטור למקרה של , ש לבצוע העבודותולצורכי עבודותיו ככל שנדר

 .צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים, הפסקות חשמל
 

בוריים עם יל הקבלן לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבאחריותו וחובתו ש
אום עם יתוך ת, וגורמי התשתית ולקבל את אישורם בכתבהגיחון  ,היהעירי, החשמל לישראל' חב

 .המזמין
 

מעקפים  כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים
ביוב ולניקוז לרבות , וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וחיבורים לתקשורת 'תאים וכדו

במחירי היחידות וקבלן בהצעת הותמורתם כלולה  ולא ישולמו בנפרד יחולו על הקבלן -התיאומים  
 .השונות שבכתב הכמויות
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 אתר שפיכה 39.00
 

 2 או עפר למשך יותר מ/ערימות פסולת ו עבודותמובהר בזאת כי לא יינתן אישור לערום בשטח ה
 .יממות ובאחריות וחובת הקבלן לפנות באופן תדיר וסדיר את הפסולת והעפר מאתר העבודה

מיקום הערימות וגודלם ' ,משו לצורך ביצוע העבודה כגון מילוי חוזר וכדבכל מקרה שערימות העפר יש
 . או המזמין/לאיכות הסביבה ו' י המח"יאושרו מראש ע

י הגורמים המוסמכים לרבות בטיחות כי לא ניתן לערום את חומרי "מובהר בזאת כי במידה ויוחלט ע
 -ממקור מאושר / י חוזר ממחצבה יסלק הקבלן את החומר ויידרש למלא מילו ,המילוי בשטח האתר

 .ללא תשלום נוסף
המאושרים על ידי המשרד  שפיכה/ כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה

 .עיריית ירושליםי "עאו /ו לאיכות הסביבה
כל את עליו לקחת בחשבון י הרשויות ומובהר בזאת כי "באחריות הקבלן למצוא אתר שפיכה מאושר ע

מרחקי הובלה וכל הוצאה במישרין ובעקיפין  ,ותלרבות אגר,ל "ויות אשר תיגרמנה לו בגין הנלהע
בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב כתוצאה מכך 

במחירי היחידות השונות ובהצעת הקבלן התמורה לכל האמור לעיל כלולה  ת כימודגש בזאהכמויות 
  .כמויות ולא תשולם בנפרדבכתב ה

 
 מנופים ועגורנים 04.00
 

בכל מקרה שבו יידרש להשתמש במנופים ועגורנים מכל סוג שהוא על הקבלן להגיש במסגרת 
 .תכנית ההתארגנות את מיקום המנופים ואת רדיוסי ההשפעה שלהם באתר וסביבתו

ו או יובאו לאתר באופן חד תכנית זו תוגש למזמין לאישור גם אם המנופים והעגורנים יוצב
 .עבודהבודה ספציפית במסגרת מטלות הקבלן בכל שלב משלבי האו לצורך ע/ פעמי ו

 יםח המתייחס לכל הנושא"או דו/ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יגיש סקר סיכונים ו
בהפעלת ובשימוש המנופים והעגורנים וכן יפקח ויפיק דוחות שבועיים בכל  יםהבטיחותי

 .חות העבודה עם המנופים והעגורניםהקשור לבטי
פ כל דין בשימוש במנופים ועגורנים על כל "פ החוקים והתקנות וע"באחריות הקבלן לפעול ע

המשתמע מכך לרבות בהיבטים התפעוליים הבטיחותיים ותקינות הציוד וכמו כן רישיונות 
 .אישורים והסמכות של בעלי התפקידים והמנופאים העוסקים במלאכה

  .ופאי להיות בעל ניסיון מתאים בעבודות הנדרשותעל המנ
 

באחריות וחובת הקבלן לזמן בודק מוסמך למנופים ולעגורנים ולאביזרי ההרמה לאישור 
 .'תכנת המחשב וכו, תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדיהציוד ותפעולו 

ועל  מטעמועל הקבלן להשתמש בשירותיו של קונסטרוקטור יהיה   ,בכל מקרה שיידרש
 .וכן חישובים סטטיים מתאימים' לרבות אישור יציבות רדיוסים משקלים נגדיים וכד ,חשבונו

 
בעת פעולת המנוף באתר העבודה על הקבלן לדאוג לשטח סטרילי בכל רדיוס פעולת המנוף 

 .פ אילוצי השטח והעבודה הנדרשת לביצוע"לרבות פינוי תנועה וזאת ככל שניתן ע
 

ופים והעגורנים נחראי הבלעדי לבטיחות העבודה באתר בכלל ועבודות המהקבלן הינו הא
 .בפרט

 הקבלן ובמחיריבהצעת עבור מילוי הוראות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתם תהיה כלולה 
 .היחידות השונות של כתב הכמויות

 
 בגמר העבודהבמהלך והשטח ניקיון  14.00
 

, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, יומי של אתר העבודה-ף היוםהקבלן אחראי על הניקיון השוט 
כל פסולת בנין , או חומרים/ניקיון זה יכלול פינוי כל עודפי עפר ו. בכל משך זמן ביצוע העבודה

י "של אתר העבודות ע יומי -טיאטוא יוםשיירים ועודפי חומרים אחרים וכן , כל פסולת, מצטברת
 . תני ופינוי הפסולאכמטאטא מ

גבור ניקוי אתר רשאי להורות מזמן לזמן על ת זמיןהמ. הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות
 .לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, העבודה

חלה על הקבלן , העודפים והשיירים, האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת
 .ועל חשבונו

, המשרדים, יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעייםיפרק או גמר העבודה ב, כן-כמו 
ויישר את , והתאים הפתוחים ויסתום את כל הבורות והתעלותהמחסנים והצריפים שבאתר העבודה 

 .כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה
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נה לו ולא תיקן הליקוי  לאחר התראה שנת, והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט ידהבמ
באמצעות אחרים והוצאות בנדון  לבצע הניקיון כנדרש לעיל מזמיןרשאי ה, מזמיןהי "ע

 .סכםוראות הההתקוזזנה מחשבונות הקבלן בהתאם ל
 

כל יום עבודה ובסיום הקבלן האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא כי כל תאי הבקרה מכוסים בסיום 
וכן כל הבורות מכוסים ומגודרים לרבות  עבודתו וכל מכסי הבקרה הונחו חזרה על תקרות התאים

 . תעלות וכל דבר בשטח העלול להיות מפגע בטיחותי
הקבלן יישא בכל נזק וכל מפגע לרבות לצד שלישי ויהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ומפגע בתחום 

 .עבודתו
 

 מחיריהקבלן ובבהצעת עבור מילוי הוראות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתם תהיה כלולה 
 .היחידות השונות של כתב הכמויות

 
 

 תנאי עבודה להבטחת שמירה על איכות הסביבהו מניעת אבק 24.00
 
 :ביצוע עבודותועבודות שונות הקשורות לומילוי חציבה / תנאים לעבודות חפירה  

 :חציבה/מניעת מפגעי רעש בזמן החפירה 
תחום התכנית יחוייב לעמוד בדרישות התקנות עבודה שיופעל  ב/ בניה / חציבה / כל ציוד החפירה 
 .1979 ט"תשל) רעש בלתי סביר מציוד בניה(למניעת מפגעים 

יבדוק הקבלן באמצעות מעבדה מוסמכת את מפלסי הרעש מהציוד , מובהר בזאת כי במידה ויידרש
 .או כל גורם רלוונטי אחר/ לאיכות הסביבה ו' המשמש לביצוע העבודות שעומד בדרישות המח

בדיקות המעבדה יהיו על חשבון המזמין בניכוי אחוז מהחשבון השוטף של הקבלן כאשר באחריות (
 )הקבלן לתאם ולהזמין את הבדיקות הנדרשות

 
 מניעת מפגעי אבק

באחריותו וחובתו של י המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה "או ע/וי המזמין "עלכך  במידה ויידרש
התכנית תציין את כל מקורות האבק . היווצרות מפגעי אבקהקבלן להציג תכנית הרטבה למניעת 

, תדירויות ההרטבה, מרי הרטבה ויצובוח: האפשריים ואת האמצעים המתוכננים למניעת המפגעים
 .'אמצעי ושיטות ההרטבה וכו

 .התכנית תובא לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה
 .במידה ויהיו, לל קידוחיםהקבלן מחויב בתכנית הרטבה עבור כל עבודות העפר כו

כל כלי רכב ובמיוחד המשאיות הכבדות שיצאו לרחובות מנקודת העבודה יחויבו בשטיפת גלגלים 
 .מבוץ

 .חייבים בכיסוי ארגז המטען, כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת
 

בלן הקבהצעת עבור עבודות מניעת מפגעי האבק לא תשולם בנפרד ותמורתם כלולה  התמורה
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ובמחירי

 

 שמירה על הנוף 43.00
 

או /הקבלן לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר ו. הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה
 .פסולת מחוץ לגבולות העבודה וזאת גם אם בכוונתו לפנות את החומר מאוחר יותר

בכל ההוצאות לשיקום הנופי ולהחזרת המצב הקבלן ר יישא מובהר בזאת לקבלן כי על כל האמו
 שכפול תכניות וכל העלויות הנדרשות לתיקון במישרין ובעקיפין, המדידות, לקדמותו לרבות התכנון

 .ל לא תשולם בנפרד"והתמורה בעבור הנ
 

 אחזקת קטעי כבישים שנפתחים לתנועה 44.00
 

לפתוח לתנועה קטעי עבודה שטרם  ,לשלביות העבודה בהתאם ,במהלך העבודה יידרש הקבלןבמידה ו
מובהר בזאת כי הקבלן יהיה אחראי על קטעים . ואם לרשויות הרלוונטיות מזמיןנמסרו סופית אם ל

פ דרישות "אילו כולל אחזקתם השוטפת כך שכל המתקנים התשתיות והמערכות יתפקדו כראוי ע
 . עבודהזאת עד למסירתם הסופית בסיום ההעירייה משטרה וכל גורם אחר רלוונטי ו, זמיןהמ

 היחידה הקבלן ובמחיריבהצעת לא תשולם לקבלן כל תוספת ורואים אותה כלולה עבור האמור לעיל 
 .ולא תשולם בנפרד
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 בקרת איכות
 

 מדידות וסימון 45.00
 

בהעדר לפי סדר עדיפות המסמכים ו(לפי האמור במסמכים המצוינים לעיל , כל העבודה תימדד נטו
או /מושלמת ו, כשהיא גמורה, בהתאם לפרטי התכניות) אלא אם צוין אחרת להלן( 34י "פירוט לפי ת

ומחירה כולל את ערך חומרי העזר ועבודות הלוואי ' ללא כל תוספת עבור פחת וכד, קבועה במקומה
 .הנזכרות במפרט והמשתמעים ממנו

 
וכן רשימת קואורדינטות של כל , ההתוויהנקודות קבע עבור , עם תחילת העבודה יימסרו לקבלן

על הקבלן לסמן את הנקודות בשטח בכפוף לרשימה . הנקודות והיתדות הדרושים לצורך בצוע העבודה
מאובטחות שמהן ניתן כל פעם לחדש את הסימונים או לבדוק את מצב " תחנות שליטה"ולהכין 
 .נוי הקבלן ועל חשבו"ו עדשוחחידוש נקודות שנהרסו י. העבודה

 .לקשירת הרומים B.M+ לקבלן תימסר רשימת קואורדינטות של נקודות המוצא
 .על הקבלן לבדוק לאשר בכתב את קבלת הצלעון וסגירתו בהתאם לתקנות המדידה

 
כולל איזון גבהי המצב הקיים או גבהי המצב שלאחר ניקוי השטח כמוסבר (לאחר קבלת המדידות 

 יסמנן בשטח בהתאם לחישוב, י נקודות העבודות בשלביהןחשב הקבלן את מיקום ומפלסיי, )לעיל
 .בכתב זמיןויקבל עליהן את אישור המ, לפני תחילת עבודות העפר

 
על הקבלן . ל"תוך התקופה הנ מזמיןדרישה למדידת מצב קיים במקומות מסוימים יכולה לבוא גם מה

 .זמיןלבצע את המדידה בתאום עם המ
 

מש כבסיס לחישוב הכמויות של עבודות העפר ועבודות אספלט שי, למדידת הקבלן זמיןאישר המ
 .ומצעים במידת הצורך

 
, ה או אי התאמהיסטי, אחריותו של הקבלן לגבי סימון הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה

 .זמיןולשביעות רצונו של המ, אשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף
יתקן אותן , ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית"ה או אי התאמה כנייסט, אם כתוצאה משגיאה

 .ולשביעות רצונו זמיןהקבלן ללא תשלום לפי דרישת המ
כל זאת יבוצע . כמו כן יסמן בשטח את גבולותיהם. או לחדש את צירי הכבישים/על הקבלן לסמן ו

 .זמיןל בצורה שתשביע את רצון המ"תוך הקמת אבטחות לנקודות הנ
 

במקרה של  חדש את כל הנקודות שסימן בשטחיו ל"קבלן אחראי לשלמות הסימונים בנקודות הנה
 .מזמיןי ה"עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע, נזק או אובדן וישמור על שלמותן

 
כדי לאפשר ביקורות על נכונות העבודות , על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים

קו האבטחה יסומן בצד הציר ). להלן קו האבטחה(או שינוי בסימון /חידוש ו ,ולאפשר שיחזור
 .זמיןמבמרחק שיקבע על ידי ה, ובמקביל לו

 
הן מבחינת מרחקים והן , לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה

 . מבחינת מספור היתדות
המשכת הציר אל (שונה מהאמור לעיל , ורת ציריםשיטה שונה לביק זמיןהקבלן יהיה רשאי להציע למ

 .זמיןאופן שיטת הביקורת לצירים יהיה טעון אישור המ, בכל מקרה). ב"מעבר לתוואי  וכיו
 

הקבלן יסמן את נקודות הסימון בשטח בכל דרך שבה הסימנים יישארו ברי קיימה ולא יגרמו לסכנה 
 .בטיחותית בתיאום עם המזמין

 
יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן , לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, ל"נוסף למדידות הנ

 .חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום
 

העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת המדידה קבלת במהלך ובשלב רשאי לערוך מדידת ביקורת  זמיןהמ
ידה חתומה ותראה בעליל שהעבודה  בוצעה בהתאם  סופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדה

 .למידות ולרומים המתוכננים
 

פ "ע,  מודד מוסמךבאחריות י ו"ענה יתעש, המוטלות על הקבלן, כל עבודות המדידה והסימון
היחידה  הקבלן ובמחיריבהצעת התמורה עבור עבודת מדידה מכל סוג שהוא נכללת , הוראות ההסכם

 .ולא ישולם עבורה בנפרדהשונים בכתב הכמויות 
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 גבהים

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור על הגבהים ייעשה לא                        
טענות שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה . יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו תחילת העבודה

 .בחשבון
 

, )As-Is(תוכנית מצב קיים , ובאמצעות מודד מוסמך, וע העבודות יכין הקבלן על חשבונולפני ביצ                       
יוכל להתחיל  זמיןורק לאחר אישורה על ידי המ, הכוללת רשת גבהים וכל הנתונים הרלוונטיים

 .הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. בעבודה
שמש כבסיס לחישוב הכמויות של עבודות העפר ועבודות אספלט י, ידת הקבלןלמד זמיןאישר המ

 .ומצעים במידת הצורך
 

 מדידות במהלך הביצוע
הקבלן יגיש , י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות באתר"הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע

 .מדידות של העבודות שבוצעו על ידוזמין בהתאם לדרישת המ
טבלת השוואה בין דרישות התכנון  זמיןיגיש הקבלן לבדיקת המ, ובנוסף למדידות אל

 . והמדידה כפי שבוצעה בפועל
 .העברת מדידה זו תהווה תנאי לאישור המשך הביצוע ותנאי לתשלום העבודה שבוצעה

י מודד מוסמך לכמויות פריטי התשלום השונים המוגשים "לכל חשבון חלקי יצורפו מדידות חתומות ע
 לתשלום

 
 בסוף תהליך הביצועדות מדי

 " חשבון סופי"ו" תכניות עדות לאחר ביצוע" בפרקבהמשך הנחיות מפורטות ' ר
באחריות הקבלן לאסוף את הנתונים הנדרשים במהלך הביצוע על מנת למסור בסוף תהליך הביצוע 

 .עבור כל מה שבצע AS MADEתכנית עדות 
פ "וע" תכנית עדות לאחר ביצוע"אות בפרק פ ובהתאם להור"מובהר בזאת כי תכנית העדות תוגש ע

 .או הנחיות המזמין/ו עיריית ירושליםהנחיות ומפרט המדידה של 
 ככל שיידרש, או חברות התשתית/ו העירייהאו /המזמין ובאחריות הקבלן לקבל את דרישות 

 .מבעוד מועד ולהכין את תכנית העדות בהתאם) 'שכבות צבעים עוביי קווים וכו(
 

שבכתב הכמויות השונות היחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת ור כל שירותי המדידות כלול התשלום עב
 . ולא ישולם עליהם בנפרד

 
 

 בדיקות מעבדה ובקרת איכות  46.00
 

 בקרת האיכות על העבודות והממונה על בקרת האיכות מטעם הקבלן 
 

העבודות תיעשה הבחנה בין שני  בכל הקשור לבקרת האיכות העצמית של הקבלן על ביצוע ,בפרק זה
 :סוגי בקרת איכות

 
 בקרת איכות בסיסית  •
 בקרת איכות באמצעות חברה חיצונית  •

   
 בקרת איכות בסיסית  

 
מטעמו ועל  ז"בכל עבודה בכל היקף ובכל לובאחריות וחובת הקבלן לבצע בקרת איכות בסיסית 

 :חשבונו כמפורט להלן
 

באמצעות בדיקות , על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא מטילה, ככלל, איכותמערכת בקרת ה
מלאכות , מבנים, מוצרים, חומרים: שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט לרבות, ופעולות בקרה למיניהן

 .ישיגו את האיכות הנדרשת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם, והתקנות
 

יישום והטמעה של נהלי בקרת איכות לביצוע במסגרת הפרויקט יהיה הקבלן אחראי על הכנה 
 . )צ"מע(ת נתיבי ישראל במפרט הכללי לעבודות של חבר 51פ פרק "ע העבודות

לביצוע המפרטים , התקנים, התכניותנהלי בקרת האיכות יוכנו על ידי הקבלן וישקפו את דרישות 
  .מזמיןי ה"יאושרו סופית ענהלי בקרת האיכות . המזמיןוהוראות העבודה 
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שיפעל ליישום הנהלים ושיפעיל את המעבדה  אדם מוסמך לבקרת איכותיפעיל הקבלן ימנה ולצורך כך 

 .מטעמו ,באתר,לבדיקות איכות
 

 .ובינוי בעבודות פיתוח שנות ניסיון 5להיות מהנדס אזרחי בעל , מטעם הקבלן,  בקר האיכותעל 
קרה בפרויקטים מגוונים ומסוגים שונים נהלי בוניסיון ליישום  המהנדס יהיה בעל כישורים יכולות

  .כל האמור במפרטים ובמפרט זהכ
 

מטעם מהנדס הביצוע  יכול שיהיהבקרת האיכות  מהנדסח "ש 5,000,000 עדבהיקפי עבודה של 
 .לפחות, בעל תעודת מהנדס ובעל ניסיון בעבודות בקרה של שנתיים, הקבלן

 
י בקרת מהנדסחברת בקרת איכות חיצונית בעלת יד הקבלן יעמ ח"ש 5,000,000מעל בהיקפי עבודה של 

 .ספציפית לתפקיד זה יםמיועד ושיהי, על מהנדס הביצוע נוסףב,איכות 
  .אישור מראש ובכתב של המזמין ותעמוד בדרישות המפורטות בהמשך טעונההחברה 

וריה תהא רשאית משל חברת כי במקרים מתאימים ולפי שיקול דעתה הבלעדי , על אף האמור מובהר
 5-להורות לקבלן לבצע בקרה על ידי חברת הבקרה החיצונית כאמור גם בפרויקטים שהיקפם נמוך מ

 .₪ מיליון 
 
 

או מחברה חיצונית בהתאם לחלוקה של / מובהר בזאת כי עבור מהנדס בקרת איכות מטעם הקבלן ו
ל במחירי היחידה "ליו לכלול את העלויות הנכאמור לא ישולם לקבלן בנפרד וע, היקפי העבודה 

 .השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד
 

 עת ביצוע העבודות לצורך תיעודם נוכח באתר בלהיות  מהנדס בקרת האיכותעל 
 

ובעת ביצוע העבודות לצורך תיעודם  ח באתר בכל יום ובכל שעות העבודההאיכות להיות נוכ על בקר
 .'ת מעבדות הבדיקה וכוקטלוגם ותיאום והזמנ

 
תחילת העבודות  תכנית  ימים לפני) 7(כשבעה יכין ,מטעם הקבלן , בקרת האיכות ממונה/מהנדס

סוגי הבדיקות  ,רשימות תיוג, פרוגרמת בדיקותלבקרת איכות לכל שלב משלבי הביצוע לרבות 
 .זמיןלאישור המ ל"לכל אחד מהפעולות הנותיאור גרפי  טבלאות ומעקב שכבות ויציקות, הנדרשות

 
בקרת האיכות את הבקרה השוטפת באופן ברור ונהיר בעזרת  ממונה/יציג מהנדס זמיןעם אישור המ

פ "או בתדירות אחרת ע/ כל שבועיים לפחות ו זמיןלמ) כדוגמת אקסל(תוכנות מחשב מתאימות 
 .זמיןדרישת המ

 
האיכות לפי ההתקדמות בקרת  ממונה/י מהנדס"מערכת בקרת האיכות תתעדכן בכל יום ויום ע

 .בכל רגע נתון זמיןבשלבי הביצוע ותהיה מוכנה לבדיקת המ
 

מטעם הקבלן ובאחריותו בקרת האיכות  ממונה/מהנדסי "זמנת המעבדה לבדיקות תבוצע עה
יציקה בהתאם לדרישות /הבלעדית לאחר שבדק ונוכח לדעת כי ניתן לאשר את המשך העבודה 

והתקדמות העבודה ולאחר אישורו הסופי של  הביצוע מטעם הקבלן מהנדס, זמיןהמ, המפרט, התכנון
 .זמיןהמ

  
מטעם הקבלן אחראי להנחיית המעבדה למילוי כל פרטי  בקרת האיכות ממונה/מהנדסכמו כן יהיה 

וכל הנדרש לזיהוי והתאמת האלמנט לתכנית בקרת ) 'תאריך וכו, חתך' מס, שם(האלמנט הנבדק 
 . זמיןמי ה"האיכות שהציג ואושר ע

   
על כל , כאמור, פ היקפי העבודה"והחיצונית בהתאם לחלוקה ע הבסיסיתבקרת האיכות  עבור

תמורתו ועליו לכלול את  לא ישולם לקבלן בנפרד בקרת איכות ממונה/מהנדס המשתמע ממנה לרבות
 ות השונות שבכתב הכמויותהיחיד בהצעתו ובמחירי 
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 ונית בקרת איכות באמצעות חברה חיצ
   )QA- א "ה(בטחת איכות או)  QC - א"ב(בקרת איכות 

 
 .ז"באחריות וחובת הקבלן לבצע בקרת איכות בסיסית בכל עבודה בכל היקף ובכל לו

 
מטעם מהנדס הביצוע  יכול שיהיהבקרת האיכות  מהנדסח "ש 5,000,000 עדבהיקפי עבודה של 

 .לפחות, בקרה של שנתיים בעל תעודת מהנדס ובעל ניסיון בעבודות, הקבלן
 

יעמיד הקבלן חברת בקרת איכות חיצונית בעלת מהנדסי  ח"ש 5,000,000מעל בהיקפי עבודה של 
 .שיהיו מיועדים ספציפית לתפקיד זה, בנוסף על מהנדס הביצוע,בקרת איכות 

  .החברה דורשת אישור מראש ובכתב של המזמין ותעמוד בדרישות המפורטות להלן
מוריה תהא רשאית של חברת כי במקרים מתאימים ולפי שיקול דעתה הבלעדי , אמור מובהרעל אף ה

 5-להורות לקבלן לבצע בקרה על ידי חברת הבקרה החיצונית כאמור גם בפרויקטים שהיקפם נמוך מ
 .₪ מיליון 

 
 בהתאם לחלוקה של או מחברה חיצונית/ מובהר בזאת כי עבור מהנדס בקרת איכות מטעם הקבלן ו

ל במחירי היחידה "לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את העלויות הנ ,כאמור, היקפי העבודה 
 .השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד

   
 הקדמה

אשר תבצע את ניהול האיכות , הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, מערכת בקרת האיכות
תאשר ותתעד את כל פעילויות ,תנטר , תבקר, קרת האיכות תבדוקמערכת ב, במסגרת זו. בפרויקט

 .  הקשורים לפרויקט,הספקים והיצרנים מטעמו , הקבלן וקבלני המשנה
  

מטיל על הקבלן את האחריות לבדוק , באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית, ניהול האיכות בפרויקט
, חומרים: ות שעליו לבצע בפרויקט לרבותשהעבוד, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, ולוודא

ישיגו את האיכות המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים , מלאכות והתקנות, מבנים, מוצרים
 .  במסמכי ההסכם 

   
 .  הפעלת מערכת בקרת האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם

    
 במפרט,המפורטות בתוכניות  כותהאי כול דרישות ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות כבסיס

 .  ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם,המיוחד כולל פרק המוקדמות 
   

של הפרויקט  הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע ,הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה כל את
 את יעכבו והדיווח לא דהתיעו, הבדיקות ביצוע ,המדגמים נטילת, הבקרה פעילויות ובאופן שמועדי

 .  הפרויקט של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי
 

 אבטחת איכות
 

בטחת האיכות תבוצע א. פ שיקול דעתו הבלעדי ואם בכלל"י המזמין ע"תופעל עבטחת האיכות א
אשר , מקצועית נפרדתמטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית , באמצעות מערך ניהול הפרויקט

, בחינה, תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווילצד מערך ניהול הפרויקט , י המזמין"תופעל למטרה זו ע
 .  על מנת לוודא את תקינות תפקודה,בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות  

 מסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע אתיי, י המזמין לשתף גורם לאבטחת איכות"במידה ויוחלט ע
 .עם מתן צו התחלת העבודה ,ות בפרויקטבטחת האיכא

בת לשתף פעולה עם אבטחת האיכות מטעם המזמין ותהיה מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן מחוי
   .ככל שיידרש, כפופה לו לקבלת הוראות והנחיות ותיקון הליקויים ושיפור התהליכים

 
 תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות

בכפוף לתחומי העבודה , ל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלןמערכת בקרת האיכות תכלול לכ
 :  הנכללים בהסכם

 תחום עבודות עפר וסלילה   •
 תחום עבודות   מבנים ובטון   •
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 מערכות ותקשורת  ,תאורה ,תחום עבודות חשמל  •
  צנרת מים ביוב, תחום עבודות ניקוז •
  סביבתי  ושיקום נוף עיצוב,השקיה  , גינון עבודות תחום •
  .אשר לא נכלל בתחומים שלעיל, כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם •

 .ידי הקבלן-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות  למזמין
 

 הגורמים המבצעים
 

שאינה קשורה ,חברה חיצונית עצמאית תופעל ותבוצע באמצעות , בקרת האיכות בפרויקט תנוהל
עמה , או גישור ומבנים/ביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה והמתמחה ב ,ארגונית לקבלן

לכול , שנים 4החברה תהיה בעלת ניסיון מצטבר מוכח  של . יתקשר הקבלן  לצורך הבקרה בפרויקט
 .  בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי אופי  והקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט,  הפחות

קט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק בביצוע של מערכת בקרת האיכות בפרוי
 .  הפרויקט

 
 צוות בקרת האיכות ומבנה ארגוני

 
 .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות

 :צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים
 
 

  :)א"מב(מנהל בקרת איכות 
מנהל בקרת האיכות  יהיה מהנדס אזרחי . איכות יעמוד מנהל בקרת האיכותבראש מערכת בקרת ה

שנים לפחות בתחום עבודות  נשוא ההסכם ובעל וותק  5בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של , רשוי
 .שנים לפחות בתחום בקרת האיכות 3וניסיון מקצועי מוכח של 

 
 

 )ת"מבא(ממונה בקרת איכות תחומי 
. האיכות ובראש תחומי העבודה השונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים בכפוף למנהל בקרת 

בעל וותק וניסיון , בהתאם לתחום הבקרה המתאים, ממונה בקרת האיכות התחומי יהיה מהנדס רשוי
 ,שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם   5מקצועי מוכח של 
 .שנים לפחות בתחום בקרת האיכות   2ל ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח ש, עליהן הוא ממונה

 
 בקרי האיכות

שכמותם , בקרי איכות נוספים, יעבדו בתחומי הבקרה השונים, בכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי
בקרי האיכות יהיו . או היקפי מטלות מערכת בקרת האיכות/תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו

שנים לפחות בתחום העבודות נשוא  3עי מוכח של בעלי וותק וניסיון מקצו, מהנדסים או הנדסאים
ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת , בהם הם עוסקים,  ההסכם

 .האיכות  
 

 מודד ראשי
המודד  .אשר יעבוד בכפוף למנהל בקרת האיכות, "ראשי מודד"יכלול  האיכות בקרת מערכת של הצוות

 .דידות יהיה אחראי על בקרת המ
צוות הביצוע מטעם " כפי האמור לעיל בפרק, מודד זה יכול שיהיה המודד מצוות הביצוע של הקבלן

 " הקבלן
שנים לכל  5מודד זה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא הפרויקט של 

 .הפחות 
שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי  ,יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה , בכפוף למודד הראשי

 . או היקף מטלות בקרת המדידות /ההסכם ו
הוא חלק מצוות הביצוע של הקבלן ובין אם לא לא ישולם אם המודד בין מובהר בזאת כי בכל מקרה 

במחירי היחידות / עבורו כחלק מהתשלום לחברת הבקרה החיצונית ותמורתו תהיה כלולה בהצעת 
 .השונות בכתב הכמויות

 
 מודדים

שנים לכול הפחות בעבודות דומות לנשוא  2צוותי המדידה יכללו מודדים בעלי ניסיון מקצועי של 
 .ההסכם



 55 

 
 .  מספרם המזערי  של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כמוגדר במפרט המיוחד 

   
ת המבנה האירגוני והכפיפויו,היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט , גודל צוות מערכת בקרת האיכות

 . י הקבלן בתחילת  פרויקט ויוגש לאישור המזמין"יפורטו בתוכנית בקרת האיכות שיוכן ע, במערכת
בקרת האיכות והיקף נוכחותם  בצוות הנדסיים/האנוש המקצועיים משאבי של הכולל ההיקף

 .  המזמיןהאיכות ובטחת אבפרויקט דורש את אישור מנהל 
   

יוגדל צוות הבקרה  המזמיןאו /האיכות ובטחת אדרישת מנהל פ "במידת הצורך וע, ילף לאמור לעבנוס
דרשות מבקרת האיכות בכל שלב במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה והמטלות הנ

  .ושלב
   

טעון אישור מנהל הבטחת האיכות ) לרבות שינויים במהלך הפרויקט(כל עובד בצוות בקרת האיכות 
גם אם הם עומדים בדרישות הסף כמתואר , רשאים לפסול מועמדיםגורמים אלה . ומנהל הפרויקט

ים ויציע במקומם /ירחיק הקבלן את המועמד,ניתנה הוראה כזו . לפי שיקול דעתם הבלעדית, לעייל
 .  אחרים

   
הקבלן  של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפופה תהיה האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת

   .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף במקביל
   

 מטלות מערכת בקרת איכות
 

מטלות מערכת מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי 
בקרת האיכות  המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר . האיכות הנדרשת

 .  והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר
   

 .  יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן , כלול גם את כל הספקיםהבקרה ת
   

 .  הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק 
הבדיקות והמדידות הנדרשות על פי , המבדקים, מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות

ערית תהיה בהתאם לנדרש במסמכי כמות הבדיקות המז. ל"מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ
 .ההסכם 

 :להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאות, מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר
   

כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות על מנת , ניטור ובדיקות, בקרה, הקמת תכנית ברורה של פיקוח •
כולל לגבי קבלני , מכי ההסכםלוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מס

בטחת אתכנית זו חייבת לקבל את אישור מנהל . היצרנים והספקים הקשורים לפרויקט, המשנה
  .שינויים בנושאים והסעיפים השונים/תוספת/אשר רשאים לדרוש ביטול, והמזמיןהאיכות 

מוודאים או ספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים ה/בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו •
  .שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות

בתהליכי העבודה ובאיכויות , טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות, יישום תהליכי זיהוי •
  .המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות

הפיקוח והבדיקות ,של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה שמירת רישום מסודר  •
  .בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו, המעבדתיות

 
 :  מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר

   
  כנית בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרההכנת ת •
ודות שבוצעו בחודש האמור באתר ואת פעילות אור העביהכולל את ת, הכנת דוח בקרת איכות חודשי •

  .בקרת האיכות בהתאם
  .קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם •
  .כניות ועדכונה באופן שוטףוניהול רשימת ת, פ תכניות עדכניות "בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע •
בקרת יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים לפרויקט ו/ספקים/מחצבות/אישור התאמת מפעלים •

  .ל"החומרים והמוצרים הנ
  .אישור קבלני משנה •
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  .עבודה  -אישור ציוד ייעודי וצוותי •
  כולל אישורם, בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד •
בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות והבטחת הסידורים  •

  .ל"המוקדמים לביצוע העבודה הנ
  .י ובקרת ביצוע קטעי דוגמאליוו, תכנון •
מדידות ובדיקות , בדיקות מעבדה, פיקוח: בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות •

  .עד להשלמת כל שלב של העבודה, אחרות
  בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר •
  .מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן, ניהול, בקרה •
  .ועיותניהול ישיבות איכות שב •
  .ניהול יומן בקרת איכות יומי •
  .חות בקרה חודשיים"תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו •
  .דיווח למזמין העבודה •
  .מסירת העבודה בהתאם לדרישות המזמין ועיריית ירושלים •

   
 תכנית בקרת האיכות

 
או /והאיכות  אבטחתאישור החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש ל

 .מתן צו התחלת העבודה   תוך שבועיים ממועד, תכנית בקרת איכות לפרויקטהמזמין 
כנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט תוך פירוט ת

בדרישות הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה והתוצר הסופי יעמדו 
התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות . מסמכי ההסכם

 .בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה
 :  תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים

   
פויות וקשרי תיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן לרבות כפי •

  .האיכות וניהול הפרויקטבטחת א,הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע 
תחומי אחריותם ,והכשרתם  מיומנותם, עובדים רשימת, האיכות בקרת צוות הרכב של פרוט •

  .וסמכויותיהם
  .פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט •
ואישורי   שלהם האיכות אנשי כולל, אשר יועסקו בפרויקט, וספקים יםיצרנ, קבלני המשנה רשימות •

יצרן בעבודה /ספק/כאשר לא יתחיל קבלן משנה , פרק זה יושלם במהלך הפרויקט(והכשרתם  עיסוקם
 . )י מערכת בקרת האיכות"לפני שאושר ע בפרויקט

מבוצעות במעבדות מחוץ הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות ה, כנית בדיקות ושכיחותןפרוט ת •
  .ספקים חיצוניים/לאתר ובדיקות אצל יצרנים

לכול סוג . בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים הכלולים בפרויקט, בדיקה, כנית פיקוחת •
כולל , עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את שלבי הבקרה במקביל לשלבי הביצוע השונים

י "טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ, רשימות תיוג, ול באי התאמותמעקב וטיפ,תרשימי תהליכים 
  .הצורך

המוצרים , טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות התוכניות, פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי •
  .והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת הישנות מקרים דומים

ת מערכת בקרת האיכות לרבות תהליכי העבודה פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילו •
בדיקות המעבדה והמדידות על מנת לאפשר הצגת רמות האיכות , הבקרה, ותוצאות פעולות הפיקוח

 .  כמוכן תתואר תוכנות   המחשב בהן יעשה שימוש. שהושגו
  .נוהל לביצוע מדידות בקרה •
חות "חרים לרבות פירוט הדונוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט הא •

 .התקופתיים ותכולתם
 .דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט  •

 
 יחד עם מסמכי החשבונות החלקיים והחשבון הסופי יוגשודוחות בקרת איכות 

 .  לחשבונות החלקיים והחשבון הסופי מ"רהאת דוחות בקרת האיכות  יצרףהקבלן 
   

 .  דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע הנדרש רשאי להוסיף המזמין
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 .  יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו, מודגש בזה  כי עם הגשת החשבון הסופי
   

 :  להלן הדוחות הנדרשים
   

ופעילות בקרת , דוח בקרת איכות חודשי ובו תאור העבודות שבוצעו בחודש עבורו מוגש החשבון •
  .האיכות בהתאם

כל אי ההתאמות . (עדכנית למועד החשבון, של אי התאמות בפרויקט, מפורטת, טבלת ריכוז מצטברת •
  .)לרבות הסגורות והפתוחות,מתחילתו ועד למועד ההגשה , שנפתחו בפרויקט

  .עדכנית למועד החשבון, טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט •
בהתבסס על , בגין ליקויים בעבודות השונות, רתמפורטת ומצטב") קנסות("טבלת ריכוז ניכויים 

 .'מפרטיות וכד, הדרישות החוזיות
 

התשלום עבור בקרת האיכות באמצעות חברה מקצועית על כל תכולת הבקרה על כל מובהר בזאת כי 
כל הדרוש במחירי היחידה השונים בנפרד ועליו לכלול את תשולם לקבלן לא המשתמע ממנה 

 .ולמו בנפרדשבכתב הכמויות ולא יש
מובהר בזאת כי החברה החיצונית לבקרת איכות טעונה אישור המזמין מראש ובכתב ודינה ככל קבלן 

 )למעט תשלום תקורות שלא יחולו במקרה זה( פ הגדרות מפרט זה "משנה ע
 

 מעבדה מוסמכת לבדיקות 
המדגמים ואת המעבדה תהיה על חשבון המזמין ובאחריות הקבלן לתאם ולתזמן את הגעתה לנטילת 

 .כל הדרוש בדיקה
על הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות לחומרים המובאים ובשימוש באתר העבודה וכמו כן יבצע בדיקות 

 .שוטפות לעבודה באתר
 .זמיןמטעם הקבלן ואל המ חברת הבקרה/ בקרת האיכות ממונה/ מהנדסת המעבדה יועברו אל "דוחו

 
או במסגרת הבדיקות המוקדמות /יצוע בדיקות ולב זמיןי המ"מובהר בזאת כי מתן הוראות ע

או חברת הבקרה /ובקרת האיכות מטעם הקבלן  ממונה/או מהנדס/ו י ובהזמנת הקבלן"והשוטפות ע
המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה להיותם , אינו גורע מאחריות הקבלן לטיב החומרים

 .על הקבלן פ דרישות התקנים והמפרטים מוטלת"עומדים ותקינים ע
 

מובהר בזאת לקבלן כי חלק מהבדיקות הינם תנאי למעבר לשלב הביצוע הבא ולא תינתן לקבלן 
 .האפשרות להמשיך בעבודה ללא קבלת תוצאות חיוביות לבדיקות שנעשו

או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהיא להשלמת העבודה ולא /עיכוב הבדיקות ו
 .או לתביעה או טענה כלשהיא מצד הקבלן/ז ו"יה בלוישמשו עילה כלשהיא לדחי

 
 התקשרות למכון בדיקות מוסמך

לשם ביצוע בדיקות השדה הדרושות המזמין מטעם  עם מעבדה מוסמכת ומאושרתיתקשר הקבלן 
 ,חברת הבקרה/ בקרת האיכות ממונה/מהנדסהקבלן באמצעות ובפיקוח  תאום תזמון בהשגחה

 .מטעמו
בניכוי אחוז קבוע מהחשבון השוטף של המזמין ביצוע הבדיקות יחולו על תשלום ההוצאות עבור 

 .החוזה הוראות פ "עהקבלן 
 

 
 תפקידי המעבדה

 .בדיקות מוקדמות של טיב החומרים •
 .בדיקות שוטפות לטיב החומרים •
 .בדיקות טיב העבודות •
 .ןמהנדס בקרת האיכות מטעם הקבל /זמיןבדיקות שונות באתרי העבודות לפי דרישת המ •
 ).כולל דיאגרמות(סיכום וריכוז הבדיקות  •
תאריך ביצוע , סימון על גבי תכנית וברשימה את מיקום ביצוע הבדיקות, ניהול יומן מעבדה •

 .הבדיקות וכל מידע והפרטים הרלוונטיים
 
 

 כפיפות המעבדה
מטעם הקבלן  חברת הבקרה/ בקרת האיכות ממונה/מהנדסי "הזמנת המעבדה לבדיקות תבוצע ע

יציקה בהתאם /חריותו הבלעדית לאחר שבדק ונוכח לדעת כי ניתן לאשר את המשך העבודה ובא
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והתקדמות העבודה ולאחר אישורו  מהנדס הביצוע מטעם הקבלן, זמיןהמ, המפרט, לדרישות התכנון
 . זמיןהסופי של המ
דה מטעם הקבלן אחראי להנחיית המעב חברת הבקרה/ בקרת האיכות ממונה מהנדסכמו כן יהיה 

וכל הנדרש לזיהוי והתאמת האלמנט ) 'תאריך וכו, חתך' מס, שם(למילוי כל פרטי האלמנט הנבדק 
 . זמיןי המ"לתכנית בקרת האיכות שהציג ואושר ע

חברת / בקרת האיכות ממונה/והעתק מהן למהנדס זמיןהמעבדה תספק את תוצאות הבדיקות למ
 .זמיןי המ"עבדיקות המעבדה יאושרו סופית  .מטעם הקבלן ,הבקרה

 
 כמות הבדיקות

לא  יקטנו ממספר ) נושא כלשהו /ולעבודה( כי כמות ומיקום הבדיקות לעבודות השונות , מובהר בזאת
או המפרט הכללי של /ו הבדיקות הגדול ביותר מבין מספרי הבדיקות המפורטות במפרט המיוחד

או המפרט הכללי לסלילה /הכללי הבינמשרדי של משרד הביטחון ו או במפרט/ו  עיריית ירושלים
 . זמיןובהתאם להחלטת המ אחרונותיהם המהדורותב )צ"מע(וגישור של נתיבי ישראל 

המזמין רשאי להזמין כל בדיקת מעבדה לפי שיקול דעתו הבלעדי אם לבדיקת החומרים , יתרה מזו
חת זאת ככל אשר יידרש וללא הגבלה כלשהיא מצד הקבלן ועליו לק -ואם לבדיקת העבודה השוטפת

     .בחשבון מתן הצעתו
 

 עיכובים עקב בדיקות מעבדה
מובהר בזאת לקבלן כי חלק מהבדיקות הינם תנאי למעבר לשלב הביצוע הבא ולא תינתן לקבלן 

 .האפשרות להמשיך בעבודה ללא קבלת תוצאות חיוביות לבדיקות שנעשו
עקב בדיקות , ובהשלמתן על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודות

או להארכת זמן ביצוע /לא תוכרנה תביעות לפיצוי כלשהו ו. המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן
 .אם יהיו כאלה, העבודות בגלל עיכובים כאמור

 
 

/ דרישת המזמיןי "הקבלן מופנית לכך כי תבוצענה בדיקות מעבדה ככל שיידרש עפ תשומת לב
חברת בקרת /בקרת האיכות ממונה/י מהנדס"פרוגרמה שתוכן עפ ה"וע המפרטים, מטעמה מזמיןה

פ "במהלך ובסוף הפרויקט ע, י המזמין וכן בדיקות מקדימות"מטעם הקבלן מאושרת ע האיכות
 .מטעם המזמין לצורך מסירת השטח מזמיןהנחיות מתכנני הפרויקט וה
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 כתב הכמויות מחירים ותכניות

 
 המפרט וכתב הכמויות, ניותהתאמת התכ 47.00

 
הנתונים , את כל המידות הסכםעל הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי ה

מפרט ב, תכניותסתירה או אי התאמה בנתונים ב, בכל מקרה שתמצא טעות. והמידע המובאים בהם
ולבקש  זמיןם האפשרי למעליו להודיע על כך בהקד, המסמכים השוניםבכתב הכמויות ובין , הטכני

 .הוראה בכתב
 . זמיןהמי הקבלן לידיעת "ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע

 
 לפריט בכתב הכמויותואיכות שימוש בשווה ערך  48.00

 
או פרט ביצוע ואיכות במסמכי המכרז להציע מוצר שווה ערך הרשות לקבלן בכל מקרה בו ניתנה 

את כל המסמכים  זמיןלמיהיה על הקבלן להגיש  ,הנכלל בהסכם ,ה מן הנתון בתכנון המקוריהשונ
 .ככל שיידרשו לצורך קבלת אישור המזמיןהמתאימים 

החלטתו של .רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו  זמיןהמ
 .הקבלן תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של זמיןהמ

או תביעות /לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו, אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי
 .עתידיות

יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת , אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות
 . מזמיןגורמים מטעם הההצעות על ידי 

 .זמיןהמעשה על ידי הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תי
 

 כללי -כתב הכמויות והמחירים  49.00
 

 אור סעיפים ותכולתםית
 . אור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות אינו בהכרח מתאר את העבודה בשלמותהיכל ת

 מזמיןובמילוי הוראות ה הסכםבמסמכי הו בפרטים ,התיאור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות
 נים המתכנו

 .כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם
, קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות

בתנאי , אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה
 . או נובעת או משתמעת ממנו הסכםבאחד ממסמכי השהדרישה כאמור נקבעה 

 



 60 

 תיעוד האתר
 

  תיעוד האתר 50.00
 

התיעוד . ובסיומה במהלכה, בתחילת העבודה, כמפורט בהמשך, הקבלן יתעד את אתר העבודה לפרטיו
דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי ) STILLS (סטילס  יהיה באמצעות צילומי

 .ו צבעונייםוידיא
עבודה והקבלן תכולת השאינם כלולים בבשטח מטרת הצילום לפני העבודה לתעד אם ישנם ליקויים 

כ כי נגרמו ליקויים למרכיבים אלו "כדי שלא ניתן יהיה לטעון אח,  אינו אמור להפר את מצבם
 . ת הקבלןובאשמת עבוד

וכן  אינו נכלל בתכולת עבודתו שתיקונם, על כן הקבלן נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר
, ריהוט הרחוב, המדרכות, ריצופים, האספלט, פילרים, העמודים, משק עם העבודהבמאלמנטים 

 .'דמערכות מדידה  וכ, ערימות עפר ופסולת, השוחות
 .זמיןמיד למ והעתקים מהתיעוד ורשימת ליקויים באתר יועבר 2

ביצוע העבודה בשלמותה וכתיעוד לכך שלא גרם בסיום העבודה יצלם הקבלן את כל האתר כתיעוד ל
 .נזק לסביבה

 . זמיןמי הקבלן עם ה"ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע
 .עם תום העבודה, מזמיןקבצי הצילום יועברו לרשות ה

 
 הקבלן ובמחיריבהצעת  כלולהתמורתם ו, ורה עבור ביצוע הצילומיםלא תשולם לקבלן כל תמ

 .ות ולא תשולם בנפרדות השונות שבכתב הכמויהיחיד
 

מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה יזוהה נזק לקיים באזור העבודה שלא 
יראו את הקבלן כמי שגרם הנזק והקבלן יהיה אחראי , י הקבלן בתחילת העבודה"תועד מראש ע

 . לביצוע התיקונים ולאחריות לנזקים
 

 )ADEM AS(לאחר ביצוע  "עדות"תכניות  15.00
 

של  "המפרט הטכני הכללי להגשת עבודות מדידה"כל עבודות המדידה יבוצעו בהתאם לדרישות 
 .עיריית ירושלים

 
 .GISה ' מחאו /ופ הפורמט הנדרש בעיריית ירושלים "תכניות העדות יהיו ע

 .פ הנדרש בחברת הגיחון"תכניות העדות עבור מים וביוב יהיו ע
 הרלוונטיות בעיריית ירושלים' קבל את המפרט ואת הדרישות מהמחמחובתו ואחריותו של הקבלן ל

 .פ הדרישות"ולהגיש את התכניות ע או בחברת הגיחון/ו
 

תכנית לאחר ביצוע עבור כל תכנית שקבל לביצוע כך שהתכניות לאחר , זמיןוימסור למ, הקבלן יכין
, הרומים, את הפרטים ,ביצוע יתארו באופן מדויק ועל פי מדידת מודד מוסמך במהלך הביצוע

לרבות  בהקבלה למתוכנן בתכניות שקבל הקבלן לביצוע, המפלסים של כל האלמנטים שביצע הקבלן
 .כל הסטיות והחריגות שבוצעו

 
ובהדפסה בשלושה  זמיןי המ"כפי שייקבע ע במדיה מגנטית זמיןהתכניות לאחר ביצוע יימסרו למ

 . צוע והמודד המוסמך אשר הכין אותםמהנדס הבי, העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן
 

ובפורמט המתאים לאחסון התכנית במערכת  זמיןתכניות לאחר ביצוע יוגשו בהתאם להנחיות המ
 .כאמור, מזמיןה
 

המידע בתכניות לאחר ביצוע יראה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות 
 .ניםוהמתכנ זמיןם כפי שידרשו המשבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספי

 
 מוסמךהמודד התהיינה חתומות ומאושרות על ידי הקבלן ו ואל אמצעי המדיה המגנטיתתכניות ו

 .מטעמו
באחריות הקבלן לאסוף את הנתונים הנדרשים במהלך הביצוע על מנת למסור בסוף תהליך הביצוע 

י קבלנים אחרים בתוך תחום "לרבות מה שבוצע ע עבור כל מה שבצע AS MADEתכנית עדות 
 ."קבלנים אחרים"הרחבה בפרק ' ר.עבודתו 

 .עיריית ירושליםהנחיות ומפרט המדידה של לפ ובהתאם "מובהר בזאת כי תכנית העדות תוגש ע
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מבעוד מועד ולהכין את ) 'שכבות צבעים עוביי קווים וכו(באחריות הקבלן לקבל את דרישות העירייה 
 .תכנית העדות בהתאם

 
פ דרישתו גם עבור חלקי עבודות שבוצעו "יימסרו למזמין תוך כדי ובמהלך הביצוע ע" עדות"ניות תכ

 .וכן לצורך חישובי כמויות לחשבונות החלקיים וגם עבור בקרה של המזמין
 
 

 :להגשת תכניות העדות הבסיסיותלהלן הדרישות 
 

רציף ומצטבר במהלך הביצוע י הקבלן באופן "יוכנו ע, )MADE AS" (עדות לאחר ביצוע"כניות ת
 .ובתום השלב הסופי

מהנדסים המודד והי "י מודד מוסמך מטעם הקבלן ותחתמנה ע"ע יוכנותכניות העדות לאחר ביצוע 
 . י הקבלן"ם מטעם הקבלן לפי המקצועות הרלוונטיים וכן עירשויה

סימבולים תוך שימוש בצבעים וב, התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט
 .עיריית ירושליםפ מפרט המדידה של "או ע/ו זמיןעל פי הנחיות המ, אחידים

על רקע קואורדינאטות המצב הקיים של , י מודד מוסמך מטעם הקבלן"ל תאושרנה ע"התכניות הנ
 .זמיןמ על פי הנחיות המ"התכנון ובקנ

 .והמתכננים ןזמייש להגיש תכניות עדות בשלבי הביצוע בכל חשבון חלקי לבדיקת המ 
 .לחתימה ובדיקה זמיןאו למ/יעביר הקבלן את התוכניות למתכנן הרלוונטי ו, טרם המסירה

 . והמתכננים מזמיןי ה"הינה תנאי לקבלת העבודה ע MADE AS -הגשת תכניות ה 
י "ל חתומות ומאושרות ע"הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ

 .המתכנן או/ו זמיןהמ
. יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר 30התכניות הסופיות לאחר ביצוע תימסרנה תוך  

הם תנאי  זמיןומסירתן לידי המ, ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות בחשבון הסופי"המדידה הנ
 .הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן

על כל  AS MADEיום להכין תכניות  60חר לא מזמיןרשאי ה, לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה
 מזמיןמוסכם לטובת הפיצוי  14%בתוספת על חשבון הקבלן ל יהיה "הנ, י אחרים"האמור בסעיף זה ע

 .או ערבויות הקבלן/ויקוזז מהחשבון הסופי ו
 

בהצעת לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתם תהיה כלולה , כאמור בסעיף זה, עבור הכנת תכניות עדות 
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ן ובמחיריהקבל

 
 " :עדות לאחר ביצוע"כניות הנחיות למדידה והכנת ת

 
 . המדידה תכלול את כל פרטי הביצוע אשר מעל פני השטח ומתחת לפני השטח

 :כנית תצוין גם האינפורמציה הבאהג הת"ע
 מראה מקום

 תחום התוכנית
 מועד המדידה

 המודד המוסמךטלפון ומספר הרישוי של , שם
 פרטי הקבלן המבצע

 המהנדס והקבלן המבצע, חתימות המודד
 

תבוצע על סמך העיקרון שעל הקבלן למדוד ולסמן בתכניות ) AS MADE" (כפי שבוצע"מדידת מצב 
מכל צד מחוץ לרצועת ' מ 20 –לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע בתחום העבודה ו 

, מדרגות, מדרכות, )כולל מדידה וסימון של קווי גובה(כבישים : והכוללתשבוצעו  גבולות הפרויקט
, אספלט, ריצוף(סימון סוג התכסית וגבולותיו , מעברי חציה, סימון ניתוב, איי תנועה, פרטים שבוצעו

תאי , שוחות, מתקנים, מבנים, תמרור, שילוט, פילרים ומספרם, עמודים ומספרם, גידור, )' גינון וכו
, למערכות התת קרקעיות השונות כולל מדידת הגודל החיצוני של השוחות ומיקום המכסיםביקורת 
סימון מיקום ורומים של תשתיות וכבלים כולל מדידת , מפגשים, שערים בגדרות ,מגופים, קולטנים

, גובה ותכולת תשתיות קיימות תת קרקעיות שנחשפה בתוואי העבודות במהלך העבודה, מיקום
דרכים , סוללות, תעלות, שיפועים, מדרונות, )גבהים(רומי השטח , מבנים, מעבירי מים ,מערכות ניקוז

 . 'וכו
 

 .י סימונים מוסכמים בתכניות"סימון מספר חתך הכבישים עפ
 

 . וציר התשתית I.L –ו   T.Lבתשתיות ימדדו 
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וט השרט. DXFאו   DWGובקבצי ) REG+DISכולל (בפורמט אסקי  המדידות תימסרנה למזמין

 .לפחות 2009באוטוקאד 
 

 . זמיןי המ"י דוגמא שתימסר ע"התוכניות יוגשו בפורמט עפ
 

ועל רקע גושים וחלקות וטבלאות עם נתונים של  1:250/100מ "תכניות לאחר ביצוע כוללות תנוחה בקנ
, פריסת קירות, לרוחב/ נקודות הפוליגון וצירי הכביש וכוללות גם חתכים לאורך, G.P.Sנקודות 

קרון שתוגש תכנית תיעוד לאחר יעל פי הע, טי ביצוע של אלמנטי הקונסטרוקציה כולל פרטי הזיוןפר
 . ביצוע עבור כל תכנית שקבל הקבלן לביצוע

 1:250מ "י לקנ.פ.רמת המדידה תתאים לדרישות מ
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 ותיק מסירהנהלי  ,חישובי כמויות
 

  חישוב כמויות 52.00
 

במידה ולא יערער על . עם קבלת צו התחלת העבודה יבצע הקבלן מדידת מצב קיים לכל תחום העבודה
יום מקבלת צו התחלת העבודה ייחשב הדבר כאילו קבל את המצב הקיים בתכנית  7המצב הקיים תוך 

 .ל ישמש כבסיס לחישובי הכמויות והתשלום"ללא עוררין והנ
 

 . לחשבון הסופי יערכו ויחושבו במחשבחישוב הכמויות לחשבונות חלקיים ו
 במיוחד עבור עבודות העפרלחישוב יצורף שרטוט התנוחה והחתכים הרוחביים 

  .זמיןפ החלטת המ"ובכל שאר חישובי הכמויות ע
 .י מודד מוסמך מטעם הקבלן"חישובי הכמויות ייערכו ויחתמו ע

 .זמיןות והנחיות המי הקבלן בהתאם להורא"דרך ושלבי החישוב ואופן הגשתו יעשו ע
 .תשלוםהגשת החשבונות ל לפני שבוע ימיםלא יאוחר מ זמיןחישוב הכמויות יוגש לבדיקת המ

 
היחידות השונות  בהצעתו ובמחירי עבור האמור לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול תמורתם 

 .שבכתב הכמויות
 
 

 נוהל מסירת העבודה לרשויות 53.00
 

 :לרשויות בסיום העבודה/מזמין לעירייההמסירה של הפרויקט ללהלן תהליך 
פ נהליהם והחלטתם בכפוף לאישור "הרשות ע/ בכל מקרה של שינוי יגברו הוראות העירייה 

 :המזמין
 

 .)באחריות הקבלןזימון ( והקבלן המזמיןי "סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע •
 .יםקווי הגובה בתכניות הכבישי הקבלן כולל סימון "הכנת תוכניות שלאחר ביצוע ע •
 .ניקוז צילום פנים בטלוויזיה במעגל סגור של קווי תשתיות תת קרקעיות כגון •
 להוכחת ניקיון תשתית תת קרקעית ) שנעשתה בנוכחותו(לבדיקה  המזמיןאישור  •

 .ולהשחלת חוטי משיכה) י העברת מנדריל"ע(
 .והמזמיןי הקבלן "בדיקת התוכניות והצילומים ע •
 .עירייהתקליטון עם תוכניות וצילומי תשתיות למסירת  •
 .והמזמין עירייהסיור מסירת הפרויקט עם גורמי ה •
 מהסיורים סיכום סיורהפצת  •
 .לתוכניות ולצילומים לסיכום הסיורוהמזמין  עירייההערות ה •
 .י הקבלן"סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע •
עיריית לפי נוהל " הטיולים"וטפסי  על טפסי מסירת הפרויקט עירייהחתימת גורמי ה •

 .ירושלים
 .הוצאת תעודת גמר לקבלן •

 
היחידות השונות  בהצעתו ובמחירי עבור האמור לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול תמורתם 

 .שבכתב הכמויות
 
 

 גורמים אחרים/  מזמיןביקורת  54.00
 

והבקרים וכל מי שיאשר המזמין לבקר באתר באחריותו וחובתו של הקבלן לאפשר לכל אנשי המקצוע 
או במקומות הייצור של החומרים / העבודה באופן בטוח ולקיים ביקורת מקצועית באתר העבודה ו

 .והאלמנטים המבוצעים עבור העבודה
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  ואתרא קדישאעתיקות  55.00
 

 . תחום העבודה יימצאו עתיקות/בזאת כי ייתכן ובשטח מובהר 
 .פ כל דין"פ הוראות החוק וע"הוג בכל מקרה כזה עעל הקבלן לנ

 
 או הצלה בשטח/לבצע חפירות בדיקה ו או אתרא קדישא/ו הקבלן יאפשר לרשות העתיקות, בנוסף

 .אתר העבודה/
קבלן ה שמשיאו חפירת בדיקה /י הגורמים המוסמכים לבצע חפירת הצלה ו"בכל מקרה שיוחלט ע

 .ועל כל המשתמע מכך או אתרא קדישא/ ו ות העתיקותעבור רשכקבלן ראשי לכל דבר ועניין 
 .בלוח הזמנים לפרויקט או אתרא קדישא/ ו כמו כן ישלב הקבלן את פעילות רשות העתיקות

 
או / הארכיאולוגיות והקבלן יתאם יעזור ויסייע ולא יפריע למהלך התקין והרציף של החפירות 

 .חפירות לכל מטרה
או כל רשות /יהיה הקבלן זכאי לתקורה כלשהיא ורשות העתיקות ול לא "מובהר בזאת כי במקרה הנ

היחידות  בהצעתו ובמחירי ועליו לכלול את האמור לעיל  "קבלן משנה"לא תיכלל בכלל הגדרת אחרת 
 .השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד

 
   .ןמזמיהי "שולם עעבור חפירות ובדיקות י או אתרא קדישא/ ו לרשות העתיקותתשלום 

 
הנדרשים לליווי , ב"כולל המעקות הזמניים וכיוצ) תכנון אישור וביצוע(הסדרי התנועה הזמניים 

פ כל דין "פ הוראות המפרט התקנות והחוק וע"עיבוצעו , או אתא קדישא/ ו עבודת רשות העתיקות
 .פ הוראות המפרט"וישולמו במסגרת כתב הכמויות וע

  
או עבור / עבור רשות העתיקות ו ביוזמתודות לקידום זמינות בכל מקרה שבו יחליט המזמין על עבו

 את, בין היתר, כללואו אתרא קדישא י/ מובהר בזאת כי החפירות לרשות העתיקות ואתרא קדישא 
 : פ סעיף בכתב הכמויות שיכלול כדלקמן"עישולמו ש ההנחיות הבאות

או עבור כל /או עבור אתרא קדישא ו / ואו חציבה עד שכבת הסלע עבור רשות העתיקות / חפירה ו
 . מטרה אחרת לבקשת המזמין

או /לרבות מקומות עם גישה מוגבלת ו( או חציבה תהיה בכל מקום עליו יורה המזמין / החפירה ו
עם ) פניאומטי או זחל לבחירת המזמין(או בגר / ותבוצע באמצעות מחפרון ו) חפירה בתנאים מגבילים

העבודה כוללת את סילוק ופינוי החומר לאתר שפיכה "  שיניים"ללא  מ לפחות"ס 60כף ברוחב 
.י הרשויות לכל מרחק הובלה כולל אגרות וכל הדרוש לביצוע מושלם"מאושר ע
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 מפרט מיוחד

 והבהרות לכתב הכמויות
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 מפרט מיוחד
 

  תכלליהערה 
 

ההוראות וההבהרות , זה כזה או אחר במפרט מיוחד, בכל מקרה בו לא נכתבה הבהרה מיוחדת לסעיף
מפרט או ה/ו ,מפרט הכללי לעבודות פיתוח ואחזקה של עיריית ירושליםפ הוראות ה"לסעיף יהיו ע

) צ"מע( פ הוראות המפרט הכללי לסלילה וגישור של נתיבי ישראל "או עאו /והבינמשרדי הכללי 
את יפנה הקבלן ובהיעדר הוראה כזמחמירה יותר / פ הדרישה הגבוהה"במהדורתם האחרונה וע
 .זמיןמהמלקבלת הנחיות כתובות 

 
או /כל עבודה שלא מוגדר לה סעיף מתאים בכתב הכמויות ומופיעה לביצוע במפרט המיוחד ו

הקבלן בהצעת י הקבלן ותמורתם תהיה כלולה "או מופיעה בתכניות יבוצעו ע/במפרטים השונים ו
 .רדהיחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפ ובמחירי

 
, פריקה, הובלה, טעינה, אספקה :כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים, למען הסר ספק

אלא אם כן ישנה הפרדה , כנדרש במסמכי ההסכם, וביצוע מושלם של הסעיףוהפעלה הנחה התקנה 
 .הובלה והתקנה, מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לנושא אספקה

 
 אור הפרויקטית

 .ירושלים העיר מטרופוליןבופיתוח  סלילה, עוסקת בביצוע עבודות תשתית העבודה 
, חשמל, קווי השקיה, קווי מים, תאורה, עבודות  קווי ביוב וניקוז, בין היתר, העבודות כוללות 

עבודות בטון , עבודות מבנה וסלילת קטעי כביש, בורות ושתילת עצים, תשתיות שונות,  תקשורת
עבודות , עבודות איטום, עבודות קונסטרוקציה, לרבות גרניט מסוגים שונים ריצופיםלמבנה מתחת ל

, צביעה, סימון, גיר ריהוט רחוב/בזלת/תוך שימוש באבני גרניט, מדויקותפיתוח כולל עבודות ריצוף 
 .'שילוט וכו

 
מועד  מודגש בזה כי במידה ועבודות השתילה לא יתבצעו או לא יסתיימו עד תחילת: שתילת עצים

יהיה הקבלן אחראי לשתילת העצים ולאחריות לקליטתם והתבססותם ומסירתם , שנת השמיטה
לעירייה מיד לאחר שנת השמיטה וכי לעניין זה תחול עליו האחריות לבדק ממועד מסירת העצים 

 .החדשים לעירייה
 

רקם החיים העבודה תתבצע באזור מגורים ומסחר פעיל ותתנהל בשלבי ביצוע שיאפשרו את המשך מ
 .השגרתי ברחובות

כשעל הקבלן , עבודת הקבלן עלולה להיות מוגבלת ולא מובטח לקבלן שימוש ברוחב המלא של הדרך
לדאוג בכל עת למעברים בטוחים להולכי רגל לרבות אנשים בעלי מוגבלויות  ולאפשר תנועת כלי הרכב 

 בהתאם להיתרים ולרישיונות 
 

וביצוע מרכיבי העבודה השונים בצמוד לקירות ומרתפים של  חציבות/ העבודות כרוכות בחפירות
 .מבנים קיימים

 
על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידות שבכתב הכמויות את הצורך בחפירות זהירות בעבודות 

או קירות /ידיים בכל הממשקים עם המבנים והמרתפים ועבודה זהירה לבל יפגעו איטומים קיימים ו
 .הקיים ברחוב או הפיתוח/והבניינים 

 .על הקבלן מטלת החובה והאחריות לתקן כל נזק ופגם שפגם במהלך העבודות
 .לא תשולם תוספת עבור עבודות זהירות אלו

 
בקטעים נרחבים בפרויקט זה מבוצעות עבודות בסמיכות לתנועה : עבודות מול דיירים וסוחרים

קט זה יהיו מותנות בתיאום ואישור כל העבודות בפרוי. פעילות מסחרית ומגורי תושבים, עירונית
, בכלל זה החלטה על שעות העבודה, שלביות והיקף הביצוע יכול להשתנות בהתאם , אופי . העבודות

 .  עבודה ברציפות והפסקות עבודה, יום או לילה
ות או תביע/לא יוכרו כל טענות ו.  זה מכרזבהתחשבות זו בצרכי הציבור היא תנאי מרכזי לעבודות 

ל "את הנעל הקבלן לכלול . ולא ישולם עליהם בנפרד בגין מגבלות הכרוכות בהתחשבות בצרכים אלו
 .היחידות השונות בכתב הכמויות בהצעתו ובמחירי 
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  עבודה בשלבים ובהפסקות
 . תשומת לב הקבלן כי העבודות תבוצענה לאורך כבישים קיימים ולאורך מדרכות וחצרות בתים

 . המזמיןהכל לפי הנחיית . בים ובהפסקות לסירוגין ובקטעים קטניםהעבודה תבוצע בשל
י גורמים אחרים כגון חברות "כולל טפול במערכות אחרות ע, הפסקות ברצף העבודה מסיבה כלשהיא

למחירים שבהצעתו של הקבלן ורואים  את מחירי היחידה בהצעתו  לא יהיו סיבה לתוספת, התשתית 
  .דבר זה בחשבון נלקחכאילו 

באזורים בהם יידרש טפול במערכות אחרות  ניתן יהיה להמשיך בעבודה רק לאחר שיושלם הטפול 
 . ל או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות"במערכות הנ

 
 . סוחרים ודיירים, עירוניים, תחבורתיים, סדר ביצוע העבודה יקבע בכפוף לשיקולים הנדסיים
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 .אספקה בלבד או עבודה בלבד
 

שומר  זמיןהמכתנאי בסיסי להסכם מובהר בזאת לקבלן כי , להסכם ובנוסף לו 43ע מסעיף מבלי לגרו
אבני הגרניט ושאר או כל אלמנט לרבות /או הציוד ו/החומרים ו בעצמו את לעצמו את האופציה לספק

והאלמנטים השונים ולהשתמש בשירותי הקבלן עמודי ואביזרי תאורה הריצופים ריהוט הרחוב 
) כולל הובלה ואספקה לאתר העבודה( אספקת החומר בלבדאו להורות לקבלן על /ו לעבודה בלבד

 .או שיפוי כזה או אחר ולא תתקבל כל טענה מצד הקבלן/וזאת ללא כל תמורה נוספת ו
 

בסעיפים ייעודיים בכתב הכמויות או שולם לקבלן י ,בלבד, אספקת החומרעבור מובהר בזאת כי רק 
 עד ולא יותר, בכל מקרה, כאשר מחירו יהיה מה לעלות האלמנטתמורת הצגת חשבונית מתאי

  .לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל  70%מ 
 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו

 לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל 30%עד ולא יותר מ , כפועל יוצא מכך עלות העבודה בלבד תהיה
 

או אל מחסני /האתר ואל  ים והאלמנטיםוהעברת החומרההובלה התיאום את התמורה כוללת 
 .עיריית ירושלים

 
 .פ שיקול דעתו הבלעדי"מ ע"פ יחס אחר מהר"מובהר בזאת כי המזמין רשאי לשלם לקבלן ע

 
 אספקת אלמנטים ציוד וחומרים למחסני העירייה

 
 לרבות, האלמנטים השוניםמכל סוגי  7% תוספת של  עבור עיריית ירושליםיידרש הקבלן לספק , ככלל

פ "לרבות עמודי ופנסי תאורה מעבר לדרוש לביצוע ע' וב וכדריהוט רח, אבני ריצוף, אבני שפה
 כתבי הכמויות והמפרטים, המתואר בתכניות

 
האספקה תיעשה בהודעה מראש למזמין לצורך היערכות העירייה ומסירת הנחיות לקבלן לסוגי 

 .האלמנטים הדרושים לאספקה
 

 מזמיןלפי שיקול דעתו של ה או/ל יסופק בתום ביצוע העבודות ובשלב המסירה של העבודה ו"הנ
  .אחסנה של עיריית ירושליםזמינות הבכפוף לאישור ויכולת 

 
פ שיקול דעתו ובהודעה מבעוד "ע 7%להזמין כמות גדולה יותר מהמזמין שומר לעצמו את הזכות 

 .מועד לקבלן
 

 .יפים ייעודיים בכתב הכמויותבסעלקבלן שולם י ,בלבד, אספקת החומרהתמורה עבור 
עד ולא יותר מ , בכל מקרה, כאשר מחירו יהיהלעלות האלמנט מתאימה ורת הצגת חשבונית או תמ

  .לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל  70%
 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו

 
מחסני או אל /האתר ואל  ים והאלמנטיםההובלה והעברת החומרהתיאום את התמורה כוללת 
 .עיריית ירושלים
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 עבודות בטון  02פרק 
 הבינמשרדי  המפרט הכלליהוראות בהתאם לוימדדו יבוצעו הבטון כל עבודות 

 ,ובנוסף) 57בפרק  מ"בחנ CLSM רבותל( 02פרק ) הספר הכחול(
 

 הוראות כלליות
, לרבות אך לא רק(נטיים וולרבות כל התקנים הרל הסכםהביצוע העבודות יהיה בין היתר לפי מסמכי 

הבינמשרדי במהדורתו העדכנית וכן לפי הוראות המפרט הכללי ) על כל חלקיו 466י "ות 1923י "ת
עבודות – 05פרק , מוצרי בטון טרום – 03פרק , מפרט כללי לעבודות בטון יצוק – 02לרבות פרק 
מובהר כי . עבודות עפר – 51פרק , עבודות פיתוח – 40פרק , םימבנים תת קרקעי – 21איטום פרק 

 . של סתירה בין הוראות מפרט זה לבין הוראות המפרט הכללי יגברו הוראות מפרט זהבמקרה 
אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לתקנים ישראליים בעלי תוקף 

 .מחייב
 

, כוללת) ללא כל תוספת תשלום(תכולת העבודות שעל הקבלן לבצע , מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן
את כל העבודות הנדרשות על מנת שהעבודה המתוארת במפרט זה וביתר מסמכי , ן היתר אך לא רקבי

לרבות אך מבלי (מתאימה לייעודה , תהיה בכל עת במצב תפעולי מושלם) או כל חלק ממנה/ו(ההסכם 
, הביצועים, התפוקות, הקריטריונים, בהתאם ועל פי כל המפרטים, לגרוע מכלליות האמור

או /וכל דרישה רלבנטית אחרת הקשורים לעבודה ו, נוהלי הביצוע והבטיחות, החוקים, הסטנדרטים
 .או אי התאמה מכל סוג שהוא/נקייה מכל פגם ו, )הנובעים ממנה

 
מובהר ומוסכם במפורש כי המזמין יהיה רשאי לקבוע סדר , מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן

 או בהזמנת העבודה/בתכניות וה המפורט עדיפויות אחר בביצוע העבודות שיהיה שונה מז
קביעות . המזמין יהיה רשאי לקבוע ביצוע של העבודות בשלבים אחרים מאלו המפורטים לעיל, כמו כן

או בתוספת תשלום כלשהי /לא יזכו את הקבלן בהארכת זמנים כלשהי ו, כאמור, אילו של המזמין
אפשרות של שינוי סדר , הסכםל הקודם לחתימה ע, והקבלן מצהיר במפורש כי הביא בחשבון

הוא שב ומצהיר כי יש ביכולתו , ל"העדיפויות וביצוע בשלבים שונים וכי לאחר שהביא בחשבון את הנ
ללא כל שינוי ומתחייב כי אין ולא  שייקבע בהזמנת העבודהלבצע את העבודות במסגרת לוח הזמנים 

 . ל"או דרישה בקשר עם הנ/תהיה לו כל טענה ו
וכי עקב שינוים בהם , כאלו ואחרים, הקבלן לפיה הסתמך על שלבי הביצוע כל טענה מלא תתקבל 

 .או הארכת לוחות זמנים/מגיעה לו תוספת תשלום ו ,ככל שיחולו,
    

יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל , לי בעבודות השונותאעל מנת להבטיח דיוק מקסימ
עלות המודד ושירותיו כמפורט בפרק . או לצורך העבודות/עבודות הסימון השונות הנדרשות במסגרת ו

 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת כלולה המוקדמות 
  

הינם המעבדה בדיקות מובהר בזאת לקבלן כי חלק מ, קבלןמבלי לגרוע מהצהרות ומהתחייבויות ה
לן האפשרות להמשיך בעבודה ללא קבלת תוצאות תנאי למעבר לשלב הביצוע הבא ולא תינתן לקב

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודות . חיוביות לבדיקות שנעשו
או /לא תוכרנה תביעות לפיצוי כלשהו ו. עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן, ובהשלמתן

 .כאמור, צוע העבודות בגלל עיכוביםלהארכת זמן בי
 

או בציוד כלשהם לשם ביצוע /מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן מובהר במפורש כי שימוש באמצעים ו
מבלי לגרוע מכלליות . או יעיל יותר של העבודות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי/מהיר ו

לא " מייקו"כדוגמת משאבות לבטון מסוג  ,מכל סיבה שהיא ,מובהר כי שימוש, ולשם הדוגמא, ורהאמ
 .אהקבלן בתוספת תשלום כלשהיאת יזכה 

 
  :אלמנטים טרומיים

אופציה זו . בשימוש באלמנטים טרומים אלמנטי בטוןהקבלן רשאי להציע אלטרנטיבה אחרת לביצוע 
 . לאישור המזמין והחלטתו כפופה

ו וביצועו יהיה באמצעות מהנדסים מנוסים ורשויים מטעמ אלמנטבמקרה כזה התכנון המפורט של ה
עבודות תכנון ",של הקבלן ועל חשבונו לרבות כל האישורים וההיתרים הנדרשים כמפורט לעיל בסעיף

  ".וביצוע
 בניין/י מהנדס אזרחי"על הקבלן להגיש תכנון מפורט שיוכן ע,לצורך אישור ההצעה האלטרנטיבית

 . הצעת הקבלןהמזמין אינו מתחייב לקבל את . י הקבלן"רשוי ומנוסה בתחום ואשר שכרו ישולם ע
בשלמותה  )מטעם המזמין( י מתכנן הקונסטרוקציה"ההצעה צריכה להיות מבוקרת מאושרת ע

 . והקבלן מתחייב לקבל ולתקן את כל ההערות שיועברו על הצעתו ללא דיחוי וללא ויכוח
יקבל את האחריות לתכנון השלד  המתכנן של הקבלןהמהנדס , במקרה של אישור הצעת הקבלן

שיון הבניה של המבנה ויבצע פיקוח עליון כנדרש בתקנות התכנון יבקשה להיתר בניה בריחתום על ה
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 . והבניה
 

ם לא יהיה שינוי במחירי היחידה בכתב ימובהר בזאת כי במקרה של שימוש באלמנטים טרומי
 .הכמויות

 ,ובנוסףט "הבינמשרדי של משהבהמפרט הכללי  הוראותכל עבודות הבטון יבוצעו בהתאם ל
 

 ז "בגמר בטון חשוף וחלק ללא בליטות שקעים סדקים וכיוצבהבטונים יהיו  כל
 ). חלק פני שטח מעולים:  'סוג הגימור הנדרש הוא ג(
 

היחידות השונות לעבודות  בהצעתו ובמחירי ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את תמורתם "הנ
 .הבטון שבכתב הכמויות

 
  : תאור עבודות הבטון

יציקת רצפות עם , יציקת רצפות, יציקת קורות, , יציקת בטון רזה: בין היתר, ן כוללותעבודות הבטו
 ועליונות יציקת קורות תחתונות, יציקות קירות גדר, יציקת קירות תומכים, תותקריציקת , קירות

ועבודות ' וכדומעבירי מים , קירות לתאי כניסה יציקת, תאים ושוחות יציקת, או מתקרה/ו מרצפה
 . האחרים הסכםהאו במסמכי /אחרות כמפורט בתוכניות ו בטון

 
הצנרת והאביזרים העוברים או חודרים  , או בטון/כל האלמנטים של הציוד המתכתי ומובהר בזאת כי 

 .לפני היציקהיוצבו ויותקנו בתבניות , דרך הבטון
 

  : סוג הבטונים
אלא אם צוין אחרת  המפורטים נה בשימוש בבטון מהסוגיםכל עבודות הבטון היצוק באתר תבוצע

 :במפורש
 

 .מוחלק היטב, 20 -בטון ב :יסודות עובריםלבסיסים ול מתחת לרצפות" רזה"תשתית בטון  •
 .30-בטון ב :בטון מסביב לצנרת תת קרקעית •
 )לפי החלטת מתכנן( 40-ב או 30-באלמנט תשתית /מבנה ותקרה של , קירות, בטון ברצפה •
 .50-ב :םבטון באלמנטים טרומים דרוכי •

 
על הקבלן לפנות לנציג המזמין לקבלת הכרעתו , בכל מקרה של ספק, מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן

 . בכתב ביחס לסוג הבטון שבו יש להשתמש
לא יזכה את הקבלן , מוסכם במפורש כי כל שינוי בסוג הבטון מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא

 . אם כלשהיאו בהארכת לוח זמני/בתוספת תשלום כלשהי ו
 .פ התקנים"ע, בלבד, י בקרה טוביםבתנאכל הבטונים יוכנו 

 
 תערובת הבטון

 .או במסמכי הזמנת העבודה את סוג הבטון ומאפייניו/יגדיר בתכניות ו המזמין
להכין טבלה עם מאפייני הבטון ) פייניו ובין אם לאאבין אם הוגדר סוג הבטון ומ(, באחריות הקבלן

 .המזמיןבטון מאושר ולאשר אותה מול י טכנולוג "שהוכנה ע
 .המזמיןפ הנחיות "עמ ו"כפי הרהטבלה תכלול את מאפייני הבטון 

 
אטימות , גודל האגרגט שקיעת התערובת, דרגת חשיפה, יחסי מים צמנט, מובהר בזאת כי סוג הצמנט

או / ון ומוספים שונים לפי העניין והצורך לעבידות הבט, התערובת למים לרבות מוספים מתאימים
 .היחידות השונות לבטון ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים לכל צורך אחר יהיו 

  
 תבניות 

 .הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת התבניות לקבלת הבטון בצורה במידות המסומנות בתוכניות
י שיטות הידוק ובפנ, התבניות תוקמנה באופן שיבטיח להן חוזק וקשיחות לעמוד בפני לחץ הבטון

 .הן בשעת היציקה והן לאחריה, וציפוף שונות ללא גרימת דפורמציה כלשהי
פני התבניות לצד הפנימי והחיצוני של הקירות יהיו מצופים דיקטים או פח . התבניות יהיו מתועשות

 . כדי לקבל שטחי בטון חלקים לגמרי
 . להשתמש בחוטי קשירה בתבניות הקירות אין

ח המדויק בין הדפנות ישתמש הקבלן בשני מוטות ריחוק מיוחדים העשויים מברזל לשם קבלת המרוו
כדוגמת תוצרת  –עגול ובין המוטות במרכז ימוקם תבריג מברזל המשמש כתבריג לבורגי מתיחה 

 .ע מאושר"או שו) DYWIDAG" (דיבידג"חברת 
ות יוצאו שני מוטות בשעת הפירוק של התבני. בכל קצה של מוט הריחוק יולבש בורג על התבנית
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החורים שנוצרו בקיר הבטון משני . הריחוק משני הצדדים ויושאר רק התבריג במרכז קיר הבטון
 .בטוןבהצדדים ימולאו בתערובת מוכנה מיוחדת בלתי מתכווצת המיועדת לתיקון חורים 

טון כל אמצעי הקשירה שישתמשו בהם בתבניות לבטונים הבאים במגע עם מים או אדי מים או לב
צריכים להבטיח כי המרחק המינימאלי של , )בתקרות או במשטחי בטון אופקים(חשוף אדריכלי 

 . מ"ס 5הברזל לקצה פני הבטון יהיה 
קשורים בחוטי מ "ס 5בעובי  מקוביות בטון מתועשותבשומרי מרחק העשויים  ,לצורך כך,יש להשתמש

 פלדה למוטות הזיון 
 . אין להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק, וכןמקום רשה שימוש בקוביות מיוצרות בלא יו

 .זמיןובכפוף לאישור המ ימים לאחר גמר יציקת הבטון 3-לא פחות מהתבניות של הקיר תפורקנה 
בהצעת מובהר בזאת כי כל הפעולות האביזרים שיטת הביצוע וכל הדרוש ליישום פרק זה כלולים 

 .יות ולא ישולמו בנפרדשבכתב הכמווהיחידות השונות הבטון  הקבלן ובמחירי
 

 והפסקות יציקה רציפות עבודות הבטון
בין וכן על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את רציפות היציקה ללא הפסקות 

 .במידה ומתוכננים, תפרי הפסקת היציקה המתוכננים
מרטטים ומשאבות  כי באתר יהיה ציוד תקין ובכמות המתאימה לרבות ציוד נוסף של לוודא על הקבלן

 . בטון במצב תקין למשך כל זמן היציקה
כדי  יםבטון נוספ מפעלילסידור של מקור חלופי של אספקת בטון מ כמו כן באחריות הקבלן לוודא

 .למנוע הפסקה של יציקת הבטון במקום לא מתוכנן על פי התוכניות או המסמכים
  

 72לפחות , על מועדי היציקה המוצעים על ידועל הקבלן להודיע למזמין בכתב , מבלי לגרוע מהאמור
מבלי לגרוע . אישור נציג המזמין בכתב לאותו מועד לפני כל מועד יציקה מתוכנן ולקבל שעות

המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע יציקות בהתאם לנוהל ביצוע ואישור , מהתחייבויות הקבלן
 .י המזמין"יציקות שיימסר לקבלן ע

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות המסומנים , מור לעילמבלי לגרוע מהא
הצורה , השיטה. או לפי אישור מיוחד בכתב של נציג המזמין/בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות ו

זמן מספיק מראש בבלן יגיש למזמין הק. ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה כפופים לאישור המזמין
 . כולל תכנון מפורט של שיטת הבצוע, פסקת יציקהכל בקשה לה בכתבו

י המזמין גם אם הן "הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע
בכל מקרה . הפסקות כאמור תבוצענה על פי הוראות המזמין. חורגות מההפסקות המתוכננות מראש
בביצוע לפי הוראות נציג המזמין כולל  על הקבלן להמשיך, של הפסקה ביציקה מכל סיבה כלשהי

י נציג "וכל פעולה אחרת אשר תידרש בכתב ע, הריסת חלקי בטון שלמים או חלקיים, פירוק טפסנות
 .כל זאת על חשבונו של הקבלן, המזמין

 
, או להארכת לוח זמנים כלשהי/מובהר במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי ו

גם אם ההפסקות בוצעו שלא על פי התכנית , או שיטת ביצוען/או אופן ו/יציקה ובקשר עם הפסקות 
  .שהוגשה על ידי הקבלן וגם אם ההפסקות נעשו על פי דרישת המזמין כאמור

 
 .יוצקו ביציקה אחת לכל הגובה בין תפרי היציקה המתוכננים ,אם לא נאמר אחרת, קירות

בניות מתועשות לביצוע של הקירות ובתנאי שיציקת על הקבלן להציע לאישור המזמין מערכת של ת
 .ללא תפרים אופקיים, לכל גובה הקיר, ללא הפסקה, הקירות תתבצע ברציפות

כללי לעבודות בטון  מפרט – 02שימת הבטון וציפופו תתבצע בין היתר גם על פי המפרט הכללי פרק 
 .יצוק באתר

 .מתחתית היציקה' מ 1 ,לכל היותר,יהיה משאבהגובה המכסימלי של יציקת הבטון דרך צינורות 
 08פרק , עבודות בטון יצוק באתר – 02עבודת הטפסנות תתבצע בין היתר גם על פי המפרט הכללי פרק 

 .טפסנות -
 .השיטה ליציקת הקירות כפופה לאישור המהנדס מטעם המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי

ללא צילועים שנשארו בבטון כתוצאה , מדרגותעל פני הבטון להיות חלקים לגמרי ואחידים ללא 
 .וללא בועות אוויר וגומות, ללא חורים, מסדקים בין דפנות התבניות

ימים  3למחרת היציקה כשניתן לפתוח את התבניות יש להרטיב במים את הבטון באופן יסודי במשך 
 .ממועד היציקה כחלק מתוכנית אשפרת הבטון

י "לפרק את התבניות ומיד עם הפירוק יש לבצע אשפרה לבטון ע ימים ממועד היציקה ניתן 3כעבור 
 .הצמדת יריעות מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילן והרטבה רצופה

בהצעת מובהר בזאת כי כל הפעולות האביזרים שיטת הביצוע וכל הדרוש ליישום פרק זה כלולים 
 .בנפרדשבכתב הכמויות ולא ישולמו והיחידות השונות הבטון  הקבלן ובמחירי
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 עיבוד תפר עבודה
שעות לאחר היציקה ובטרם הספיק הבטון  2-4 -כ. יש לגמור את פני הבטון בקו ישר בעזרת תבניות

להתקשות יש לגרד את פני הבטון במברשת פלדה ולשטוף אותם בעזרת סילון מים חזק כדי להרחיק 
קרה שהבטון הספיק בכל מ. את מי הצמנט והחומר הדק עד הופעת אגרגאט גס על פני השטח

, להתקשות יש לנקות ולחספס אותו בעזרת ניקוי התזה בלחץ עד להופעת האגרגט הגס על פני השטח
לסתת בעזרת איזמל יד ומברשת , או על פי אישור מראש של נציג המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי

 .אסור להשתמש בפטיש אויר או חשמלי. פלדה
במחיר היחידות  /בהצעת הקבלןכלול , כמפורט בסעיף זה, יקהעיבוד פני הבטון של הפסקת היצ

 .ולא תשולם כל תוספת לכךוהיחידות השונות שבכתב הכמויות לבטונים 
 

 גמר פני הבטון
י גרוד "הרצפה תיושר בזמן היציקה ע. רצפה תוצק ביציקה אחת בין התפרים או הפסקות עבודהה

 . ותרותבולות המסיוהידוק בסרגל ישר תוך שמירה על ה
במידה ונדרש  "הליקופטר"בגמר היציקה ומיד שניתן לדרוך על הבטון היצוק תוחלק הרצפה בעזרת 

תשולם " הליקופטר"החלקת . (פ הוראה מיוחדת בהזמנת העבודה"או ע/פ התכניות ו"לכך הקבלן ע
 )בנפרד

ק וימלא את של מוטות הריחו) קונוסים(אחרי פירוק התבניות בקירות יוציא הקבלן את החרוטים 
כמו כן יסיר מפני הקיר את כל הבליטות והגרדים אשר נשארו . צמנט בלתי מתכווץ-החריצים במלט

לרבות , כתוצאה מסדקים בין דפנות התבניות ויעשה את כל התיקונים הדרושים ויחליק את התיקונים
 .ידל כדי לשוות לשטחי הבטון של הקיר פנים חלקות ומראה אח"מילוי חורי החרוטים הנ

בכתב והיחידות השונות שהיחידות לבטונים  הקבלן ובמחיריבהצעת  יםכלול, כאמור,גמר פני הבטון 
פ הוראות "ע, בלבד, במידה ויידרש  "הליקופטר"למעט החלקת ( הכמויות ולא ישולמו בנפרד

 .)או המזמין/ התכניות ו
 

 אשפרת הבטונים
י החזקתם במצב "הימים הראשונים ע 10-תבוצע ב) הרצפות(אשפרת כל משטחי הבטון האופקים 

 . מ"ס 10-20י הצפה של מים בגובה "קבוע רטוב ע
מ לפחות "ס 20וחפיפה של " תיאטקס"ניתן להשתמש במשטחים האופקים גם ביריעות מבד גיאוטכני 

 .ימי האשפרה 10והרטבה מתמדת כדי להשאיר את הבד הגיאוטכני ספוג במים בצורה קבועה למשך 
לאחר . ימים לאחר יציקתו 10הבטונים של הקירות יחזיקם הקבלן במצב רטוב למשך לצורך אשפרת 

ימים מיום היציקה יש לפרק את התבניות המתועשות של הקירות להצמיד ולכסות מיד והיטב  3
ימים עד לסיום  7ולהמשיך בהרטבה הרצופה עוד , ביריעות מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילן תיאטקס

 .האשפרה
תקופת האשפרה של הבטונים השונים יש להרטיב היטב את הבטונים ולהחזיקם במצב רטוב במשך כל 

 .מבלי לתת להם להתייבש אפילו באופן חלקי בלבד
 .אלא באישור מיוחד מהמתכנן .CURING COMPOUNDאין לעשות אשפרה בחומר אשפרה מסוג 

והיחידות השונות הבטון  היחידות לביצוע הקבלן ובמחיריבהצעת כלולה , כאמור, אשפרת הבטון
 .ולא ישולמו בנפרדשבכתב הכמויות 
 

 סיבולות
 .עבודות בטון – 02הבדיקות יעשו על פי המפרט הכללי פרק (להלן פירוט של הסיבולות המותרות 

 .מ"ס+ 1 :סטיה מעובי הקיר
 .מ"ס+ 1 :סטיה מעובי הרצפה והתקרה 

של המפרט הכללי  50096תהיה לפי סעיף הסטיות המותרות במפלס המשטחים ביחס למפלס המתוכנן 
 מ"ס+ 1 :לעבודות בניה ברמת דיוק רגילה

של המפרט הכללי לעבודות בניה  50097הסטיות המותרות במישוריות המשטחים תהיינה לפי סעיף 
 .מ"ס+ 1 :ברמת דיוק רגילה

 .מ"מ+ 5 :סטיה בכיסוי מוטות הזיון
 

 טמפרטורה של הבטון בעת יציקתו
 .1923י "זג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בין היתר גם בהתאם לדרישות תיציקת בטון במ

השעות שלאחריה  נמוכה  24-אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה ל
 .מעלות צלסיוס 4 -מ

הקבלן יהיה על , מעלות צלסיוס 32כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על , במזג אוויר חם ויבש
 .לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת או לדחות את היציקה

ניתן לפי הנחיות נציג המזמין לבצע את התחלת עבודות היציקות בשעות אחרי הצהרים הערב והלילה 
ולתנאי ואפשרויות הביצוע בשעות שאינם  הסכםהכפוף להוראות בבעזרת אמצעי תאורה מתאימים 

במידה (או ביצוע היציקה בשעות שאינם שגרתיות /ואו דחיה / הר בזאת כי כל עיכוב ומוב. שגרתיות
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לא יוכלו לשמש את הקבלן בטענה לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהיא וכמו כן ) י המזמין"ויאושרו ע
 .ז"ולגרוע מהתחייבויותיו לעמידה בלו' ז וכד"של איחור בלו

 
 והתפשטות בתפרי עבודה PVCעצרי מים  

ומסוג אשר ייקבע  תוצרתמ PVC-Pבמרכז כל הפסקת יציקה יש למקם ולקבע עצר מים  :פר עבודה ת
מ כדי לשמור על "מ 6חוטי חיזוק מסביב בעובי את עצר המים יש לחזק באמצעות  המתכנן בתכניות

 . יציבות עצר המים וקשירתו בצורה אנכית למוטות הזיון מסביב
 . פ הוראות היצרן של עצר המים"במכשיר המיועד לכך ע, רקצות עצר המים יחוברו בריתוך באת

עצר המים יהיה קבוע במקומו בצורה אנכית . אין בשום פנים ואופן ליצור חפיה בין קצות עצר המים
עליון תחתון או ( י קשירה למוטות הזיון משני הצדדים של התפר"אנכי וישר ללא פיתולים ע, יציבה

 .)ימין שמאל
אלמנט ברצפת ה. רןיי לוח פוליסט"מ והוא ימולא ע"ס 2חב תפר ההתפשטות רו :תפרי התפשטות

מ "ס 80מ ובאורך "מ 25תוצק קורת בטון תחתונה טרפזית ובתוכנה יקבעו מוטות ברזל עגולים בקוטר 
שרוול . מ למניעת שקיעות דפרנציאליות של שני אלמנטי הבטון משני צידי תפר ההתפשטות"ס 30כל 

חצי מהמוט ימרח וישומן באמולסיה ביטומנית . רך יקבע בקצה מוט הברזלסגור ממולא בחומר 
 .לאפשר החלקה של המוט

  
הבטון יש להשתמש  במידה ויהיה צורך לקבוע שרוולים של צנרת פלדה בתוך קירות :עצרי מים כימים

היא כאשר הרצועה באה במגע עם מים . מ"מ 20מ ובגובה "מ 30רצועת עצר מים כימי מתנפח ברוחב ב
 .130% -צריכה להתנפח בהדרגה עד כ

 
 אטימות

באחריותו הבלעדית והמוחלטת של הקבלן לבנות כל מבנה וכל אלמנט כאשר הוא בעל אטימות 
 .ת כל האמצעים הדרושים לכךנקיטמוחלטת לחדירת מים לרבות 

המבנה או בעקיפין שייגרם כתוצאה מאי אטימות /הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק במישרין ו
 .או האלמנט/ו

או המבנה יתקן הקבלן ויבצע את כל הפעולות /בכל מקרה של תקלה או בעיה באטימות האלמנט ו
בכל מקרה שלא יצליח הקבלן לתקן ולאטום כנדרש את . הדרושות להשגת האטימות על חשבונו

אטימות  או מבנה יהיה רשאי המזמין לפעול ככל שיידרש על מנת לתקן את הנזקים ואת/האלמנט ו
 . או האלמנט ולחייב את הקבלן בעלותם/המבנה ו

  
 הקבלן ובמחיריבהצעת האחריות וכל האמצעים להשגת אטימות מוחלטת לאלמנטי בטון כלולים 

 .ולא ישולמו בנפרדוהיחידות השונות שבכתב הכמויות היחידות לבטונים 
 

 :ותמבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו גם ההוראות הבאות ביחס לאטימ
 

 26י "בדיקת מדגמי בטון לאטימות לפי ת
המדגמים יילקחו ויוכנו . כל אלמנטי הבטון של המבנה העומדים במגע ישיר עם מים ייבדקו לאטימות

לאחר אשפרה במים במשך , ימים 56מ בגיל "מ 50החדירה המכסימלית תהיה של . 26י "בהתאם לת
 .ולאחר אשפרה תקנית 26י "בהתאם לת, יום 28במקביל תיערך גם בדיקת חדירות בגיל . יום 28

 
 תיקון בטון פגום

הקבלן חייב לתקן את הליקויים בפני הבטונים כדי שייווצרו פני בטונים המתאימים לדרישות מסמכי 
י פועלים מאומנים בכפוף לאישור מראש על ידי המזמין של אופן "תיקון פני הבטונים יבוצע ע. הסכםה

 . ביצוע התיקון
שעות לאחר הסרת  24שלים את תיקוני הפגמים בפני הבטונים אשר נוצקו כנגד התבניות תוך יש לה

שיש , בטון המכיל כיסי חצץ ובטון מפורר או פגום באופן אחר, בטון שניזוק מכל סיבה שהיא. התבניות
ט יוסר יורחק ויוחלף במלט מיוחד או בבטון יצוק כפי שפור -לחצבו ולהשלימו עד לקווים הנדרשים

י סיתות "במקומות גבנונים או פליטות פתאומיות החורגות מפני הבטונים יש להורידם ע. לעיל
 .ושחיקה עד שהפנים יתלכדו עם גבולות הבטון המותרים

ינוקו מכל לכלוך וחומר רופף ויורטבו לפני , השטחים המיועדים לכיסוי במלט המיוחד יחוספסו היטב
. י המתכנן"המיוחד תהיה בלתי מתכווצת ותאושר בכתב עתערובת המלט . ההתזה של המלט עליהם

 .היישום של המלט המיוחד יהיה בין היתר גם על פי הנחיות היצרן
למילוי חורים ששטחם , יש להשתמש בחורים מפולשים העוברים דרך הבטון כולו –מילוי בבטון יצוק 

ר "מ 0.05 -זוין ששטחם גדול מולמילוי חורים בבטון מ, מ"ס 10 -ר ועומקם גדול מ"מ 0.10 -גדול מ
החורים או הפתחים המיועדים למילוי בבטון יהיו בעלי דפנות ישרות . והעוברים עד מאחורי הזיון

הדפנות יהיו . ואילו הפינות הפנימיות יהיו מעוגלות, ומקצועות חדים בשטח הבטון החיצוני
יש להחזיקם במצב רטוב למשך לפני יציקת הבטון החדש . נקיים וחופשיים מחומר רופף, מחוספסים
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יציקת . י הכנסת יוטה רטובה לתוך החורים והרטבה נוספת של היוטה במידת הצורך"מספר שעות ע
בטון המילוי תבוצע באמצעות תבניות מתאימות אשר יהיו יציבות במידה שיוכלו לעמוד בלחץ הבטון 

 .בעת יציקתו והידוקו
שים לצורך תיקוני הבטונים יהיו טעונים אישור המזמין הסידורים ואופני הביצוע המשמ, כל החומרים

 . השימוש בחומרים מיוחדים יהיו טעונים אישור המזמין ואישור המתכנן. וכן אישור של המתכנן
י מערכת של דייס כימי או אפוקסי "סדקים בקירות וברצפה יתוקנו ע -הזרקת מערכת אטימה 

קסי המורכבת בשני רכיבים יש לערב עם מערכת אם תיושם מערכת דייס אפו. בהזרקה בלחץ גבוה
לחץ ההזרקה ) . PSI )690 Kpa 100המשאבה להזרקה תהיה בעלת יכולת ביצוע של לחץ של . עירבוב

. יהיה מוגבל כדי לגרום חדירה מושלמת של החללים הריקים בבטון ללא גרימת נזק לקונסטרוקציה
לצורך אישור החומר . שעות 24אחרי   Mpa 40החומר המוזרק יגיע לחוזק מינימלי ללחיצה של 

יש להציג  . מתאיםי יצרן ידוע ומנוסה בתחום זה עם נסיון "להזרקה יוצגו מפרטים טכנים מיוחדים ע
אחריות  הקבלן מתחייב לתת. אישורי מעבדות מוסמכות לבדיקות שנערכו בחומרי ההזרקה שהוצגו

 .וזרקשנים לפחות כנגד כישלון על אטימות החומר המ 5של 
' חלקי בטון וכדו, שיירים, כל שטח חשוף שמתוכנן לקבל הזרקת אפוקסי ינוקה בהתחלה מכל לכלוך

חומרי סגירה ייושמו על הסדקים כדי למנוע . שיכולים למנוע הידבקות מלאה של חומר האפוקסי
חומר יוכנו מקומות לכניסת והזרקת האפוקסי ומקומות ליציאת ה. בריחה ויציאה של חומרי ההזרקה

האפוקסי יוזרק תחילה למקומות הנמוכים של הסדקים עם לחץ מתאים כדי לקדם ולדחוף . המוזרק
הפעולה של ההזרקה תמשיך ברציפות עד שחומרי האפוקסי המוזרקים יצאו . את האפוקסי קדימה

כל הפעולה של ההזרקה תהיה רציפה עד שכל איזור הסדקים והחללים . ויופיעו בחורי היציאה כולם
 .לאחר סיום העבודה יש לחכות להתקשות החומרים המוזרקים. מולא באפוקסיי

הסידורים ואופני הביצוע המשמשים לצורך תיקוני הבטונים יהיו טעונים אישורו של , כל החומרים
 .מיוחדיםההשימוש בחומרים תכנן לרבות המ

 
היחידות לבטון  ריהקבלן ובמחיבהצעת עבור כל האמור לעיל לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה 

 .שבכתב הכמויותוהיחידות השונות שבכתב הכמויות 
 

 פלדת הזיון
או במפרט /ו בסעיף בכתב הכמויות ברזל הזיון יימדד וישולם בנפרד מהבטונים אלא אם צוין אחרת

 .המיוחד לאלמנט
אביזרים את כל ה יכלול זיון הברזל, אם הזיון כלול במחיר האלמנט ואם משולם בנפרד, בכל מקרה

 .הדרושים לקביעת הזיון במקומו בתבניות
על , ל"לצורך הבטחת הכיסוי הנ. כיסוי הבטון על הזיון חייב להיות על פי התכניות וההוראות במקום

הקבלן להתקין על הזיון שומרי מרחק מבטון בלבד להבטחת הכיסוי ברווחים לפי הוראות המפורטות 
 . שומרי המרחק תפסל לאלתר יציקה שהזיון בה יהיה ללא. ות בתוכני

במידה ומשולם בנפרד  היחידה של ברזל הזיון הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים מבטון שומרי המרחק 
 .ולא ישולמו בנפרד וגם אם כלול במחירי היחידה

 . אלא אם צוין אחרת ובמפורש בתכניות, 466י "חפיות בפלדת זיון תהיינה בהתאם לת
היחידות  בהצעתו ובמחירי לא ישולמו ועל הקבלן לכלול אותם ת חפיות שאינן מסומנות בתכניו

 .השונות של כתב הכמויות
 הארקת יסוד

, )הארקת יסוד(הארקת יסוד לפי תקנות החשמל ובכל מקרה שיידרש יבצע הקבלן בכל מבנה 
  . עדכון אחרון - -1981א"התשמ

 .חשבונוועל  מטעם הקבלן,  הארקת היסוד תבוצע באחריות חשמלאי מוסמך
  . יסופקו על ידי הקבלן) כולל פס השוואת הפוטנציאלים ( כל החומרים  

   . באישור המהנדס מטעם המזמין והמזמין הארקת היסוד תבוצע בהתאם למופיע בתוכניות
יש לנקות . מ"ס 3מוטות ביניהם עבור יצירת רציפות יעשה באמצעות ריתוך לאורך / חיבור של פסים 

יציאות מטבעת הגישור לצורך חיבור לפס השוואת פוטנציאלים . ע לפני הריתוךהיטב את שטחי המג
 .מ"ס 5במרווחים של , 1/2"קדחים לברגים  3מ עם "מ 4x40יהיו באמצעות פס ברזל מגולוון במידות 

כל אלמנט ". כניסת הארקת יסוד"כל יציאה פנימית מהארקת יסוד תסומן על ידי שלט פח מגולוון 
 .ל הארקת היסודממתכת יחובר א

במידה והתנגדות מערכת הארקת יסוד של התיבה עולה על . אום 10התנגדות ההארקה לא תעלה על 
 .אום יש להוסיף אלקטרודות הארקה 10

  .בנפרד םשבכתב הכמויות ולא ישולהשונות היחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת כלול  כל האמור לעיל
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 בטון יצוק באתר איכות לעבודות בקרת

 :המרכיבים הבאים, בין היתר, י הקבלן יבדקו "סגרת בקרת האיכות המבוצעת עבמ

 לפני  ביצוע  היציקותובקרת איכות בדיקות  גיאומטריות  
 .על ידי מודד מוסמך)  רדינטותאבקו(מיקום אלמנטי המבנה 
 .על ידי מודד מוסמך, מפלסי אלמנטי המבנה

 ).גבהים ועובי, כולל מידות אופקיות(מידות האלמנטים היצוקים 
 .התאמה לתכניות

 .עיגון אביזרים ועוגנים מבחינת מיקום ומפלס
 

 בדיקת  תבניות  לפני  ביצוע  היציקות
 .סוג תבנית מבחינת עיבוד גמר חיצוני של היציקה

 .כולל אביזרי קשירה לתבניות, סוג תבנית מבחינת גמר בטון חשוף
 .התאמת המידות לתכניות

 .ת התבניות והטפסותחוזק ויציבות של מערכ
 .שרוולי יציקה, פתחי יציקה

 .שרוולים ואביזרים שיש לבטן ביציקה, הכללת צינורות
 .עיבוד הפסקות היציקה להתקשרות ליציקות הבאות

 .עיבוד תפרי התפשטות
 .הכללת שרוולי יציקה המיועדים ליציקות הבאות

 .אטימות התבניות למניעת נזילות
 

 היציקות  בדיקת  זיון  לפני  ביצוע
 .התאמת סוג מוטות הזיון לדרישות המפרט

 .התאמת כמויות הזיון לדרישות התכניות והמפרט
 .הכללת אביזרים מעוגנים ביציקות וייצובם בתבניות

 .הרכבת קוצי זיון להתחברות ליציקות הבאות
 .שומרי מרחק ומיקום הזיון

 .יציבות מערכת הזיון בתבניות
 .ניקיון מוטות הזיון

 
 הכנות  ליציקה  בדיקת

שיטת , מיקום ערבלים, מיקום ציוד היציקה: ולרבות, תכנון מראש של היציקה
מועדי , שיטת האשפרה, שיטת עיבוד פני הבטון, כיוון היציקה, קצב היציקה, יציקה

קביעת מסגרות כח האדם לפי מספר נקודות , משך האשפרה, משך היציקה, היציקה
 .קבלת הבטון

 .יציקה אופציונליים למקרה של תקלהקביעת קוי הפסקות 
 .ובדיקת תקינות המרטטים, בדיקת כמות המרטטים לפי כמות הבטון הנוצק

 ).ליציקות בחשכה(בדיקת תקינות מערכת תאורה 
כולל התאמת קצה האספקה לקצב , בדיקת הסדרי קבלת הבטון מספק הבטון

 .היציקה
 .מים לאשפרהובדיקת אספקת , בדיקת אספקת החשמל למרטטים ולמאור

 
 בדיקות  היציקה

 .ל"התאמת קצב היציקה ושיטת היציקה לתכנון הנ
 .י תעודות המשלוח"עפ, אימות סוג וטיב הבטון המסופק לאתר

 .בדיקת שקיעת קונוס של הבטון המסופק לאתר
נטילת מדגמים לבדיקות חוזק הבטון הנוצק וביצוע בדיקות החוזק במעבדה 

 .מוסמכת
 ".סדיקה פלסטית,ום היציקה להעדר בדיקת פני הבטון בת

 .בדיקת התאמת האשפרה לתכנון
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 תכולת המחירים ואופני מדידה 
/ ההסכםאופני המדידה יהיו כמפורט במפרט הכללי למעט מקומות בהם צוין במפורש אחרת במסמכי 

 . המפרט המיוחד/ הסכםשאז יחול אופן המדידה המצוין במסמכי ההמפרט המיוחד 
 

 ,בנוסף
 

לרבות הסכם המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל הדרישות המתוארות במסמכי ה
 :בין היתר גםכוללות במפרטים ובמפרט הכללי ו, בתוכניות

 
 .כל עבודות הטפסנות מכל סוג או חומר

 ".בטון מייקו"-שימוש בבטון מוכן ללא פוליה
  . לרבות סופרפלסטיסייזר,כל המוספים בתערובת הבטון 

 .בגמר חלקגימור פני בטון 
 .להגנה על הבטונים" תיאטקס"עבודות האשפרה של אלמנטי הבטון וכיסוי של יריעות 

אפילו אם יאושרו , או לנוחיותו/תפרי עבודה שאינם מופיעים בתוכניות ומבוצעים לפי בקשת הקבלן ו
 .י המזמין בכתב"לביצוע ע

 .ביצוע חלקי מבנה עקומים או משופעים
 .ל הסרגלים לצורך עיבוד פני הבטון וצורת הבטוןביצוע כ

 . עלויות התבניות בהן ייעשה שימוש במסגרת העבודות
 .כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים

 .'שרוולים וכד, חורים, פתחים, אפי מים, קיטומים, בליטות, שקעים, יצירת חריצים
 . קירות ועמודונים, חגורות, ומרצפה עבור חיבור רצפותמקירות בטון , הוצאת קוצים מעמודים

 .ביטון ועיגון פלטקות וברגים ביציקות השונות
  אלמנטי בטון בכל גיאומטריה שהיא
 .או משופע/או מעוגל ו/עיבוד אלמנטי בטון בתוואי קשתי ו

 .יציקת תקרות ורצפות בשיפוע
 .תעלות וחריצים, שקעים, חי מעבריםעיבוד פת, קירות וקורות בטון, עיבוד צורת פתחי תקרות
 .בליטות אופקיות ואנכיות

חיתוך חד במפגש בין מישורי בטון וכן , פינות עגולות, קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שיידרש
 .יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים
 .שימוש במודד מוסמך לסימון האלמנטים

דרגת , יחסי מים צמנט, סוג הצמנט, לרבות אישור המתכנןי טכנולוג בטון ל"איפיון והכנת תערובת ע
מוספים , אטימות התערובת למים לרבות מוספים מתאימים, גודל האגרגט שקיעת התערובת, חשיפה

 .או לכל צורך אחר/ שונים לפי העניין והצורך לעבידות הבטון ו
 תבניות חלקות

 מוטות ריחוק מיוחדים לרבות כל הברגים והאביזרים
 מרחק מתועשים מבטון שומרי

 אמצעים ופעולות לשמירת הטמפרטורה ליציקה
 אטימות הבטון לרבות מוספים

 בדיקות מעבדה לאטימות הבטון
 .לרבות חומרי הדבקה תיקון פגמים בבטון

 הארקת יסוד
 בקרת איכות

 
כל העבודות הפעולות האביזרים הנדרשים לקבלת מוצר מושלם שאין לגביהם סעיף תשלום נפרד 

שבכתב הכמויות והיחידות השונות שבכתב הכמויות היחידות לבטון  הקבלן ובמחיריבהצעת לים כלו
 .ולא ישולמו בנפרד

 
כי לא יהיה והקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי העבודות יכול ותהיינה בדרגת קושי גבוהה במיוחד 

 .ו אחרכזה א עבור קושי עבודהא או להארכת לוח זמנים כלשהי/הי וזכאי לתוספת כלש
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 )CLSM/ מ"בחנ(בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 
 

 י המזמין"השימוש בסעיף זה טעון אישור מראש ובכתב ביומן העבודה ע
 

במפרט הכללי הבינמשרדי פ הנחיות הייצור היישום והבקרה כפי שמופיע "יבוצע ע CLSMהמילוי ב 
ובטון מצטופף  CLSMמ "חבחנ חומרים בעלי חוזק נמוך ומבוקר"במהדורתו העדכנית   51פרק 

 :פ הוראות המפרט המיוחד להלן"וע" מעצמו
  

לשטחים ,  םומתקנים תעלות ובורות להנחת קווי ישמש עבור מילוי CLSMמילוי בבטון מסוג 
לצורך מילוי וכיסוי מהיר של דרכים באתר לצורך , מרוצפים ובמיסעות בהם לא ניתן לחפור לעומק

ולכל שימוש אחר ובכל מקום אחר ובאזור העבודות  התנועה באתרוקיום רצף הנסיעה ושמירת 
 .זמיןעליו יחליט המ

  
 שבמפרט הכללי הבינמשרדי העדכני  51יעמוד בכל הדרישות של מפרט  CLSM בטון ה

 ).  2011יולי (
 

 .  אספקת החומר לאתרהמזמין לפני על הקבלן יהיה להציג את תכונות התערובת לאישור 
   

 ם מדידה ותשלו
 בטון  ,מובהר בזאת כי בחלק מהסעיפים ובחלק מתכולות העבודה כפי המתואר במפרט

 .שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרדהיחידות השונות  הקבלן ובמחיריבהצעת כלול  CLSMה 
בהוראה מפורשת של המזמין ושאינו כלול במסגרת סעיפי  CLSMרק במקומות בהם יידרש בטון ה 

של בטון מסוג  ק"במ, לפי נפחפרד לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות וימדד כתב הכמויות ישולם בנ
CLSM 

בכל מקרה בין אם כלול בתכולת סעיף כלשהוא ובין אם אינו כלול יחולו הוראות פרק זה על בטון ה 
CLSM אופן ביצועו ויישומו.  

 
ושים לביצוע הדר, תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות כוללהתשלום 

 .  זמיןמושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המ
 

  CLSM -מפרט ל 
   

   CLSMדרישות עקרוניות לתערובת 
מים ואגרגטים מסוגים שונים , תוספים כימיים, מהווה תערובת שמורכבת מצמנט CLSMתערובת 

 .  לפי ייעוד התערובת 
כלומר מצד אחד ,קבל שילוב יתרונות של בטון ומילוי מהודק מת, הודות לתכונות המוצר המיוחדות

ללא עיבוד מכני , אחידות התערובת המעולה מאפשרת יציקתה באופן חופשי תוך פילוס עצמי
באופן עקרוני . ובחוזק מבוקר בהתאם לדרישות ההנדסיות" מהודק"ומצד שני קבלת מילוי  ) ויברציה(

משקל סגולי תערובת . ס"מגפ 0.95ס לבין "מגפ 0.23ם נע בין יו 28חוזק התערובת מסוג הנדון בגיל 
CLSM  ק   "מ/ג"ק 1900ועד  1400עשוי לנוע בין 

בהתאם לייעוד היישום ולהנחות בביצוע  CLSMמפרט זה מיועד להנחות בקביעת הרכבי תערובת 
 .י התערובות "עבודות מילוי ע

   
CLSM מתוכנן ליעודים כדלהלן   : 

קרקע / ירות תמך מסוגים שונים כגון קירות כובד וקירות משולבים עם מסמרי סלע מילוי מאחורי ק
 '  .וכו 

 'וכדמעבירי מים  ,צנרת, כגון תאים ניםמילוי חוזר למב
 

. את הרכב התערובות שתכונותיה תואמות את דרישות המפרט זה זמיןלהמציא לאישור המעל הקבלן 
 . התאם לנאמר בהמשךכלומר לדרישות של חוזק בלחיצה ועבודות ב

לתערובות המיועדות למילוי מאחורי קירות תמך הקבלן יחויב לספק תערובת שתעמוד  ,בנוסף
 בדרישות ערכים מינימליים של זווית חיכוך פנימית ומאמץ קוהזיה  
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 .  1י "לפי מפרט זה יתאים לדרישות התקן הישראלי ת CLSM –צמנט ל 

ים שעל בסיס מינרלים המרכיבים את האגרגטים העומדים מותר להשתמש באגרגט CLSMבתערובת 
יהיה אחראי על כך  קבלןמזה ובכל מקרה ה או מעולה' המתייחסות לאגרגטים סוג ב, 3י "בדרישות ת

 .  שבתערובת לא יהיו אגרגטים הפוגעים בקיים של המוצר
   

    דרישות לביצוע התערובת
הן מדרונות ,נוצרו בין הקירות ולבין פני מדרונות תושם בתוך חללים או במרווחים ש CLSMתערובת 

 .  חציבה / מילוי הן מדרונות חפירה 
 .מ "ס 15 –כאשר גודל המרווח לא יהיה קטן מ  CLSMבמילוי המרווחים יותר מילוי 

 ביישומי ביסוס ומילוי    CLSMעובי מינימלי  של  
   

  מלוי חוזר למבנים
 כללי  

בעת יישומה  CLSMלמילוי חוזר בשל מצבו הנוזלי של תערובת  CLSM –כאשר נעשה שימוש ב 
עד  תא/להקטנת רוחב החפירה משני צידי הצינור זמיןוהעדר צורך הידוק המילוי יש לקבל הנחיות המ

בכל מקרה רואים את . לי וזאת כדי להקטין עד כמה שניתן את נפח המילוי הנדרשאלרוחב מינימ
 .  והיציבות של החפירההקבלן כאחראי הבלעדי על הבטיחות 

   
ליד צינורות עלול לגרום  CLSMלכן מילוי , הינה בת משקל סגולי גבוה CLSMכמוזכר לעיל תערובת 

הכוללים , על מנת למנוע את התופעה יש לבצע את המילוי ליד הצינורות בשלבים. כוח התרוממות
תערובת לא תעלה גובה של גובה מילוי עד להתקשות ה. מילוי וזמן השהיה עד להתקשות התערובת

   .חצי קוטר צינור
  

   דרישות לתערובת
דרישות חוזק לתערובת והמיועדת למילוי חוזר למבנים נקבעו על סמך העומס הסטטי הקבוע והנייד 

שעשויים להתפתח על המילוי עקב עובי הכיסוי ועד המשקל של כלי רכב וציוד מכני שינועו מעל 
 0.7המיועדת למילוי חוזר למבנים יהיה בין  CLSMתערובת   -נימלי לבהתאם לזה החוזק המי.המילוי

 .ס "מגפ) מקסימום( 1ס ועד "מגפ) מינימום(
 .  מ קוטר לפי שיטת השרוע"ס 19או  5" עבידות התערובת תהיה

   
    בקרת איכות
אמור י מערכת בקרת איכות כ"יהיה רק מפעל מאושר כמפעל יצור בטון ומצויד ע CLSMמפעל לייצור 

 .  ISO – 9002יחזיק המפעל תו איכות  1.2בסעיף 
 :  ק"מ 100תכונות התערובת כדלקמן ייבדקו כל 

 1 –לתערובות בחוזק פחות מ ( 1חלק  1920י "או לחילופין על פי ת ASTM C – 143עבידות על פי 
 .)  ס"מגפ

    ASTM D – 2664קביעת זווית חיכוך פנימית ומאמץ קוהזיה על פי 
 .  1920י "או לפי ת  ASTM C – 138גולי על פי משקל ס

  1חלק  26י "או לפי ת ASTM C – 4832חוזק בלחיצה ללא כלוא על פי 
 )  ס ויותר"מגפ 1תערובות בחוזק מ (

. הובלת מדגמי התערובת מאתר העבודה למבדקה תתבצע בתאים המונעים רטיטות או ניעור התערובת
 .  דת החוזק בבדיקותל עלולה לגרום ירי"הפרת התנאים הנ

ל יינטלו משלוש משאיות של סידרת ייצור אחת ולפני פריקת התערובת כל "מדגמים לבדיקות הנ 
 . מ גובה"מ 125מ קוטר ו "מ 56גלילים של  4נטילה יכלול 

   C˚ ± 23C.1.7˚מייד אחרי הנטילה המדגמים יאוחסנו במקום מבוקר טמפרטורה של 
 .  מ"מ 12 – מפלס המים יהיה בגובה פחות מ

י בד רטוב לפני הערכת הבדיקות יש להוציא את הגלילים מהצינור הפלסטי "את הגלילים יכוסו ע
 .  ע"י נאופרן או ש"שעות קצות הגלילים ייאטמו ע 6-5באמצעות אוויר דחוס ולהשאירם לייבוש במשך 

לשמור מספר מדגמים מומלץ .  יום 28   -ו  14, 7תעודכנה לאחר  CLSM  -בדיקות חוזק תערובת ה 
 .  לפרק זמן של שנה אחת
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מתאפיין בחוזק יחסית נמוך לעומת חוזק בטון רגיל לכן את הבדיקות יש לבצע  CLSM  -יש לזכור ש 
יש לוודא גם .אך ורק במכשיר לחיצה המאפשר העמסה איטית עם פיקוד הלחץ ידני או מוצאם בלבד 

 .  ת מהערך הנומינלי של המדגם הנבדק ששעוני הלחץ מותאמים לקריאות בדיוק עשירי
   

    המדידה  והתשלום
כחלק מביצוע , בסעיפים ובמחירי היחידה הכלול  CLSMגם על  בכל מקרההוראות סעיף זה יחולו 

 .פ האמור לעיל"וגם המשולם בנפרד ע, של מכלול עבודה
 

 .  ובהתאם לתכניות, באתר זמיןי המ"יקבע בלעדית ע CLSMתחום מילוי 
   

יסופק לשטח ובגיבוי של , ק"תבוצע לפי נפח התערובת שנמדדה במפעל הייצור במ  CLSMמדידה של
י הערך "התשלום יבוצע עפ,במקרה של סתירה  בין שני החישובים. חישוב הנפח אשר מולא באתר

 .  הנמוך מבין השנים 
משאית תימסר תעודה ועם כל פריקה של , מפעל הייצור ינפיק תעודות ממוחשבות של נפח התערובות

 .  לבדיקה ולאישור זמיןלמ
   

 . תיויילקחו בחשבון לחישוב הכמו, זמיןרק תעודות חתומות על ידי המ
 .  ולקבלן לא תהיה כל זכות ערעור, יהיה הקובע הבלעדי בנושא זה זמיןהמ מובהר בזאת כי

   
 .א יאושרו לתשלום ל, משאיות שיגיעו לשטח והחומר לא יפורק במקומות המיועדים לכך מראש

 .  בעבורו לא ישולם, י הקבלן אך לא נעשה בו שימוש"שאריות בטון או חומר שהוזמן ע, למען הסר ספק
, הכלים,הציוד ,התבניות, הטרחה, העבודה, האביזרים, כולל כל החומרים CLSM  -תשלום עבור ה

לתכנון וההערות של  ליציקת התערובת במקומות המיועדים בצורה מושלמת ובהתאם' הפיגום וכו
 .זמיןהמ

 
 .י המזמין ולא ישולמו בנפרד"כולל גם תוספים מהירי התקשות במידה ויידרשו ע CLSM המחיר 
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 עבודות איטום  05פרק 
 ,ובנוסף) הספר הכחול(הבינמשרדי המפרט הכללי הוראות יבוצעו בהתאם לאיטום כל עבודות ה

 
 כללי

זק שייגרם לאיטום באופן מיידי בכל האמצעים ועל חשבונו או כל נ/באחריות הקבלן לתקן כל פגם ו
לכל אורך תקופת הפרויקט מרגע שבוצעה ועד למסירתה למזמין ותהיה במצב תקין ומתפקד בעת 

 .מסירתה
 

 .מערכות האיטום העליונות תבוצענה בתיאום מראש עם המזמין
 

יו מפולסים ומוחלקים ללא פ הוראות המזמין יה"פ התכניות וע"כל האלמנטים הדורשים איטום ע
לי של מערכות אשום אופטימיאו כל מכשול שימנע מהידבקות וי/בליטות שקעים או סדקים חורים ו

 .האיטום
 .ל יהיו נקיים לחלוטין מכל סוג של לכלוך פסולת ואבק"האלמנטים כנ

ו לחות א/ או המצעים עליהם יונח האיטום חייבים להיות יבשים לחלוטין מרטיבות ו/האלמנטים ו
 .לפחות, ימי שמש וייבוש  3תבוצע מערכת האיטום רק לאחר  כאשר בתקופת החורף

 .באחריות הקבלן לבצע את מערכות האיטום באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון מוכח בענף
 

בפרק " קבלני משנה"פ הוראות סעיף "הקבלן יגיש את קבלני המשנה לאישור מבעוד מועד ע
 .המוקדמות

 
 ומרי איטוםח

 . לפני ביצוע העבודות זמיןכל חומרי האיטום חייבים באישור מראש של המ

על , לאישור חומר זה או אחר יהיו מבוססים על דרישות המפרטים המתכנן/ מזמין שיקולי ה
תוצאות של , מעידות על התאמה לתקנים המתאימיםעל תעודות ה, הדרישות בכתבי הכמויות
או נוספת כפי /ו במכונים מוכרים וידועים וכן על כל אינפורמציה אחרת ובדיקות וניסיונות שנערכ

 .זמיןשידרוש המ

 .יורחק מהאתר לאלתר זמיןידי המ-חומר שלא יאושר על

 .כל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים
, ל"בהעדר תו תקן כנ אולם, חומרי איטום שאינם מיוצרים בארץ יהיו גם כן בעלי תו תקן ישראלי

 .תו תקן מתאים לדרישות התקנים בארץ ייצור החומר יהיו החומרים בעלי
או /בתכניות והקבלן רשאי להציע שימוש בחומרי איטום שווי ערך ואיכות לאלה שנקבעו או הוזכרו 

בכל מקרה כזה יהיה על הקבלן להוכיח בכל דרך שייקבע המזמין . או בכתבי הכמויות/במפרטים ו
 .בהתאם להוראות המפרטו
שהחומר המוצע עומד בתנאים ושווה ערך ואיכות ) 'מסמכים רלוונטיים וכד, תווי תקן, בדיקות(

 .כי המכרז וכל זאת על חשבונו של הקבלןלחומר שנדרש במסמ

המזמין יהיה הפוסק הבלעדי אם לקבל את החומר המוצע או לא ולקבלן לא תהיה כל זכות ערעור 
 .או שיפוי כלשהוא/המתוכנן ללא כל תוספת מחיר ו/ השתמש בחומר הנדרש בעניין ויידרש ל

 מערכות איטום ראשיות

והמהוות את ההגנה מבנה מערכות איטום ראשיות מוגדרות בזאת כמערכות האיטום על גגות ה
 .או כל רטיבות אחרת לתוך המבנה/העיקרית בפני חדירת מי גשם ו

, המפרט הכללי הוראותריעות חרושתיות יהיה בהתאם לביצוע העבודות בשימוש י, כאמור לעיל
 .עבודות איטום בפרק, כאמור

את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם  כוללותמערכות האיטום הראשיות 
איטום , תגבור האיטום ברולקות, רולקות ואיטומן, לרבות מריחות פריימר, של העבודה במקומה

לחיזוק ) מאלומיניום מאולגן(אספקת והרכבת סרגלים , עיבוד פינות, מפני הגגמסביב למוצאים 
, עיבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, ולקיבוע

הכל כנדרש במציאות  -' מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ולאורך סרגלי קיבוע וכו
מודגש בזאת שהעבודות תכלולנה את . רה המייצרת את חומר האיטום שנבחרובהתאם למפרטי החב

או חומר אחרים הדרושים לביצוע מושלם וזאת אפילו אם לא /או אביזר ו/ל וכל עבודה ו"כל הנ
 .הוזכרו כך במפורש

מערכות האיטום הראשיות תבוצענה בהתאמה מלאה למפרטי ביצוע של יצרני החומרים ותכלולנה את 
הדרושים לביצוע מושלם של העבודה במקומה ) לרבות כל חומרי העזר(בי העבודה הדרושים כל מרכי

 .באתר
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את כל האמור במפרט מיוחד זה ולא  יםכוללחירי היחידה לאיטום מ/ הצעת הקבלןמובהר בזאת כי 
 .ישולמו בנפרד

 
 איטום ביריעות ביטומן מושבחות בפולימרים

מדוד ללא (מ "מ -5מ  פחותכתב הכמויות אולם בשום אופן לא ב כאמורעובי היריעות הראשיות יהיה 
 ).ציפוי אגרגט

 .ר לפחות"מ/גרם 250במשקל של " לא ארוג"הזיון של היריעות יהיה בארג פוליאסטר 
 .היישום יהיה בהדבקה מלאה לתשתית

 שכביות יבוצע בהדבקה מלאה -היישום על אלמנטים של בטון וכן במערכות דו
 .יאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובאזור מוצלטום האיגלילי החומר 

בקווי . אגרגט בגוון לבן המהווה חלק מתהליך הייצורה כוללות את שכבתיריעות חשופות בגגות 
אין (יש להטביע אגרגטים מהסוג של היריעות לטשטוש נזילות ביטומן , חיבורי היריעות בהלחמת לפיד

 ).לטשטש בצבע כלשהו
השונות  ותהיחיד יכלולים במחיר פ האמור לעיל"בחיבורים עבעת אגרגטים הטכן ביריעות ו יםאגרגט

 .לאיטום ולא ישולמו בנפרד
מ לפחות בכיוון הרוחבי של "ס 10יבוצע בהלחמה מלאה ובחפיות של  שניהחיבור היריעות אחת ל

לצורך כמו כן יש לסלק את האגרגטים בקצות היריעה . מ בכיוון האורכי של היריעות"ס -15היריעה ו 
 .ביצוע החפיה בכיוון האורכי

 .האיטוםשכבות פתחים וכדומה יש לתגבר את , מסביב למעקות למוצאים
בשתי ייעשה ם שכבות האיטום ושיי 05023סעיף  5עבודות האיטום יבוצעו על פי המפרט הכללי פרק 

 .שכבות

 

 'וכובליטות אלמנטים אנכיים , איטום צדי קירות

אלמנטים אנכיים מכל סוג צורה ונפח וכל אלמנט בולט , של הגבהותמובהר בזאת כי כל האיטום 
ותמורתם כלולה  ולא ישולמו בנפרד' וכד כלולות בעבודות האיטום לגגות ומרצפיםבגגות ובמרצפים 

 .במחירי היחידות השונות של סעיפי האיטום

זה  ענייןיוחדות לידי חיזוק ותגבור בתוספת יריעות חיזוק מ-ל יהיה איטום מתוגבר על"האיטום הנ
 .  בנוסף ליריעות האיטום

כמו כן יש לקבע את קצה היריעות על הקירות ובכל מקום שיידרש בסיומת של סרגלי ופרופילי 
 .זמיןאלומיניום מאולגן עם מסטיק אטימה באישור המ

 ייקחו בחשבון כל התכווצות טרמית, פרטי ביצוע האיטום בהיקפי הגגות והסיומות ובכל מקום דומה
 .כשל האופייני לתופעה זואת הלמניעת , של היריעות למיניהן

 

 )שכבת יסוד(שכבת פריימר 
הקבלן יקפיד על ביצוע מריחת פריימר בכל מערכות האיטום בהן נדרשת בצורה זו או אחרת הכנה 

 .בפריימר
הפעם  ,יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור על העבודה, ל"לא תבוצע שכבת פריימר כנ

 .הכל על חשבונו של הקבלן בלבד -כשהיא כוללת ביצוע פריימר 
 .ידי יצרן האיטום-חומר הפריימר יותאם בכל מקרה לסוג חומר האיטום כפי שייקבע על

 

 רולקות

מ עשויים ממלט צמנט ביחסי "ס 6/6צינורות שבולטים יש לבצע משולשים במידות , בפינות הקירות
 .צמנט: לחו 2' סומסום מס 1:2:2נפח 

ללא , חלק, חייב להיות ישר, צידם הפנימי של הקירות הבא במגע עם שכבות האיטום מעל הרולקות
יש , ל"כדי להבטיח התנאים הנ. וחוטי קשירה ונקי מאבק ולכלוך מכל סוג שהוא" מדרגות", בליטות

צעים בצורה לצקת את בטון המעקות בתבניות אשר צדן הפנימי עשוי דיקט במצב טוב או לוחות מהוק
כולל , הקבלן יחויב לתקן על חשבונו כל ליקוי שיתגלה בשטח הפנים של המעקות המזמיןי "שתאושר ע

 .זמיןידי המ-טיח מלא במידה ושטח הפנים של המעקה לא יתקבל על

 .בכתב על התאמת השטח לביצוע עבודות האיטום זמיןעל הקבלן לקבל אישור המ

  .עבודות האיטום ימים לפחות לפני התחלת) 7(שבעה  
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 איטום קירות תאים

   :תאים איטום סביב צינורות החודרים דרך קירות
ואל " ראש פעמון"למעט במקרים בהם מצויד הצינור ב, השרוולים תודבק טבעת אטימה/ אל הצינורות

 .צינורות הפלדה תרותך טבעת אטימה
ל על ידי מריחה "שרוולים הנ/ותיש לאטום היטב את התפר מסביב לצנור, לפני הדבקת איטום הקירות
או שווה ערך המתאימים לאיטום , או על ידי ביטומן אלסטומרי קר, בחומר מסטיק כגון מסטיול

 . הקירות
 .ל ידבקו היטב אל קירות הבטון מחד ואל הצינורות מאידך"יש להקפיד על כך שהחומרים הנ

   

 איטום כנגד קיר דיפון כלונסאות
שאריות חומר לא מודבק , אבק, היטב את שטח פני הכלונסאות מכל לכלוךיש לנקות  :הכנת השטח  

, חול 3, צמנט 1ה ולסתום את כל החורים בתערובת מיש לנקות אזורי סגרגציה חורים וכדו. וכדומה
 .ע"או ש) מכמות הצמנט M ) "15%סיקה לטקס "מים ו

הרשת תיתפס לשולי , מרותכתתפיסת הקרקע בין הכלונסאות תבוצע בעזרת התזת בטון על גבי רשת  
  .'פני הבטון לאחר ביצוע ההתזה יוחלקו בעזרת מלדג. הכלונסאות

 ).ישולמו בנפרדו לעיל כלולות במחיר התזת הבטון התזת בטון לרבות כל ההכנות(
 
ע בכמות של "או ש" 2000פז יסוד "בכל שטח הקיר יש לבצע התזה של פריימר מסוג  :פריימר  

 .ר"מ/'גר300
 

ע עד לקבלת "או ש" 2000אלסטופז "על גבי הפריימר תבוצע התזה ביטומנית מסוג  :ם הקיראיטו
 .פ ההוראות לעיל"או באמצעות יריעות בהלחמה ע/ו מ"מ 4שכבה יבשה בעובי 

 
לוחות אלה יודבקו . מ"ס 5תעשה על ידי לוחות פוליסטרון מוקצף קשיח בעובי  : הגנת האיטום

, יש לחבר ולהדק היטב את שפות מערכת האיטום אל הקירות. מ"ס 45/55באמצעות כתמי ביטומן חם 
 .בעזרת אביזרי אלומיניום כמתואר בתכניות

 בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותלוחות פוליסטירן כלולות במחירי היחידות הפריימר ו
 

בחפיפה של  י התזה"יבוצע ע או עם כל אלמנט אחר הדורש איטום/ והחיבור עם האיטום של הרצפה
 .מ עם איטום הרצפה"ס 50

 
 

 אחריות הקבלן לטיב עבודות האיטום
אחריות הקבלן מובהר בזאת כי , הסכם זה/מבלי לפגוע בכלליות חובותיו של הקבלן במסגרת מכרז

 .לפחות ,שנים 10-לתהיה ) חומרים ועבודה(לעבודות האיטום הראשיות 

 תהיה ) וש ביטומנים חמיםבשימ(האחריות לעבודות איטום קונוונציונליות 
 )פ הוראות ההסכם הגבוה מביניהם"או ע( .לפחות,שנים  - 5ל  

תקופת האחריות תחל מיום מסירת העבודות למזמין ובכל מקרה של תיקונים באיטום תחל תקופת 
אחריות הקבלן תלווה בערבות מתאימה לפי קביעת . האחריות מיום סיום ביצוע כל תיקון ותיקון

 .המזמין
 

ל העבודות הפעולות האביזרים הנדרשים לקבלת מוצר מושלם שאין לגביהם סעיף תשלום נפרד כ
איטום שבכתב השונות להיחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת האיטום כלולים  עבודותל, האמורים לעיל,

 .אחריות הקבלן על האיטוםתקופת לרבות  ,הכמויות ולא ישולמו בנפרד
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 מתקני חשמל ובקרה 08פרק 
 תשתיות תקשורת 81פרק 

הספר (הבינמשרדי המפרט הכללי הוראות יבוצעו בהתאם למתקני החשמל והתקשורת כל עבודות 
 ,ובנוסףפ מפרטי חברות התקשורת "ועבפרקים הרלוונטיים ) הכחול

 
 כללי 

הוט פרטנר סלקום ,כל עבודות התאורה רמזורים ועבודות תקשורת עירונית 
מאושרים על ידי בעל התשתית בלבד והביצוע ובזק תבוצע על ידי קבלנים 

 .ראה הבהרות בהמשך, על פי מפרטי חברות התשתית 
 
 

  :תאורהוהלאישור קבלן החשמל , תנאי סף
 

  .י הממונה על המאור בעירייה"ע, ית ירושליםייהיה קבלן מאושר בעיר והתאורה קבלן החשמל
 הוראות ההסכםעל פי בהיקף , גם יחדשניהם  160-ו 270הקבלן יהיה בעל סיווג מתאים בענפים 

 ,כאמור,ביום הגשת ההצעות תקף ברשם הקבלנים כולל רישום ומאושר לעבודות אלה באופן מלא 
 .  לכל אחד מהדרישות באופן מלא

לרבות תשתיות הארקות  והתאורה כל עבודות החשמלאת תאורה המאושר יבצע ו קבלן החשמל
 .התקנות והספקות ציוד

ומוסמך , הנושא את רישיונות החשמל כנדרש, של קבלן החשמלגם ודות אלה תהיה האחריות על עב
 .  לעבודות אלה נשוא מכרז זה

 .  ובעל הסמכה לכך בתוקף, )ISO( תאורה מנהל מערכת איכותוהקבלן החשמל 
הקבלן יגיש את כל המסמכים הדרושים לאישור קבלן התאורה עוד בשלב הגשת ההצעות לאישורו של 

 .המזמין
 .חוסר באחד מהמסמכים וכן אי עמידה באחד מהדרישות לעיל יפסלו את הצעת הקבלן

 
 עבודות תקשורת הוט פרטנר סלקום ובזק

 
קבלן המבצע את עבודות התשתית עבור חברות התקשורת יהיה קבלן מאושר על ידי בעל התשתית 

 .לביצוע העבודות
 

היחידות שבכתב הכמויות ולא  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולה  האמור לעילהתמורה עבור 
 .בנפרד םישולם עבור
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 , תקשורת עירונית, מפרטים מיוחדים לתשתיות תאורה
 הכנות עבור חברת החשמל ורמזורים, חברות תקשורת

 
 הקדמה

 .אספקה בלבד או עבודה בלבד
 

ומר ש זמיןהמכתנאי בסיסי להסכם מובהר בזאת לקבלן כי , להסכם ובנוסף לו 43מבלי לגרוע מסעיף 
אבני הגרניט ושאר או כל אלמנט לרבות /או הציוד ו/החומרים ו בעצמו את לעצמו את האופציה לספק

והאלמנטים השונים ולהשתמש בשירותי הקבלן עמודי ואביזרי תאורה הריצופים ריהוט הרחוב 
) כולל הובלה ואספקה לאתר העבודה( אספקת החומר בלבדאו להורות לקבלן על /ו לעבודה בלבד

 .או שיפוי כזה או אחר ולא תתקבל כל טענה מצד הקבלן/ת ללא כל תמורה נוספת ווזא
 

בסעיפים ייעודיים בכתב הכמויות או שולם לקבלן י ,בלבד, אספקת החומרעבור מובהר בזאת כי רק 
 עד ולא יותר, בכל מקרה, כאשר מחירו יהיה תמורת הצגת חשבונית מתאימה לעלות האלמנט

  .לביצוע/ כולל ממחיר הסעיף ה 70%מ 
 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו

 לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל 30%עד ולא יותר מ , כפועל יוצא מכך עלות העבודה בלבד תהיה
 

או אל מחסני /האתר ואל  ים והאלמנטיםההובלה והעברת החומרהתיאום את התמורה כוללת 
 .עיריית ירושלים

 
 .פ שיקול דעתו הבלעדי"מ ע"פ יחס אחר מהר"כי המזמין רשאי לשלם לקבלן ע מובהר בזאת

 
 

 אספקת אלמנטים ציוד וחומרים למחסני העירייה
 

לרבות , האלמנטים השוניםמכל סוגי  7% תוספת של  עבור עיריית ירושליםיידרש הקבלן לספק , ככלל
פ "לרבות עמודי ופנסי תאורה מעבר לדרוש לביצוע ע' ריהוט רחוב וכד, אבני ריצוף, אבני שפה

 בי הכמויות והמפרטיםכת, המתואר בתכניות
 

האספקה תיעשה בהודעה מראש למזמין לצורך היערכות העירייה ומסירת הנחיות לקבלן לסוגי 
 .האלמנטים הדרושים לאספקה

 
 מזמיןאו לפי שיקול דעתו של ה/ל יסופק בתום ביצוע העבודות ובשלב המסירה של העבודה ו"הנ

  .ושליםאחסנה של עיריית ירזמינות הבכפוף לאישור ויכולת 
 

פ שיקול דעתו ובהודעה מבעוד "ע 7%להזמין כמות גדולה יותר מהמזמין שומר לעצמו את הזכות 
 .מועד לקבלן

 
או תמורת  בסעיפים ייעודיים בכתב הכמויותתשולם לקבלן  ,בלבד, אספקת החומרהתמורה עבור 

ממחיר  70%תר מ עד ולא יו, בכל מקרה, כאשר מחירו יהיההצגת חשבונית מתאימה לעלות האלמנט 
  .לביצוע/ הסעיף הכולל 

 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו
 

או אל מחסני /האתר ואל  ים והאלמנטיםההובלה והעברת החומרהתיאום את התמורה כוללת 
 .עיריית ירושלים
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 כללי
לביצוע מערכות חשמל תקשורת בקרה  כולל הוראות כלליות ופרטניותהמפרט  הטכני המיוחד להלן 

 . עיריית ירושלים, כולל השלמות והבהרות למפרט טכני לתאורת חוץ של מחלקת המאורורמזורים ו
בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את המזמין 

 . י הנחיותיו"ולהמשיך בבצוע העבודה עפ
 . יפסק לפי הנוהל המחמיר, ן ההנחיות במסמכים השוניםבמקרה של סתירה בי, ככלל

בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע מייד או אי הבנה /ובכל מקרה של סתירה 
  .ובהתאם להוראות ההסכם ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו זמיןאת המ

 
  :וסוגי העבודות  היקף העבודה

 
כאמור , י המזמין בשלב מסירת העבודה והגדרתה "ות הנדרשים ייקבעו עהיקף העבודה וסוגי העבוד

 .פ התכניות עבור העבודה הנדרשת"לעיל וע
 

 ,ותלמסור לקבלן רק חלק מהעבודעבודות המסור לקבלן את כל המזמין שומר לעצמו את הזכות ל
 .וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות 'וכד פצל את העבודה לשלביםל

 פ שיקול דעתם הבלעדי "י חברות התשתית ע"ייתכן כי חלק מהעבודות יבוצעו ע, זאת ועוד
או /שיפוי ו, או דרישה לשינוי /או תביעה ו/בכל אחד מהמקרים לעיל לא תהיה לקבלן כל טענה ו 

 . תוספת כספית במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות
 

של קבלנים אחרים בין אם הקבלנים מטעם המזמין בכל מקרה שבו תכולת העבודה כוללת עבודתם 
או גורמי התשתית או כל גורם אחר שהתשתיות שלו דורשות /ובין אם הקבלנים מטעם העירייה ו

גורמי התשתית באחריותם / י הקבלנים האחרים "טיפול במסגרת עבודות הקבלן יבוצעו העבודות ע
של הקבלן לתאם לשלב לתזמן לבקר  המקצועית המלאה כאשר מובהר בזאת שמחובתו ואחריותו

פ תכנון ובתוואי "עולסייע לעבודתם וחלה עליו החובה והאחריות לוודא כי הינם מבצעים את הדרוש 
 .לעיל "קבלנים אחרים" הבהרות בפרק המוקדמות סעיף' המתוכנן ר

 
 ,מ"הקבלן רשאי לבוא במו, )הבהרות מפורטות' ר" (קבלנים אחרים"כפי שמובהר בסעיף 

, לביצוע עבודתם באתר,  למיניהם, התשתיתחברות עם  ,ישור המזמין מראש ובידיעתובא
 .בלבד, ל באחריותו על דעתו ועל חשבונו"כאשר הנ ,באמצעותו

 
כל הסכם שייחתם ביניהם יהא ללא מעורבות וללא כל קשר עם המזמין בכל הקשר ומחויבות 

צריו חובותיו ואחריותו של הקבלן שהוא ובתנאי שימלא אחר ההסכם זה מסמכיו ונספחיו תו
 .לביצוע העבודה נשוא הסכם זה,כלפי המזמין 

 
  , בכל מקרה,מובהר בזאת לקבלן כי הוראות ההסכם והמפרט המיוחד יחולו 

 .גם במקרה שהקבלן יבצע את עבודות התשתית עבור גורם תשתית זה או אחר
 

  :בין היתר, תוכולל סוגי העבודות להן יידרש הקבלן
 

 .יסודות וכל האביזרים הנילווים, פנסים, עמודי תאורה: זמנית וקבועה ,תאורת חוץ נימתק
 . והכנות למצלמות ודגלים בצנרת פלסטית לעמודי התאורה וכבלי פיקוד כבלי חשמל תת קרקעיים

 . מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים
 .חיבור מתקן התאורה החדש לעמודים קיימים

 .ורה למרכזיית תאורה חדשה או קיימתחיבור מתקן התא
 .ובכל מקום שיידרש צנרת הכנה לחברת החשמל במעברי כבישים וחציות

 .פילרי רשת של בזק והוט, י"גומחות בטון לפילרי רשת חח
ביצוע תשתיות לסיבים אופטיים בהתאם למפרט , מכל סוג ולכל צורך לרבות ביצוע צנרת תת קרקעית

 .עיריית ירושלים תשתית לסיבים אופטיים של
 .ביצוע עבודות הכנה ותשתית צנרת תת קרקעית עבור חברות התשתית למיניהם

 .כל אחד מהגורמים לעילתיבות וגומחות עבור , הקמת תאים
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 מפרט טכני לעבודות תאורה
 הבהרה כללית

 
פרק גופי ", למעטהקבלן / יע כל מחירי היחידות שבכתב הכמויות תחול עליהם הנחת המצ

שיופיעו בפרק נפרד בכתב , 08.09תת פרק , "ה אביזרים וסעיפי התקנה לפי גובהתאור
פ "יישארו מחירי בסיס לשימוש המזמין ע/ ויהיולא תחול ההנחה הכמויות אשר לגביהם 

 .פ הצורך"שיקול דעתו וע
 

 תיאור העבודה  והנחיות כלליות
 :מתקן תאורת חוץ

 .מחלקת המאור של עיריית ירושליםבהתאם למקובל ב יהיות תאורת חוץ ותוכני
ל גם לגבי "לפני הביצוע כנ לקבל את אישור מחלקת המאור של עיריית ירושלים ותת צריכוהתוכני

 .לפני ביצועם -לוחות החשמל ומרכזיות התאורה
 .פ דרישה"המערכת תאפשר בקרה ושליטה ותאפשר ליצור  תרחישים  מבוקרים ע

 
 :הנחיות ומפרטים

 
 :וצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלןכל העבודות יב

 
במהדורתו האחרונה , מערכות ומתקני תאורה 02פרק -תת, מתקני חשמל ובקרה - 08מפרט טכני פרק 

 והעדכנית
 

מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים מאלומיניום או פלדה 
 .1989אוגוסט ) מעצ( ראלחברת נתיבי ישבהוצאת 

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

 . משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו
 

חברת נתיבי ישראל בהוצאת  1990שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר / מפרט כללי לעבודות עפר
  )צ"מע(
 

חברת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא עירוניות בהוצאת  מדריך הצבת
 )צ"מע(נתיבי ישראל 

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

 .והאחרונה
 

 .בהוצאתו האחרונה –חוק החשמל 
 

תהא , ל"במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ, ל"מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ :הערה
 .זכות לערער על ההחלטהלקבלן לא תהיה ו פסיקתו של המזמין סופית והחלטית

 
את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל  כללוייהקבלן הצעת /הסעיפים מחירי 

 - 1954,  ד"תשי לחוק החשמל, לתקנים הישראליים, למפרט הטכני כדלקמן, בכפיפות לתוכניות
לגבי " בזק"ולכל דרישות חברת החשמל וחברת  08פרק  -למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר 

 . מתקנים מסוג זה
 

 .בהמשך ,אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים
 

יהם סעיף כל העבודות הפעולות האביזרים הנדרשים לקבלת מוצר מושלם שאין לגבמובהר בזאת כי 
 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת תשלום נפרד כלולים 

 
שיאושר  וכלכליאיכותי טכני ע "הכוונה היא לדגם המצוין או ש, שם היצרן או הספקסעיף שמודגש בו 

 . ויאושר במחלקת המאור בעירייה המתכנן מטעם המזמיןי "ע
 

 . מוטבע וברור תו תקןלהיות תקניים ולשאת כל החומרים חייבים 
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 טיב העבודה 
 

 . העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר
 .י בעלי מקצוע מומחים"עבודות מקצועיות תבוצענה ע

תקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית , חוק החשמל -העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 
 . חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל

 . כך שיתאים לאמור, סטייה מתקנות אלו תחייב את הקבלן לבצע זאת כל
כאשר המפרט מהווה חלק , ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות

 . מחייב את הקבלן -בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט 
 . ולשביעות רצונו ןזמילהוראות המ, בהתאם לתקנות מתקני חשמל העבודות יבוצעו

אינו  זמיןיתקן ויחליף על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המ, יפרקהקבלן , כל האמור לעילל, בנוסף
 . מתאים לדרישות

 .של המזמיןאישור סופי מותנה בביצוע העבודה 
 

 צוות הקבלן 
 

' ר. העבודהיצוע מיומנים לבביצוע  יהידע וצוות, את הכישורים הנדרשיםיש ברשותו כי הקבלן מצהיר 
 לרבות תנאי סף לבעלי המקצוע הדרושים" קבלני משנה"הרחבה בפרק 

 
 : כמו כן מתחייב הקבלן להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן

 
 . לפחות, "הנדסאי"חשמלאי בעל רישיון  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית 

 .ישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של העובדיםעל הקבלן למסור לפי דר
 . כאמור, לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחרהמזמין רשאי 

בעבודות התשתית , ויציג מסמך המעיד על כך, הקבלן יהיה מאושר לעבודות חברות התקשורת
 .לתקשורת
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 :מרכיבי העבודה
 

 .כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות פתיחת/ביצוע של חפירת תעלות
 .ביצוע העתקות תשתיות תקשורת של חברות התקשורת השונות

  
הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה והשחלת , אספקה

 .כבלים בצינורות
 

 .הובלה והתקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים, אספקה
 

 .לעמודי תאורה רגילים בגבהים כמפורט בתוכניות אותכלונס/וביצוע יסודות בטון תכנון
 

 .לעמודי תאורה גבוהים בגבהים כמפורט בתוכניות אותכולנס/תכנון וביצוע יסודות בטון
 

כולל , הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה רגילים בגבהים המפורטים בתוכניות, אספקה
 .ןיסודות בטו כולל, זרועות

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

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

י מעקה הגנה זמני בהתאם "ביצוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע
 .בטיחות והמזמיןלהנחיות ודרישות ה

 
פנסי תאורה כולל כל האביזרים , התקנה והפעלה בשלמות מגשי אבטחה, הובלה, האספק

 .הנלווים להפעלה מושלמת
 

 .אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה
 

לרבות ביצוע . פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם עיריית ירושלים
הובלת כל הציוד המפורק למחסני העירייה או לכל מקום , לתוכניותניתוקים וחיבורים בהתאם 

 .אליו יורה המפקח העירוני
 

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

 
 .התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות

 
מנהרות לרבות הכנות של מעברי בבגשרים ולרבות קני הארקת יסודות ותשתיות ביצוע של מת

צנרת כמפורט בתוכניות המנחות לרבות הגשת תוכניות מפורטות לביצוע לאישור של המזמין 
 . והמתכנן

 
 . )במידה ויידרש(ים ביצוע מתקן תאורה מתחת לגשר

 
העתקות , ביצוע שינויים, ניוד, ינועשבהתאם לשלבי הביצוע לרבות  יםביצוע מתקני תאורה זמני

הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין מראש וכן לתאם כל . פ שלבי הביצוע"והתאמות ע
 .העבודות עם מחלקת המאור של עיריית ירושלים

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

 
ותיקון כל הליקויים שיתגלו ללא , מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק טיפול בהזמנת בודק

 .העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין, תוספת תשלום
 

 ,כל העבודות הפעולות האביזרים הנדרשים לקבלת מוצר מושלם שאין לגביהם סעיף תשלום נפרד
 .ת ולא ישולמו בנפרדשבכתב הכמויו השונותהיחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים 
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 :תיאומים ואישורים לביצוע העבודה
 

קבל את כל האישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל בצע את כל התיאומים ולעל הקבלן ל
 .ב"בתכניות וכיו, במפרטים, האישורים הנדרשים במסמכי המכרז

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

 .ב"אישור לתכנון אספקה וכיו, אשור ציוד וחומרים, בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם
 

 לרבות, על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים לפרויקט
רשות , מקורות, )א"ח(ל "צה, רשות שדות התעופה, ד"קמ, .א.צ.צ.ק, HOT, ח"ח, בזק:  )ככל ונדרש(

לפני תחילת  ל גורם רלוונטי אחרוכ. צ.ע.מ, הרשות המקומית, המשטרה, רכבת ישראל, העתיקות
 .העבודה

 
 .ל"הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ

אישור לכל פעולה  ולקבל, בכל שלביה זמיןעל הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המ
 .בכבישיםהתנועה רגל ושל הולכי האת התנועה  או לשבש/ו ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן

 
התעודות והרישיונות , להשגת כל האישורים ותהדרוש טרחה ובפעולותכל ההוצאות הכרוכות ב

 . מחירי היחידות השונות ולא ישולמו בנפרד/ בהצעת הקבלןכלולות 
 .ל"כלשהיא עבור הנכות לדרוש או לקבל תוספת לקבלן לא תהיה ז

 
כך שתקופת ביצוע העבודה של , ל"תאומים הדרושים הנבכל ההקבלן יטפל בהשגת אישורים ו

וביתר מסמכי  בהזמנת העבודהחוזית המופיעה ההפרויקט ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע 
 .כאמור לעיל, אישוריםהשגת הלא תינתן לקבלן כל תוספת זמן עבור . הסכםה/המכרז

 
עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות לדרוש או  יויהבהשגת האישורים לא  עיכובים

 .או כל שיפוי כספי/ו בשל כך לקבל הארכת זמן
 

תוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש יזקפו לחובת ככל עיכוב בעבודות 
 .ל"אות ותוצאות הנהקבלן והקבלן יישא בהוצ

 
, ביצוע כל עבודות החשמל על כל שלבי הביצועבגין קבלן הלא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של 

או /ו כהגדרתם" אחרים"שאר קבלני המשנה בין אם של הקבלן או קבלנים תאום כלשהו עם לרבות 
 .ל כל נספחיואו גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה ע/רשות אחרת ו

 
לקבלן לא , אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף לעיל

 .תהיה זכות עוררין על כך
 

כי באחריותו הבלעדית לדאוג לתיאום ולתזמון וביצוע קבלני המשנה השונים מובהר בזאת לקבלן 
 .פיתוחלרבות תאורה והחשמל יחד עם שאר מטלות עבודות ה

 
כל נזק שיגרום הקבלן . הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר

שא בכל ההוצאות יוי, י הקבלן ועל חשבונו"יותקן ע) 'דלק וכד, מים, בזק, חשמל(לתשתיות אלו 
 .הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק

 
 : אישור שלבי העבודה

 
לפני שיכוסה  זמיןטעון אישורו של המ, ד להיות מכוסה וסמוי מן העיןהמיוע, כל שלב משלבי העבודה

 . על ידי אחד השלבים הבאים אחריו
אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית 

 . ממנה או לכל חלק/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/לשלב שאושר ו הסכםשל הקבלן בהתאם ל
באמצעות ותוואי התשתיות באמצעות מודד מוסמך מטעמו את מיקום העמודים  לסמןעל הקבלן 

י "ע, מדידות נוספות. ר סופי של המיקוםלאישו תכנןוהמ זמיןעם גמר הסימון יזמין את המ. יתדות
י של עד לקביעת המיקום הסופ זמיןלפי דרישות המ , ך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורךמודד מוסמ

 . העמודים או של ארונות
 . לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו

 . מהמזמין לאחר קבלת אישור בכתב או הארונות במקומם/ות העמודים אהקבלן יתקין 
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  :אישור ציוד ונתונים טכניים
 

רכיב במסגרת נדרש לספק ולה לציוד אשר זמיןאת אישור המ בעוד מועדממראש ועל הקבלן לקבל 
 . פ התכנון"העבודה ע

 . כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי
הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או , עם הגשת הדרישה לאישור הציוד

 . האנגלית ותעודת בדיקה
הסכם או ימים מיום חתימת ה 10תוך וזאת לאישור הציוד  בכל מקרה יגיש הקבלן את כל הדרוש 

 .לקבלת צו התחלת עבודהאו /ו קבלת הזמנת העבודה
ל יהיה "או המתכנן בכתב ייפסל ולא ייעשה בו שימוש והנ/ כל ציוד שיובא לאתר ללא אישור המזמין ו

 .באחריותו של הקבלן בלבד
אין רמים המקצועיים ומובהר בזאת כי אישורו של המזמין הינו מנהלי לאישור הציוד עליו החליטו הגו

הציוד שיאושר יהיה . אישור זה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצרב
 . או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין, בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות

 .לקבלת האישורמכל הדרוש דוגמאות  האתרלמשרד  להביא /לספק הקבלן  באחריות
 

 .במחירי היחידות  השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרדוכל האמור לעיל כלול בהצעת הקבלן 
 

 דוגמאות
יום מצו התחלת  15תוך המזמין ומי מטעמו הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור 

כשהן  פ לוח הזמנים לפרויקט"או ע/או מיום הודעת המזמין על תחילת התהליך ו/ו העבודה
לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי . שלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווהמו

 . זמיןי המ"אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע
לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר  קבלןהדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת ה

 .האדריכלי של המוצרשנבדקה עוצמת התאורה והאפקט 
שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות או מי מטעמו המזמין 

 .יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור קבלןעיניהם ועל ה
 

 הסכםהאספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום 
י "עפ, קת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיקמשתהה באספ קבלןובאם החליט המתכנן שה

ל לפסול הדוגמא "רשאים הנ, הדוגמאות שלר ושימתכנן התאורה לאאו /המזמין והחלטתו של 
 .והקבלן יחוייב בזה ללא כל עלות ותוספת כלשהיאולפנות לספק אחר לקבלת המוצר החלופי 

 .בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרדבמחירי היחידות  השונות שוכל האמור לעיל כלול בהצעת הקבלן 
 

 . ערך-שווה –חלופה לציוד המוצע 
 

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

 .למוצר המוגדר, ע כאמור"הקבלן רשאי להציע שו
 

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

 
 . בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין בנדוןהמזמין אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של 

 
  ניסויים והפעלות 

 :במידה ויידרש לכך יכין הקבלן מערך ניסוי והפעלה של מערכת התאורה כדלקמן
התרשמות כללית של , הגדרות כיוון לפנסים ,עת מקומות התקנה מדויקים קבי :מטרת הניסויים 

 .י הקבלן"המזמין יחד עם תובנות לגבי אופן ההתקנה וביצוע התשתיות ע
 

וונון הפנסים כולל במת יאת כל הכלים הדרושים לכ המזמיןוונים יעמיד הקבלן לרשות ילצורך ביצוע כ
 .הרמה עם מפעיל צמוד

 
הכבלים הזמניים יהיו מסוג כבל . י הקבלן כבלים וחיבורים זמניים לרשת התאורה "יסופקו ע ,כמוכן

לא יאושרו . לפחות   750vנחושת שזור  גמיש עם בידוד נאופרן עם תקן לשימוש באתרי בנייה ובידוד 
-CEE-16Aשקע +תקע -כל הכבלים יצוידו בחיבורים מהירים בקצוות " . פנדל"כבלים מטיפוס 
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230V  . זהים יותקנו גם בחיבור לגופי התאורה כדי לאפשר גמישות מירבית במהלך הניסוי שקעים. 
 

בעמוד תאורה סמוך   2X16A-30mA  ז משולב פחת"לצורך אספקת חשמל לניסוי תותקן הגנת מא
 . לא יאושר ניסוי ללא הגנת פחת. אילו תחובר ההזנה 

 
 .התאורה בגמר הניסוי יפורקו כל התשתיות הזמניות וינותקו מרשת 

 
מאור קבלת אישורם לפני התחברות לרשת העירונית ובגמר ה' מחתיאום עם פיקוח בבאחריות הקבלן 

 .הניסוי על הניתוק מהרשת והחזרת המצב לקדמותו 
 

מינימום שעה לאחר שקיעה  ויימשך ככל הדרוש עד לקבלת ,הניסוי יערך בשעות החשכה 
 . המזמיןי "מסקנות ע\תוצאות

 
 מאור ' מחנציג פיקוח ,י בודק מוסמך "יצוע תאושר רק לאחר בדיקת המתקן עהפעלה בגמר ב

 
 .המאור' מחונציגי  המזמיןההפעלה תעשה בנוכחות 

 
היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד  הקבלן ובמחיריכל האמור לעיל כלול בהצעת 

 .למעט אם נכתב אחרת במפורש
 

 :אחריות
 

 , החומרים , הציוד , המוצרים של התקנה פעולתם ולכושר ולטיב העבודה בלטי אחראי יהיה הקבלן
 . ידו על שסופקו מהם חלק וכל

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

 .שלישי במתקן צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה האחריות
 

 .י המזמין והגורמים העירוניים"ו עהמתקן וקבלת אישור מיום החל חולת יותהאחר
 :תקופות האחריות הינם כדלקמן

 
 .שנים 5 :כבלי חשמל 

 .שנים 10 :גופי תאורה לתאורת לד
 . שנים 10:) דרייברים(ציוד הדלקה לגופי תאורה 

 .הבתקופה זו לא יראה כל סימן לחלוד :שנים  10 -עמודי תאורה וזרועות 
 . י המזמין"מיום קבלת המתקן ע) חודש 24(שנתיים : מרכזיות ולוחות חשמל 

 
בחדש תחול עליו , ופריט אשר הוחלף, בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש

 . והכול על חשבון הקבלן -אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 
 . שעות מיום מתן ההודעה 48תוך  תבוצע' ת תיקון וכדפגום יוחלף וכל עבודכל פריט 

 
במחירי היחידות השונות שבכתב /כלול בהצעת הקבלן אחריות הקבלן , לרבותכל האמור לעיל 

 .הכמויות ולא ישולם בנפרד
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    שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
 

 :יםהבאלסדר השלבים בהתאם , באופן עקרוני, השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו 
 

 .או חציבה באתר/צגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה וה
 

 .סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל
 

 .כתב לתוואי החפירה ולסימון כולוב מפקח חברת תשתית/זמיןאישור המ
 

 . חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות
 

 .במקביל לצנרת בחפירה Cu35הנחת גיד הארקה  , יכההשחלת חוטי מש, הנחת צנרת
 

 . בכתב לביצוע עד שלב זה מפקח חברת התשתית/זמין אישור המ
 

 . כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני
 

 . השחלת כבלים
 

 . לביצוע מפקח התשתית/זמין אישור המ
 

 :סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה
 

זה  הסכם/סמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרזי מודד מו"על הקבלן לסמן ע
או בכל /ובאמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות 

 . על גבי מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחיםאמצעי בר קיימא 
מתיל ' מ 2.5 -ל מתח גבוה עילי ומתיל חיצוני של קו חשמ' מ 5אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר 
 . חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי

 
 חפירות ותעלות

 
כללי לפיתוח סלילה ואחזקה של לפי המפורט במפרט הימדדו וישולמו כל עבודות העפר יבוצעו 

 :לרבות התוספת וההנחיות כדלקמן 51.02עיריית ירושלים פרק 
 

ים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם למרחבי קרקעי-החפירות להנחת כבלים וצינורות תת
 : המידות הם נטו ללא התאים, העבודה הדרושים

 
 . י החפירה"יפגע עעלולים להאשר  יםלפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין אלמנט

 . י הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים"בוצע עת חפירהה
 

ובאופן שעומק קצה עליון של הצינור  כבישמפני ה) מטר 1(אחד ת ממטר פחיעומק התעלה לא 
 .מ"ס 90לא יקטן מ 

פ "או המתוכננות ע/בכל מקרה עומק החפירה ייקבע סופית בהתאם לעומק התשתיות הקיימות ו
חפירות גישוש תיק תיאום תשתיות / איתור תשתיות ( הקיים בשטח לאחר חקירת הקבלן

רכות ובהתאם לחתך הטיפוסי של התעלה פ תכנית תיאום המע"או ע/ו )ואיסוף מידע מהרשויות
 .הדרוש

בכל מקרה של מעבר מעל או מתח למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב 
 .מתכנן/ המזמיןהקבלן לקבל אישור בכתב של 

 . לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה
 .ךהחפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצור

 
מ למטר "ס 20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על 

 .מ למטר בצינורות"ס 10בכבלים ועל 
 

 . מ אם לא צוין אחרת"ס 80 עד רוחב התעלה בתחתיתה יהיה
 .קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים
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במידה ולא יתאימו  יע לתנועהעודפי עפר יפונו לאתר שפיכה מאושר במיידי ובאופן שלא יפר
 .פ החלטת המזמין"למילוי חוזר ע

 
מ "ס 10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי 

פ החלטת "ע מ"ס 10בעובי של   שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים , בתחתיה התעלה
החול יהודק ומעליו יונח סרט . לטיב החול המזמין ייתכן ויידרש הקבלן להמציא תעודת מעבדה

" תאורה/ זהירות כבלי חשמל"או /עם הכיתוב לפי החלטת המזמין ו אזהרה פלסטי/ סימון
 .פ האמור בהמשך"מעליו יבוצע מילוי ע

 
מ "ס 110קשיח PVC במקרה של מעבר כביש או כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור 

 .במספר וכמות כמצוין בתוכניות, לפחות, מ "מ 5.4עובי דופן 
 

ובכל מקרה שיידרש לבצע ' בכל מקרה של חפירת תעלה מעל מכשול הצטלבויות וכדמובהר בזאת כי 
 כל תוספת על מחירי היחידה לחפירת תעלות לא תשולם, מכשול אותו עוברים/ הגנה מבטון לתשתית

מחירי באו /ו לחפירת תעלותדה  היחי ל במחירי"ועל הקבלן לכלול את התמורה עבור הנ או בכלל/ו
 . או בנוסף/ולא תשולם בנפרד ו היחידות השונות שבכתב הכמויות 

 
   :ביצוע החפירה

או בין יסוד ליסוד וזאת לפני , כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא
מר כל העבודות וההידוק יבוצעו רק בג חוזרהמילוי ה. או הכבלים/שיונחו בתוכה הצינורות ו

 . זמיןי המ"ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע, המתכסות בעפר
 . מ"ס 20ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על   חוזרהמילוי ה

 . תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש במכבשהשכבות יהודקו 
 .ינור ועד למחצית גובהושמתחת לצ חוזריוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר 

 
עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן : אישור חפירה ומילוי
 . זמיןטעונים אישורו של מ

 .הקבלן לא יכסה ולא יבצע שום עבודות עפר מילוי הידוק וכיסוי ללא אישור המזמין
 

ט תמולא החפירה בחומר מילוי פ הוראות המפר"חומר מקומי ראוי למילוי עבהעדר : מילוי
וכל חומר , מחומרים אורגאניים, מטין, חפשי מאבניםונקי פ הוראות המפרט "מובא מתאים ע

 . מזמין מבעוד מועדטעונים אישור ה ומקור החומרהמובא  חומרמזיק אחר ה
 

 .שישולמו בנפרד  CLSMאו מילוי של /מחירי החפירה אינם כוללים מילוי מובא של מצעים ו
 .דורשת אישור מקדמי של המזמין CLSMאו ב /חלטה למילוי במצעים והה

 
 .זמיןמהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של המ פריש לסלק את כל שאריות הע

 
באחריות ,לפיכך. בחלק מהקטעים החפירה תבוצע באזור עם תשתיות חשמל ותקשורת קיימות

אם לנוהלי המחלקה לתיאום תשתיות ולקבל הקבלן לפתוח תיק תיאום תשתיות בעירייה בהת
 . את אישורם לפני ביצוע עבודות תשתית תת קרקעית 

 הקבלן אחראי גם לקבלת אישורי חפירה מהרשויות השונות וממחלקת תיאום תשתיות
  ) .לרבות סיטיפס במידה ונדרש( 
 

  .כל העבודות לחפירה תת קרקעית יתואמו עם מחלקת המאור
 

ולהשתמש  )בנפרדעבורן חפירות גישוש כחלק מהעבודה ולא ישולם ( ירות גישושעל הקבלן לבצע חפ
תוואים ומהלכים של מערכות ,במכשירים לאיתור תשתיות ככל הדרוש על מנת לוודא מיקום מדויק 

האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו , תת קרקעיות קיימות
 . בלבד

 
מערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל כל תקלה ב

 . חשבונו
 

 . על  הקבלן לקבל את אישורי הרשויות המזמין ומחלקת מאור לצנרת שהניח  לפני כסויה
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בהצעת אישורי חפירה ורישיונות חפירה כלולים ,כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי תשתיות 
 שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד היחידות השונות הקבלן ובמחירי

 
בסעיף אחד בכתב / אלא על החפירה בפעם אחת, גם אם נעשתה כך, לא ישולם עבור חפירה בשלבים

 .הכמויות
 

כלולות , חפירות הגישוש, לרבות לעיל כאמור, מובהר בזאת כי עבור החפירה על כל תכולת העבודה
 .בנפרד בסעיפי חפירת התעלות ולא ישולמו

 
בהצעת כלולים  ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות 

 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי
  

 צינורות
 ) במפרט הכללי 08.03סעיף  (
 

  צינורות לתאורה
 :יםפ העקרונות הבא"בהיעדר הנחיה אחרת יונחו הצינורות ע

 
 .1531י "ת, מ"מ 5.4ד "קשיח בע PVCמ בחציות כבישים יהיו  "מ 110קוטר 
 .4519י "ת, שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה" מגנום"מ "מ 110קוטר 
 .4519י "ת, שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה" מגנום"מ "מ 75קוטר 
 .4519י "ת, חלקה שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית" מגנום"מ "מ 50קוטר 

 
 .מ"מ 8בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של 

 . כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן
 .לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה

 
תר של הקבלן אחראי לסילוק המיו. הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש :הנחת צנרת

 . הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה
שיעטוף את ) זמיןע באישור המ"ים או דיונות או ש(הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע חול נקי 

 . חציבת תעלות/עובי  שכבות החול כמתואר בסעיף חפירה. הצנרת
 . ל ויונח סרט סימון על פי פרט"מעל שכבת החול הנ

 .מ מפני יסודות הבטון"ס 50קצוות הצינורות יבלטו 
 

, קרקעיים-תת, קשיח P.V.Cקטעי צינורות פלסטיים מסוג : קשיח P.V.Cחיבורי צנרת מסוג 
האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של . יחוברו בשיטת תקע ושקע

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

 : צינורות לתאורה
 . קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא מופות-צינורות פלסטיים תת

 
כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת  :כניסות לתאים

 .המשיכה
התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה , קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר

 . יםמבליטות העלולות לפגוע בכבל
 

קצותיו של . מ"מ 8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  :חוטי משיכה
 20מוט באורך /החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד

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

 
בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים  :קצוות צנרתסגירת 

 –אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת שנקבע 
 .שום תוספת כספיתל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם "הנ

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

 . כאמור בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות
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דינאטות והגבהים של פנים הצינורות לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואור :סימון ומיפוי

 ASבמספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 
MADE  -סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים. 

 
 .ולא ישולמו בנפרד במחירי היחידות לצנרת/ כל האמור לעיל כלול בהצעת הקבלן מובהר בזאת כי 

בהצעת כלולים  ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות 
 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי

 
 כבלי חשמל

 
 . בעלי עטיפה מחומר פלסטיN2XY הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי 

 .הסכםהחשמל המצורפות ושאר מסמכי המפורט בתכניות סוג הכבלים יתאים ל
 . בעדכונו האחרון 547י "הכבלים יתאימו לת

לתוך העמודים או לתוך מרכז והכנסתם  בזמן הנחת הכבלים. היו לפי התקןצבעי הבידוד של הגידים י
ם יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקו ,את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות יאטום הקבלן ,הדלקה

 . לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא
סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של ) העתקים3(תכניות  זמיןהקבלן ימציא למ

 . המרחקים ועומק ההתקנה
 ").כפפה("יסתיימו במפצלת מתכווצת , ר ומעלה"ממ 10בחתך של , כל קצוות הכבלים

 
 .במחירי היחידות לכבלים ולא ישולמו בנפרד/ בהצעת הקבלן כל האמור לעיל כלול מובהר בזאת כי 

 
 מעבר-תאי, בריכות

 
 . תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים

 : פ התיאור שלהלן"הבריכות ייבנו לפי תכניות פרט מצורפות וע
 

 .מ"ס 50מ ובגובה "ס 100או  80תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר 
כולל  489י "כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת, כמות החוליות תהיה בהתאם לעומק הדרוש

 .פ סטנדרט העירייה"שילוט וסמל ע
 

 .מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז"ס 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה 
 . 201.1מטיפוס  658י "מתאימות לת, חוליות גליליות טרומיות 3או  2-גוף התא יורכב מ

 
כך שתחתית הצינורות יהיו , התחתונהים בבטון בחלק העליון של החוליה הצינורות יותקנו בפתח

 .הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד. מ מתחתית הבריכה"ס 20בגובה 
 

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

 . 1"עם אגרגט מירבי של מ "ס 20בעובי של  שכבת חצץבתחתית הבריכה תונח 
 . מ מתחתית הצנרת"ס 10 -פני החצץ יהיו נמוכים ב

 
 .מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות הביצוע

 
דגם יהיה יצוק מ )מכסה מרובע עם פתח עגול( ותקן במדרכה מרוצפתמכסה המ -מכסה שוחה 

Material:GG-20  לפי תקןDIN1691  העומד בעומסB125 מכסה המותקן במדרכת . 489י "לפי ת
י "לפי ת B125עם מכסה העומד בעומס " 33כרמל "כדגם  103.2אספלט או בשטח פתוח יהיה מטיפוס 

 D400העומד בעומס " של וולפמן" 33כרמל "כדגם , 103.1מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס . 489
מ יהיה "ס 80בתאים בקוטר . מ"ס 60מ לתאים בקוטר "ס 50פתח המכסה יהיה בקוטר . 489י "י תלפ

 . מ"ס 60הפתח בקוטר 
 .ב"בקרה וכיו/רמזורים/תאורה: כסים יכללו סמל העירייה והמערכת כל המ

 
 .במחירי היחידות לתאים ולא ישולמו בנפרד/ כל האמור לעיל כלול בהצעת הקבלן מובהר בזאת כי 

, צינורות, הנחת צנרת, כל ההנחיות ומפרטים האמורים לעיל בכל הקשור לחפירת תעלות: הבהרה
 י תקשורת ותקשורת עירונית"בריכות ותאי מעבר יחולו גם על תשתיות אחרות כגון רמזורים חח

 .אם צוין אחרת, למעט
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 יסודות לעמודי תאורה רגילים
 

 .י ביצוע עקרונייםפרטות והתאם לתוכנייבוצעו ב הרגיליםהיסודות לעמודי התאורה 
של " תכנון ביצוע"הרחבה בפרק ' ר -תכנון ביצועי הקבלן במסגרת "היסודות יתוכננו ויבוצעו ע

 .הקבלן בפרק המוקדמות
 ,ותוכניות לרבות חישובים סטטיים, חישובים ,לפני תחילת העבודה ,זמיןעל הקבלן לספק למ

 . לביצוע היסודות לעמודי התאורה
, תנאי הביסוס, על חשבונו להערכת סוג הקרקעוהשתית  תשתיתההקבלן לערוך חקירת  על

י "התוכניות והמפרטים יוכנו ע, החישובים.  לקביעת המידות סופיות של היסודות שידרשו
 . בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זהרשוי מהנדס ישראלי 

 .  לדרישות הביסוסיועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע 
. מטעם הקבלן ועל חשבונורשוי י המהנדס קונסטרוקציה "העמוד וביסוסו יאושרו ע

הקונסטרוקטור מטעם הקבלן ילווה את תהליך אישור העמוד וביסוסו מול המזמין ואת תהליך 
 .הביצוע כולו עד להשלמת הביצוע לשביעות רצונו של המזמין

תו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות שיקבל בעצם הגשת הצע, הקבלן מתחייב מראש
 . ל"מהנ

יהיה כלול במחיר וכל האמור לעיל ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע "מחיר לתכנון הנ
 .היחידה השונים ולא ישולם בנפרד הקבלן ובמחיריהיחידה של היסודות בהצעתו של 

היסודות על הקונסטרוקטור מטעם  ביצוע-מפרט עקרוני לתכנון / להלן דרישות מינימאליות 
 .הקבלן להשלים את המפרט וההנחיות לביצוע

 
התקנות והתקנים הישראלים לנושא זה כולל חוקת הבטון , מבנה היסוד יבוצע על פי הכללים

 .ביסוס בנינים 940י "על חלקיה ועל פי ת 466 י"ת
 

או /ו יצוע אבני שפהיציקת היסודות תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר ב
 . זמיןפ הוראות המ"עמפלס / מותאם בגובה 

מ מתחת "ס 20באבן משתלבת גובה היסוד בריצוף מ מעל מפני הקרקע ו"ס 5גובה היסוד בגינון 
 .באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה. לפני הקרקע

 
ולפי החישובים המאושרים יהיה  ליות מנחות במידהבפרטים הם מידות מינימא שיפורטומידות היסוד 

הקבלן יגדיל הקבלן את המימדים בהתאמה כאשר מובהר בזאת כי צורך בהגדלת הנתונים והמידות 
 .ל ועליו לקחת זאת בשיקול מתן הצעתו"בעבור הנ לא יקבל תשלום נוסף

  
 .יםפרטוהת ותכניהולפי  פ הנחיות מפרט זה"וע מפרט כללי 02יציקת בטון תבוצע לפי פרק 

סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין ). ק לפחות"ג צמנט למ"ק 30(לפחות  30-סוג הבטון ב
מקום . מ מציר היסוד"מ 5הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על . מ"מ 3הברגים לא תעלה על 

 .מ לגבי ציר היסוד"מ 10 -לא יסטה יותר מ) במשטח המאוזן של היסוד(מעברי ההספקה 
 

ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני הכנסתם , 209.6סעיף , 812י "ברגים לפי תה
-ינוקו מכל שומן באמצעות טטרה, מ"מ 30*5י ריתוך פסי ברזל "ברגים יחוברו ע 4. לתוך הבטון

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

  
 . יוכנסו לתוך יציקת הבטון) ללא חלודה או ציפוי(הברגים הנקיים 

 
מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה הקיים 

מ מתחת למפלס "ס 10-או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ/בשטחי סלילה ו. או העתידי
. מ ממפלס הסופי של הקרקע"ס 10י היסוד יבלטו בשטחי גינון בורג. או הריצוף/האספלט ו

 . המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים
 

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

 . בלוט מתוך היסודשרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה ת
 

אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות החוזק של הברגים  זמיןעל הקבלן להציג בפני המ
 .והתאמתם לדרישות התכנון
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 מטר  High Mast 30 – 40יסודות לעמודי תאורה 
 

 .עקרוניים ביצועי פרטות ויבוצעו בהתאם לתוכני גבוהיםהיסודות לעמודי התאורה 
של  "תכנון ביצוע"הרחבה בפרק ' ר -תכנון ביצועי הקבלן במסגרת "ויבוצעו ע היסודות יתוכננו

 .הקבלן בפרק המוקדמות
 ,ותוכניות לרבות חישובים סטטיים, חישובים ,לפני תחילת העבודה ,זמיןעל הקבלן לספק למ

 . לביצוע היסודות לעמודי התאורה
, תנאי הביסוס, וג הקרקעעל חשבונו להערכת סוהשתית  תשתיתהעל הקבלן לערוך חקירת 

י "התוכניות והמפרטים יוכנו ע, החישובים.  לקביעת המידות סופיות של היסודות שידרשו
 . בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זהרשוי מהנדס ישראלי 

 .  יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס
. מטעם הקבלן ועל חשבונורשוי ונסטרוקציה י המהנדס ק"העמוד וביסוסו יאושרו ע

הקונסטרוקטור מטעם הקבלן ילווה את תהליך אישור העמוד וביסוסו מול המזמין ואת תהליך 
 הביצוע כולו עד להשלמת הביצוע לשביעות רצונו של המזמין 

בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות שיקבל , הקבלן מתחייב מראש
  .ל"מהנ

יהיה כלול במחיר וכל האמור לעיל ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע "מחיר לתכנון הנ
 .במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרדו היחידה של היסודות בהצעתו של הקבלן

 
ביצוע היסודות על הקונסטרוקטור מטעם -מפרט עקרוני לתכנון / להלן דרישות מינימאליות 
 .ט וההנחיות לביצועהקבלן להשלים את המפר

 
התקנות והתקנים הישראלים לנושא זה כולל חוקת הבטון , מבנה היסוד יבוצע על פי הכללים

 .ביסוס בנינים 940י "על חלקיה ועל פי ת 466 י"ת
 

 .מטר עם שיפוע 0.20 מטר מבטון מזוין בעובי 4X4ליסוד יוצמד משטח שרות במידות 
 

אך לא יורשה השימוש במוטות  739י "לזיון תותאם לת הפלדה,  30 -סוג הבטון יהיה לפחות ב
 .יורשה השימוש במוטות פלדה העשויים ממטילים בלבד, מצולעים מפותלים

 
 :היסוד יבוצע בשני שלבים

 .או יסוד שטוח/ביצוע כלונס ו
 .ביצוע ראש היסוד

 
ים בביצוע ראש היסוד יש לחצוב את קצה הכלונס ולהבטיח בטון נקי בראש הכלונס המתא

בתוך היסוד יותקנו בורגי היסוד שיסופקו  .לחיבור אלמנטים של קונסטרוקציה עם בורגי היסוד
כמו כן תסופק תבנית פלדה . הברגים יהיו בעלי חוזק מתיחה גבוה .כיחידה אחת עם לוח עיגון

 .ליציקה מדויקת של בורגי היסוד על מנת להבטיח פילוס אופקי ואנכי של הברגים
 ,  HIGH STRENGTH  PRECISION TIES דוק יהיו מסוגבורגי  יסוד הי

 .UNF 3740 Class 6.6:  לדוגמה
 

 .בערגול קר  UNFהברגים בעלי תבריג
מעל היסוד לחיבור פלטת העמוד  קצות הברגים בולטים. הברגים מחוברים ללוח העיגון בעזרת ברגים

מידות היסוד  .זוק ונעילהאום תחתון לפילוס ושני אומים לחי, אומים  3-משתמשים ב .לברגים
ולפי החישובים המאושרים יהיה צורך  בפרטים הם מידות מינימאליות מנחות במידה שיפורטו
הקבלן לא יגדיל הקבלן את המימדים בהתאמה כאשר מובהר בזאת כי הנתונים והמידות  בהגדלת

 .ל ועליו לקחת זאת בשיקול מתן הצעתו"בעבור הנ תשלום נוסףיקבל 
 

 . האחרונה ן הארקת יסוד לפי חוק הארקות היסוד למבנים בהוצאתוביסוד תותק
מ המחובר לבורג "מ 50*4 במידות מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון עד תא האביזרים

 .הארקה של העמוד
 

 .ברגים נוספים מכל סידרה וגודל לצורך בדיקת מכון התקנים 3על הקבלן לספק 
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 מהמזמין ומטעמו וע של מהנדס קונסטרוקציה על הקבלן לקבל אישור סופי לפני ביצ
 

 . רק לאחר קבלת אישורים אלו יכול הקבלן לבצע את היסודות
 .מטעם הקבלן יפקח במסגרת הפיקוח העליון על ביצוע היסודות הקונסטרוקטור

 
הקבלן ימציא אישור קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו על מימדי היסוד והתאמתו לעמוד , כאמור

 ..לרבות חישובים סטטיים, יבות היסוד והעמודהדרוש ויצ
 

יהיה כלול במחיר וכל האמור לעיל ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע "מחיר לתכנון הנ
 .במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרדוהיחידה של היסודות בהצעתו של הקבלן 
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 עמודים וזרועות
 

 מטר 15עד גובה  עמודי תאורה מפלדה
 

 . הכוונה לקבלן או ליצרן" היצרן"ל מקום בו מופיע בכ: הערה
 

 כללי
י "אשר הוסמך ע, ם-י מחלקת המאור של עיריית י"ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר ע

 .נמצא תחת ביקורתו, מכון התקנים הישראלי
  

ן עמודים יצר/ובעל תעודת הסמכה של רתכים הקבלן ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן 
 .נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים

  
 :על הקבלן לעמוד בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים

  
המוסד או המומחה ייקבעו על ידי . תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך

 .ם-המאור של עיריית י' בתאום עם  מח המזמין
 

בתאום עם  המזמיןלשביעות רצונו של נטים דומים בעלי ניסיון באלמהקבלן יעסיק רתכים מוסמכים 
 .ם-המאור של עיריית י' מח

 
זו תימסר לפחות שבוע לפני ביצוע הריתוכים . מועד ומקום ביצוע הריתוכים זמיןעל הקבלן להודיע למ

 .וזאת כדי לאפשר למזמין  לפקח על הריתוך
  

 .נתוני הבדיקה בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם' כל העמודים יקבלו מס
 

 . צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז
 

י "העמודים והזרועות יתוכננו עפ. 414י "מטר לשנייה לפי ת 47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של 
תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך , בהוצאתו האחרונה 414י "העומסים המקובלים לפי ת

 .מינימאלי
 

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

 
, בהעדר הוראה אחרת) בהוצאתו האחרונה 812(י "תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת

 3או   2ומסי רוח הפועלים על  יתוכננו ויבדקו לע -העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים 
. ג כל אחד"ק 20.7במשקל של ) שטח מלבני שווה ערך(ר כל אחד לפחות "מ 0.22פנסים לפחות בשטח 

ד יוצבו ליחידה אחת ובורגי היסוד לכל עמ. כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד
 . בהתאם לפרטים בתכנית

 .או לשתים יותקנו שני פתחיםבין אם מיועד לזרוע אחת , לכל עמוד
 

כולל חיבורים (של הזרוע , היצרן תכנית מפורטת של העמוד/עם הגשת ההצעה למכרז יגיש הקבלן
כולל חישוב כוחות , ושל יסודות הבטון לעמודים וחישובים סטטיים מפורטים) וחיזוקי הפתחים

ודים ואת הזרועות בתיאום רשאי הקבלן לבצע את העממהמזמין רק לאחר קבלת אישור בכתב . הניסוי
 .מלא עם מפקח מטעם העירייה

 
מנוסה בנושאים רשוי וכל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו על ידי קונסטרוקטור ישראלי 

 .יישאו את חתימתו ואישורו' כאשר כל החישובים תכניות פרטים וכו.מורשה כחוקואלו 
) י תקנים ישראלים או אמריקאיים"עפ(מים יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאי

ללא פגיעה בנתוני הבורג , ב"י העמקת התבריג וכיו"ע, להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון
 .לעמוד בכוח המתוכנן

 
, או גוף אחר המוסכם על המזמין תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניוןעל הקבלן להביא על חשבונו 

 . ולמפרט הזה 812י "והזרועות המסופקים לדרישות ת המאשר את התאמת העמודים
במידה . זמיןי המ"עליו יוחלט ע ם-המאור של עיריית י' מחמועד הבדיקות יתואם ויערך בנוכחות נציג 

י הקבלן ללא "הם יבוצעו ע) שינוי בפרטים, כולל הגדלת עוביים(וידרשו שינויים בתכנית הביצוע 
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 .תשלום נוסף
  

. מכות ושריטות, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות ולהימנע מחבלות, טעינהיש להקפיד בזמן ה
. י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה"הרמת העמודים תתבצע תמיד ע

כל פגיעה . לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע
 פ הוראות"הקבלן ע/תתוקן על חשבון היצרן , הטעינה והפריקה, צאה מפעולת ההובלהבציפוי כתו

 .אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל, זמיןהמ
 
מנזקים , של העמודים והזרועות ולהימנע מחבלות ההובלה והפריקה, ש להקפיד בזמן ההעמסהי

י מנוף "הרמת העמודים תעשה תמיד ע. וק עמודים על הקרקעאין לגרור או לזר. ממכות ומשריטות
כתוצאה מפעולת  -כל פגיעה בציפוי . כגון עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה, מתאים

אשר רשאי גם לפסול את , זמיןתותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המ -ההעמסה ההובלה והפריקה 
 .וצאה מהנזקים המתוארים לעילהבסיסים ואת הזרועות כת, העמודים

  
. באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות בעמודים

את . בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים
ולת וסכנה לאנשים הנמצאים העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפ

 .בסביבה
  

במידה וידרשו שינויים בתוכנית . ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה"אי העמידה בתנאי המפרט וכיו
, ללא תשלום נוסףקבלן / י היצרן "הם יבוצעו ע) ב"שינויים בפרטים וכיו, כולל הגדלת עובי(הביצוע 

 .ב"וכיוההסכם , וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט
 

 פירוט
 

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

 
הצלעות יהיו . שיתחברו לעמוד לשם חיזוק, צלעות 4י "פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע

 .מ לפחות"מ 8 מפח פלדה בעובי של
 

השייבות וכל חלקי המתכת של העמוד ושל , האומים, ציפוי כל הברגים -) קורוזיה(הגנה בפני שתוך 
אותם אין , מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד(בין אם הם גלויים או מוסתרים , הזרועות לסוגיהם

) בהוצאתו האחרונה( 918לי על פי התקן הישרא) גלוון(הציפוי ייעשה בטבילה חמה ). הכרח לגלוון
). מיקרון 60הדרוש  918י "בניגוד לת(מיקרון לפחות  80עובי הציפוי : 'פחים וכו: בעוביים הבאים

לא יורשה כל . כל עבודות הריתוך ייעשו לפני הגלוון. מיקרון לפחות 56עובי הציפוי : ברגים על חלקיהם
והדסקיות , האומים, פשר לגלוון את הברגיםי תאום מראש א"במקרים מסוימים ועפ. ריתוך לאחר מכן

 .מיקרון 56-אך עובי בגלוון לא יהיה פחות מ, בשיטת האלקטרוליזה
להבטחת ) י תקנים ישראליים או אמריקאים"עפ(בכל האמצעים המתאימים  ,מראש, הקבלן ינקוט

הבורג לעמוד  ללא פגיעה בנתוני' י העמקת התבריג וכד"ע -אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון 
מ "ס 5 -בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד ובתוספת כ. בכוח המתוכנן

, י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים"במקרים מסוימים ועפ. מאורכו המוחדר אל תוך היסוד
. מיקרון 56 -אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה פחות מ, האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה

כאשר האומים , בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו לעירייה מגולוונים כנדרש במפרט זה
 .פ הנחיות האדריכל"גוון וצבע העמוד ע,המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג 

 
במקרה כזה על הקבלן לספק אישורים של ) פרט לברגי יסוד(רשאי לדרוש ברגי נירוסטה  זמיןהמ

. לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון -טכניון , מכון התקנים -רת מעבדה מאוש
 4ההזמנה כוללת אספקת . ל כי ברגים אלו מסוג שאינו מחליד"כמו כן גם אישורים של המעבדות הנ

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

  
, מ לפחות אשר ייסגר באמצעות בורגי אלן שקועים"מ 6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה 

 .הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי. מוגנים בפני חלודה
 

) בכל הזמנה(כל עמוד וכל זרוע יסומן במספר רץ  812י "נוסף לסימון לפי ת: סימון העמודים והזרועות
 .וראשר יוטבע בשעת הייצ
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 .הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד

 :לבורג יחוברו
 

 .מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה •
 ).ראה בסעיף העמוד(ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד "ממ 10מוליך  •
 .ר למנורה על העמוד"ממ 2.5מוליך הארקה  •
 .צופים אבץ חם בטבילההזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מ •

 
 .העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות

 
 הצבת העמודים

 
במקומות בהם עמודי תאורה יהיו מעבר למעקה . עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות

ים ללא פלדה אין להציב עמודים אלה קודם התקנת המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופ
 .הגנה וכל זה כדי למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה

 .העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש
 .העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים

כל , בעזרת מערכות האומים והדסקיות) ציר העמודים(העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים 
 .דסקיות מצופים קדמיום נגד חלודההאומים וה

 .ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף, באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד
י משחה מונעת החלודה וכן "ברגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע

פלסטי ממולא גריז על כל בורג  יותקן שרוול, האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר
לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים יעטפו הברגים והאומים ביוטה . הבולט עם האומים

האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של , לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים. רוויה בזפת
מרוח זפת חמה גם מתחת לפלטה על הקבלן ל. ויוצק בטון מסביב לפלטה, העמוד עד תום השרוול

 .מ לפני הצבת העמודים"ס 30 -ובחלקו הפנימי כ
 

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד 
יש להבטיח שיפועים וסידורי . מ מפני הקרקע שבסביבתו"ס 7-יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ

ברגי יסוד . ןשימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטו, ניקוז
כאשר האומים , וכל הברגים האחרים וכן האומים והדסקיות יסופקו מנירוסטה כנדרש במפרט זה

יש להבטיח חיץ . המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן יגלוונו
טבעת גומי או חומר י דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה ערך ו"חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע

שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד , מ לפחות"ס 10מ לפחות ובקוטר של "מ 10עמיד אחר בעובי של 
האומים וחורי הברגים במשחה , לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים. הבטון
דיקת החיץ ייבדק בבDENSO. ' כגון של חב) המזמיןמאושרת על ידי (ורוזיבית מתאימה אנטיק

. זמיןבדיקת החיץ תבוצע בנוכחות המ. על ידי היצרן ועל חשבונו, התנגדות חשמלית לאחר הביצוע
) תוצרת אסקר פז או שווה ערך(לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאטום את האומים במשחת אלסטקס 

 . מ לפחות מכל צד"ס 2לעובי אספלט של 
 

בהצעתו של הקבלן  דים והזרועותעמושל ה ותיהיה כלול במחיר היחידכל האמור לעיל 
 .במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד/

בהצעת כלולים  ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות 
 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי
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 מגש אבטחה בעמוד תאורה
 ) במפרט הכללי 08.09סעיף  (
 

 :המגש יהיה בהתאם לחלופות הבאות
 .מבנה מפוליקרבונט דגם עירית ירושלים

 .A6 ,KA10" אפס"ז לאבטחה יהיה  דו קוטבי עם ניתוק "מא
 .כיסוי" כובע"לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל   SOGEXI  מהדקי

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

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

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

 .חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם
 .שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים

 
 898זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן "מא: הערה
IEC .המזמיןי "סוג הציוד יאושר מראש ע 

 
במחירי /בהצעתו של הקבלן  מגשי האבטחהשל  ותכלול במחיר היחיד יהיהכל האמור לעיל 

 .היחידה השונים ולא ישולם בנפרד
בהצעת כלולים  ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות 

 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי
 

 ץהארקות למתקן תאורת חו
 ). במפרט הכללי 08.05סעיף  (
 

 : ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן
 

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

 10מהבורג הקבוע בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך . ע המרותך לגוף העמודתחוזק לבורג קבו
 . ר לבורג הארקה במגש האבטחה"ממ

 
. התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט בתוכניות

חושת בקוטר האלקטרודה תהיה  מפלדה מצופה נ. ר"ממ 35לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  
 60האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר ). א"מטר כ 1.5יחידות של   2(מטר לפחות  3מ ובאורך "מ 19
 . הכול כמפורט בתכניות,  כולל כיתוב ושילוט הארקה 489י "לפי ת" חצי כבד"מ עם מכסה לעומס "ס
 

מחירי ב/בהצעתו של הקבלן  סעיפי הארקהשל  ותיהיה כלול במחיר היחידכל האמור לעיל 
 .היחידה השונים ולא ישולם בנפרד

בהצעת כלולים  ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות 
 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי
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 הארקת יסודות  
 

 :כללי
 

 .4271קובץ התקנות  1981א "תשמ) הארקת יסוד(העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל 
 

 טבעת גישור
 

י שימוש בברזל פלדה "ומערכת הארקה אנכית תבוצענה ע) מערכת הארקה אופקית(טבעת הגישור 
 . בקוטר במידות כמפורט בתוכניות) לא מצולע(שטוח בחתך מלבני או באמצעות ברזל בחתך עגול 

 
כל . או היסודות/אחד מהכלונסאות וטבעת הגישור תחובר בריתוך לברזל האנכי מערכת הארקה ובכל 

מ וביניהם מרווח חפיפה לא מרותך של "מ 50ריתוכים באורך  2י "הריתוכים במתקן הארקה יבוצעו ע
 .מ"מ 50

 
 פסי הארקה

 
בכל פס יוכן בורג . מ לפחות או כל מידה אחרת כמצוין בתכנית"מ 400/50/5יהיו מנחושת בחתך של 

בכל מקרה מספר הברגים לחיבור מוליכים . ברגים לשימוש בעתיד 7לכל מוליך המתחבר אליו בתוספת 
כאשר הפס מוגן מפני פגיעה מכאנית מותר להתקינו נמוך יותר אך לא . ברגים 10 –אל הפס לא יקטן מ 

 .מהרצפה' מ 0.5 -פחות מ
 

גובה ההתקנה . 'מ 1/2מיקום פסי הארקה בגשר יותאם למיקום האלמנטים לפי תוכנית ובתוספת של 
 .ממפלס קרקע' מ 1.8/2.4במקרה של פס פוטנציאלים גלוי 

 
 . פסי הארקות יותקנו בעמודי הגשר הקרובים למסילות במפלס התחתון

) מערכת הורדה(למערכת הארקה אנכית ) טבעת גישור(כל החיבורים בין מערכת הארקה אופקית 
 .שטותיבוצעו בהתקנה סמויה ביציקת הגשר ככל שניתן למעט בתפרי מעבר והתפ

 
 :הארקת עמודי תאורה

 
הארקת עמודי תאורה המותקנים על קונסטרוקציה בגשר או על ביסוס אחר המשולב בקיר תומך 

תבוצע באמצעות פלח פלדה בחתך כמפורט בתוכניות אשר ירותך לבורגי העיגון ולטבעת הגישור של 
ר לתוך חלל העמוד  ויבלוט יחדו, חורים לחיבורי הארקות 7הפלח יכלול . מתקן הארקת היסודות בגשר

חיבורי הארקות בעמודי התאורה בגשרים יבוצעו כמתואר לעיל . מ לפחות ממפלס הביסוס"ס 70 -כ
אשר יבוצעו רק עד לעמודי התאורה הראשונים הסמוכים  Cu35 למעט מוליכי הארקה אופקית 

לא יבוצע מוליך  ל לשאר העמודים בגשר"בין  עמודי התאורה הראשונים הנ –לניצבי הקצה בגשר 
 .הארקה אופקית

 
 :חיבור של אלמנטים מתכתיים

 
. למתקן ההארקה של הגשר יבוצעו לפי פרט מנחה, חיבור אלמנטים מתכתיים כגון מעקות פלדה

המוליך . החיבור יבוצע באמצעות מוליך נחושת גמיש גלוי ושזור או פס פלדה מגולוון כמפורט בתוכניות
החיבור בשני הצדדים יבוצע . מעקה לפלח הארקה שירותך לטבעת הגישוריחבר בין ברגי העיגון של ה

 .אום ואום אבטחה נוסף למניעת שחרור,דסקית קפיצית חצויה , י נעלי כבל"ע
 
 ":קוצים"
 

מ כמפורט "מ 4*50או  3.5*30יציאות חוץ כפי שמסומנות בתכניות יהיו מפס ברזל מגולוון בחתך של 
 .בתוכניות

יה בקופסה מתכתית משוריינת שקועה מותקנת ביציקה עם שילוט הכל כמתואר היציאה מהקיר תה
 . בפרטים שבתוכניות הביצוע
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 בדיקות הארקה 
 

לדרוש מהקבלן לבצע בדיקת התנגדות לקבלת הערך  המזמיןרשאי בכל מקרה שתהיה שלביות בביצוע 
 .וםוזאת ללא תוספת תשלהמתאים להארקת היסוד בכל שלב ושלב של הבניה 

 
בסיום כל ההתקנות תבוצע בדיקת הארקה סופית כולל רציפות והתנגדות הארקה בהתאם לנדרש 

 זמיןלמהבודק יגיש . הבדיקה תיערך על ידי בודק מוסמך שיוזמן על ידי הקבלן על חשבונו. בחוק
 . תעודת בדיקה החתומה על ידו

 
י אלקטרודות אנכיות "קן הארקה עבמידה ותתקבלנה תוצאות שאינן עונות לדרישת יבוצע תגבור למת

כמות האלקטרודות שיבוצעו ועומקן יהיו עד להשגת ערך .  המזמיןי "על פי הנחיות שיתקבלו ע
 .אם יידרשו יהיו על חשבון הקבלן ללא תוספת תשלום, תיקונים והשלמות אלו. ההתנגדות הנדרש

 
במחירי /ו של הקבלן בהצעת סעיפי הארקהשל  ותיהיה כלול במחיר היחידכל האמור לעיל 

 .היחידה השונים ולא ישולם בנפרד
בהצעת כלולים  ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות 

 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי



 105 

 נורות וציוד הדלקה, גופי תאורה
 

 LEDפנסים מבוססי , גופי תאורה
 

הספק חשמלי ופיזור , בעל תפוקת אור  LEDלנורות מסוג  ייעודייםגופי התאורה יהיו גופי תאורה 
תקן , בהתאם לדרישות המזמין, או שטח נתון/אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור  כביש ו

  FULL CUT OFFגופי התאורה יהיו . ישראלי והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים
 . זה בהסכםל מתייחס לכל סוגי הפנסים "הנ, עת סינוור וזיהום אורלמני

 
 .המאור שבעיריית ירושלים' תנאי מקדים לביצוע גופי התאורה טעון אישור מח

 
  גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן

יוצא מן  כל התנאים להלן הינם תנאי סף ועל הקבלן למלא את כל התנאים והדרישות כולם ללא
 .הכלל

 
 

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

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

באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגראלית גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה 
 .ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן –(Driver) ייעודית 

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

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

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

בהתאם לדרישות תקן  IK-08היה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים גוף התאורה י
IEC62262. 

 .גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר
בהתחברות ישירה לרשת , לפחות בהעמסה מלאה 0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של 

 .החשמל ובכל תחום מתח הרשת
 . איכות וערך, או שווה תכונות CREEמתוצרת  LEDיהיו מסוג  מקורות האור

 .לפחות 75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של 
 35שעות לפחות בטמפרטורה סביבה של  50,000וגוף התאורה הנדרש  LEDאורך חיי מקור האור 

 .70%מותרת ירידת שטף האור עד , מעלות צלסיוס
על הספק יהיה להחליף כל גוף . בהתאם לדרישות התכנון 3000K-4000Kגוון מקור האור יהיה 

 .תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון
 .  Surge – Protectionגוף התאורה יכלול מערכת הגנה 

יש להגיש אישור זה עם  –מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה (גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית 
 .מפורט במפרט הטכנילבקרת תאורה כ) הגשת ההצעה

 .שעות לפחות 100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור 
או תקן אמריקאי מקביל  IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן -אישור פוטו

 ".EXEMPT"האישור חייב להיות מותאם לרמת  –של מעבדה מאושרת ) ביולוגית-השפעה פוטו(
 .שנים מעת ההתקנה כולל עלות ההחלפה באתר 10היצרן למשך של  מקוריתתעודת אחריות מלאה 

 
 :תעודות בדיקה

 .2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי 
-IECי תבוצע הבדיקה בהתאם לתקן "בהעדר ת( 2.13חלק  61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי 

61347-2-13. 
 ).לקטרומגנטיות מוקרנותהפרעות א( 2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 
 ).זרמי הרמוניות, הפרעות מולכות( 12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 
 ).שינויים רגעיים, הפרעות מולכות( 12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 
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 : ISO17025יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן 
או /של מעבדה מאושרת ו) ביולוגית-השפעה פוטו( IEC 62471ה להתאמה לתקן תעודת בדיק

 IEC60825 )ת המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי"בהתאם לסוג ג, )קרינת לייזר. 
 ).LED -דרישות בטיחות מנורת ה( IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן 
 )IK-08אני וזעזועים דרגת הגנה מפני הולם מכ( IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

או  IESובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט ,ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה"דו
LUMDAT ,עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. 

 
 ערך  ת "נתונים טכניים של ג

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 
   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  )bar(בקבוצה  LEDכמות נורות 
  )יש לפרט) (mA(אפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה 

  )mA(זרם פעולה של הדגם המוצע 
  )driverכולל )  (W(של הדגם המוצע  כלליהספק חשמלי 

 (ׁ◌של הדגם המוצע LM79 פי -על) lm(שטף אור כללי של הדגם המוצע 
Absolute Photometry (  עבור טמפרטורת סביבהTa=25º 

 

   40º- Ta=35ºפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה מקדם ה
  Ta=25ºעבור טמפרטורת סביבה  )  lm/W(נצילות הדגם המוצע 

 
על  √סימון  תעודה הנדרשים/המסמך ד"מס

צירוף 
 המסמך 

 הערה

במקרה שהייצור (ת "מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו 1
לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו ) ל"בחו

שיווק ומתן תמיכה , ה הבלעדי מטעמו להפצההמורש
 .אספקת חלפים ואחריות, שירות, טכנית

  

של  2008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות   2
 הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי

  

או של /ת ו"מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו 3
 .גופי תאורה לפחות 3,000של  –ת המוצע "התקנות גו

  

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

 . כולל דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו

  

 קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע 5
, נוהלי הרכבה, הוראות, הסברים, הכולל שרטוטים 

 .הפעלה ואחזקה שוטפת

  

 IESבץ עקומה פוטומטרית בפורמט עם קו CDדיסק  6
של אותן  (I-Table)וגם פלט מודפס  LDTאו /ו

י מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי "העקומה חתום ע
מבוסס על ערכים  ISO17025מעבדה מאושרת 

פורמט . (Absolute Photometry)אבסולוטיים 
 .AGI32הקבצים יאפשרו ביצוע  חישובים בתכנה 

  

   ות עקומות פוטומטריותהצהרת המבקש על אימ 7
 2.13חלק  61347תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  8

דרישות מיוחדות לציוד :אבזרי הפעלה ובקרה לנורות"
בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור 

LED "או לתקן בינלאומי מקביל 

  

 2.1חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  9
או לתקן ) יות מוקרנותהפרעות אלקטרומגנט(

 בינלאומי מקביל
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על  √סימון  תעודה הנדרשים/המסמך ד"מס
צירוף 

 המסמך 

 הערה

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

 מקביל

  

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

 מקביל

  

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

 מאושרת

  

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

  )LEDבטיחות של מודולים 

  

או תקן  IEC62262תעודת בדיקת התאמה לתקן  14
רגת הגנה מפני הולם מכאני ד(אמריקאי מקביל 

 )IK-08וזעזועים 

  

או תקן  IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן   15
 Vibration –עמידות מפני רעידות (אמריקאי מקביל 

test( 

  

או תקן  IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן  16
 EMC)תאימות אלקטרומגנטית (אמריקאי מקביל 

  

המוסמך לנושא בקרת  עובד מן המניין אצל הספק 17
שנות , שנות ניסיונו בתחום' הכשרתו ומס, איכות

קורות +ח "לצרף אישור רו(הוותק בתפקידו בעירייה  
 )חיים

  

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

 )קורות חיים+ ח "לצרף אישור רו(בתפקידו ביצרן  

  

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

 )קורות חיים+ ח "לצרף אישור רו(בתפקידו ביצרן  

  

 
 אחריות ותחזוקת גופי התאורה 

ל הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעו. )10( לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של עשר שנים
 .על חשבונו במהלך תקופת האחריות

 
 חובת אספקת מסמכים נלווים

 20מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן ישראלי 
המפרט  08בדרישות  חוק החשמל ובדרישות  פרק , בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל,  2.3חלק 

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

עם כל משלוח של .  בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד, 2.3חלק  20ישראלי 
 .C.O.C  ,T.O.Cפנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 
עם מידות המזמין לאישור וגוף התאורה ור את תכנית העמוד באחריות הקבלן טרם הביצוע למס

 .כאמור לעיל, ל הדרוש מפורטות לרבות מיקום פתח הציוד וכ
 

המזמין  והציוד יעמיד הקבלן עמוד תאורה אחד לדוגמא לאישור גוף התאורה לאחר אישור העמוד 
 .המאור בעירייה ויקבל את אישורם להמשך ביצוע' ומח

 
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחירילול בהצעת כל האמור לעיל כ
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 2015מרכזיות הדלקה דגם עיריית ירושלים 
  
 כללי 
  

 . יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד" המרכזייה תבוצע ע
 . י הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות"המרכזייה שתסופק ע

 . וזאת לפני תחילת הייצור מזמיןשימת ציוד מפורטת לאישור ההיצרן יגיש סט תוכניות ור
 . סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל 898פ תקן "הציוד במרכזיה יהיה ע

המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של 
 .ב"מחלקת חל, עיריית ירושלים ודרישות חברת החשמל

 .43629מתאימה להתקנת חוץ לפי תקן ,  IP65מוגנת מים , יה תהיה בגודל מתאים ומאושרהמרכזי
 .המרכזייה תהיה מורכבת על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה

, ארון עבור מונה חשמל: ארונות 3 -מחולקת ל, מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין
או " מ"ענבר בע"הארונות יהיו מתוצרת ). בקר(כזית התאורה וארון עבור יחידת קצה ארון עבור מר

 .ע מאושר"ש
 5 -מ מכל צד ו"ס 10 -אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ. הארגזים יותקנו על יסוד בטון

רת מסג, היסוד יבלוט מעל הקרקע  ויכלול ברגים לחיזוק הארגז. מ במרווח שבין הארונות"ס
 .אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד

 . הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם
כל חלקי הפח . ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות"ידיות וכיו, הצירים, כל הברגים

 .תאימיםהנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל מ
נוסח השילוט יקבע סופית בעת . חרוטים שיוצמדו לפח בברגים' הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ

 .בדיקת הלוח אצל היצרן
 . שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעהמזמין יש להזמין את ה

פס , פס אפס, מגני ברק עם נתיכים, עם מנורה ומפסק PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי 
 .ב"מהדקים כיו, הארקה

 
 :הנחיות ודרישות לייצור המרכזייה

  
 . תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש למזמיןעל הקבל להגיש 

 .הערות ועדכונים יסומנו על תוכנית ייצור המרכזייה
  .המאור בעירייה' לאחר אישור המזמין יאשר הקבלן את המרכזיה במח

 . ניתן יהיה להתחיל בייצור המרכזייההמאור ' או מח/ו המזמיןרק לאחר קבלת אישור 
 . ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור המרכזיות בפרויקט המזמיןאישורמראש את יש לקבל 

 .ISO9002היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן 
 

הכל יבוצע . CIשוריין בקופסאות כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר מ
 .אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות

 
 .כל החיזוקים יהיו מגלוונים

 
 .מזמיןהלוח יבוצע בתאום ובאישור ה

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

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

 .כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן
 

 .”INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות 
 

של מרכזת התאורה והשני   AS MADEהאחד עבור תוכנית . תיקי תוכניות 2יש להתקין בדלת הלוח 
 .של מתקן התאורה בכביש  AS MADEעבור תוכנית 

 
 .יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד
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 .כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים
 

 .י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל"פרטי התקנת ציוד חח
 

 898יהיה מתוצרת אחידה בהתאם לתקן  )'מגענים וכו, פקטים, ז"מ, תים"מאמ(ציוד מיתוג 
 .MERLIN GERIN ,ABB ,SIMENS,G &F ,LEGRAND ,ROCKLWELL:כמפורט

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

 
 .כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות

 
 .ן בתוכניתומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומFC צל -ממסר ועין פוטו

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

 
. יחובר לבורג נפרד" הארקה"ו" 0"כל מוליך . י ברגים"ולפסי הארקה יש לבצע ע" 0"חיבורים לפס 

 .ראה תוכנית הלוח בגרסתו העדכנית" הארקה"ו" 0"חיבורים לפסי 
 

 .יזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתוןפס הארקת חוץ ופרופיל לח
 

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

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

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

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

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

 .חזית הלוח
 

 .פחבברגים עם אומים ולא בורגי CI עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות " פקט"ז "רוזטות של מ
 

תתאפשר בכל  CI  פתיחת מכסי קופסאות , "מחובר"במצב " פקט"ז "לא יהיו נעילות במצמדים מ
 ".פקט"ז "המצבים של מ

 
ראה  –נוסח השלטים . מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת" סנדוויץ"יבוצעו שלטי  –שילוט 

 .סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק. תוכנית עדכנית
 

 .יבוצעו לפי תוכנית עדכנית -ים סרגלי מהדק
 

 .יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח
 

 .פ תוכנית עדכנית"ע -סכמות כוח ופיקוד
 

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות
 

 .לפני תחילת הביצוע זמיןתוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המ
 

שיידרש  כל שינוי. תקנים וכללי המקצוע, צע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמלעל היצרן לב
 .זמיןי הקבלן יש לתאם עם המ"ע
 



 110 

 .ואישורו המזמיןי "הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע
 

 ארון לוח חברת החשמל
 

לפי מידות . מ"מ 5פאזיים מפרטינקס בעובי -תלת לוחות עבור מונים 2בתוך תא חברת חשמל יותקנו 
מפוליקרבונט עם מבטחים   D4 (CI4) באותו תא יותקן ארגז . מ עם חריץ עבור החוטים"מ 450*300
125*3 DIN 00 אמפר . 

את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת 
 . אחזקה של חברת החשמל

 . יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המוניםD4 ז הארג
בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש לכסות 

 . בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה
 . החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה

 . מ לפחות מעל פני הקרקע"מ 300יציקת בטון בגובה  המסד יהיה 
כמגן על כבל הזנה של  4"בגודל . סי.וי.בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר פי

עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קשיחים . חברת חשמל
  .לפחות 4"

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

 3/8"ברגים  3מ לפחות עם  "מ 40*4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת D4 על ידי ארגז 
 . מגולוונים

 
 התקנה

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

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

י חבקים מתאימים או באמצעות סרט "ע. ינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמלכבל פיקוד וכבל הז
 .חלד-אל

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

  
 .שמללרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת ח החיבור

אחרי  סידור , לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל
 .הליכים משרדיים

 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריכל האמור לעיל כלול בהצעת 
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 לשלבי הביצוע –מתקן תאורה זמני 

 
 כללי

תכנון "הרחבה בפרק ' ר(ח חשבון הקבלן "עסגרת תכנון ביצוע הזמניים יבוצעו בממתקני התאורה 
 ,מהנדס חשמל ,מתכנןי "לאישור עיתוכננו ויוגשו מתקני התאורה הזמניים ). בפרק המוקדמות "ביצוע

 . מטעם הקבלן י המזמין"ע מאושר
 ומחלקת המאור בעיריית, של המזמיןו לאישור מראש בהתאם לשלבי הביצוע ויוגשהתכנון ייערך 

 .ירושלים
 

במידה ובתחום העבודה קיים מתקן תאורה פעיל על הקבלן יהא להבטיח רצף ותפקוד תקין של מתקן 
אחריות תחזוקת מתקן התאורה הקיים . תאורה זה בכל שעות החשכה למשך כל תקופת הביצוע

 . בתחום הפרויקט ותקינותו חלה על הקבלן ללא תוספת תשלום
ן בדיקה למתקן התאורה והקיים בתחום הפרויקט יתקן ויסדיר לפני תחילת העבודות יבצע הקבל

 .במידת הצורך
י "המאור של העירייה או ע' י מח"או שהוחלט ע/ובמידה ולא קיים מתקן תאורה בתחום העבודה 

קבלן לבצע יהא על ה, מכל סיבה שהיא, המזמין לנתק את אזור העבודה ולהשתמש בתאורה זמנית
 .פ הנדרש בפרויקט"בעבודות עצף תאורה במהלך בכל שלב ושלב להבטחת ר מתקן תאורה זמני

 
מתקן התאורה הזמני יאפשר רמת התאורה מתוגברת בתחום העבודה במשך כל תקופת הביצוע בערך 

 . של רמה אחת מעל הנדרש בתקן
 

 . מראש זמיןיבוצע רק לאחר קבלת אישור המ זמניהמתקן התאורה 
י הקבלן למשך כל תקופת העבודה "יותקן ויופעל בשלמות ע, קבלןיסופק על ידי ה תאורה הזמנימתקן ה

 .בהתאם לשלבי הביצוע מזמיןפ ה"במיקום שיקבע ע
 

הגישור ולהסדרי , ויועתק בהתאם לשלבי הביצוע של עבודות הסלילהיפורק  מתקן התאורה הזמני
  .מזמיןפ הנחיות ה"התנועה הזמניים וע

 
 . בלבד וובאישור זמיןי והמ"קבעו עיתה יוזמן הפעל צורך בביצוע תאורה זמניתה

 .לפני הדלקה של כל קטע יבוצע ניסוי וכיוון הפנסים
 

העבודה . מגשים וכבלים עיליים, עם גופי תאורה נורות, כבלי מתיחה, המתקן יכלול עמודי עץ זרועות
 .תפורק ותעשה מחדש, תעשה בטיב מעולה ובצורה מקצועית כל עבודה שלא תעמוד בדרישות

 
דוגמא מכל דגם של כל האביזרים בהם הוא עומד להשתמש  למזמיןם התחלת העבודה יגיש הקבלן ע

 .לצורך קבלת אישור וקביעת סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים, במשך העבודה זאת
 

לקבלן לבצע האפשרות תינתן פ שיקול דעתו של המזמין ייתכן ו"ועבמסגרת עבודות התאורה הזמנית 
 . אורה המיועדים לשימוש במתקן התאורה הסופישימוש בפנסי ת

תהיה לאורך כל תקופת ) דרייברים(אביזרי ההדלקה , אחריות הקבלן לתקינות ושלמות גופי התאורה
 .הביצוע

 
י המזמין לכשירות גופי "בסיום השימוש בפנסים במסגרת המתקן הזמני תבוצע בדיקת התאמה ע

 . התאורה ואישור שימושם החוזר במתקן הסופי
 . ח הקבלן ללא תוספת תשלום"גופי תאורה אשר לא יאושרו יוחלפו בחדשים ע

 
ציוד ההדלקה והנורות תחל מיום מסירת המתקן הסופי , תקופת האחריות שתינתן לגופי התאורה

 .למזמין
 .לאחר השלמת עבודות התקנת התאורה זמנית על הקבלן להזמין בדיקת בודק מוסמך על חשבונו

 
נת חיבורי החשמל הזמניים למתקן התאורה הזמני לרבות תשלום חשמל בגין צריכה כל עלויות הזמ

 .ח הקבלן כלולים בתכולת העבודה ללא תוספת תשלום"יהיו ע
 

פירוק סופי של מתקן התאורה . בגמר עבודות הסלילה יפורק המתקן הזמני ויפונה למחסני הקבלן
 . לים ולא ישולמו בנפרדהזמני לרבות פינוי מהשטח והחזרתו לרשות הקבלן כלו

 
שבכתב הכמויות ולא ישולם  לתאורה זמנית במחירי היחידהול בהצעת הקבלן כל האמור לעיל כלו
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 .בנפרד
בהצעת כלולים  ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות 

 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי
 

 עמודי עץ
 . 33 -העמודים יהיו עמודי עץ אורן מהסוג המטופל בולידן ק

קוטר . העמודים יהיו ישרים עשויים מעץ יבש חזק ללא סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך קונית
 . מ"ס 15העמוד במקום הצר ביותר יהיה מעל 

  .באופן שהאנך ייפול תמיד בתוך שטח בסיסו" בטן"העמוד יהיה ישר ללא 
ורוחבם הסכומי באותו , ההיקף 1/6סיקוסים בריאים יותרו בתנאי שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על 

 . ההיקף 1/3החתך לא יעלה על 
 .  5אחוז הלחות בעמודים לא יעלה על 

. רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים ואשר חוסנו בחומר חיסון נגד מזיקים וטפילים יותרו לשימוש
 .בע בצבע בטומניהחלק הנמצא בקרקע יצ

 
 : יותרו סדקים רק בגבולות הבאים

 .מ"מ 15רוחב 
 .מקוטר העמוד במקום הסדק¼ עומק 

 .פעמים קוטר העמוד במקום הסדק 8אורך מקסימלי 
 .מ לכל היותר"מ 40כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי "סה

 
 :זמיןלהחלטת המ הצבת עמודי עץ תתבצע באחת מהדרכים הבאות בהתאם

 
יסוד בטון חיצוני יצוק הכולל בתוכו צינור פלדה מגולוון בקוטר המאפשר /העמוד יוצב על ידי משטח

 . כולל ייצוב העמוד והידוקו למניעת תנודות, החדרת העמוד בתוכו
 

. מ"ס 150 -אך לא פחות מ, מאורכו הכולל 1/5עד  1/6 -עמוד התקוע ישירות בקרקע ייתקע בעומק כ
 .דמה חולית וסלעית יחוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב לכל עומק הבורבא

 
ראשו יעובד לפי .  תחתית העמוד תיחתך בניצב לצדו. באדמה בוצית יחוזק הבסיס לפי מפרט מיוחד

 . מעלות ביניהם 45שני שיפועים בזוית 
 

גודל . וטבע שנת ייצורוועליה ת, מ מתחתיתו"ס 400שתותקן בגובה , העמוד יסומן בדסקית אלומיניום
 .מ לפחות"ס 6הספרות 

 
 כבל אווירי

 .  בו התיל הנושא הנו חלק מהכבל עצמו. מ.א.הכבל יהיה מטיפוס ת
 . התיל הנושא יהיה מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל ותנאי התקנתו

 . הכבל יחוזק לתיל הנושא בחבקים מבודדים
ם יועברו אל התיל הנושא והכבל יהיה משוחרר מהם יניאכשיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המ

 . לחלוטין
 

הכבל יוכנס . הסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על העמודים
י כיפוף הכבל בקשת כלפי "או בצדדיה ע, לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה

 .מטה
 

 .כ"חתך כמפורט בתוכניות וכ. מ.א.ו מסוג תהכבלים העיליים יהי
 .'מ 30המרחק בין העמודים לא יעלה על 

 
בחציית כבישים ודרכים יובטח כי מפלס הכבל מעל פני הקרקע בנקודת המתלה הנמוכה ביותר יהיה 

 .מטר 7 -לא פחות מ
 

כמומלץ במתיחת בכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה מקסימאלית המותרת לכבל הפלדה 
 .י יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה"ע
 

 .הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק
 

 .הכבל הנושא יהיה מוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניות
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 ארגז אבטחה
 

 . ארגז האבטחה יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר הדרושים
תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז והוא יכלול מהדקים ופתחים נוספים , בכבליםאם רשת האספקה היא 

 .לכבלים
 

מחלקת ו ,המזמיןי "או מחומר אחר בתנאי שיאושר ע(מ "מ 1.5הארגז יהיה מחומר פלסטי בעובי 
 .לפתיחה או סגירה עם דלת נפתחת כלפי מעלה) עיריית ירושליםשל  מאורה

 .שארו בידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן הארגזלא יהיה צורך להשתמש בכבלים ולא יי
 

. יהיו מפלדה מצופה בקדמיום' הצירים וכו, כל הברגים. הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק
 .האומים ואשר האביזרים לא יתרופפו או ישתחררו עקב תנודות ורעידות, הברגים

 
 . לקי התליה הדרושיםאת הארגז יש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים עם כל ח

 
ר לנורות "ממ 1.5ט בחתך .ב.בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם כבלים ט

 .ולרשת
 

 . לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בטון או ברזל
 .סרט נירוסטהעם בורגי חיזוק או ) או פרופיל הקונסטרוקציה(החיזוקים יהיו צמודים מסביב לעמוד 

 
 :מ עליו יורכבו האביזרים הבאים"מ 1בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל 

  אמפר עם ניתוק אפס 6נתיך חצי אוטומטי לזרם  –אבטחה לכל  נורה. 
   מהדקיSOGEXI . 
  פס הארקה מנחושת . 
  שלות לחיזוק הכבלים . 
   ר"ממ 2.5חיווט המגש עם מוליכים. 
  מ"מ 0.5סוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי בעובי המהדקים יחוברו למגש על י . 

 
 .האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט לעיל

 
 מדידה ותשלום

 .בהמשך בפרק אופני מדידה ותשלום' מדידה ותשלום ר
 

 הערה 
 

ו להחסיר פרקים א/או להוסיף ו/או סעיפים ו/המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו
ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא תהא לקבלן תביעות  מהמכרז

התשלום לקבלן ייעשה על סמך . הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. שונות
שיטת המדידה . המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות המפורטות

 . הטכני לעילמפורטת במפרט 
 

 AS MADE -תוכניות 
 

 ASאך ורק לאחר השלמת תוכניות תנאי לתשלום החשבון הסופי יהיה מובהר לקבלן בזאת כי 
MADE 3ולפני הגשת חשבון סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט של , עם גמר העבודה. ממוחשבות 

יאושרו , יו ממוחשבות אשר יבוצעוהתוכניות יה. העתקים מכל התוכניות אשר ביצע כולל מדיה מגנטית
ק אשר "התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל  תשתית תת. י מודד מוסמך מטעמו"ויחתמו ע
פירוט מדויק ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט , י הקבלן במסגרת הפרויקט"בוצעה ע

מסירת תוכניות אלה מהווה תנאי  . גובה עמודים והספק נורות בפנסים, מספרי עמודים, חתכי כבלים
 AS MADEתכניות " פ האמור בפרק"פ האמור לעיל וע"עביצוע התוכנית יהיה . לקבלת תעודת גמר
ות השונות שבכתב היחידבמחירי ו ה בהצעת הקבלןכלולהתמורה עבור התכניות . שבפרק המוקדמות

 . הכמויות ולא ישולמו בנפרד
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    כללי -אופני מדידה ותשלום 
  

או במפרטים השונים כלול במחירי היחידות השונות /כל המתואר והמפורט במפרט מיוחד זה ו
 .פ העניין"שבכתב הכמויות ע

  
 . קצר וממצה, תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד

או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים /או המשורטטים ו/כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו
 .שבכתב הכמויותהשונות ירי היחידות במח

  
כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כדי להסיר ספק

ב הם באחריות ועל "בזק וכיו, התאומים עם חברת החשמל, בדיקת המתקנים בשלבים: השונים
פתיחה של : ם האחריםהתיאומים עם הקבלני, חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך

קרקעיים -חפירת ידיים בקרבת קווים תת; חוטי משיכה; מהדקים למיניהם; אספלט קיים
אביזרי העזר ועבודות ; לתאי בקרה) בשלמות(כל עבודות העפר הדרושות ; חציבות; קיימים
 .הלוואי

  
דה עקב שלבי וכן פיצול העבו, כנאמר לעיל, שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם

 . לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה, הביצוע של הכבישים
 

הובלה "המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום  -" אספקה בלבד"במקרה ורשום 
המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר  -" והתקנה

 . הדרושים
 

הסעיף ש המשמעות היאב אזי "התקנה הובלה וכיו ,באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה
ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות מסוג , כולל את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין

 .כל שהוא
 

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם הסימונים  -בנוסף לאמור במפרט הכללי 
ומספור העמודים בעזרת תוכם והכבלים ב שוחות/סימון הבריכות, הנדרשים והסימון בשטח

 . וטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטיםשלטי פח חר
 

פיצול , פיצול שעות עבודה, עבודה בשעות לא מקובלות, איבוד זמן :לא ישולם כל תשלום עבור
. ביקורת חברת החשמל וקבלת אישורה, פנסים, כיוונים, ביקורות, תיאומים, חלקי עבודה

היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא  בהצעתו ובמחירי כלול תהיה ל "התמורה עבור הנ
 .ישולמו בנפרד

 
לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה בצורה 

 . תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין
 . מו בנפרדולא ישול מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות
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 פריטים לתשלום 
 : אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן

 
 ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדות האמורות לעיל הפעולות הנדרשוכל העבודות מובהר בזאת כי 

 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים 
 

האמור במפרט הכללי לפיתוח המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ו :חפירת תעלות
או חציבת תעלות /המחיר כולל חפירה ו ,בנוסףו 51.02סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים פרק 

באמצעות  טיפוסי/פ חתך תיאורטי"בעומק וברוחב עאו למובילים בכל סוג קרקע /לכבלים ו
 .ומטיים במידת הצורךכלים מכאניים ופנא

מ עד לקבלת "ס 20והידוק בשכבות של  בחומר מקומימילוי החפירה , כולל ריפוד וכיסוי חול 
החזרת השטח לקדמותו . MOD AASHTOלפי  %95צפיפות מכסימלית לשיעור הדוק של 

העבודה כוללת , למקום שפיכה מאושר) ריפוד החול+של נפח הצינור( וסילוק עודפי אדמה
  .הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות. הנחת סרט פלסטי לאזהרהאספקה ו

 
 .לפי המתוכנן ולפי סוג התשתית לפי חתך תעלה תיאורטי ק"מהמדידה לפי 

 
פ האמור לעיל יחול על כל חפירת תעלות מכל "סעיף חפירת התעלות ביצוע מדידה ותשלום ע

תשתיות סלקום , רמזורים תאורה ,סוג שהוא עבור כל סוג תשתית לרבות תקשורת עירונית
 .פ החלטת המזמין"ע, לרבות חפירות משותפות, פרטנר הוט ובזק

 
ל "ישולם הנ CLSMאו מילוי של / י המזמין על מילוי חוזר של מצעים ו"בכל מקרה שיוחלט ע

  .למילוי חוזר יםמאושרשאינם עודפי העפר התשלום יכלול את פינוי /הסעיף בנפרד 
 

בחפירת התעלות בין אם התעלה נחפרת בכביש או במדרכה ולא תינתן שום  לא תיעשה הבחנה
 . תוספת בעבור כך

 
פ "ישולם בנפרד ע, מחדש,לרבות אבני שפה , או ריצוף/שכבת האספלט לכיסוי בסוף המילוי ו

 .סעיפי כתב הכמויות
 

ה מבטון ובכל מקרה שיידרש לבצע הגנ' בכל מקרה של חפירת תעלה מעל מכשול הצטלבויות וכד
על מחירי היחידה לחפירת תעלות ועל הקבלן  לא תשולם כל תוספת, מכשול אותו עוברים/ לתשתית

 .או בנוסף/ל במחירי היחידה לחפירת תעלות ולא תשולם בנפרד ו"לכלול את התמורה עבור הנ
 

 'מחאישור אישור המזמין ועל הקבלן לקבל את בכל מקרה של חפירה משותפת לתאורה ותקשורת 
 .תאורה לפני הנחת צנרת ולפני כיסויהה

. בלבד, מובהר בזאת כי בכל מקרה של חפירה משותפת לא תשולם החפירה פעמיים אלא פעם אחת
 . בנפרד בלבד, עבור הצנרת הנוספת בחפירה ישולם עבור הצנרת

 .לא תהיה כל תוספת מחיר עבור החפירה המשותפת
 

 -התשלום . יבוצעו לכל רוחב התעלה שנחפרה -ומים שיק,  הידוק, המילוי, חציבה/עבודות החפירה
, בנטונייט,  צמנט , מ"בחנ, בחול (כי עבודות המילוי , מודגש בזה  .בלבד טיפוסי/לפי חתך תיאורטי

יבוצעו לכל , ל"והשיקומים הנ  הבטונים, ההידוק, )בחומר נברר או במצעים למיניהם, בחומר מוחזר
לא תשולם שום תוספת עבור הכרוך . טיפוסי/רק לרוחב התיאורטירוחב התעלות והבורות שנחפרו ולא 

 בורות,מילוי תעלות , חציבת תעלות/ חפירת: לדוגמא(בכל מקרה בו התשלום יבוצע לפי נפח   .בכך
ידה לצורכי תשלום תהיה אך ורק לפי דהמ ) אם בכתב הכמויות התשלום הוא לפי נפח', וכו  גישוש

 . ולא לפי רוחב התעלה שנחפרו בפועל טיפוסי  /שבחתך התיאורטירוחב האלמנט 
כל העבודות שידרשו לביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב במגבלות האתר  ברוחב 

או פיצוי /בכל מקרה לא תשולם שום תוספת ו. הדרכים ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן
התשלום לתעלות יהיה רק . פירה מסוימתחפירה ולא יהיה כפל תשלום עבור ח/עבור שיטת העבודה

הרוחב שבחתך הטיפוסי /התכנון לפי והוראות השבוצעה לפי  של תעלה סופית) ק"במ(לפי נפח 
או /או רוחב ו/וללא קשר לכמות ו, ולפי עומק הביצוע בפועלאו הוראת המפקח בשטח והתיאורטי 

בחפירה , בקטעים, מספר פעמים וגם אם בפועל החפירות יתבצעו, חציבה והעבודה/ שלבי החפירה 
, מילוי, עודפי פינוי, חפירה חוזרת, פחת חומר, כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה .'חוזרת וכו

  .נכללים במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד' העתקות וכו, קשיים
ק החפירה מפני הקרקע החפירות עבור התעלות ישולמו אך ורק בסעיף אחד בכתב הכמויות עבור עומ

 .או בהפסקות מכל סיבה שהיא/ ועד לעומק הדרוש גם במקרה שהחפירה תיעשה בשלבים ו
אך ורק , תתבצענה תמיד', בורות וכו, חפירת תעלות, בנוסף מובהר כי כל עבודות החפירה של הקבלן
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 ).ככל שיידרש(תוך כדי תימוך ודיפון מלאים של החפירות 
 . קונסטרוקטיבי מטעם הקבלן ועל חשבונו/ י יועץ גיאוטכני "דיפון עבמידה ויידרש יתוכנן ה

תימוך ודיפון אלו מהווים חלק אינטגרלי מחפירת התעלות והתמורה עבור עבודות אלו כלולה במחירי 
 .חידות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרדיה
 
 

המחיר כולל ,ובנוסףהמחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד  :צינורות מגן מובילים לכבלים
פקקים ומופות , אטמים, חיבורים, אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל כל האביזרים

מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט "מ 8כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה 
 .סטנדרטית

 .המדידה לפי מטר אורך
  
אספקה והנחת צינור ,מיוחד ובנוסףהמחיר כולל את כל האמור במפרט ה :.סי.וי.צינור פי 

כולל אספקה והשחלת , פקקים ומופות, אטמים, חיבורים, בתעלה חפורה כולל כל האביזרים
מ "מ 5.4ועובי דופן  4"בקוטר . סי.וי.עשוי חומר פי 08.00.04חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום 

 . 858י "לפי ת
  

 . והמידות כמפורט בכתב הכמויותאספקה והנחת צינור כמפורט סוג החומר  :צינורות
 

, אספקה, המחיר כולל הובלה,המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנוסף :תאי מעבר
 : חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל

 .489י "מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת
 .658י "חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת

 . תקרה לתא מעבר
 .כניסה לתאיםל ופתחים הכנת צנרת

 
ת חצץ בתחתית התא הכל לפי התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכב, המחיר כולל חפירה

 .יםפרט/ תכניות
ללא (לכלכ מטרה  CLSMל בנפרד בסעיף "מסביב לתא ישולם הנ CLSMבכל מקרה שיידרש מילוי של 

  )פינוי עפר
 

היסוד יבוצע לפי תוכנית ,המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנוסף :יםיסודות לעמוד
מחיר   ,מטעם הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר היסודורשוי חה מורוקציה מטדס קונסנהפרט מ

ושרוולי מעבר לכבלים אישור , ברגי יסוד, זיון, בטון, טפסנות, יסודות הבטון כוללים חפירה
ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ליציבות העמוד ועמידותו לרבות  812י "המפעל לעמידה בת

כמו כן . והתאמת תכנון הביסוס במידת הצורך המזמיןלרבות קבלת אישור  עמידתו בעומסי רוח
חפירה חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע , יצוק מבטון, המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה

בורגי היסוד , 30-יציקת בטון ב, נת תבניות עץהכנת והתק, שבירת אספלט במידת הצורך
מילוי , השחלת שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, הרכבת מסגרת, מתאימים והכנסתם

סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד 
ובמידות כמפורט ולפי  08.00.33יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום : יסוד בטון. וגובהו

 . תכנית פרט סטנדרטית
 

המחיר כולל אספקה ,המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנוסף :קרקעיים-כבלים תת
והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז 

אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז , ניגלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכ, ההדלקה
כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום : קרקעי-כבל תת. המדידה לפי מטר אורך. העמודים
  .פ כתב הכמויות"או כל כבל אחר ע/ו י"לפי ת N2XYקרקעית מסוג -להתקנה תת 08.00.19

 
תקנת כבל אספקה וה,המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנוסף :כבל נחושת שזור

 .בחתך כמפורט בכתב הכמויות 08.00.18נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום 
 

, המחיר כולל אספקה,המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנוסף :)פנסים(גופי תאורה 
כולל גם רשת . פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה, חיבור וכל הציוד והנורות לגופי תאורה, הרכבה, הובלה

וולט בתוך העמוד  -1000-ר ל"ממ N2XY 3*2.5כולל הספקה והתקנת כבל . מפלדה מגולוונת הגנה
כולל חיבורי החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט 

 .כבל חיבור לדרייבר ואביזרי התקנה וחיבור ,דרייבר מרוחק \ציוד  ההצתה  .בכניסת הכבל לפנס



 117 

 . ה לפי יחידההמדיד 
 

, המחיר כולל בסיס מפח,המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנוסף :מגשי אבטחה
.ז חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט"חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ, מהדקים

  
 . המדידה לפי יחידה

 
המחירים של כל ,וסףהמחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנ :עמודים וזרועות מפלדה

הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים 
' את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו, המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה

 .כולל צביעת העמודים והזרועות בגוון עליו יורה האדריכל
 עמודים רגילים 

 פולותזרועות יחידות וכ
 .שרשרת לדלת תא אביזרים

 
את , מחיר הזרועות כולל את התכנון,המחיר כולל את כל האמור במפרט המיוחד ובנוסף :זרועות

ואת בדיקת הזרועות , את הסימון, את הגלוון, את הצביעה, את הייצור, את האביזרים, הברגים
ובציון , )יחידה או כפולה(סוג  כשהזרועות ממוינות לפי, המדידה ביחידות. בהתאם לדרישות מפרט זה

  E).והבליטה   Hהגובה(האורך 
יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו ) 'פגיעות וכו, כגון שריטות(בזרועות ובבורגי היסוד , כל פגם בעמוד

 .ל"שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים הנ, בהתאם להוראות מפקח המזמין
 
 
 

  ,ל האמור במפרט המיוחד ובנוסףהמחיר כולל את כ :תאורה זמנית
. י הקבלן למשך כל תקופת העבודה"יותקן ויופעל בשלמות ע, אשר יסופק, מתקן תאורה זמנית

מתקן התאורה יפורק לאחר הפעלת התאורה הסופית או בשלב אחר של עבודות הסלילה ויותקן 
יפורק המתקן לאחר גמר עבודות הסלילה . מחדש לפי החלטת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל

או מפקח  המזמיןפ דרישות והנחיות "כל העבודה תבוצע בשלמות ע, ויפונה למחסני הקבלן
 .החשמל
 עבור שדה, על עמודי עץ' יח 1הפעלה  של מתקן תאורה זמני הכולל , חיבור, התקנה, אספקה

עמודי , יםעוגנ, או ביסודות הבטון/נייד מותקן בקרקע ו, ק"מ 1לפחות , יסוד בטון : כוללה  אחד
ת מדגמים "ג, מ בחתך הדרוש"כבלי תא', מ 5זרועות פלדה מגולוונות באורך עד , תמך

חיבור , ת"כבלי הזנה לג, קופסאות אבטחה, 250Wג "י המתכנן עם נורות נל"המאושרים ע
, במידת הצורך 25Aכולל אספקה והתקנה וחיבור של לוח תאורה זמני עד , המתקן למקור זרם

כולל (אספקה והתקנה של גנרטור במידת הצורך , ברת החשמל לחיבור זמניכולל תאום עם ח
כל הציוד ואביזרי העזר להתקנה ) דלק בכמות הדרושה לפעולה תקינה של מתקן התאורה

, ניתוקו עם גמר השימוש, י בודק מוסמך לפני הפעלה"כולל גם אישור ע. והפעלה בשלמות
כל זה למשך כל תקופת , ילה ובסוף השימושפירוק ופינוי כל האמור בתח, הרכבה, הובלה

הכל קומפלט בשלמות לפי תוכנית המחיר כולל העתקת עמודי תאורה זמנית לכל מקום , הביצוע
המחיר הינו קומפלט לשדה אחד לכל האמור לעיל לתקופה של  .בכל שלבי הביצוע ,  בכל מקום,

 )קלנדריים(חודש ימים 
 

, הכנות לחברת חשמל, תשתיות רמזורים, ניתהבהרה למפרטי ביצוע של תקשורת עירו
 עבודות עבור חברות התקשורת

, צינורות, בהיעדר הוראה אחרת יחולו ההנחיות המפורטות בפרק התאורה בכל הנוגע לחפירת תעלות
במפרט זה או במפרט חברות  נאמר אחרת/ אלא אם נכתב, לרבות אופני מדידה ותשלום כבלים ותאים

 .התשתית
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 תקשורת עירונית- ות תקשורת לסיבים אופטייםמפרט לתשתי
  

   :תיאור העבודה והיקפה
 

 :העבודה המתוארת במפרט זה כוללת
   

  .חציבות של תעלות בקרקע עבור צנרת תקשורת וכיסוין כולל בורות לתאי בקרה/ חפירות 
 .אספקה והנחה של צנרת פלסטית רציפה בין תאי הבקרה

 
עצמו את הזכות לבצע את תשתית התקשורת ביחד עם תשתית מובהר בזאת כי המזמין שומר ל

או דרישה לשיפוי כזה או אחר /תאורה ולא בחפירה נפרדת וכי לקבלן לא תהיה כל טענה ו/ החשמל
 .או לשינוי מחירי היחידה שבכתב הכמויות/ו

 .בלבדעבור חפירה משותפת יהא הקבלן זכאי לתוספת בסעיף בכתב הכמויות עבור הנחת הכבלים 
 

פ ההנחיות שבמפרט התאורה עם "מובהר בזאת כי החפירות הצנרת הכבלים והתאים יבוצעו ע
 :התוספות שכדלקמן

 
  :AS MADEתכניות עדות  

 .לעילהנחיות ' ר
  

   : תעלות חפירת
 

פ המפרט הכללי לפיתוח סלילה ואחזקה של "פ המפרט המיוחד לעיל וע"כל חפירת התעלות תהיה ע
פ "ע טיפוסי/לפי חתך תיאורטי ק חפירה"מעל כל הכלול בו ותימדד לפי  51.02ק עיריית ירושלים פר

 ,המתוכנן ובנוסף
 

 . או  בחציות כביש \מ במדרכות  ו"ס 110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק עד  
 

מידות עומק החפירה שבכתב הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום הסופי של הכביש או 
 . מ"ס 80 -שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מהמדרכה באופן 

 
 . מ"ס 60במקרה של חפירת תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב התעלה לא יעלה על 

 
 . אין הבדל בין חפירה לחציבה, חפירת תעלות, לצורך עבודה זו 

העפר או חציבה בכל סוגי /פירושה חפירה ו,בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה 
או אבני שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם ריפוד /או ריצוף ו/פירוק אספלט ו/והסלע כולל חיתוך

  .עד ראש התעלה והידוק' מילוי מצע סוג א, סרט סימון, חול
 

 . מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר הנחתה"ס 10החפירה תרופד בשכבה של  
 . יש להדק את החול

בעברית  "זהירות סיב אופטי" מוןיבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סמעל שכ
 .ובאנגלית

 . ו לפחות.ש.א.מוד א %97ק עד להשגת צפיפות של  ודיהחפירה והמילוי חוזר של 
 . פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית

 .ות לעיל חפירת תעלות תאורההנחי' ר CLSMמילוי חומר חוזר מחומר מובא או מצעים או 
    

ומחלקת תשתיות ,הגיחון , מקורות, ח"ח, בזק, לרבות והרשויות זמיןעל הקבלן לקבל אישור המ
  .לתוואי החפירה לפני הביצוע  'בעיריית ירושלים וכד

 
 . של צנרת תת קרקעית קיימתתוואי ומהלך , קיוםהקבלן לוודא  מחובתו ואחריותו של

כל וכי  על הקבלן ועליו בלבד תחולחריות לפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות האמובהר בזאת כי 
  .תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו

 
המתכנן ונציג מחלקת סיבים אופטיים בעיריית ירושלים לצנרת , זמיןעל הקבלן לקבל את אישורי המ

  .ויה שהניח לפני כס
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 'מחאישור אישור המזמין ועל הקבלן לקבל את בכל מקרה של חפירה משותפת לתאורה ותקשורת 
 .התאורה לפני הנחת צנרת ולפני כיסויה

. בלבד, מובהר בזאת כי בכל מקרה של חפירה משותפת לא תשולם חפירה פעמיים אלא פעם אחת
לא תהיה כל תוספת מחיר עבור . דעבור הצנרת הנוספת בחפירה ישולם עבור הצנרת בנפרד בלב

 .החפירה המשותפת
  

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים במחיר החפירה שבכתב הכמויות 
 . ולא ישולמו בנפרד

 
 

   :חומרים וציוד
 י מכון התקנים עם תו תקן"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע

 .תאיםמ
 

וכן לקבל אישור  זמיןעל הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המ
   .לרבות הצנרת, ת ירושליםיאגף תשתיות לסיבים אופטיים בעירי

 
בעירייה  סיבים אופטיים או מנהל תשתיות/או המתכנן ו/ו זמיןי המ"כל אביזר או חומר שיפסלו ע

 . יד ועל חשבונו י הקבלן מי"יוחלפו ע
 

  : הנחיות מפורטות לביצוע תשתיות לסיבים אופטיים
 

מסוג פוליאתלין  צינורותמ ו"מ 50בקוטר  11ע "מסוג פוליאתילן יק צינורותלאורך התוואי יונחו  
 .מ"מ 63בקוטר  13.5ע "יק

 .ובקווים ישרים בין תאי הבקרה  ללא מופותהצינורות יונחו בקטעים רציפים 
 .י הסימון בתכניות הביצוע"לביצוע עפ תצנרכמות ה

   
  :להנחת צנרתעקרוניות הנחיות 

  .לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים
  .הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות

סרטי הדבקה קשיחים במרחקים קבועים   4הצינורות יאוגדו לפני הנחתם בחפיר בקבוצות של עד 
  .כניותי המצוין בת"עפ

  .הצינורות יסופקו מגולגלים על תוף
  .עשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפהיי ,י המזמין"במידה ויאושרו ע, חיבורי צנרת

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

  :צנרתמפרט 
באמצעות לחץ אוויר ויהיו עמידים בלחץ אוויר פנימי , בנשיפה להשחלת כבלי תקשורת הצנרת תתאים

  +. 0.5/-0בר   10של 
 

בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר  ,U.V ,יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית צינורה
  .499י "בת

  .3.12סעיף  1531י "י ת"ללא גרימת פחיסה יהיה עפ, צינוררדיוס הכיפוף של ה
 

 –ומעטה כבל התקשורת אשר יושחל לא יהיה יותר מ  צינורך בין השטח הפנימי של המקדם החיכו
  .     1992 –מ     BELLOCORE "000356“בהתאם לנוהל  0.15

השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של  ציפוי שטח הפנים בשכבת 
  .ש בחומרי סיכהערך זה של מקדם החיכוך יושג ללא שימו. סילקון

 
ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של הצינור , בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי

  .3.6סעיף  – 1531י "י ת"עפ,לאורך שני סיבובים מהתוף 
 

מ העשוי מפוליפרופילן המותאם לכח משיכה "מ 8יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה  צינורותכל ה
  .ר השחלת כבלי תקשורתג המאפש"ק 700של 

 
 .ביחס לאורך הקנה במצב פריסה ישר %8חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של 
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  :לכל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים

 .י קוטרו החיצוני"סוג הקנה עפ
  כתובתו וסימנו המסחרי הרשום, שם היצרן

  .יעיריית ירושלים זהירות סיב אופט – HPDEצינור : המילים
 13.5ע "או יק/ו 11ע "מיון הקנה יק

 .מ"מ 4.6הצינור ועובי הדופן הנומינלי של  63או /ו 50הקוטר המינימלי  
  סיפרור שנת היצור ומנת היצור

  אורך הקנה בתוף
 

  :יכלול את הפרטים הבאים צינורהסימון על ה
  HPDEצינור : שם המוצר .ב או סימנו המסחרי הרשום, שם היצרן
  13.5ע "או יק/ו 11ע "ה  יקמיון הקנ

  מ "מ 63או /ו 50קוטר נומינלי של הקנה 
  .ו ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת היצור

  ספרור מנת היצור
 אורך רץ במטרים

  
  :יהיה כדלקמן צינורסדר הכיתוב על גבי ה

  סימון תו תקן
  מטר אורך רץ

  מנת היצור/שנת היצור 
 SN  HDPE/  11ע "יק 50 

  יצורקו 
  "עיריית ירושלים"לוגו עיריית ירושלים וכיתוב 

  "זהירות כבל סיב אופטי": כיתוב
  שם היצרן

  מ מקסימום"מ 7 – 5גודל הכיתוב יהיה בין 
ובעלי היתר לסמן בתו תקן לפי   ISO 9002 –כל המפעלים היצרנים חייבים להיות בעלי הסמכה ל 

  1.4.1.3 כמוגדר בסעיף HPDEצפיפות גבוהה  1531י "ת
  1531 י"י ת"עיריית ירושלים תבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ

 
 דגמי הצינורות

  :דגמי הצינורות יהיו מחברות הבאות
  של חברת פלסטרו גבת" אופטי פלקס"
  מ"של חברת דורה ליין ישראל בע" סיליקור"
  מ"פלסט בע. ש.של חברת א" מופחת חיכוך"
 
 

 :מופות/מחברי צנרת 
 

 . יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ולא יותר שימוש במחברי צנרת ינורותצה
 

 שאו נציג עיריית ירושלים ובתנאי שיעשה שימו/המתכנן ואו /המזמין והיתר חריג יינתן רק באישור 
 : או שווה ערך/במופות המתואמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו

 
  .ם לב כי במופות תמצאנה גומיותיש לשי. צבע שחור" פלסים"יצרן  " חבצלת"

  .מחבר שקוף" פלסאון"יצרן   ,דו כיווני
JACKMOON –  מופות  תקניות  –יצרן אמריקאי . 

 
  "AS MADE"  /עדותמיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה

 
  ")מוצצים"(אטמי צנרת 

, סתימת הצנרתי אטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול ו"כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע
 :או שווה ערך/כדוגמת המצוין ו

  



 121 

COMFIT –  מ  "מ 63מ או "מ 50שימוש בפקקי צנרת לקוטר 
  .אדום תוצרת פלסים –"המוצץ "צבע 

JACKMOON –  אטמי צנרת תיקניים  –יצרן אמריקאי.  
 

 . בשטח זמיןמנדרול בנוכחות המ/את האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל 
 

עודף חבל , מטר מכל צד של חיבור 2 – של כלאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה 
 . זה יחובר לצידו הפנימי של האטם

  
  : תאי מעבר וחיבור

 
  :תאי מעבר

  . טון 25עם תקרות לעומס , מ "ס 100התאים יהיו גליליים בקוטר 
 

 . מ"ס 50x50מ עם פתח כניסה "ס 60x60מידות המכסה 
 . מ "ס 12–גובה המכסה . מסגרת לריצוף+ המכסה יהיה מסוג פלדה יצוק בסיס 

 . המכסה יאפשר ביצוע התאמה לגובה הרצוי
  ."וולפמן"של " 66כרמל "ביטון דוגמת + י ברגים "לתקרה ע חוברהמכסה י

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

  .מ"ס 150 –לפי עומק החפירה אולם לא פחות מ 
 

מ  ועוד שני פתחים לצנרת "מ 50פתחים לצנרת בקוטר  9,בחוליה התחתונה יוכנו במפעל הבטון 
 .למעט צד המדרגות, הפתחים יבוצעו בשלושה צדדים.מ  "מ 63בקוטר 

 
  :בריכה/התקנת תא מעבר גלילי 

 . לעומק החפירההתא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם 
 

  .החיבור בין החוליות יבוטן  בדופן הפנימית והחיצונית
 

  .מ"ס 20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ותפוזר עליו שכבת חצץ בעובי 
  .כולל הרטבה והידוק, בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע דיפון בשכבות חול

 
  .ם לעילהתא ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצויני

 
   :תאי חיבור

 . בשלבי הביצוע  חברת התשתיתבהתאם להנחיות התשתית ביצוע תאי חיבור לחברות 
 

.  טון כולל הכנה לכניסת צנרת 25 תא החיבורים המלבני הינו יציקת בטון מלבנית המתואם לעומס עד
 .טון 25לעומס עד  498מיוצר לפי תקן ישראלי 

  
 ' מהודק של מצע סוג א החוליה המלבנית תונח על משטח

 . הרטבה והידוק: כוללהדיפון בשכבות חול בוצע בצמוד לדופן החיצוני של התא י
 . כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית

 . במרכז התא יבוצע בור ניקוז כולל סורג בטון
 . כולל רשת ברזל סטנדרטית  300 –רצפת התא תבוצע מבטון ב 

 שלושה חלקים יצוק מפלדה בתקן בזק ועם כיתובב, יסופק עם מכסה מלבני התא
 " .תקשורת עיריית ירושלים" 

  
   :תיאומים אישורים ובדיקות

 
  .ת ירושליםיהעבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם הפקוח מטעם מחלקת תשתיות תקשורת של עירי

 
ויתאם איתם את כל העבודות  יהבעירי תקשורתהעם תחילת העבודה יודיע הקבלן למח תשתיות 
 .שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת
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, הנחת מצעים, על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות

  .לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום . 'וכו, אספלט, אבני שפה
 

  .י חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה על הקבלן ובאחריותו לקבל היתר
 

מטעם עיריית או המפקח /המתכנן ואו /המזמין וי "בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע
    .דרשו על ידם יואינה פוטרת את הקבלן מביצוע התיקונים שיירושלים 

 
 .ם בנפרדולא ישולם עבורי היחידות השונות כל התיאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר

  
 :  תנאים מקומים

 
בכל מקום שיידרש על הקבלן לבדוק את כל התנאים הקשורים לביצוע העבודה ואת אפשרויות הביצוע 

 .בגבולות העבודה כאמור בפרק המוקדמות
בהגשת הצעתו רואים את הקבלן שלקח את בחשבון את כל הקשיים והבעיות שיכולים להיות בביצוע 

 .כזו או אחרת לא תתקבל עבודה זו וכי כל טענה
 

 :  אחריות
 

 זמיןי המתכנן והמ"י הרשויות והן ע"תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע
.  

  .ל "חודש מתאריך הנ 24תקופת האחריות היא  
 

  .הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק 
 

תקופת . י הקבלן מייד ועל חשבונו"המתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף עכל חלק מ
  .חודשים מיום ההחלפה  24האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 

 
 . שא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריותיהקבלן י

   
   :אופני מדידה ותשלום

 
 ,י מדידה ותשלום בפרק התאורה ובנוסףאופנ' ר
 

 , שאריות או חומרים שנפסלו, העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת
 

  .קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה -מדידת הקווים התת
 

רושים התקנה וחבור ואת כל העבודות וחומרי העזר הד, ספקהאהכמויות כוללים  כתבהמחירים שב
  .השלמת העבודהביצוע ול

או חציבה של /חפירה ו, או אבני שפה קיימים/או מדרכה ו/פירוק אספלט ו/חפירה כולל חיתוך מחיר
  . כיסוי והידוק , מילוי מצע סוג א ,סרטי סימון, ריפוד חול, תעלה

 
יאושר ידה ובממופות חיבור , חבל המשיכה , י דרישות המפרט"מחירי הצנרת  כוללים את הצינור עפ

/ כיסויהלפני  מנדרול/ בדיקת הצנרת והעברת המושחל, איגוד הצנרת לפני הנחתה , השימוש בהן
 .ועודפי חבל משיכה לקשירת האטמים מסירתה

 
מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את תשתית התקשורת ביחד עם תשתית  

או דרישה לשיפוי כזה או אחר /תהיה כל טענה ותאורה ולא בחפירה נפרדת וכי לקבלן לא / החשמל
 .או לשינוי מחירי היחידה שבכתב הכמויות/ו

 .עבור חפירה משותפת יהא הקבלן זכאי לתוספת בסעיף בכתב הכמויות עבור הנחת הכבלים בלבד
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   עבודות תשתית לרמזורים ובקרה
  

ובפרט , ה של עירית ירושליםסלילה ואחזק, העבודות יבוצעו על פי המפרט הכללי לעבודות פיתוח
המפרט הכללי להצבה ואחזקה של רמזורים כולל העדכונים פ "וע עבודות רמזורים ובקרה 51.11לפרק 

כולל עדכונים ) מהדורה אחרונה(הנחיות לשילוב גלאים ברמזורים פ "וכן ע )1993,משרד התחבורה (
 ).  1986,משרד התחבורה (
 

  .רה יתבצעו במקביל לעבודות שייעשו על ידי קבלן הרמזוריםעבודות הנחת התשתית לרמזורים ובק
 

כמו כן . על הקבלן מוטלת האחריות להכיר את המצב הקיים בשטח כדי למנוע פגיעה במערכת קיימת
מוטלת עליו האחריות להמשך הפעולה התקינה של מערכת הרמזורים בצומת בו מערכת הרמזורים 

  .)כולל מערכת גלאי רכב תקינה(פעילה 
 

במידה ועבודות הקבלן יגרמו . אחריות הקבלן כוללת את שלמות החיבור של הרמזור למרכז הבקרה
  .לנתק בין מרכז הבקרה לבין הרמזור על הקבלן יהיה לפעול מיידית לתיקון התקלה

 
כבלי חשמל וחיבורים ייעשה על ידי , העתקת רכיבי רמזור לצורך עבודות הקבלן כגון עמודי רמזור

  .מזורים בתיאום עם הקבלן הראשיקבלן הר
 

פ ההנחיות שבמפרט התאורה עם "הכבלים והתאים יבוצעו ע ,הצנרת ,מובהר בזאת כי החפירות
 :התוספות שכדלקמן

 
 :בין היתר, יכללוהעבודות 

  
  .רות להנחת השרווליםיחפ •
 חיבור, חיבור לתאי בזק, שוחות רמזורים חדשות, הנחת שרוולים בין שוחות קיימות •

 .'דמולטיטבולר וכל
  .הקיימת הוספת צנרת למערכת שרוולים קיימת ופעילה באופן שלא יפגע תפקוד המערכת •
  .התשתית תיאום עם קבלן הרמזורים השחלת כבלים בצנרת במקביל להמשך עבודות •
  .ניקוי צנרת קיימת כולל השחלה או שמירה על חוט משיכה בתוך הצנרת •
 .  וניקוייםפתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים  •

   
  תשתית צנרת רמזורים

 
 . זמיןכל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יובאו לאתר טרם תחילתה ויוצגו לאישור המ

 
  .זמיןמכסים שלא אושרו על ידי המ/תאים/אין להניח צנרת

 
 . זמיןעל ידי המשל הקבלן ויאושרו סימון מהלך הצנרת ומיקום התאים יעשה על פי סימון בשטח 

 
 .ן למקם תאים וצנרת על פי התכניותאי

 
 . של התשתית וקבלה סופית שלבי עצירה ואישור, בדיקות במהלך העבודה

 שלבי עצירה וקבלת אישור המזמין
 

  סימון תוואי חפירה ותאים בשטח •
 .  בגמר חפירת התעלה •
 .  לפני הנחתם, עם הבאת חומרים לאתר •
 .  לפני כיסוי החפירה •
  .בכל סוגי  צינורות" מנדריל"ריצוף תבוצע בדיקה סופית  הכוללת בדיקת /לפני תיקוני אספלט •
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  :זמיןבדיקות מדגמיות שיבוצעו על פי דרישת המ
 .י הקבלן"להתאמת הצנרת המסופקת ע 1531י "פ ת"מעבדה מוסמכת עבדיקת  •
  .Bar 10בדיקת לחץ אויר בצינורות בלחץ של  •

 
 . זמיןאחרת שידרוש המבדיקות אלה יבוצעו בנוסף לכל בדיקה 

 .יבוצעו על חשבון הקבלןדיקות אלו ב
 

   או חציבת תעלות להנחת צינורות/חפירה ו
 

או הכללי של / של המפרט המיוחד ו 51.01פ פרק "קודם החפירה יבוצעו כאמור לעיל ועעבודות הכנה 
  עיריית ירושלים

 
כללי לפיתוח סלילה ואחזקה של פ המפרט ה"פ המפרט המיוחד לעיל וע"כל חפירת התעלות תהיה ע

פ "ע טיפוסי/לפי חתך תיאורטי ק חפירה"מעל כל הכלול בו ותימדד לפי  51.02עיריית ירושלים פרק 
  ,המתוכנן ובנוסף

 
 'מחאישור אישור המזמין ועל הקבלן לקבל את בכל מקרה של חפירה משותפת לתאורה ותקשורת 

 .התאורה לפני הנחת צנרת ולפני כיסויה
. בלבד, בזאת כי בכל מקרה של חפירה משותפת לא תשולם חפירה פעמיים אלא פעם אחת מובהר

לא תהיה כל תוספת מחיר עבור . עבור הצנרת הנוספת בחפירה ישולם עבור הצנרת בנפרד בלבד
 .החפירה המשותפת

 
 . שיפוע אחיד לכל ארכהבהחפירה  וודא כיהנחת הצנרת יש ל לפני

  
   תםהנחאופן צינורות וסוגי ה

   סוגי הצינורות
 טר ובק, מפוליאתילן להתקנה תת קרקעית, צינורות עבור תשתיות בקרת תנועה

 וגם על פי דרישות בזק לפי הגדרה  1531המיוצרים על פי תקן ישראלי , מ"מ 75
 הצינורות יסומנו בלוגו. כולל מצמדים אבזרי חיבור ואבזרי איטום, ל"לצינורת כנ 7002

   ".ת ירושליםיעירי"
  :הסימון על הצינור יכלול

  .סימון תו תקן •
  .במטרים, סימון אורך רץ •
  שנת ומנת היצור •
 .SN 32/13.5 ע"יק   HDPE 75  : 
  פרטי קו היצור •
  .בקרת רמזורים" עירית ירושלים: "לוגו •
  היצרןשם  •

 
  .מ גובה אות"מ 5גודל הכיתוב יהיה לא פחות מ 

 ם שקיבלו אישור מתאים מחברת יאושרו צינורות המיוצרים על ידי יצרני
 .הקבלן להמציא אישור זהחובת ואחריות " בזק"
  

   רמזורים ובקרה, הנחת צנרת תקשורת
 .  מ"ס 10התעלה תרופד לכל ארכה בחול ים בעובי 

 .  יחוברו עם אטמים 4" צינורות
ורות יונחו כך הצינ. מ"ס 10צינורות יונחו על שכבת החול ויכוסו בכל היקפם בשכבת חול ים בעובי 

 .מ"ס 10 -משכבת החצץ בתא יהיה לא קטן מ ) תחתיתו(שגובה הצינור התחתון 
   

  : צינורות מפואתילן קשיח לרמזורים ולתקשורת
  .יסופקו מגולגלים על תוף

  .הצינורות יורדו מהתוף תוך כדי הסעת התוף לאורך החפירה
  .הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבויות

  .ת הצינורות לקבוצה באמצעות סרט דביקיש לאגד א
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חומרים ואביזרים של טכנולוגיה ובאמצעות , בלבד זמיןהשימוש בחיבורי צינורות יהיה באישור המ
  .יצרן הצנרת בלבד

 . זמיןשימוש בשרוולים מוליכים יהיה על פי אישור המ
 .  יםבכמות ובקוטר המתאימה למספר הצינורות המושחל PVCהשרוולים יהיו מצנרת 

  .מ "מ 8ילון בקוטר ימנמשיכה יושחל חבל , קיים למעט אילו שבהם הכבל, בכל הצינורות
   

 .  מילוי חוזר ותיקון שטח מדרכה וכביש
 מילוי חוזר של חפירות  

יבוצע מילוי חוזר של התעלה על פי ) ראה להלן(בתום הנחת הצנרת וחיבור הצינורות ותאי הביקורת 
   51.02פרק , המפרט הכללי

ובהתאם לסוג , סעה ויהיה עבור שטחי מדרכה או עבור שטחי כבישיהמילוי יבוצע עד גובה תחתית המ
 .  סעהיהמדרכה או המ

מ מפני השטח בו מבוצעת החפירה יונח סרט סימון מפלסטיק בצבע "ס 50מ ובעומק "ס 10בעומק 
  ." יזהירות סיב אופט": מ"ס 10צהוב ועליו מודפס באותיות שחורות בגובה 

 )  כביש או מדרכה(על פי סוגו  ק של המילוי הנדרשהעבודה כוללת כבישה והידו
 

 עבודות ריצוף ואספלט  
 , של עיריית ירושלים הכלליאו / המיוחד ועבודות אספלט במדרכות ובכביש יבוצעו על פי המפרט 

 
עבודות . 40.04פרק  ,של עיריית ירושלים הכלליאו / המיוחד ועבודות ריצוף יבוצעו על פי המפרט 

 .  שפורק, מכל סוג, אלה כוללות החזרת ריצוף
 

מ משני צידי החפירה לצורך חיבור טוב עם "ס 50תיקון מדרכה מרוצפת כולל פירוק פס נוסף ברוחב 
  .הריצוף יבוצע בכל רוחב הפירוק. ריצוף קיים

   
   תאי ביקורת ומכסים

 
 ".  תו תקן"כל התאים וחלקיהם ישאו סימון 

 
מ או  "ס 60בקוטר פנימי של , 658י "בהתאם לת, התאים יהיו מבטון טרום: 80או  60תאים בקוטר 

, מ"ס 100יהיה מחוליות טרומיות שגובהן עד  60 -תא המסומן בתכניות כ. מ נושאי תו תקן"ס 80
בה החוליות יונחו כך שגו. מ"ס 50כל אחת בגובה , יהיה משתי חוליות 80 –תא המסומן בתכניות כ 

 .  מ"ס 10 -תחתית הצינור התחתון משכבת החצץ בתחתית התא לא יהיה קטן מ 
 

מ נושאי "ס 100בקוטר פנימי של , 658י "בהתאם לת, יהיה מחוליות  מבטון טרום: 100תא בקוטר 
התא יבנה מחוליות טרומיות . מדרכה/מ מפני הכביש"ס 250עומק תחתית התא יהיה עד . תו תקן

 .  בהתאם
או שווה ערך  MK-80-100"וולפמן "כדוגמת , תותקן בראש התא חוליה קונית, דרשבהתאם לנ

 . מאושר
 .  הן ימ בינ"ס 33מדרגות מדרך מפלדה מצופה פלסטיק במרווח של יותקנו בכל חוליה 

 
 טון בשוליים או  25או , טון במדרכה 12.5(לעומס  489י  "בהתאם לתמכסים יהיו  :מכסים

 60יהיה קוטר הפתח במכסה לפחות   -מ "ס 50מכסה לתאים בקוטר מעל פתח ה). טון בכביש 40
 . מ"ס

ההתאמה לגובה הסופי של הכביש . הגבהת צווארון ותקרה, טבעת, כולל פקק, מכסי כביש יהיו מיצקת
 . הפרטיםהנחיות המפרט ואו המדרכה תהיה על פי 

 
 או שווה ערך מאושר  MTM-75-B50-דגם  " וולפמן"יהיו כדוגמת  60המכסים לתאים בקוטר 

 
 . 466י "בהתאם לתיהיו  A1תאי דגם : רמזורים מבטון מזוין/תאים לתקשורת

 . והקבלן ימציא אישור בהתאם, "בזק"התאים  יסופקו על ידי יצרן המאושר לצורך זה על ידי חברת 
 . עומק התא ומספר הפתחים לצנרת על פי המצוין בכתבי הכמויות ובתכניות

 -עירית ירושלים ": אך ביצקת יוטבע, מכסים יהיו כמו עבור תאי בזק. לא רצפהליהיו התאים 
. מ"ס 5אותיות בגובה  20מ או  לוגו אחר על פי דרישת המזמין של עד "ס 5דלה ובאות שג "רמזורים
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זיון , מ"ס 50ביצוע המכסים על פי פרט בזק כולל הגבהה של עד . הלוגו יהיה על כל חלקי המכסה
 . ות כנדרשביטון והתאמ

  
   ביצוע תאי ביקורת

 .  מעבר לפני החוליה הפנימיים, מ לתוך התא"ס 15הצינורות יבלטו 
 

. הנחת התא יש להכין פתח מתאים בחוליות התאים עבור כניסת הצינורות בהתאם למספרם לפני
 .  תבוצע רק על ידי חיתוך בכלי חשמלי עבודה זו 

 
יש להקפיד על חדירת הבטון לכל . ידו החיצוני של התאאזור חדירת הצנרת לתא יאטם בבטון מצ

 .  שבין הצינורות ופני התא החיצוניים החללים
 

 '  .פני התא הפנימיים יהיו חלקים וינוקו מכל שאריות בטון טיט וכו
 

 .  מ"ס 10תחתית התא תרופד בשכבת חצץ בעובי 
 

בעומק שעל פי הפרטים שתקיף את ) 20 -ב(יש לצקת חגורת בטון  -תאים המותקנים במדרכת אספלט 
 .  מ עבור האספלט"ס 3בהיקף הטבעת החיצוני יש לצקת פחות . המכסה ואת חולית התא

 
מ "ס 10אלא שחגורת הבטון מקיפה את הטבעת ברוחב , ל"כנ -תאים המותקנים במדרכה מרוצפת 

 .  בגובה שיאפשר הנחת הריצוף עד לשולי המכסה, לפחות
  .על פי הפרטים ובהתאם לסוג התא -ן או גינו/בשולי כביש ו

   
 

   אופני מדידה ותכולת מחירים
 

פ "וע סלילה ואחזקה של עירית ירושלים, אופני מדידה ותשלום הם על פי המפרט לעבודות פיתוח
 ,אופני המדידה של פרק התאורה לעיל ובנוסף

 
  .א ישולם בנפרדולפתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים כלול במחיר היחידות 

 
  :חפירה לצנרת 

פ המפרט הכללי לפיתוח סלילה ואחזקה של "פ המפרט המיוחד לעיל וע"כל חפירת התעלות תהיה ע
פ "ע טיפוסי/לפי חתך תיאורטי ק חפירה"מעל כל הכלול בו ותימדד לפי  51.02עיריית ירושלים פרק 

  ,המתוכנן ובנוסף
 

 'מחאישור אישור המזמין ועל הקבלן לקבל את שורת בכל מקרה של חפירה משותפת לתאורה ותק
 .התאורה לפני הנחת צנרת ולפני כיסויה

. בלבד, מובהר בזאת כי בכל מקרה של חפירה משותפת לא תשולם חפירה פעמיים אלא פעם אחת
לא תהיה כל תוספת מחיר עבור . עבור הצנרת הנוספת בחפירה ישולם עבור הצנרת בנפרד בלבד

 .תהחפירה המשותפ
   1-04-11-51המחיר כולל גם כל העבודות על  פי סעיף 

 
חוט , )מופות(ר והאיטום הנדרשים זרי החיבויאבכל את  תכוללו לפי מטר אורךתשולם לפי צנרת 

 .ריפוד החול לכל כמות צינורותומשיכה 
 

ודה על עד לקבלת העב,  דרשיהמחיר כולל בדיקות מנדריל  שתבוצע על ידי הקבלן בכל הקנים ככל שי
  .זמיןידי המ

 
מילוי חוזר וכבישה במידות הנדרשות , כולל חפירה, על פי סוג התא, יחידה: תאים מדידה ותשלום

  . פרטיםמפרט וההעבודה בשלמותה על פי ה להתקנתו וביצוע 
   עבודות הכנה לחברת חשמל

 
העבודה הכללית  בזאת לקבלן כי בחלק מהעבודות ישולבו עבודות חברת החשמל בתוך תכולתמובהר 

לביצוע הכוללות העתקות וביצוע של תוואי חדש כאשר הקבלן יבצע את ההכנות עבור חברת החשמל 
 .והם יבצעו את עבודות הכבילה
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בכל מקרה כזה מחובתו ואחריותו של הקבלן לתאם לתזמן ולבצע את ההכנות ולאפשר ולתזמן את 
 .ביצוע הכבילה

לביצוע העבודות  י חברת החשמל"עלקחת קבלן מאושר קבלן יידרש הו ייתכן לצורך ביצוע ההכנות
 . י כל המפרטים וההנחיות שיידרשו על ידה"ולבצע את העבודות עפ

שומרת לעצמה את הזכות להפעיל קבלן מטעמה בשטח בזמן  ברת החשמלחמובהר בזאת כי , בנוסף
 . העבודות

 .הפרויקטז של "קבלן הפרויקט יתאם את כניסתם ויהיה אחראי לשלבם בלו
ותשולם לקבלן שבפרק המוקדמות " קבלנים אחרים" יחולו ההוראות בפרקהאמור לעיל  עבור

 .ללא כל תוספת או שיפוי נוסףפ המנגנון המתואר שם "תוספת ע
  

   :כללי
   .הקבלןת הכנה לחברת חשמל במסגרת עבודות תשתיני המפרט המיוחד להלן מתייחס לבצוע מתק

 :  ותקניםמפרטים , תקנות,חוקים 
  .ותקנותיו העדכניות  1954ד  "חוק החשמל תשי

 . מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות "הוראות חברת החשמל לישראל בע
 ' הארקות יסוד וכו ,תאי בקרה , סימון, צנרת, כל הפרקים הרלוונטים בנושאי חפירות

  . בהוצאת משרד הביטחון 08.במפרט הכללי  לעבודות חשמל מס 
 . טכני המיוחד  רשימת הכמויות והתכניותהמפרט ה

 
 .נ"מב או/וג "מהעבודות עבור חברת החשמל תהיינה עבודות ב

כולל ,מחושמלים \על הקבלן להביא בחשבון כי תיתכן עבודה זהירה בקרבת כבלים קיימים ופעילים 
  .הנחת תשתיות וחיבורם ,חפירות 

מונה והמ זמיןהשונים הקבלן יידע את המ בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים
 .לפסוק לפי שיקול דעתו ושיקול דעת המתכנן י "מטעם חח

   
 . סתירה בין הדרישות במפרטים השונים לא תהווה עילה להפסקת העבודה או לתשלום חריג

 
   :תאור העבודה והיקפה

  :בין היתר, העבודות להם יידרש הקבלן 
  .)ב"חל(ועבודות מתח נמוך וחיבורים לבתים  ח גבוה של חברת חשמלחפירה וצנרת הכנה לתשתיות מת

 
 .ובשלבים בכפוף להתקדמות העבודות תבוצע בקטעיםו ייתכןהעבודה מובהר בזאת כי 

 . להתארגן בהתאם על הקבלן
 . תכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלותיי ,כמוכן

 . ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת, בקטעים ,עבור עבודות בשלבים
 . השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד היחידה ימחיר /בהצעת הקבלן כלולות בל "העבודות הנ

 
פ "מתח נמוך  של חברת חשמל יבוצעו בפיקוח של חברת חשמל וע\בודות ההכנה עבור רשת מתח גבוהע

 . כללי העבודה של חברת חשמל 
מחויב להזמין את הפיקוח של חברת חשמל בכל קטע עבודות ולתאם עם חברת חשמל מועדי הקבלן 

 . הכבלים שלהםשל ביצוע חפירה בהתאם לתכנית ביצוע 
כתוצאה מהערות  תוספת כלשהיאכלול במחיר העבודה ולא תתקבל טענה לתשלום  ,האמור לעיל

  .ז מול חברת חשמל"חברת חשמל או חוסר תיאום ביצוע ולו
 

י חשמלאים מורשים "התשתית מיועדת להובלת חשמל בזרם גבוה ובמתח גבוה  ולכן העבודה תבוצע ע
 .בלבד ובפיקוחו ובאחריותו של חשמלאי בעל רישיון מהנדס

 
 הקבלן ובמחיריבהצעת השימוש בבעלי מקצוע מתאימים לביצוע עבודות החשמל לעיל כלולות 

  נפרדהיחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם ב
 

למסור לקבלן לבצוע רק חלק מהעבודה , המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים
  .המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות 
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  :AS MADE  תכניות עדות
 

  . בגמר ביצוע העבודה יסמן הקבלן את כל השינויים ביחס לתכנון המקורי ויכין תכניות עדות •
   CDג "קובץ אוטוקאד ע+ התכניות יימסרו למזמין בשלושה עותקים  •
  הקבלן יחתום על תכניות העדות  •

 
ומסירת החומר למזמין כלולה במחיר העבודה ולא פ נהלי חברת החשמל "עהכנת תכניות עדות 

 .ישולם עבורה בנפרד
  

  :הכנות לחברת חשמל 
לביצוע תשתית עבור חברת  החשמל להנחת צנרת  דרישות טכניות ואחרות ותמגדיר הנחיות אילו

  .חברת החשמל וביצוע  תאי מעבר עבור כבלי
 

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי הבטיחות המקובלים 
 . והמתאימים לביצוע עבודות תשתית חברת החשמל  מסוג החפירה הנדרש

 
 . מה את הזכות לבצע את העבודות באמצעות קבלן מטעמה חברת חשמל שומרת לעצ, כאמור לעיל

במקרה בו תבוצע החפירה על ידי חברת החשמל הקבלן אחראי לתאום מועדי הכניסה והיציאה של 
 .חברת החשמל לביצוע ההעתקות

 
הקיימים לפני ביצוע  ה הכבליםהקבלן יבצע בורות גישוש ויכין תוכנית מדידה של מיקום וגוב

 .העבודות
 

ביצוע הדרך , והתיאומים הנדרשים עם חברת החשמלאת העיכובים   מראשבחשבון הקבלן לקחת על 
  . במקטעים עם שלבי הביצוע והעיכובים בביצוע עבודות חברת חשמל

 
בין , רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודותזמין או המ/מפקח מטעם חברת החשמל  ו

האחרות של ות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות צע את ההוראבראשיתן ובין במהלכן והקבלן חייב לב
 . זה הסכם/ הקבלן לפי מפרט

 
ולפי תכנון  ואישור של חברת החשמל , י ההיתרים והרישיונות שקיבל  מהרשויות"על הקבלן לעבוד עפ

מונה מטעם יש לעדכן את הרשות  המתאימה ואת המ, כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה
 . ולקבל אישור בכתב לביצוע השינוי מל ואת המזמיןחברת החש

 
 . קיימים קווים ומתקנים תת קרקעייםהעבודה ייתכן ובשטח  כי תשומת לב הקבלןל

 .  ל יהיה על חשבון הקבלן"כל נזק שייגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ
 

כלולות , ל"ונות הנהתעודות והרישי, כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים
 .היחידה השונים בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת 

 
והיא רשאית להורות , חברת  החשמל  רשאית  לקבוע  את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות

לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר ללא תוספת תשלום  עבור העברת 
 .  לרבות התארגנות מחדש, קום למקוםהכלים ממ

 
ומובהר  או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת/ובוא בתביעות כספיות בגלל עיכוב הקבלן לא י

 .ל"בזאת שלא ישולם כל שיפוי או תוספת בגין הנ
 

 ,שאלא אם כן מצוין במפור, ניסוי והפעלה, בדיקה, חיבורים, התקנה, כל הסעיפים כוללים אספקה
 . תאחר
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  חפירה
 : הכנות בשטח לפני ובסמוך לעבודות החפירהיש לבצע 

 
 . תוואי החפירות שלסימון 

 
 סריקה עם ,בעזרת מפות של התשתיות הקיימותקרקעיים -שולים הנראים לעין והתתאיתור כל המכ

יות וסימון חציות או קירבה לתשת וחברות תשתית איסוף מידע בירורים עם נציגי רשויות, גלאים
 . אחרות על התוואי

 
קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת  :הערכות לחפירות גישוש 

לוודא מיקום תשתית קיימת ועל מנת לא להזיק לתשתיות אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או 
 . בסביבה

 
היחידות השונות  הקבלן ובמחיריצעת בהולא ישולמו בנפרד וכלולות ימדדו לא יגישוש החפירות 

 . הבהרות בפרק המוקדמות' ר. שבכתב הכמויות
 

ולסלק כל מכשול ניידים ונייחים היכולים לעכב את  באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים
צמחיה ותכסית המפריעים  בשלמותם ,תמרורים,מרצפות , י אבני שפה יש להסיר .מהלך העבודה

 . לביצוע העבודה
 

 . או המשטרה/י העירייה  ו"הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע
 

יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות ובהפרעה , חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה
 .לית לסביבה ולעוברי אורחאמינימ

 
באבן לן יחליף הקבלן את האבן או עבודות הקב/נפגעו כתוצאה מהחפירה ושפה  ניאבבכל מקום שבו 

 .נושה על חשבושפה זהה חד
 

 .  זמיןי המפרט ובהתאם להנחיות המ"ועפ, עבודות החפירה יבוצעו בקטעים
 

 . ולאחריה חפירה פתוחה לפני סיום העבודהיותר להשאיר לא 
 

ת או י הרשויו"שפיכה מאושר עביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום לאחר 
 . יש לנקות את השטח, כמו כן. במקוםאין לפזרן , לכל מטרה אחרת כך שלא יהיו סכנה בטיחותי

 
י גורמי העירייה והנחיות "כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע יישום וביצוע כלהקבלן אחראי ל

 . פ כל דין"וע המשטרה
 

 . כבלים עם מינימום כיפופים /תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות
 

 . יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים על  הצנרת .שינויי התוואי לא יהיו חד
 .החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים

 . זמיןיבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המ
 

לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות , איאחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התווב
 . הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות

 
לשמר ולקבע את כמו כן באחריותו ובאחריות הקבלן הקבלן מודד י "ע בוצעסימון תוואי החפירה י

 . לכל אורך תקופת העבודה הסימונים
 

פור הקבלן במשנה זהירות בטווח המוגדר תשתיות אחרות יח/ במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות
הנחיותיהם והנחיות החפירה משני צדי המכשול ויפעל לפי לביצוע  חברת התשתית/ י גורם מאשר"ע

  .המפרט
 

 . או למקום פינוי אחר כלולים במחיר החפירה/או פינוי החומר החפור לתעלה ו/החזרת ו
 

 . ח בתעלהרוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להני
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הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהתעלה נקייה 
 . היכולים לפגוע בצנרת מעצמים שונים

ששלבי העבודה הקודמים  זמיןהקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמ
 . י המפרט"בוצעו עפ

 
 .מ לפחות"ס 30ל ים בעובי של מעל הצינורות ימולא שכבת חו

 . לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט סימון באמצע התעלה לאורך כל החפירה
 

בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה ובין אם , מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה
דרישות ובהתאם  ל, תעשה בשלבים תוך כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, הוחזרה אדמה מקומית

 .זמיןאו של המ/הרשויות השונות ו
  

או לפי /מפני השטח הסופיים ו מ"ס 100עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות  
 . זמיןהנחיית המ

 
ןלבטש את פני חדים  עצמיםמ יש לנקות את התעלה מ"ס 5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה 

 . צנרתהלפני  הנחת החפיר 
 

עליון מעל הצנרת לאחר ה הצינורמ מעל "ס 30ימלא הקבלן חול בגובה , הכבלים והצנרת לאחר הנחת
 . מ ועליו להניח סרט סימון בגובה אחיד               "ס 20מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של 

 
 . מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע

 . ויחזיר את השטח לקדמותו המתאימה לפי סוג הקרקעת של  הקבלן יבצע הרטבה והידוק עד לצפיפו
 

היחידות לביצוע העבודה ולא  הקבלן ובמחיריבהצעת תמורתם כלולה לעיל  המפורטותכל העבודות 
 .ישולמו בנפרד

  
    צנרת

 
 :צינורות לחברת החשמל

גמישה מסוג  או צנרת/ו 8"או  4"או  6"הצינורות לחברת החשמל יהיו מטיפוס פלסטי קשיח כבד 
 .י או כפי המופיע בתכניות"בהתאם לדרישות חח 8מ דרג "מ 225פקסגול בקוטר "

י באחריות הקבלן "פ החלטת חח"פ החלטת המזמין או ע"ע,י "י חח"בכל מקרה שהצנרת תסופק ע
 . י להוביל אותה לשטח ולהניח אותה כפי המתוכנן"יהיה למשוך את הצנרת ממחסני חח

 . מ"מ 8חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  הצינורות יסופקו עם
 

הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או , יש לשמור בזמן העמסה :הובלה 
 . מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ

 
ובעלי היתר  ISO 9001:2000כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  :בדיקות איכות

 .  1531י "לפי ת לסמן תקן
 

   :התקנת צינורות
 . מעוך או חתוך בחלקו, בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע

 עצמים חדים ולבטש את הקרקע לפני הנחתםיש לנקות את התעלה מאבנים או 
  זמיןאין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המ

 .  י מחברים תקינים"יתבצעו ע, מלי חברת החש"במידה ויאושרו לביצוע ע, החיבורים
 יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת הצינורות 

 . ת הכבליםצנרת כהכנה להשחלל הלבצע בדיקלוודא כי הצנרת נקייה ו יש
חוט  מ העשויים      מפוליפרופילן"מ 8כל הצינורות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  

   .יכה כלול במחיר הצינורהמש
 . למניעת כניסת חול ואבנים, קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה 

 . הקרקע   מ מעל לפני   "ס 20 -הסימון ימוקם כ. יש לאטום את קצה הצינור ולסמן את הצינור
 .  תוכניתהמטר ולפי  2 -ל 5.1 שבין  בעומקהוא  צנרתעומק טיפוסי של הנחת ה
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   :ים ובדיקותתאומים אישור
 

ויתאם את כל  חברת החשמל ולמזמין הממונה מטעםעם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח 
  .העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת

 
באחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודה באזורים השונים ובהתאם לתנאי הביצוע בכל אזור כולל 

תאום גבהים מול עבודות פיתוח , כניסת צנרת לתחנות מיישרים, שילוב העבודה בתחום תחנות נוסעים
תאום עבודות חיבור צנרת לצרכני משנה , תאום עבודות ושלבי ביצוע במעבר צמתים, ותשתית מסילה 

 .'מזור והכנות נדרשות לשם כך וכדר/כניסות צנרת לעמודי קטינרי, לאורך התוואי
זמין או המ/המתכנן ואו /הקבלן וי "במקום בדיקה עאינן באות  וחברות התשתית בדיקות הרשויות

  .התיקונים שידרשוואינה פוטרת את הקבלן מבצוע 
 

  .במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד /בהצעת הקבלןכל התאומים והבדיקות לעיל כלולים 
 

   :מסירות התשתית 
 

 . ח מנדריל עבור כל קטע וקטע "לקראת המסירה יכין הקבלן דו
 . בהתאם למספורם בתכנית  צנרתיכלול רשימת הח "הדו
 .מהנדס בודק חיצוני ערך בנוכחותיח יכלול תוצאות בדיקת הצנרת שת"הדו

  . הקבלן יגיש את שם הבודק לאישור לפני ביצוע הבדיקות
י התקנת "בדיקת מנדריל תכלול העברת משחולת בקוטר מתאים דרך כל הצינורות וסיום הבדיקה ע

  .צנרת שנבדקהפקקים בקצוות ה
  .  x\y\zעם סימון  DWGכולל קובץ .הקבלן יגיש דוח מדידת עומק של כל הצנרת בחציות 

 לרבותמסירת התשתית וכל ההכנות המתוארות לעיל כלולות במחיר העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד 
 .התשלום לבודק

 
   :מדידה ומחירים

 
מדידת , שאריות או חומרים שנפסלו, פחת העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור

  .הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה 
 

, תכניות,התקנה וחבור ואת כל העבודות ,אחסנה ,הובלה , הכמויות כוללים אספקה כתבהמחירים שב
  .אישורים וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה 

 
או /חפירה ו, או אבני שפה קיימים/או מדרכה ו/פרוק אספלט ו/ךחיתוניסור חפירה כולל ה מחיר

חוזר מחומר מילוי , מדידות, עיגוןמוטות , מחזיקי מרחק, סרטי סימון, ריפוד חול, חציבה של תעלה
 מקומי 

 
יאושר במידה ו, מופות חיבור, חבל המשיכה , י דרישות המפרט"מחירי הצנרת  כוללים את הצינור עפ

מנדריל לפני מסירתה / בדיקת הצנרת והעברת המושחל, תה גוד הצנרת לפני הנחאי, בהןהשימוש 
  .ופקקים תקנים לאטימת הצנרת, עודפי חבל משיכה לקשירת האטמים

 
התשלום . יבוצעו לכל רוחב התעלה שנחפרה -שיקומים ,  הידוק, המילוי, חציבה/עבודות החפירה

  . לפי חתך תיאורטי בלבד יהיה
 

בחומר נברר או במצעים ,ר בחומר מוחז, בנטונייט, צמנט, עבודות המילוי בחול כי, מודגש בזה
יבוצעו לכל רוחב התעלות והבורות שנחפרו ולא רק , ל"הבטונים  והשיקומים הנ, ההידוק למיניהם

 .תשולם שום תוספת עבור הכרוך בכךלא . לרוחב התיאורטי
 

היה אך יתשלום ה', וכו מילוי תעלות, בת תעלותחצי/ פירתח כגוןלפי נפח היה ל מקרה בו התשלום יבכ
  .בפועל ה יאורטי ולא לפי רוחב התעלה שנחפרורק לפי רוחב האלמנט שבחתך הת

דרשו לביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב במגבלות האתר  ברוחב יכל העבודות שי
 . הדרכים ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן

חפירה ולא יהיה כפל תשלום עבור /או פיצוי עבור שיטת העבודה/לם שום תוספת ובכל מקרה לא תשו
 . חפירה מסוימת
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פ המפרט הכללי לפיתוח סלילה ואחזקה של "פ המפרט המיוחד לעיל וע"כל חפירת התעלות תהיה ע
פ "ע טיפוסי/לפי חתך תיאורטי ק חפירה"מעל כל הכלול בו ותימדד לפי  51.02עיריית ירושלים פרק 

 .המתוכנן
 מתח נמוך\י חשמל מתח גבוה של תעלה סופית לכבל ק"רק לפי נפח במהתשלום לתעלות יהיה 

לפי הרוחב שבחתך הטיפוסי והתיאורטי  מטעם חברת החשמל והמזמין שבוצעה לפי הוראות הממונה
אם וגם , חציבה והעבודה/ או שלבי החפירה /או רוחב ו/ללא קשר לכמות ו בשטח זמיןאו הוראת המ

פ כתב "ישולם עבור חפירה אחת ע 'בחפירה חוזרת וכו, בקטעים, עמיםבפועל החפירות יתבצעו מספר פ
 .הכמויות

 
העתקות , קשיים, מילוי, עודפי פינוי, חפירה חוזרת, פחת חומר, כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה

  .נכללים במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד' וכו
 

גם ובעת , תחזוקת התעלה לאחר חפירתה, תשולם כל תוספת עבור הרחבת והעמקת החפירהלא 
ועבור עיכוב הכיסוי עד , "מופה"/והמתנה לצורך ביצוע תיבת חיבור  ,שעובדי החברה עובדים בה

  .להנחת הכבלים או השחלתם בצנרת
 

היחידות  ובמחיריהקבלן בהצעת כלולה  ,כל האמור לעיל לרבות המפרט המיוחדהתמורה עבור 
  .השונות בכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד
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 עבודות תשתית תת קרקעית עבור חברות התשתית
 .פרטנר הוט ובזק, סלקום 
 

פרטים המיוחדים של המפ "ועפ הוראות מפרט מיוחד זה "העבודות עבור חברות התקשורת יבוצעו ע
בין המפרט המיוחד לבין מפרטי רה כאשר בכל מקרה של סתי, המצורפים בזה, כל חברה וחברה

 .יגברו הדרישות המחמירות יותר והמיטיבות יותר עם המזמין לאופן הביצועחברות התשתית 
 

מפרטי חברות התשתית המצורפות למפרט טכני זה על מנת שהקבלן ידע ויכיר את כל הדרישות 
 .ל"הטכניות לביצוע מערכת התשתית של החברות הנ

, מכסים, תקרות תאים, תאים, לן לבצע את עבודות התשתית לרבות צנרתמובהר בזאת כי על הקב
 .פ מפרטי החברות"בדיקות וכל הדרוש ע, התחברויות, ריפוד חול, סרטי סימון

בכל הנוגע להנחיות חפירה מילוי ושיקום ואופני המדידה השונים של החברות הביצוע והתשלום 
 . ט הטכני של ההסכם נשוא חוזה זהפ כתב הכמויות ואופני המדידה של המפר"יהיו ע

 
כל עבודות הוט פרטנר סלקום ובזק תבוצע על ידי קבלנים מאושרים על ידי בעל התשתית בלבד 

 .והביצוע על פי מפרטי חברות התשתית
 

, צינורות, בהיעדר הוראה אחרת יחולו ההנחיות המפורטות בפרק התאורה בכל הנוגע לחפירת תעלות
 .אחרתי המזמין "או הוחלט ע/ אלא אם נכתב, פני מדידה ותשלוםכבלים ותאים לרבות או

 
פ המפרט "פ המפרט המיוחד לעיל וע"עשאינם כלולות בפריטי התשלום יהיו כל חפירת התעלות 

ק "מעל כל הכלול בו ותימדד לפי  51.02הכללי לפיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים פרק 
מ "ס 20ולא יותר מקוטר צנרת התשתית בתוספת  המתוכנןפ "ע טיפוסי/לפי חתך תיאורטי חפירה
  .מכל צד

 
 "קבלנים אחרים" בהתאם להוראות המפרט המיוחד בפרק המוקדמות בפרק , גם, העבודות יבוצעו

 
פ כתב הכמויות ואופני התשלום שבמפרט המיוחד כאשר "ישולם לקבלן ע לאופן התשלוםבכל הקשור 

 .יגברו ההוראות המיטיבות יותר עם המזמין בכל מקרה של סתירה בין המפרטים 
 

 .התשלום ללא כל ערעור מצד הקבלןהביצוע ובכל מקרה יהיה המזמין הפוסק הבלעדי והסופי לאופן 
 

ות במפרטי החברות תשתית או במפרט המיוחד בנוגע הפעולות הנדרשוכל העבודות מובהר בזאת כי 
בהצעת כלולים יהיו  ,יהם סעיף תשלום נפרדשאין לגבתקשורת / לביצוע עבודות חברות התשתית 

 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונותהיחידות  הקבלן ובמחירי
 

 
 :הוטבזק סלקום פרטנר וי תא

י מפעל "יהיו תאים מתועשים המיוצרים עו) 'וכו P ,A1 ,A2 ,A25 ,A3(יהיו תאים סטנדרטיים ם תאיה
 .רבות עמידה בכל תקני הבנייה הדרושיםבטון טרום מאושר ובעל ניסיון בתחום ל

פ המפרט "או הוט ובאישורם המקדמי וע/ו בזקוהנחיות בהתאם לתכניות או ייבנו /התאים יבוצעו ו
 .הספציפי שלהם

 .ביצוע ולאחריולפני ה והתשתיות לביצוע התאיםאו הוט /ולקבל אישור בזק  באחריות הקבלן
 .פ הוראות המזמין"או הזמני ע/יתוח הסופי ומחיר התאים כוללים את התאמת התא למפלס הפ

 
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריכל האמור לעיל כלול בהצעת 
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 עבודות טיח  09פרק 
 הבינמשרדי  המפרט הכלליהוראות בהתאם לוימדדו יבוצעו  הטיחכל עבודות 

 ,ובנוסף 09פרק  )הספר הכחול(
 

  טיח כורכרי
הטיח הכורכרי יהיה מיצרן חרושתי  מקומות' במסכל מקרה שיידרש טיח כורכרי כדוגמת המצוי ב

העבודה כוללת את שכבת . י בחירת האדריכל"ע בגוונים עפ"או שו" 2000רדימיקס "כדוגמאת 
חיפוי אנכי ואופקי על ראש הקיר לרבות , י היצרן"רשת ברזל במידה ויידרש ע, הטיח המקשרת

 . עיבוד הפינות
 . יבוצע הטיח בעובי כמצוין בכתב הכמויות, בקטעים הנדרשים בתכנית

שכבה מעובה תבוצע עם שכבה ראשונה מטיח צמנטי בעובי הנדרש מחוזקת ברשת ברזל מגולוונת 
 . י הנחיות יצרן הטיח"מ מחוזקת עפ"מ 4מחוט בעובי 

  . לרבות כל האמור לעילי עובי הטיח "עפ, ר שטח החיפוי אנכי או אופקי"במ: המדידה והתשלום

 
 עבודות צביעה  11פרק 

 הבינמשרדי  המפרט הכלליהוראות בהתאם לוימדדו יבוצעו הצביעה כל עבודות 
 .11פרק  )הספר הכחול(
 
 

 עבודות מסגרות חרש 19פרק 
 הבינמשרדי  המפרט הכלליהוראות בהתאם לוימדדו יבוצעו מסגרות חרש כל עבודות 

 .19פרק ) הספר הכחול(
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 עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  23פרק 
 הבינמשרדי  המפרט הכלליהוראות בהתאם לוימדדו יבוצעו  הכלונסאותכל עבודות 

 ,עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ובנוסף 23פרק  )הספר הכחול(
 

 . בסעיף בכתב הכמויות בנפרדימדדו וישולמו עבודות הברזל 
 

 .או תוספת מחיר/ללא הגבלה ו חס לכל עומק שהוא של הכלונסאותמתייכלונס א "למהמחיר 
 

או שימוש בצינור / א כלונס כולל שימוש ביציקה בצינור טרמי לרבות הארכת צינור הטרמי ו"מחיר למ
 100טרמי ארוך מהרגיל וזאת לצורך יציקת הכלונס כאשר הבטון אינו נופל בנפילה חופשית יותר מ 

 .מ"ס
 

או אלמנטים קיימים באחריות /בקידוח הכלונסאות הנובע מקרבה לתשתיות ו בכל מקרה של קושי
 .כאמור בפרק המוקדמות, הקבלן ועל חשבונו לתאם את הביצוע מול הגורמים הרלוונטיים

 
הקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הקידוח והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת 

 .היציבות
 

 :ביצוע הכלונסאות מותרות הסטיות הבאות ב, בהיעדר הוראה אחרת
 .מ"ס 2עד , בכל כיוון, סטיות מיקום •
 .ביחס לציר הכלונס 1%עד , בתכניותאו מהשיפוע הדרוש , סטיות מהאנך •

 
עבודת הקדיחה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה כאשר לאורך כל משך הקדיחה יהיה בור הקידוח 

 .יציב תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות
 . מזמיןלאחר אישור ה,את היציקה יש לבצע מיד עם תום הקידוח

 
 .ם אופן קידוח לא יצוק למשך הלילהאין להשאיר בשו

 
אך הקבלן יהיה אחראי לכך שמכונות הקדיחה , מראש המזמיןציוד הקדיחה טעון קבלת אישור 

 .והמקדחים יתאימו לביצוע הכלונסאות בכל סוגי הקרקע והסלע שבאתר
כי בכל מקרה שבו יידרש הקבלן להחליף את מכונת הקידוח בשל שינויים בסוג הקרקע  מובהר בזאת

או /וובשל העובדה שלא לקח בחשבון מראש את הקשיים העלולים להתפתח במהלך תהליך הקידוח 
לא ישולם לקבלן עבור החלפת מכונת הקידוח על שפעל ללא שיקול דעת נכון בבחירת סוג המכונה 

  . גנות מחדשציודה לרבות התאר
 ימים קודם לכן 3אלא אם כן הוא נוצק לפחות , מכלונס אחר' מ 1.5 -אין לקדוח כלונס במרחק קטן מ

 )בקירות דיפון יבוצעו הקידוחים בדילוגיםשל שני כלונסאות(
 

 המזמיןאין לקדוח כלונס אלא בנוכחות רצופה של 
 

תובטח יציבות הקצה , ע יציב ובריאבכל מקרה שהקדיחה מבוצעת במקום שבו ראש הקידוח איננו סל
 .לפחות' מ 2העליון של הקידוח על ידי שימוש בצינור מגן לעומק של 

 .הצינור ישלף החוצה עם תום היציקה 
 .בעוד הבטון לח, אשר יישלפו עם תום היציקה, על צינור המגן יורכבו צינורות שומרי מרחק לזיון 

 .ידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרדהיח הקבלן ובמחיריבהצעת צינור המגן כלול 
 

 זיון הברזל
 . 4466י "הפלדה לזיון הכלונסאות תתאים לדרישות פלדה מצולעת רתיכה על פי ת

 . כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של הכלונס
מ מעל תחתית "ס 30 -של כלוב הזיון יורם כ הקצה התחתון . לכל אורכו רציףזיון הכלונס יהיה 

 .הקידוח
 המזמיןאין להוריד כלוב זיון של הכלונס לתוך הקדח ללא נוכחות  

 
ביציקות על ידי צינור טרמי תהיה התערובת בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות צינור 

 6"ר השפיכה יהיה סומך הבטון ובמקרה של יציקה בטכניקת צינו, 8" - 7"טרמי ולפחות בעלת שקיעה 
 .מ"מ 20גודל האגרגט המקסימלי יהיה . 7" -
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 בדיקות  סוניות  לכלונס  הקשוי

 .לעיל "בקרת איכות"כאמור בפרק  קות סוניות על ידי מעבדה מוסמכתבכלונסאות תבוצענה בדי 
 . זמיןכמות הבדיקות תיקבע על ידי המ

 
 ,ב"מתן עזרת קבלן לצוותי הבדיקה וכיו, ראש הכלונסכולל התארגנות וסיתות , ההכנות לבדיקות

 .וכלולות במחירי היחידות לכלונסאות ולא ישולמו בנפרד יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו
  

בקרת "כאמור בפרק( ביצוע הבדיקות עצמן וכן הפיענוח והדיווח יהיו אף הם על חשבון הקבלן
 ")איכות

 .ראש הכלונס נחצב ונמצא במפלס תחתית קורת ראש הכלונסאת הבדיקות הסוניות יש לבצע לאחר ש 
 . י הקבלן"ע קצב ביצוע הבדיקות הסוניות ומועדן יותאם ללוח הזמנים 

 . ל"אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה שיגרמו לכך שלא ניתן יהיה לבצע את הבדיקות הנ
 .לרבות תביעת זמן ביצוע, לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב האמור לעיל

 
 בקרת  איכות  לעבודת  כלונסאות

במסגרת בקרת איכות העבודות יבצע צוות בקרת האיכות של הקבלן בכל אחד מהכלונסאות את  
 :כדרישת מינימום לרבות רשימות תיוג לכל יציקההבדיקות הבאות 

 
 בדיקות  גיאומטריות  לפני  הביצוע

 .התאמה לתכניות
 .דד מוסמךעל ידי מו, )רדינטותאקו(מיקום כלונסאות 

 .עומק קדיחה
 .איתור חללים תת קרקעיים

 .אנכיות הקדיחה או שיפוע הקדיחה
 .על ידי מודד מוסמך, מפלס פני קצה עליון של הכלונס
 .על ידי מודד מוסמך, מפלס פני קוצי הזיון של הכלונס

 
 בדיקות  בטון  וזיון

 .בדיקת זיון לכלובי הזיון
 .דוחמיקום ומפלס של כלוב הזיון בתוך הקי

 .שומרי מרחקומיקום צינורות 
 .שקיעת קונוס של תערובת הבטון הנוצקת

 .בדיקת חוזק הבטון מהערבל
הדגימות תילקחנה מן הבטון היוצא מפי הקידוח ונחשב . בדיקת חוזק הבטון הנוצק

 .כבטון טוב
כולל רישום , משך היציקה והערות לגבי תהליך היציקה, רישום מועדי היציקה

 .יםאירועים חריג
 

 תמן  דיווח  לכלונסאוניהול  יו
ירוכזו ביומן דיווח , לרבות תוצאות הבדיקות והמדידות דלעיל, כל האינפורמציה לגבי הכלונסאות

הטבלה תתוכנן ותוכן על ידי הקבלן וטעונה קבלת אישור . בצורת טבלה ברורה, מיוחד לכלונסאות
 .מראש מזמיןה

ימלא את יומן הכלונסאות ויגיש אותו , ל"כל הבדיקות הנ של הקבלן יבצע את בקרת האיכות ממונה
 . זמיןלאישור המ

או להגדיל את כמות הבדיקות מעבר לנדרש , רשאי לדרוש לחזור על בדיקות אלה או אחרות זמיןהמ
כסף (לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי . וללא ערעור מצד הקבלן, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בתקן

 .ב האמור לעילעק) או זמן ביצוע
 

בחתימתו  זמיןבטרם אישר המ, הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע שלב כלשהו של עבודת הכלונסאות
 .הפעילויות והבדיקות שקדמו לשלב האמור כלל את "ביומן הנ

 
 .במקום ,אישית, נוכח זמיןאלא כאשר המ, אין לבצע שום שלב בעבודת הכלונסאות

 
הנדרשים לקבלת מוצר מושלם שאין לגביהם סעיף תשלום נפרד האביזרים וכל העבודות הפעולות 

שבכתב הכמויות ולא ישולמו  השונותהיחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים , האמורים לעיל,
 .בנפרד
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 פתוח האתר 40פרק 

  
 מפרט מיוחד לעבודות פיתוח

 רחבות ומדרגות, מדרכות, ריצוף שבילים לסוגיהם קירות תומכים
  

 .בלבד או עבודה בלבדאספקה 
 

שומר  זמיןהמכתנאי בסיסי להסכם מובהר בזאת לקבלן כי , להסכם ובנוסף לו 43מבלי לגרוע מסעיף 
אבני הגרניט ושאר או כל אלמנט לרבות /או הציוד ו/החומרים ו בעצמו את לעצמו את האופציה לספק

שתמש בשירותי הקבלן והאלמנטים השונים ולהעמודי ואביזרי תאורה הריצופים ריהוט הרחוב 
) כולל הובלה ואספקה לאתר העבודה( אספקת החומר בלבדאו להורות לקבלן על /ו לעבודה בלבד

 .או שיפוי כזה או אחר ולא תתקבל כל טענה מצד הקבלן/וזאת ללא כל תמורה נוספת ו
 

יות או בסעיפים ייעודיים בכתב הכמושולם לקבלן י ,בלבד, אספקת החומרעבור מובהר בזאת כי רק 
 עד ולא יותר, בכל מקרה, כאשר מחירו יהיה תמורת הצגת חשבונית מתאימה לעלות האלמנט

  .לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל  70%מ 
 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו

 לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל 30%עד ולא יותר מ , כפועל יוצא מכך עלות העבודה בלבד תהיה
 

או אל מחסני /האתר ואל  ים והאלמנטיםההובלה והעברת החומרהתיאום את התמורה כוללת 
 .עיריית ירושלים

 
 .פ שיקול דעתו הבלעדי"מ ע"פ יחס אחר מהר"מובהר בזאת כי המזמין רשאי לשלם לקבלן ע

 
 

 אספקת אלמנטים ציוד וחומרים למחסני העירייה
 

לרבות , האלמנטים השוניםמכל סוגי  7% תוספת של  עבור עיריית ירושליםיידרש הקבלן לספק , ככלל
פ "לרבות עמודי ופנסי תאורה מעבר לדרוש לביצוע ע' ריהוט רחוב וכד, אבני ריצוף, בני שפהא

 כתבי הכמויות והמפרטים, המתואר בתכניות
 

האספקה תיעשה בהודעה מראש למזמין לצורך היערכות העירייה ומסירת הנחיות לקבלן לסוגי 
 .האלמנטים הדרושים לאספקה

 
 מזמיןאו לפי שיקול דעתו של ה/ת ובשלב המסירה של העבודה ול יסופק בתום ביצוע העבודו"הנ

  .אחסנה של עיריית ירושליםזמינות הבכפוף לאישור ויכולת 
 

פ שיקול דעתו ובהודעה מבעוד "ע 7%להזמין כמות גדולה יותר מהמזמין שומר לעצמו את הזכות 
 .מועד לקבלן

 
או תמורת  ייעודיים בכתב הכמויות בסעיפיםלקבלן שולם י ,בלבד, אספקת החומרהתמורה עבור 

ממחיר  70%עד ולא יותר מ , בכל מקרה, כאשר מחירו יהיההצגת חשבונית מתאימה לעלות האלמנט 
   .לביצוע/ הסעיף הכולל 

 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו
 

או אל מחסני /ו האתראל  ים והאלמנטיםההובלה והעברת החומרהתיאום את התמורה כוללת 
 .עיריית ירושלים

 
 
 

לעבודות פיתוח  המפרט הכלליהוראות בהתאם לוימדדו יבוצעו פתוח האתר כל עבודות 
 ,ובנוסףסלילה ואחזקה של עיריית ירושלים 
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  גדרות וסלעיות, קירות תומכים 
  כללי 

, נרשם בתכניות הנחיות המפרט הכללי משמשות מנחה לכל העבודות כל עוד אינן סותרות את אשר
עבודות סלילה ולפרק  - 51תשומת לב מיוחדת יש לתת לפרק . זה מיוחד בכתבי הכמויות או במפרט

  עבודות אבן  -  14עבודות בטון יצוק באתר ולפרק   - 02לפרק  , עבודות פתוח אתר  40
 

 :בנוסף
 :40בניגוד לאמור בפרק , אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה

 
 :עבודות עפר

 . או חציבה בכל סוג קרקע שהוא/הכוונה היא חפירה ו, מקום בו מוגדר בפרק זה חפירה בכל
 .כובד או גדר או תומך ולא ישולם בנפרד: ר מחיר החפירה כלול במחיר הקי

הקיר , או החציבה ליסוד  ולגוף הקיר ברוחב שיבטיח ביצוע היסוד/על הקבלן לבצע את החפירה ו
 .עבור כל אלמנט הנמצא מאחורי הקיר על פי התכניות והנקז לרבות מרחב עבודה וכן
או החציבה ליסוד ולגוף הקיר על פי התכניות מגובה ראש הקיר ועד /על הקבלן לבצע את החפירה ו

 .גובה תחתית היסוד
 .יש להדק את קרקע היסוד, לפני תחילת ביצוע הקירות

ננות והיציקה תתבצע כנגד דפנות י המידות המתוכ"החפירה ליסודות תתבצע עפ, באם לא נאמר אחרת
 .הסלע/החפירה

 
 :החלפת קרקע

תבוצע החלפת קרקע במקום ) פ יועץ הקרקע"עההחלטה (במקומות בהם הסלע נמצא בעומק רב 
  )לדוגמא כלונסאות(או יועץ הקרקע /ו או לחלופין הצעת פתרון אחר של המתכנן, ביסוס עמוק בסלע

או המתכנן ויהודק לפי /י היועץ קרקע ו"וג שיוגדר עהקרקע להחלפה תהיה באמצעות מצעים מס
 51הוראות מפרט 

 . מ לכל צד"ס 30+ רוחב המילוי יבוצע לרוחב היסוד 
 . לפי הנחיות יועץ הקרקע -עומק המילוי 

 
 .התשלום עבור החלפת הקרקע ישולם בנפרד

 
 עומק וטיפול ביציקת היסודות

 . היה צורך לנקות השתית לפני היציקהי, על מנת לאפשר הצמדה טובה של הקירות לסלע
 . שברי בטון או סלע, הניקוי יהיה מכל פסולת

 . המזמין לאחר אישור, סלע טבעי ובלתי מעורער/יציקת היסוד תעשה על קרקע
 . סלעהמ לפחות לתוך "ס 30יהיה  יסודעומק הבהיעדר הנחיה אחרת 

 . ר את התשתית ליסודהחציבה לרגל הקיר תעשה באמצעות כלים מתאימים מבלי לערע
 . חציבה לפי תוכניות/ בקיר כובד על הקבלן לשים דגש לשיפוע החפירה

לכל מרחק , פסולת ועודפי חפירהה וכל פינויכל הובלה של חומרים לצורך בניית הקיר מובהר בזאת כי 
 .בנפרד מולא ישולוהשונים היחידה  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים , זמיןי הוראות המ"שהוא ועפ

 
או /ואו המזמין / פ הנחיות היועץ ו"וסוג החומר למילוי יהיה ע רוחב המילוי בגב הקיר  :מילוי חוזר

פ "או ע/ פ יועץ הקרקע ו"המקומי יענה על דרישות המילוי ע בכל מקרה שחומר המילויהמפרט הכללי 
 .ם בנפרדכלול במחיר הקיר ולא ישוליהיה המילוי החוזר ו המזמין לא ישולם עבורו בנפרד

או המפרט ישולם /או המזמין ו/בכל מקרה שבו חומר המילוי המקומי לא יענה על דרישות היועץ ו
 .עבור חומר המילוי המובא

 
חומר המילוי יהודק לצפיפות על פי הנחיות ) או מילוי מובא/ מילוי קיים ו(בכל אחד מהמקרים 

ויועץ  פי העניין ולפי הוראות המזמיןבמכבש קל או כבד ל, 51פרק , המפרט הכללי לעבודות בנייה
 .ללא ויברציההקרקע 

 
 בטון רזה

או /ק בטון לקיר ו"ותמורתו כלולה במחיר מ לא ישולם בנפרדהבטון הרזה בכל גיאומטריה ובכל עובי 
 .ליסוד שבכתב הכמויות
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 הקירות/ יציקת הבטון
 .פחותל,  30 -יהיה ב בקירות וביסודותסוג הבטון , בהיעדר הנחיה אחרת

 .אבני דבש, בשום פנים ואופן, בקירות כובד מבטון אין להכניס
 

  טפסות לקירות
על מנת לשמור על צורת , טפסות מאונכות/אך ורק לתוך תבניות רעל הקבלן לצקת את הבטון בגב הקי

 . הקיר כמצוין בתוכניות
. דרוש לפי התוכניותלמעקה עתידי בעומק ובמרחק הלבצע הכנות בזמן יציקת ראש הקיר הקבלן חייב 

 .יבוצעו אך ורק בתבניות ההכנות
 /בהצעת הקבלן יםכלולפיגומים ותמוכות בכל צורה וגיאומטריה לביצוע אלמנט הבטון טפסנות הכל 

 . ולא ישולמו בנפרד במחיר הקיר
 

 באלמנטי בטוןקביעת אביזרים שונים 
, חריצים, כמו כן הכנת חורים', ם וכדמעברי, קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה כגון שרוולים

היחידה השונים לביצוע הקירות ולא  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים ' קיטומי פינות וכו, שקעים
 .ישולמו בנפרד

 
 וטיפול בבטון הפסקות יציקה

י הקבלן דורשות אישור מקדמי של "י המתכנן  ויזומות ע"הפסקות יציקה שאינן מתוכננות מראש ע
 . ת הצעת פתרונות אופן ביצוע ומיקום להפסקות היציקה באחריות הקבלן ועל חשבונולרבוהמזמין 

 .02הרחבה במפרט זה בפרק ' ר
 

 . בהתאם לפרטים המופיעים בתכניות י המתכנן יבוצעו"הפסקות יציקה מתוכננות מראש ע
עת הפסקת תחתונה בהבמקום ההפסקה תבוצע שן עליונה בין הרגל לדופן , בקיר תומך מבטון מזוין

 .יציקה במהלך יציקת הדופן
 . פ החלטת המזמין במקום"וע ברזל מיתד יוכנס במקומות ובמידות המסומנות

 
י הקבלן על כל פרטיהם "י המתכנן ובין אם יזומות ע"הפסקות היציקה בין אם מתוכננות מראש ע

 .דהיחידה השונים לביצוע הקירות ולא ישולמו בנפר הקבלן ובמחיריבהצעת כלולות 
 

מ לפחות תוך הסרת מי הצמנט  "מ 6יחוספס הבטון לעומק של , בין היציקותבהיעדר הנחיה אחרת 
 . במברשת פלדה תוך מספר שעות מסיום היציקהיבוצע החספוס . וגילוי האגרגטים

לפי  ,לפחות,מ "מ 10מברזל בקוטר " קוצים"יוכנסו . במקום ההפסקה תבוצע שן תחתונה, בקיר כובד
 . יןזמדרישת המ

 
  "קופינג" -נדבך ראש 

נדבך ראש וחגורה מבטון מזוין לפי המידות המפורטות בתוכניות  -על הקבלן  לבצע יציקת ראש קיר
  חלוקי נחל/מסותתת/פראית: על פי הוראות התכניתמאבן 

 חגורה מבטון בראש הקיר כלול במחיר הקיר / נדבך הראש
 .  בכתב הכמויותא "לפי מ ישולם בנפרד )בלבד(נדבך הראש מאבן 

 
  :נקזים
. להכין נקזים בקירות ובמידת הצורך צינור מנקז בתחתית יש, ניקוז המים מאחורי הקירלצורך 

) ר"מ 2.25נקז לכל  1(לכל כוון ' מ 1.5במרחקים של  PVC  "4 הנקזים יוכנו מצינורות פלסטיים
האחרון במפלס כביש ו/מ מעל לפני הקרקע"ס 30כאשר הצינור הראשון יוכן במפלס של 

 . מילוי/המדרכה
אלו יוכנו מחצץ מדורג בגודל גרגרים . מ לפחות"ס  40מאחורי הנקזים יוכנו פילטרים מחצץ בגודל של 

 . מ אשר יונח בתוך רשת ויהיה עטוף בבד גיאוטכני מנקז המיועד לכך"מ 20-10של 
 . ום אותוחדירת עפר ופסולת אשר עלולים לסת וימנעולנקז  יוצמדוהללו  הפילטרים

ולא  כלולים במחיר הקיר 'פלטרים מחצץ בד גאוטכני וכו, אביזרי הניקוז צינורותמובהר בזאת כי 
 . ישולמו בנפרד
 .וישולם בנפרד זמיןיבוצע לפי דרישה מהמצינור שרשורי  -הנקז האורכי 
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מ "ס 2ברוחב ' מ 6כל מישקי ההתפשטות וההתכווצות לאורך הקיר יבוצעו , אם לא נאמר אחרת
  .וימולאו בלוחות קלקר תוך הקפדה על כך שלוחות הקלקר לא יראו בחזית הקיר

 . פ החלטת המזמין"ע" מסטיק"ל ייסתם באמצעות "המישק הנ
  .המישקים לרבות סתימת הרווחים כלולים במחיר הקיר ולא ישולמו בנפרד

 
  צפוי מסוג כלשהו אבןחיפוי קירות ב

 
  . האדריכלי מ למעט אם מצוין אחרת בפרט"מ 5עד בכל הקירות יבוצעו משקים ברוחב 

 
 . מידות האבן לפי המצוין בתכניות
פ מפרט מכון התקנים "במפרט הכללי הבין משרדי וע 14 פ פרק "סוג האבנים ואופן הבנייה יהיה ע

  .אלא אם צוין אחרת 378כ "מפמ/ 2378י "ת
קשירה , המזמיןאו /המפרט ו י הנחיותחומרי ההדבקה והכיחול לפ. הכיחול יהיה שקוע ובגוון האבן

  .המזמיןאו /י התקן ולפי פרט
י פרטי המתכנן וכמפורט "כולל את כל החומרים והעבודות הדרושות עפציפוי /עבור החיפוי המחיר 

מ בקו "מ 5X60X60זויתן , וכן בהתאם להוראות היצרן לרבות רשת זיון 378כ "ובמפמ 2378י "בת
 .דבקים ומוספים מיוחדים לבטון, היציקה בגב החיפוי, תחילת החיפוי בתחתית הקיר

 
  . ציפוי/ חיפויר "ציפוי חד או דו פני אלא לפי מ/ חיפוי לא תיעשה הבחנה בתשלום ל

 
 ציפוי אבן בקיר כובד/ חיפוי

: כגון, עם גב בטון ובניית אבן מכל סוג בחזית או משני צדי הקיר,עבודה זו מתארת ביצוע קיר תומך 
  .י הפרטים והתכניות"או השלמה לסוג אבן של קיר קיים עפ" ,תלטיש "ורות אבן מלבנית בעיבוד ש
 

כאשר כמות אבן ,בין גובה לאורך האבן  1:2.5  -1:2מ על פי יחס של "ס 60/25גודל האבן בממוצע 
  .מכלל אבני הקיר אלא אם מצוין אחרת בתכנית %20קטנה מגודל זה לא תעלה על 

 
נדבכי האבן שורות והתקדמות ביצוע  תאפשרהקיר יבוצע במקביל ליציקת גוף הבטון ולא תציפוי פני 

 .  ללא יציקת הקיר במקביל
 

 .  אין לבצע כיחול " אבן כפרית"במידה והעבודה מתבצעת עם ציפוי 
 

 :  הם כדלקמן עם ציפוי אבן שלבי בניית הקיר
 .  בניית שתיים עד שלוש שורות אבן

 .  האבן יציקת בטון בגב 
 

ניתן לעבוד בשיטת היציקה "אבן כפרית "למעט , במידה והעבודה מתבצעת עם כל סוג ציפוי אבן
  :זמין וציפו אבן כפי המתואר להלןעל פי הנחיית המ, בתבניות

 
  :זהים עבור ציפוי אבן עבור קיר כובד ועבור קיר תומך מזוין כדלקמןשלבי העבודה 
 :  העבודה כוללת
 .  ויישור פני הקירסיתות , ניקוי: לציפוי לרבות הפעולות הבאות הכנת פני הקיר

 10בצמוד לקיר ויציקת   6Ø@20י העמדת רשת ברזל מגולוון "באם לא נאמר אחרת יבוצע הציפוי ע
 .מ מילוי טיט"ס

ברזל מגולבן מודבק בדבק סיקה אל  יהכנסה של חוט, הקשירה יבקוטר חוט, בכל אבן יםקדיחת חור
   יםהקדח

קשירת חוטי הברזל המגולבן אל רשת הזיון וייצוב האבנים אל תוך , ישום האבנים בתוך רשת הזיוןי
  .הטיט

ייעשה שימוש באבנים קצרות עם פנים קמורים , גדרות מעוגלים/ במקומות בהם ישנם קירות 
על . הקירהן בפני הקיר והן בקופינג בראש , בהתאמה לרדיוס העיגול של הקיר ליצירת פני קיר רציפים

  .המזמיןהקבלן להכין דוגמא בשטח לאישור 
 

  כיחול
שלושה נפחים חול גס ללא  :פ היחסים הבאים"תבוצע עלכיחול המישקים בין האבנים  התערובת

 .  סיקה עד לסומך המתאים לכיחול/חומר דק ונפח אחד צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל מים
 . הדבקה להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר ו כן ישכמ. 1:1סיקה יהיה ביחס /התמהיל מים       

 .  מזמיןאו כל גוון אחר לפי הוראות ה, לפי גוון האבןמגוון לתערובת הכיחול יש להוסיף 
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    .בתכניות ובפרטיםרוחב המישקים כמפורט 
 
 

 :   הביצוע של הכיחולאופן 
 .  משבעה ימים מעת הבנייהסמוך למועד הבנייה ולא יאוחר  –סנטימטרים  3ניקוי הטיט לעומק 

יש . סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים 3ניקוי דפנות האבן לעומק 
 .  להקפיד לא לפגוע בעוגנים

 .  סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט
 .  ניקוי החלל הנזכר לעיל במים
) או ללא חול(קוורץ וחול ,של צמנט לבן הקפדה על מינון נכון וקבוע  –הכנת החומר בצורה הנכונה 

 .  כאמור לעיל,ומוספים 
 .  ובאישורומזמין חול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי היגוון הכ

 .  רצוי במיקסר ,נכון הקפדה על ערבוב
 .  החומר פנימהי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת מילו

 .  חד ויאפשר גימור על משטח ישר ולא בעיגול מצד שניגמר הכחול על ידי מכשיר שידחוס מצד א
 .)  ולסתום סדקים אם נפתחו(חול ילאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המכשור ולהדק את הכ

 .מ פנימה "מ 3 -חול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כיהכ
 .  קמילימטרים ינוקו מכל פירור ואב 3 -במקרה זה פני האבן באותם ה

 .  י התזה מתמדת של מים על פניה"ע, ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח 5 –אשפרה 
 .  בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון, לאחר האשפרה

 .  חוד משיירי צמנט ובטוןיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ובייתוך כדי הכ
 

זויתן , רשת ברזל ,ורות לעיל לרבות כיחולציפוי האבן כולל את כל העבודות והפעולות האמ/ חיפוי
/ ר חיפוי "וישולם בנפרד לפי מ ציפוי אבן/ כלול במחיר החיפוי' , מישקים וכו ,חוטי קשירה ,טיט

 .פ כתב הכמויות"ציפוי ע
 

 :אופני מדידה ותשלום
 

  אופני מדידה ותשלום לקירות כובד
 מלוי חוזר, חציבה/ות כולל חפירההנלו כל החומרים והעבודות, למען הסר ספק. ק"המדידה תהיה במ

מבטון וכן הכנות  ראש קיר,הפסקות יציקה , זיון, תשתית בטון רזה,נקזים , לרבות בגב הקיר
לביצוע הקירות ולא ישולמו בנפרד  היחידה הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים  מ"וכל הר גדר/למעקה

 .אלא אם נכתב במפורש אחרת
הבחנה בין היסוד לקיר לצורך תשלום הואיל והיסוד הינו  תיעשה לאמובהר בזאת כי בקירות כובד 

 .חלק בלתי נפרד מהקיר
לתשומת לב הקבלן כי בקירות הכובד הזיון כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם כתוב 

 .אחרת במפורש
 

  ולקירות גדרות מבטון מזויין אופני מדידה ותשלום לקירות תומכים
לצורך תשלום וישולמו בסעיפים  בין הקיר לבין היסודון מזויין תיעשה הבחנה בקירות תומכים מבט

 . ק "המדידה תהיה במ. נפרדים
, לרבות בגב הקיר  מלוי חוזר,חציבה /למען הסר ספק כל החומרים והעבודות הנלוות לרבות חפירה

בהצעת כלולים  רגד/הכנות למעקה, מבטוןנדבך ראש ,תשתית בטון רזה הפסקות יציקה , נקזים, זיון
 .לביצוע הקירות והיסודות ולא ישולמו בנפרד היחידה הקבלן ובמחירי

 
הזיון כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד , לתשומת לב הקבלן בקירות התומכים מבטון מזוין

 .אלא אם כתוב אחרת במפורש
 

 :תשלום
 

 :גם את המרכיבים הבאים, היתר בין, התשלום עבור הקירות והיסודות בסעיפים השונים כולל
 

על , יבצע הקבלן קיר מוגדל בקטע זה, או חציבת יתר בעומק/במידה וביצע הקבלן חפירה ו •
 .בהתאם לגובה הקיר החדש שנוצר, חשבונו
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כך שיציקת , יבצע העמקה של היסוד, או חציבת יתר לרוחב/במידה וביצע הקבלן חפירה ו •
, על חשבונו, החציבה ויבצע קיר מוגדל בקטע זה או/היסוד תעשה כנגד דפנות החפירה ו

 .לא ישולם על הגדלת היסוד, כמו כן. בהתאם לגובה הקיר שנוצר
לכל צורה גיאומטרית , מברזל או קרשים או אחרים, בהתאם לתכניות, טפסות מכל סוג •

 .דרשישת
 .תמוכות ופיגומים •
 .מבטון ועיבודו") קופינג("ביצוע ראש הקיר  •
 .אשפרת הבטון •
 .קנת תושבות ועיגונים המוטבעים בבטוןהת •
 .כמפורט לעיל, למקום שפיכה מאושר, חפירה וסילוק עודפי החפירה •
 .התשלום כולל יציקת בטון רזה מתחת היסוד •
עד לגובה המפלס הקיים לפני , לאחר גמר בנייתו, התשלום כולל מילוי חוזר מאחורי הקיר •

 .לעיל לאמורתחילת עבודת הבניה ובהתאם 
 תדוגמאו •

 
למעט ההכנות לקליטת  התשלום אינו כולל מעקה אבן או מתכת במידה ונדרש לבצעו על פי התכניות

 .הגדר
 

 :את המרכיבים הבאים, בין היתר , ציפוי הקירות כולל/התשלום עבור החיפוי 
 

 .ציפוי אבן •
 .זויתן לתושבת+רשתות ברזל •
 קשירת האבנים לרבות קידוח האבנים וחוטי ברזל מגולוונים •
 ט ותערובת מכל סוגטי •
 .לרבות מגוון כיחול מישקים •
 .ביצוע כיחול בין אבני הציפוי •
 דוגמאות •

 
וכולל בתוכו את  פ התכנית"ציפוי בכתב הכמויות ע/ר חיפוי "לפי מ ישולם בנפרדציפוי האבן /חיפוי 

 .כל המטלות הפעולות החומרים והמלאכות האמורות לעיל
 .פני או דו פני לעניין התשלוםציפוי חד /לא תיעשה הבחנה בין חיפוי 

 
 דוגמא

התומך כלול במחירי היחידה לביצוע קיר ר "מ 2ביצוע דוגמא של קיר תומך מכל סוג בשטח של כ 
 .ולא ישולם בנפרדבכתב הכמויות 

 
  אישורים

האישורים . בכתב וזאת לפני תחילת השלב הבא זמיןיהיה טעון אישור המ, כל שלב וחלק של העבודות
 .חר בדיקת רומים  וטיב המלאכהיינתנו לא

 
 

 קירות גדר
כאשר לא תיעשה הבחנה בין יציקת היסוד ליציקת הקיר  פ המפרט המיוחד"יבוצעו ע קירות גדר

 .פ האמור לעיל"ביצוע מדידה ותשלום ע.לצורך תשלום הואיל וממידי הקיר קטנים
 .מ לעיל יחולו גם על קירות גדר"מובהר בזאת כי כל אופני התשלום הר

 
 הבהרה

. בכתב הכמויות ישנם סעיפים שונים שחלקם הגדול כלול במחירי היחידה לביצוע קירות תומכים
סעיפים אילו נכתבו בכתב הכמויות על מנת לאפשר למזמין גמישות ולכל מקרה שהמזמין יידרש 

  .פ שיקול דעתו"או ע/ואו שדרוג קירות קיימים/לבצע פריט זה או אחר במסגרת קירות קיימים ו
מובהר בזאת כי לא ייעשה בהם שום שימוש ולא יחושבו לתשלום בכל מקרה של בניית קירות 
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בהצעת לים חדשים וכל הפעולות והשלבים והאלמנטים והמלאכות המפורטים לביצוע הקירות כלו
ולא ישולם עליהם בסעיפים נפרדים  ,כאמור, היחידה לביצוע קירות באופן מושלם הקבלן ובמחירי

 .אחד בלבד אלא בסעיף

 

  סלעיות
 ,פ הוראות המפרט הכללי הבינמשרדי ובנוסף"אופן הביצוע מדידה ותשלום ע

 
 . לערך 1:2ק והיחס בין גובה האבן לרוחבה יהיה "מ 0.5 -גודל האבן לא תהיה קטנה מ

     
 .ובנייתה במקום שיידרש ,במידת הצורך,ה כולל אספקה והובלת סלעים מחוץ לאתר ימחיר הסלעי

 
 . ה תוקם מסלעים הקיימים באזור האתר ישולם לפי המחיר המתאים בכתב הכמויותידה והסלעיבמי

 
 . ר היטל אנכי"התשלום לפי מ
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 אבני שפה ומדרגות, ריצוף מדרכות ורחבות
 

 ,פ המפרט הכללי לסלילה ופיתוח של עיריית ירושלים ובנוסף"כל עבודות הריצוף יבוצעו ע
 

או ריצוף באבן טבעית /ו, מסוגים שונים -חרושתיות/ים משתלבות ריצוף באבנפרק זה מתייחס ל
 .וכן אבני שפה ומדרגות מזמיןקביעת ה/ לפי התכנון -גרניטאבן לרבות ב

 
כפי ו הקיימים ברחובהאלמנטים השונים  פ "ע, פ הנחיות המזמין"עגוון ועובי הריצוף יהיה , סוג

 . בכתב הכמויותבתכניות והמפורט 
באיי , במדרכות, "מידרחוב"ב, בגוונים שונים במיסעות, במידות שונות, וגים שוניםמסיהיה הריצוף 

 .תנועה ובמעברי חציה
 

, פריקה, הובלה, טעינה, אספקה :כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים, למען הסר ספק
ה אלא אם כן ישנה הפרד, כנדרש במסמכי ההסכם, וביצוע מושלם של הסעיףוהפעלה הנחה התקנה 

 .הובלה והתקנה, מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לנושא אספקה
 

 :הבהרות
 

מובהר בזאת כי מחיר אבני השפה הריצופים והמדרגות בכתב הכמויות לא ישתנה ולא תהיה כל 
או מעוגלים בכל רדיאלים , מעוקלים, או שיפוי עבור הנחה וביצוע בקווים שאינם ישרים/תוספת ו

 .פ הנחיות המזמין"עלרבות ערבוב בין סוגי ריצוף יטה צורה בכל ש
 .ההנחה יהיה כלול במחירי היחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרדוצורת אופן 

 
מהמידות המצוינות בכתב הכמויות יהיה הקבלן זכאי שפה הבכל מקרה של שינויים במידות אבני 

אם : לדוגמה. (לפי נפח האבן בלבד, )הקטנה עקב הגדלה או(עבור אספקת החומר בלבד ,לתוספת 
 ).יותר על מחיר האספקה בלבד 5%ישולם לקבלן  5%נפח האבן גדל ב 

 
סוגי ריצוף שאינם מופיעים בכתב הכמויות התשלום יהיה לפי סוג הריצוף לפי מחיר בסיס שייקבע 

 . התקנה/בתוספת מחיר העבודה ) מצד הקבלןוערעור ללא כל טענה (י המזמין "ע
 

בכל מקרה של שימוש בסוג ריצוף אחר שאינו מופיע בכתב הכמויות שמחיר היסוד , כפועל יוצא מכך
מחיר הסעיף (יהיה שווה למחיר בסיס בסעיף מסוים בכתב הכמויות ) לפי קביעת המזמין(שלו 

יהיה רשאי המזמין לעשות בו שימוש עבור אותו סוג של ריצוף ) מחיר בסיס= בניכוי מחיר העבודה 
 .במחיר ±5%גם במקרה של סטיה של 

 
 שפה ניאב

 ,ובנוסף 40.04.100סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 

 .עם או בלי אבן תעלה, שפה מכל סוגני אבלביצוע זה מתייחס  פרק
בכל מקום חום ועוד אבן תי, אבן גן ,אבן שפה מאבן טבעית,מתועשת שפהכל סוגי האבן לרבות אבן 

 .מעל תושבת בטוןאבני השפה יונחו . ועבור כל מטרה
מ "ס 10גובה הבסיס : מידות תושבת הבטון יהיו על פי הפרט המצורף או על פי המידות הבאות

 .מ"ס 10מ מעל הבסיס ורוחבו "ס 10גובה גב התושבת הוא . מ"ס 10+ ורוחבה כרוחב אבן השפה 
 .20-סוג הבטון לתושבת ב

 .מ לפי הצורך"ס 50או /ו 25ות תסופק ותונח אבן שפה מוכנה באורך בפינות ובקשת
 .לא יורשה שימוש בשברי אבן שפה

 . יש להדק את השטח המיועד להנחתן, לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה
 1:3ריפוד בטיט צמנט , יציקת התושבת, העבודה כוללת גם את החפירה לצורך הנחת האבן והתושבת

דליל וסתימת המרווח בין אבן השפה , בגוון האבן, 1:3ילוי תפרים בטיט צמנט מ, מ"ס 3בעובי 
 .בבטון אספלט, במידת הצורך, לאספלט קיים

מ "ס 50מ וברוחב "ס 15רשאי להורות על הנחת שכבת מצע מהודקת מתחת לתושבת בעובי  זמיןהמ
בהם ממילא , למקרים כי סעיף זה לא מתייחס, מובהר להלן. במידה והקרקע המקומית אינה יציבה

אלא תוספת מצע באופן פרטני בהם אין טיפול , כלולה שכבת מצע מתחת לאבן בפרט הטיפוסי לביצוע
 . צריכה להינתן בכתב ביומן העבודה זמיןהוראת המ למבנה מתחת

 



 145 

 :ותשלום מדידה
 .בהתאם לפירוט הכתב הכמויות, י סוגי האבן"תעשה הפרדה עפ .א"מלפי : מדידה
החיבורים וכן , ההנמכות, תושבת מבטון, תמורה מלאה עבור הנחת האבנים יוחירים יההמ: תשלום

, התוכניות, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של אבן השפה על פי המפרט, עבור כל החומרים
 . זמיןוהוראות המ הסכםמסמכי ה

 .לא יינתן תשלום נוסף על ביצוע אבן שפה בקשתות וקוים שאינם ישרים
מילוי , גמר חלק ונקי של השטחים הגלויים לעין, קצוות מופסקים, שלום כולל הוצאות לפינותהת

 . המישקים וכיחולם
 

 .התשלום כולל הנמכת אבן השפה ולא ישולם בנפרד עבור ביצוע ההנמכה
 .סתימת המרווח בין אבן השפה לבין המיסעה הקיימת בבטון אספלט, במידת הצורך, התשלום כולל

או בתשתית אספלטית ומילוי /כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחת אבן השפה במצע והתשלום 
אספקה והנחת אבנים וכן , חוזר במצע וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה

 .תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית
והתחברות ביצוע בקשתות ומעגלים גובה ת והתאמ, סתימת חורים, מישקים , המחיר כולל גם עיבוד

כולל סתימת המרווח בין אבן  במפגש עם אבני שפה חדשות, לאבני שפה קיימות בכל מקום שהוא
 .השפה למיסעה הקיימת בבטון אספלט וכל האמור לעיל

 
יבוצעו בנוסף להוראות ) 'כדוגמת אקרסטון וכד( אבני שפה מתועשות בגמרים שונים ומסוגים שונים 

 .פ הוראות והנחיות היצרן"רט עהמפ
 הקבלן ובמחירימובהר בזאת התמורה לביצוע הוראות היצרן בנוסף לאמור במפרט כלולים בהצעת 

 .היחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד
 

בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך , מוש באבני שפה לאחר שבירה באתרילא יאושר ש
 .אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרשמטר או  0.5/0.25

או אבנים למעברי חצייה בהתאם /במקומות המסומנים בתכניות יבצע הקבלן אבני שפה מונמכות ו
 .מזמיןלקביעת ה

פ סעיף מתאים בכתב הכמויות כפוף לאישור "ניתן לבצע שימוש חוזר באבני שפה שפורקו באתר ע
 .המזמין

 . זמיןר קבלת אישורו של המהקבלן יבצע  אבן שפה חדשה רק לאח
 .או חוט מתוח וקשור ליתדות/האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו

 
  הנחת אבן שפה באזורי אספלט קיים

 ,ובנוסף 40.04.130סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
בצע בהם אבני שפה חדשות יבצע הקבלן ניסור הרצועה הדרושה במקומות בהם קיים אספלט ונדרש ל

 פירוק האספלט ופינויו 
 .מדידה לפי מטר אורך

תוספת עבור פירוק במקרה זה ישולם לקבלן , במפרט הכללי 40.04.130בניגוד לאמור בסעיף : תשלום
ת עבודה ראה תכול(.פ סעיף מתאים בכתב הכמויות הכולל את ניסור האספלט"ע, בלבד, האספלט

 )בהמשך 51מדידה ותשלום במפרט פרק 
 

  או באבני שפה/שימוש חוזר בריצוף ו
 40.04.240וסעיף  40.04.110סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 ,ובנוסף
 

או הובלה ממחסני /או מאספקה של המזמין ו/או הנחת אבני שפה מפירוקים ו/הכוונה לריצוף ו
 .מיןהמז

 .האבנים ינוכו מכל פסולת ומכל לכלוך עד למצב שמיש לריצוף והנחה מחדש 
 במפרט מיוחד זה הוראות היישום של אבני השפה או הריצוף כפי המופיע 

 א הנחת אבן שפה"מדידה לפי מ
התשלום כולל ) ללא מחיר האבן(, בלבד, התקנה/ לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות לעבודה : תשלום

 .מקום הביצוע/ה לאתר את ההובל
 

  אבן שפה מאבן טבעית
 ,ובנוסף 40.04.120סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 . יחולו על ביצוע אבני שפה מאבן טבעית, במפרט המיוחד, כל ההוראות
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  ריצופים ומדרגות

 
לאישור , לפחות, ר"מ 4עד ח של מחירי הריצוף מכל סוג שהוא כוללים דוגמת ריצוף בשט, ככלל

 .המזמין
 

 ריצוף באבנים משתלבות 
 ,ובנוסף 40.04.200סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
 .אבנים משתלבות -סעיף זה מתייחס לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני הריצוף מבטון טרום 

 :ובנוסף 8פרק , 40פרק , 51הכללי לעבודות בנייה פרק יש לקרא ולהתייחס גם לפרקים הבאים במפרט 
המצעים .  (במפרט  הכללי  51072סעיף  ישראלי והתקן ה י"מיסעות מאבנים משתלבות יש לבצע  עפ

 ) ימדדו בנפרד
 

 0-15של , עובי האבן עבור ריצוף מדרכה או מסעה הנושאת תנועה קלה מאוד, בהיעדר הוראה אחרת
מגרשי חנייה לכלי , בדרכים ללא מוצא, וגם בכבישים פנימיים בשכונות, הכלי רכב מסחריים ליממ

 .מ"ס 6או מסחריים קלים יהיה / רכב פרטיים ו
עובי אבני , בהן העומס אינו תעשייתי כבד או כבד מאוד, במסעות רגילות, בהיעדר הוראה אחרת
 .מ"ס 8הריצוף יהיה מינימום 

משטחי אחסנה והעמסה של , רחבות חנייה למשאיות, הבמסעות עליהן עוברת תנועה תעשייתית כבד
עגורנים ומשטחי , מלגזות: ציוד כבד רחבות אחסנה ואזורי תנועה של כלי רכב תעשייתיים כבדים

 . מ"ס 10עובי המרצפות יהיה , מכולות
 .כיווני-צורת המרצפות בשטחי מסעות כלשהן יאפשר הנחה בשילוב דו

 במפרט  הכללי   51072י סעיף  "עפ מיסעות מאבנים משתלבות יש לבצע 
 

 .51החול שיונח על גבי התשתית יתאים לדרישות בפרק , בהיעדר הוראה אחרת
 . לפחות, מ"מ 50החול שמתחת לאבני הריצוף במדרכות יונח בשכבה בעובי של 

 .במידה ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר
, כאמור,  במידה ויידרש, מ"ס 3מלט צמנט בעובי : שכבת טיטהמקרים לרבות כבת החול בכל ש

 .בנפרד מושוליהיחידה לריצוף ולא  יבמחיר כלולים
 

התאמת האבן , הריצוף באבנים משתלבות כולל במחיר היחידה לריצוף גם ריצוף בצמוד לשוחות
צבע הבטון . מעל המכסים 20 -יקת בטון באו סדור מיוחד סביב המכסה והשלמת יצ/למבנה המכסה ו

 . בהשלמה יהיה מותאם לצבע הריצוף סביבו
 

או הנחיות /או למפרט המיוחד ו/בהתאם לתכניות ו, ובצורות שונות, בצבע', אבן הריצוף תהיה מסוג א
 .כלולים במחירי היחידה השונים לריצוף ולא ישולמו בנפרד יםצבע וצורה שונ. המזמין

 .או כדוגמת הקיים/או בתכניות ו/י המזמין ו"היה באופן שיימסר לקבלן עהנחת האבנים ת
ללא כל , במידה ויידרש, ר שיבצע  הקבלן "מ 4במחירי היחידה לריצוף כלול קטע דוגמא בשטח של 

 .תוספת תשלום
 

במידה , מ"ס 3מלט צמנט בעובי  :טיט שכבת,מ"ס 5מחיר היחידה לריצוף כולל שכבת חול בעובי 
י "השלמות והתאמות יבוצעו ע. וצורת דרך לרבות הידוק מבוקריישור אספקת האבנים , ויידרש

של המפרט  4004י ניסור באתר במסור מכני בלבד וכל יתר העבודות כמפורט בסעיף "יחידות חצי או ע
 .הכללי

 
 .אין לפזר ולפלס שכבת חול בכמות העולה על הספק עבודה של יום אחד

 .כיווני-יש להניח את אבני הריצוף אך ורק בשילוב דו, תנועה כשהמשטח אמור לשאת עומסי
 .אחידים וללא רווחים, פני הריצוף יהיו ישרים

 .מ"מ+ 15הסטייה מרומים המתוכננים לא תעלה בשום נקודה על 
 . מ"מ 5בנקודה כלשהי עולה , לא יורשה שקע שעומקו' מ 5.00בבדיקה בסרגל ישר שאורכו 

 . 1%מירה על שיפועי התנקזות מינימליים של תוך ש, העבודות תבוצענה
תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים לאורך , התחברויות לריצוף קיים יבוצעו

 .לשביעות רצון המזמין, קווי החיבור
 .אשפרת הבטונים בחגורות וביציקות השלמה תיעשה על ידי החזקתם במצב רטוב במשך שבוע ימים

 .ה בקצוות טעונה אישור של המזמיןכל שיטת השלמ
 .העבודה כוללת התחברות למשטח ריצוף קיים
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 .מ"מ+  5גובה המרצפת ביחס לאבן השפה יהיה 
 .בפינות ובמקומות צרים יחתוך הקבלן את האבן במשור מכני

 .אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח
 

 :ותשלום מדידה
בניכוי רוחב אבני השפה ובניכוי כל שטח , ף שבוצע בפועלר ויימדד רק שטח הריצו"מבהמדידה תהיה 

  .לרבות שטחי גינון ועצים שאינו מרוצף
 .שטח בטון ההשלמה לא ינוכו, שטחי מכסים של שוחות בקרה, יחד עם זאת

 
 .ר בהתאם למסומן בתוכניות"התשלום לפי שטח במ

שכבת :טיט, שכבת החול ,לרבות לעיל והאמוראת כל ההנחיות מחירי היחידה השונים לריצוף כוללים 
התאמות גובה והתחברות לריצוף הקיים , מישקים, עיבוד, )במידה ויידרש( מ"ס 3מלט צמנט בעובי 
 . במפגש עם הריצוף החדש, בכל מקום שהוא

 

 לסוגיוריצוף אבן 
 

 ,פ ההנחיות המפורטות לעיל בריצוף אבנים משתלבות ובנוסף"יבוצע ע
  .במפרט הכללי 40046יבוצע  כמפורט  בסעיף  

 
    . יכין הקבלן דוגמא לאישור המזמין, לפני התחלת הריצוף 

שכבת חול בעובי לפי קביעת המתכנן והוראות הספק , ת הידוק מבוקרכולל צורת דרך לרבו המחיר
מ  וכל עבודות  ההכנה "ס 3 שכבת מלט צמנט בעובי: טיט ,לפחות ,מ"ס 5ובהיעדר הוראה אחרת 

 .הדרושות
  .המיוחד פ הוראות המפרט"כולל ביצוע המישקים בגוון לפי בחירת המזמין וע המחיר

במפגש עם הריצוף , התאמת גובה והתחברות לריצוף הקיים בכל מקום שהוא, המחיר כולל גם עיבוד
 . החדש

באבן טבעית  לריצוף במפרט מיוחדהמחיר כולל את כל הדרישות המיוחדות המפורטות 
 .לפחות, מ"ס 3שכבת מלט צמנט בעובי : טיט+ או חול/ות חול מעורב בצמנט לרבו,  בהמשך, ובגרניט
 רוחב אבני השפה ובניכוי כל שטח שאינו מרוצףריצוף שבוצע בפועל בניכוי  ר"מתשלום לפי מדידה ו

 .לרבות שטחי גינון ועצים
 .ימדדו בנפרדכשכבת יסוד  או בטון/ו מצעים

 מדרגות יצוקות באתר
 ,ובנוסף 40.04.300/310סעיף בודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים לע כלליהראה במפרט 

 
  ,למהלך המדרגות,לרבות אם ידרוש המתכנן זיון (, את הזיון, העבודה כוללת את הטפסות

 .ואת הגימור של הרום והשלח, מילויים וכיחולם, ביצוע מישקים, )של משולשים
 .ת הקרקע ליציקת המדרגותיש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין א

 .זמיןעל פי הוראות המ, או קורות שן מבטון מזוין/ יש לבצע פלטת יסוד ו
 .מ לאחר ההידוק"ס 15מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של 

 .יש לעגן את המדרגות ביסוד
 

 ).בניצב לכיוון  הטיפוס(המדידה היא של אורך מהלכי המדרגות כאשר  א"מ :מדידה
התשלום כולל את כל העבודות והחומרים שפורטו לעיל וכל זאת לביצוע מושלם של  :םתשלו

 .העבודה
ישולם בנפרד , עבור כמויות מעבר לכך. מ"ס 20או מילוי בעובי /חפירה ו, התשלום כולל עבודות עפר

 .י סעיף מתאים"עפ
 .התשלום כולל את היסוד ומשולשים מבטון זיון הברזל

אשר ישולמו במסגרת עבודות בניית , וע קירות צדדיים לרבות יסודותיהןהתשלום אינו כולל ביצ
 .קירות ומעקות

 
 מדרגות מאבן
 ,ובנוסף 40.04.320סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 .המדרגה תהיה מאבן מסותתת
 .צורת עיבוד האבן תבטיח חספוס שטח המדרגה

 .מ"ס 6-8עובי האבן יהיה 
 .זמיןבין מהלכי המדרגות יש לבנות פודסט בהתאם להוראות המ
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ואת הגימור של הרום ,  מילויים וכיחולם, את הזיון ביצוע מישקים, העבודה כוללת את הטפסות
 .והשלח

 .יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין את הקרקע להנחת המדרגות
 .זמיןן על פי הוראות המאו קורות שן מבטון מזוי/ יש לבצע פלטת יסוד ו
 . מ לאחר ההידוק"ס 15יש לבצע שכבת מצע בעובי של , מתחת לפלטת היסוד

 .יש לעגן את המדרגות ביסוד
 

 ).בניצב לכיוון הטיפוס(המדידה היא של אורך מהלכי המדרגות כאשר  א"מ: מדידה
 .מושלם של העבודההתשלום כולל את כל העבודות והחומרים שפורטו לעיל וכל זאת לביצוע  :תשלום

ישולם בנפרד , עבור כמויות מעבר לכך. מ"ס 20או מילוי בעובי /חפירה ו, התשלום כולל עבודות עפר
 .י סעיף מתאים"עפ

אשר ישולמו במסגרת עבודות בניית , התשלום אינו כולל ביצוע קירות צדדיים לרבות יסודותיהן
 .קירות ומעקות
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  ניטבאבן טבעית ובגר לריצוף מפרט מיוחד
 

 דוגמאות
דוגמאות של הריצוף בגוונים שונים ככל שיידרש ולהכין דוגמאות באתר  מזמיןיש לספק ל

 .הדוגמא תישמר עד לגמר העבודה ומסירתה. של הריצופים השונים לאישור המתכנן
 

 סילוק אבן  בלתי מתאימה מאתר הבניה
כל משלוח או חלק ממנו אשר ו מזמיןי ה"תיבדק שוב ע, עם הגעתם של משלוחי האבן לאתר הבניה

כל עוד לא יסולק מן . יסולק לאלתר מן האתר -כי איננו עומד בדרישות מפרט זה מזמיןי ה"ייקבע ע
כל זאת מבלי לפגוע בהתחייבות הקבלן  ,לקבלן הגעת משלוחים נוספים מזמיןלא יאפשר ה  -האתר

 .לעמידה בלוח הזמנים כמפורט
 

נתיבי נוי או , אקרשטיין, ממפעל מאושר ליצור כדוגמת וולפמןהקבלן יספק את האבנים החרושתיות 
 .מזמיןה/י המנהל"שיאושר ע, ע"שו

 
 .פרט הגרניט המצורףאבני הגרניט מספק מאושר בהתאם למהקבלן יספק את 

 .יש להכין באתר דוגמה של ריצופים שונים לאישור המתכנן
גם אם יפורק מספר פעמים עד לאישור כלול במחיר היחידה ) כמפורט במפרט הכללי(המשטח לדוגמא 

 .י המתכנן"הדוגמא הרצויה ע
 

 ריצוף דוגמה
וזאת , יש להכין באתר דוגמה של ריצופים שונים לאישור המתכנן, בנוסף לאישור דוגמאות הגרניט

 2יש לבצע . הדוגמא תישמר עד לגמר העבודה ומסירתה. יעשה הקבלן לפני התחלת הריצוף בגרניט
 .ה לאישור המתכנןר ריצוף דוגמ"מ
 

הידוק וכן כל החומרים , חומר מילוי למישקים, הטיט, החול, המחיר יכלול את אספקת האבנים
י מסור "בשפות משטחי הריצוף יונחו אבנים שנוסרו ע. והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של העבודה

  . לא יורשה שימוש בגיליוטינה. חשמלי
 .ל"המחיר כולל את החיתוך הנ

 .ר"לפי ממדידה 
 

 פרט –הנמכת מדרכה 
בכל מקום בו נדרשת גישה , גרניט השפה/ הנמכת מדרכה במעבר חציה תתבצע על ידי הנמכת אבן 

 .10%שיפוע הריצוף לא יעלה על . או עגלות/לנכים ו
 

 הריצוףהנחת אופן 
 . המעבר בין הריצופים " לפס"הנחת הריצוף תחל מקו הניקוז לשני צדדים עד 

סימון מדוייק של קוי הניקוז הינו תנאי הכרחי לביצוע . מן המפלס הנמוך אל הגבוה הריצוף יונח
 .העבודה 

 .אין להתחיל ריצוף של משטח בכמה נקודות. יש לשמור על כיוון אחיד בריצוף בכל המשטחים
 .אין להשתמש בהשלמות בטון במרווחים. י מסור חשמלי עם הרטבה"חיתוך אבנים יבוצע רק ע

י לקיחת מרצפות מכמה משטחים שונים בו זמנית בעת "וון אחיד של גרניט  תבוצע עשמירה על ג
 . הנחתן

 
  .ריצופי אבן טבעית

 בדיקת האבן
בצירוף תעודת בדיקת , שתי דוגמאות של האבנים שבדעתו לספק מזמיןוה מזמיןהקבלן יגיש לאישור ה

ידה כמות מספקת של החומר מדגמים ממכון התקנים ובצירוף מכתב התחייבות של המחצבה שיש ב
ועליהן דוגמת סוגי הסיתותים , הסכםהנדרש ושיש ביכולתה לספק את כל החומר למשך כל תקופת ה

תסופקנה , בגודל הממוצע של האבנים השונות הדרושות לפרויקט, הדוגמאות. השונים הנדרשים
 המזמיןא יאושרו על די אבנים של. או לפסול את הדוגמאות, לבחון ולאשר מזמיןבמועד כזה שיספיק ל
 .יוצאו אל מחוץ לאתר

 סוג האבן
 .ללא גידים וסדקים וללא גושי עפר, האבנים יהיו מובחרות ללא פגם

 .י"ולאחר בדיקת מת זמיןהקובע הבלעדי לגבי טיב האבן יהיה המ
  .מזמיןהקובע הבלעדי לגבי גוון האבן וטיב הסיתות יהיה ה
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 .ע ללא זמלהסיתות של כל העיבודים בפרויקט יתבצ
 .המזמיןידי  המחצבה או המפעל ממנה תקנה את האבן חייבת להיות מאושרת על

 עיבוד אבן טבעית לרבות  הגרניט
 . הסכםהגרניט יעובדו כנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי ה/ פני  האבן

, או הפסיקים, כמו כן תהיה אחידות בעומק הגומות. באבן יהיה הסיתות  בכיוון אחיד לטיבוע
 . פיפות לכל שטח האבןובצ

הסיתות לא ישאיר שום ! ללא זמלה –הסיתות יהיה על כל פני האבן וסביב האבן  , בכל סוגי העיבוד
 ")איים("שטח מהניסור שאינו מעובד 

 .לא יותר חיתוך גרונג באבן בשום מקרה. חיתוכי האבן יהיו ישרים
ת או תיקונים בלוחות שנפגמו ואשר אין לעשות כל סתימו. כל אבן פגועה או מתוקנת תורחק מהאתר

 .אבן פגומה שנקבעה במקומה תיעקר ותסולק מהאתר ובמקומה תושם אבן טובה. פינותיהם נשברו
 ) פוגות(מישקים 

ללא התרחבויות , פ הקיים ברחוב "מ מינימום או ע"מ 6-8כל עבודות הריצוף יותירו מישקים ברוחב 
 . בכתבו זמיןי המ"אלא אם ניתנה הנחיה אחרת ע, בצמתים

יורטבו במים וימולאו בכוחלה בגוון האבן הגרניט או , בגמר הנחת הריצוף ינוקו חריצי המישקים
תוך הקפדה , מ מתחת לפני הריצוף בצורה שטוחה"מ 10עד לעומק של , ללא תוספת פיגמנט, בהתאם 

 .על קצוות נקיות 
כן יש להשקות את הריצוף למשך  ימים לפחות כמו 3יש לשמור על הפוגות במצב רטוב לתקופה של 

 .ימים לאחר ההנחה 3תקופה של 
   חיתוך ברדיוס

 . י הזמנה מראש מהספק "חיתוך גרניט ברדיוס סביב גומות עצים יהיה מוקפד ויבוצע ע
 .לא יאושר  חיתוך גרניט סביב מסיגמנטים ישרים 
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 אבן בהט ואבן גיר , מפרט לאספקת אבן גרניט
 

 דרישות כלליות
 

מפרט זה הינו חלק בלתי נפרד מהוראות היישום ההתקנה והביצוע של כל האבנים על סוגיהם 
 .יםהשונ פרויקטיםב/ בעבודות

 .ל"נשוא הסכם זה לעמוד בדרישות המפרט הנ פרויקטים/עבודותלעל כל האבנים המסופקות 
 

 :מטרת מפרט זה
 

אבן הבהט ואבן , מתייחסים לגרניטהעקרונות והרכיבים ה, הבדיקות, התקנים, להגדיר את הדרישות
  הפרויקטים השוניםשיש לספק עבור , הגיר

 
עבודות האבן המתוארות כוללות אספקה והתקנה של ריצוף ורכיבי אבן שעברו עיבוד מלא במפעל 

או המפרטים כפי שהוכנו /ו הסכםככל שיידרש להשלמת כל עבודות האבן המצוינות בתרשימי ה, האבן
 .זמיןבידי המ

 
 .המזמין והקבלןחות את צוות להנ

 
השוני בשמות לא יהיה עילה לתוספת . האבן יכולה להופיע בשמה הגיאולוגי או בשמה המסחרי

 .כלשהיא מצד הקבלן
 

 מפרטי אבן טבעית
 חומרים

 
 : כללי

העלולים , ים או כתמיםתפר, ללא סדקים, כל מרצפי האבן ושאר יחידות האבן יהיו מסוג סטנדרטי
הצבע או מאפיינים חזותיים אחרים המאפיינים באופן . שלמותם המבנית או תפקודם ,במראםלפגום 

יתקבלו , כפי שהודגם בצורה מניחה את הדעת בשלבי הדגימה או ההדמיה, המסויםטבעי את החומר 
, המרקם והגימור, האוריינטציה המבנית. החומר" עמידות"בתנאי שאינם פוגמים בכושר המבני או ב

לפני , ויעובדו כולם בהתאם לתרשימים ההנדסיים זמיןוח המדגמים שאושרו בידי המיהיו כולם בטו
 . אספקתם לאתר

 
 מקור אספקת האבן 

 
) הבסיס והמיקום המבני במחצבה, ערוץ(, יש לציין את מיקום הכרייה המדויק על פני שטח העבודה

 .נפח המטען ומרקמו, נוכחותם של אזורים שחוקים, )פיצוצים, כגון(המגבלות , נהלי הכרייה
 

נה במפרט תילקח ממחצבות בעלות כושר מספיק ומתקנים מתאימים כדי לעמוד כל האבן שצוי
וכל , קטשיועד במיוחד עבור הפרוי, ר בודדיוצאו משכבת מחצבה או אזובלוקים . בדרישות שצווינו

 . בהתאם מזמיןהמדגמים יילקחו ויוגשו ל
ציוד מתאים לעבד את החומר מייד עם הזמנתו תוך הקפדה  תבעלהחיתוך והגימור יתבצעו בידי חברה 

 . מדויקת על המפרטים
 . זמיןי המ"הספק יציג עדויות ליכולתו במידה ויידרש לכך ע

ום קטים גדולים שבוצעו כולל פרטי מקירשימה של פרו, סיון העברהספק יכלול גם פרטים על  ני
 . והמלצות

 
דוגמאות אבן כנדרש בצירוף תעודות בדיקה עדכניות  מיןזיגיש הספק למ, הסכםמייד עם חתימת ה
 . ותיאור פרטרוגרפי

או מיקום , הערוץ, פני שטח העבודה, יגיש הספק גם את מיקום חצרות הכרייה או המחצבות, בנוסף
נות של חומרים ויגיש את תאריך הזמי, שם ממוקמת האבן הנדרשת) כולל תצלומים מפורטים(הבסיס 

, על הספק לציין את שמה של מעבדת בדיקה מוסמכת עימה יעבוד, כמו כן. קטיכאלה לאספקה לפרו
 . שיש לה ניסיון בבדיקה של אבן מימדית

 
הספק יהיה אחראי באופן מלא לוודא שיש בציוד המחצבה ובמפעל העיבוד מספיק כושר כדי להפיק 

קצב שיעמוד בלוח הזמנים וכי ייצורה יהיה ב,  בגוון ובמימדים הנדרשים, במרקם, את האבן באחידות
יש לציין את האפשרות לרכישה נפרדת של כמות נומינלית של אבן בסוף , כמו כן. של הפרוייקט

 .כדי למלא את הצורך במלאי חלפים עתידי, תקופת החוזה
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השם , תיאור פטרוגרפי של האבן: המידע שלהלן יסופק בשעת האריזה או על גבי טפסי האספקה

 .ת של הספק ושם המיקום של המחצבההשם והכתוב, המסחרי
 

 סטנדרטים של בדיקה
 

או מנהל הפרויקט מטעמו ויועצי /איכות האבן תאושר בידי המנהל ותספק את הדרישות של המנהל ו
 . האבן

אלא אם , EN 12407בנוסף לתיאור הפטרוגרפי  ASTMבדיקת איכויות האבן תהיה בהתאם לתקני 
 .יוסכם אחרת

 
 :הבאות תהינה ישימות הבדיקות הסטנדרטיות

 
            ASTM C 615-915 :תקן אבן בנייה גרניט
 ASTM C 615-915  :תקן אבן בנייה בהט

 ASTM C 568-89    :תקן אבן בנייה גיר
 

 דרישות סוג אבן
 :בזלת/גרניט

 G684,Grey Porrinho, Gris Alba, Grigio Sarde, Cinzento ': למשל, אפור בגווני צבע שונים
Escura, Granito Gris, Grano Fino, Kuru Grey, Padang; 

 ;Yang Shan G682, למשל –צהוב /צבע קרם
 ;Rosa Porrinho, African Red, Imperial Red, למשל –צבע ורוד עד אדום 

 
אלא אם , 10%לא תעלה על ) מיקה(ותכולת הנציץ  30%-תכולת הקוורץ לא תפחת מ. או סוגים דומים

 .הוסכם אחרת
ניתן להשתמש , במשטחים שטופלו בלהבה. י שגימור האבן יהיה גימור דק עד בינוני בפטיש בנאיםרצו

קצוות משופעים וגימורים אחרים יכללו במשלוח בהתאם . בגרניט בעל מרקם גרגרי בינוני עד גס
 .המזמיןלתרשימי 

 
 :אבן בהט

 .Porfido Trentino, Argentinean Porphyry (Chubut), Brazilian Porphyry: כגון
 .מושחזות או בהתאם למפרט, משוייפות, גימור פטיש בנאים, בגימור להבה: משטחים חשופים

 .כמצויין בתוכניות: מימדים
 

 אבן גיר
Ramon Grey, Slayeb, Atzmon, Bir Zeit או סוגים בעלי תכונות דומות. 

 .מפרטמשוייפות או בהתאם ל, גרגרי בפטיש בנאים-גימור דק: משטחים חשופים
 .ן בתוכניותכמצוי: מימדים

 
 . נול עם סוגי הגימור שצוי"י האבן הניש לספק דוגמה אחת או יותר מסוג

 .זמיןדוגמאות תואמות תופקדנה למשמרת במשרדי המ
 
 

 קריטריונים לקבלה
 :יתאימו למפרט הבא ת האבןהקריטריונים והערכים לקבל

 
 גרניט ואבן בהט

 )ערך( 25נימום מי  ASTM C241  התנגדות לשחיקה
 Mpa 131מינימום   ASTM C170   חוזק לדחיסה

 Mpa 10.34מינימום   ASTM C99  מודולוס הפקיעה
 Mpa 12.00מינימום   ASTM C880   חוזק לכיפוף

 0.40%מקסימום   ASTM C97    ספיגה
 .ק"מ/ג"ק 2560מינימום   ASTM C97    צפיפות
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 אבן גיר

 )ערך( 10נימום מי  ASTM C241  התנגדות לשחיקה
 Mpa 55מינימום   ASTM C99   חוזק לדחיסה

 Mpa 6.9מינימום   ASTM C99  מודולוס הפקיעה
 2%מקסימום   ASTM C97    ספיגה

 .ק"מ/ג"ק 2560מינימום   ASTM C97    צפיפות
 

 . יש לחתוך את אבן הגיר נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת
 

 :דוגמאות אבן
 

הגימור וטווח הצבע הצפוי , את המרקם הציגכמות מספקת של דוגמאות אבן כדי ל זמיןהספק יגיש למ
 .שיש לספקו

 
 . תכלול כמה פיסות אבן בגודל מספיק כדי להעיד על מראה העבודה הגמורהדוגמת ייחוס 

, ר בשטח הפנים ויצביעו על המראה המקורב בכל הקשור לצבע"מ 0.2-ר ל"מ 0.01המימדים יהיו בין 
יש לשייף את הדוגמאות מצד אחד ומצד שני . המבנה הפיזי וגימור פני השטח, ידיםתצורת הור
 .ין בכתב הכמויותבהתאם למה שצו, ת סיתות פני השטחלהראות א

 
מרקם הגרגרים והגימור של האבן , באמצעות הדוגמאות ניתן יהיה לעמוד על הגוון הכללי של האבן

בגודל הדמייה של האבנים שתסופקנה ייקבעו באמצעות הגרעיניות והורידים , טווח הצבעים. הטבעית
 .שתשמש למטרות ייחוס, מטר 3מטר על  3
 

, קשרים, כתמים, כדי להראות מאפיינים ספציפיים כמו גדלי גרגרים זמיןהדוגמה לייחוס תסופק למ
ם אין לראות במאפייני. וכתמי חלודה בחומרים המוצעים 1תפרים סטיילוליטים, ורידי קריסטליניים

אלו פגמים והם לא ישמשו עילה לדחייה אלא אם יתברר שהאבן אינה מתאימה על פי הקריטריונים 
 .או משיקולים אסתטיים, של בדיקות הקבלה

 
שמו , כמו גם זיהוי החומר על פי שמו המסחרי, ינו על המדגםמו וכתובתו של היצרן או הספק יצוש

 .רייהואזור הכ, ארץ המקור, כיוון החיתוך, הפטרוגרפי
 

 . דוגמאות ייחוס גם יציגו את גימור פני השטח המוצע
 

יש להשתמש , במידת האפשר. בחירת שיטת הדגימה תתאים לצורה הפיזית של המשלוח האמור
כאשר אין . בשיטת דגימה אקראית בה לכל יחידה של המשלוח יש סיכוי שווה להיבחר עבור המדגם

כפי , יש להשתמש בנוהל המבוסס על מדגם מייצג, ראיתזה מעשי או אין זה נוח להשתמש בדגימה אק
 .שנוהל זה נהוג במעבדת בדיקה מוסמכת

 
 . ר של חומר המיועד לאספקה"מ 1000יש לקחת דגימות לבדיקה מכל , לפני האספקה לאתר

  .לפני הוצאת המשלוח זמיןמאישורו של התוצאות הדגימה תישלחנה ל
 .או ליועץ האבן מטעם המזמין/ו מיןמזמערכת בקרה זהה של דוגמאות תסופק ל

 
 שרטוטי עבודה

 
שרטוטים . ספק האבן יגיש לסקירתה ולאישורו של המנהל עותקים של כל שרטוטי העבודה הדרושים

ואת כל המימדים ואת , )במידה וקיים(המישקים והעיגון , המקשר, אלה יראו את כל פרטי המצע
ך או גימור סופי של האבן עד לאישור הדוגמאות לא יבוצע חיתו. מספר הזיהוי של כל פיסת אבן

 .לבדיקה ושרטוטי העבודה עבור אותו חלק של העבודה
 

 עיבוד
 

יקת על פי הצורה והמימדים הדרושים ובצורה מלאה על פי הריבוע עם יש לחתוך כל אבן בצורה מדו
מצעים . שרהכל פני השטח החשופים יסותתו בצורה י. כפי שמוצג בשרטוטים המאושרים, המישקים

מ או כפי "מ 8-10ל ומישקים יהיו בעלי ריווח עובי אחיד ש) ולאחר(ומישקים יהיו בזווית ישרה לפנים 

                                                           
ניים 1  .פני שטח משתלבים בעלי צורת גלים או שי
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לא יותר כל חיתוך . החיתוך והגימור של כל האבן יבוצעו לפני האספקה. ן בשרטוטיםשמוצג או מצוי
 .או גימור באתר אלא כאשר יש צורך בהתאמה לתנאים השוררים באתר הבניה

 
, הסטייה מפני השטח הישרים תיקבע על פי הסכמה בכל כיוון של פני השטח: סיבולות שטיחות

 .בהתאם לגימור פני השטח
 

ות להלן נבולות המצויידק לא יעלו על הס-יםמושחזים ומשופשפ, יפיםפני שטח משושינויים כאלה על 
רבית מהמישור השטוח לא מהסטייה ה, ם בעלי גימורים אחריםבמשטחי. ןמרוחב המישק שצוי 1/3או 

 ).מ"מ 3או מקסימום (ין מרוחב עובי המישק שצו½ הלן עבור תעלה על הסיבולת הרשומה ל
 

הבאות דק לא יעלו על הסיבולות -שופשפיםמושחזים ומ, פיםינויים בפני שטח משויש: סיבולות עובי
 ):אלא אם יוסכם אחרת(
 

 .מ"מ 3 ± מ"מ 80<מ"מ 30<  :יחידות אבן
 .מ"מ 5 ±  מ"מ 80>                       

 מהעובי המוצהר 2% ±  :שטיחות
 
 

 ומישקים) גב(מצעים 
 

ופני השטח של מצעים ומישקים יחתכו , ין בשרטוטי עבודה מאושריםכפי שצו יבוצעוחתיכות אבן 
משטחי מצעים ומישקים יהיו . משטחי מצעים ומישקים ינוסרו לכל עובי פיסת האבן: באופן הבא

 ין אחרתאלא אם צו, ני השטח של פיסת האבןמעלות מפ 90של  3%של בטווח 
 
 

 חיתוך והתאמה
 

 .יש לחתוך את כל האבן ולבצע לה גימור במהלך העיבוד ולפני אספקתה לאתר
כאשר תינתן לכך . יש להסיר את הגב מכל חתיכות האבן באמצעות ניסור בצורה שטוחה ככל האפשר

הגס או בפיצול המחצבה הטבעי כדי לספק משטחים שאינם  ניתן השאיר את הגב במצבו, הסכמה
מהעובי מ "מ 25-מ ואינם חורגים ביותר מ"מ 300מ על כל "מ 25-חורגים מהמישור השטוח ביותר מ

 .ין עבורם במפרטשצו
 

יוסר הגב מפיסות האבן , בכל פעם שהאיורים והמפרטים של שרטוטי העבודה המאושרים ידרשו זאת
 . ים או מכשולים אחריםרכיבים מבניים ומכנ אפשר מעבר שלכדי ל

 
, או אתר הבניין/או הפיתוח ו/וכל פיסת אבן המפגינה פגמים או ליקויים עם קבלתה בחצר האחסון 

להרכיב , או במקרים נדירים(לשם קביעת האחראי עליה והחלטה אם יש לדחותה או לא  מזמיןתוצג ל
 ). עליה טלאי או לסתתה מחדש לשם שימוש

 .ך באתר אם יאושר יבוצע על יד מסורים יעודיים בהרטבה למניעת אבק באתר חיתו
 

 )KERBS(אבני שפה מגרניט 
 

המשמשות כדי ליצור שוליים לכביש או שביל , מ"ס 30-הן יחידות ארוכות יותר מ KERBSבדרך כלל 
 .הפונים אל התנועה KERB-הוא הסטיה המיועדת מהאנכי של פני ה 2הנטי. הליכה

 
גימור או בעלי מרקם גס אם ה, יהיו בעלי מרקם עדין לאחר ניסור  KERB-שטח הגלויים של הפני ה

 .ן בשרטוטים האדריכלייםהכל כפי שיצוי, בוצע בלהבה
 

יהיה אורך , מעוקלים KERB-כאשר מדובר ב. יסופקו על פי מטר רץ KERBS, ן אחרתאם לא צוי
 .הקוטר היותר גדול

 
 .היו רדיאלייםמעוקלים י KERBSקצותיהם של 

 
                                                           

הרּומים בין שתי נקודות בכיוון -מבוטאת על ידי היחס בין ההיטל האופקי לבין הפרש, נטיית מישור לגבי האנך 2
 ל ביותרהתלו
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-האורך הכולל של מספר ה. המעוקלים KERBS-הרדיוס של פני השטח האנכיים יזהה את ה
KERBS המעוקלים יימדד בלא המישקים בקצוות המשותפים של פני השטח הגלויים. 

 
 3-מ בהתאמה בין שני משטחים מסותתים ו"מ 20-מ ו"מ 10סיבולת הרוחב והגובה תהיה בסטיות של 

מ "מ 2הסטיה בנטי תהיה . מ בהתאמה בין שני משטחים מנוסרים או בעלי מרקם מעובד"מ 10-מ ו"מ
 .מ במקרה של מרקם מעובד"מ 5-במקרה של ניסור ו

 
 .  מ"מ 5האנכיות בין פני השטח העליונים לבין פני השטח של הקצה תהיה 

 .יהיו חופשיים מחורי קידוח או סימוניהם KERBSפניהם של 
 

בדיקות התכונות הפיזיות והקריטריונים לקבלה הנזכרים במפרטי , ורים לדוגמהיש ליישם את התיא
ASTM  C 615-95  עבור גרניט או מפרטיEN 1353. 

 
 הדמייה

 
ויש לאשר את מראהו לפני שמתחילים עם ) 'מ 3על ' מ 3למשל (ר "מ 10לוח ההדמייה יהיה בגודל 

). השיפועים, כגון, ל קצוות יחידות האבןהמערך יראה בבירור את המישקים והגימורים ש. המשלוח
התאמת הצבע וגווני הצבע יהיו בהתאם לדוגמאות בקרה שנבדקו ויש לציין את רמת הסטייה 

תפרי , ורידים, מרקמים, סימנים, צבעים(ההדמיה תכסה את כל הסטיות האפשריות . שתתקבל
 ).'גדלי גרעין וכו, סטיילוליט

 
, גדלי המישקים, ע את העומס המוסף של שכבת מצע החולשטח מרצפת ההדמיה ישמש כדי לקבו

וישמש כסטנדרט על פיו תישפט העבודה , הצבעים והמרקם של העבודה, תצורות ההנחה, הקווים
או לספק הסדרי (במידת האפשר יש לשקול את השימוש בצבעים ניגודיים . וישולב לתוך העבודה

 . מדרגות ושינויי כיוון, רוגיםבמיד, למשל, במקומות בהם יש הבדלי גובה) תאורה
 
 

 טיפול ומשלוח
 אריזה וטעינה

 
תוך שימוש בכל אמצעי הזהירות , לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח

אין להשתמש בשום חומר העלול לגרום לכתמים או . הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה
 .שינויי צבע לשם אחסון או אריזה

 
 אחסון והגנה באתר

 
יש להערים אותה על גבי עץ או פלטפורמות בגובה , עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון

. ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע הכתמה בעת האחסון, מ מעל פני הקרקע"ס 8לפחות 
טיק מתאימה אחרת יש להשתמש גם בפוליאתילן או יריעת פלס, אם האחסון אמור להימשך זמן רב

 .ככיסוי מגן כללי
 

 ניקוי
 

הקבלן ינקה בזהירות , אחרי השלמת ההתקנה. האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי
או כל גורם אקראי המכתים את פני האבן /ו, לכלוך, כתמי ושיירי מלט, יסיר את כל הלכלוך, את האבן

 .באתר
 

לדה כאשר מדובר במשטחים שאינם משוייפים או ניתן להשתמש במברשות פלדה או בצמר פ
העלולים לגרום , אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות אחרות, מושחזים

הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ /יש ליצור קשר עם היצרן. אסור בהחלט, לשינויים בצבע
 . לדטרגנטים
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 קיבוע האבן
 

 כללי
, מ   או לפי תוכנית והנחיית המתכנן "ס 5רטוב  בעובי /יבוצעו על מצע טיט יבש  כל עבודות האבן

מחירי האבן בסעיפים השונים , מילוי משקים בטיט אפור או בגוון אחר על פי בחירת האדריכל  
 .מילוי משקים בטיט או החול , טיט,כוללים מצע חול 

 
שימוש בסרט או יריעה חזקים מתאימים כל עבודת האבן תוגן בכל עת במהלך הבנייה באמצעות ה

נקודה זו חשובה במיוחד במהלך התקופות בהן . ובלתי חדירים שיקובעו בצורה איתנה למקומם
 .ממלאים מישקים/מדייסים/מתקינים ריצוף

 
תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה נאותה , אחרי שהותקנה עבודת האבן

 . ומספקת מפני נזק
 

העלול , ועליו למנוע כל פגם, ן יערוך בדיקה יסודית של כל המשטחים לפני שיתחיל את ההתקנההקבל
-יש לבדוק את כל משטחי הגב ואת כל חלקי תת. להשפיע על השלמת העבודה בצורה משביעת רצון

-אנכיים ואין בהם אי, מיושרים, )העדר סדקים, למשל(השלד המבני כדי לוודא שהם איתנים 
 . פשריות אחרותסדירויות א

 
להתייבש באמצעות חשיפה ) הבסיס(הרצפה -יש להבטיח שהניחו לגב או לתת, לפני שמניחים את האבן

ושל התנאים , התחלת העבודה תיחשב לקבלה מלאה של עבודת ההכנה שנעשתה בידי אחרים. לאוויר
 .השוררים

 
רם אחר המכתים תות או כל גואבק סי, מלכלוך תה וחופשייעליה להיות נקי, לפני שמקבעים את האבן

כל אבן תונח בזהירות על , אם אין ציון אחר בשרטוטי העבודה המאושרים. ן לעילכפי שצוי, את פניה
 .יש לשמור על כך שפני שטח חשופים יהיו תמיד חופשיים ממלט. גבי מצע מלא של מלט פורטלנד

 
יש ליישר את . לקים ואחידיםכאשר קצוות מישקי הפנים ח, יש לקבע את האבן באופן ישר ונכון

יש להסיר מייד את כל , אחרי הקיבוע. 100%מגע המלט עם האבן צריך להיות . מישקי הרצפה והבסיס
השילוב והתאמת הצבעים של האבנים יעשו בזהירות כדי ליצור מראה . החומר העודף מפני שטח האבן

 .הומוגני
 

 זמיןכאשר המ. ין אחרת בשרטוטיםמ אם לא צו"מ 60-לא יהיה פחות מ ,עובי האבן לריצוף או חיפוי
יש להניח את המלט על גבי . מ עובי"מ 30-לא תהיה המרצפת דקה מ, מ"מ 60-אישר עובי של פחות מ

יש להשתמש בחומר גיבוי , כאשר המפרטים מציינים זאת. רצפה שנוקו והוכנו ביסודיות-בסיס או תת
 . כדי לאטום את המישקים

 
ופיסות כאלה , הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבןכל כתם שנגרם במהלך 

יספק , במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת הבנייה. יסולקו מהעבודה
 .הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין חומר חדש זה/הקבלן

 
הוא יבצע כל חיתוך וגימור . וע אחריםהקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצ/ספק האבן

שיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק באופן סביר מתוך 
 .השרטוטים והמפרטים

 
 מלאי נוסף

 
החיתוך והגימור יתבצעו בהתאם למפרט . פות ואבני השפהרצמהמ 7%-הספק יספק מלאי נוסף של כ

 .העבור כל סוג של מרצפת ואבן שפ
 
 

 מפותחות-אזהרות ביחס לסוגי אבן ממחצבות חדשות או בלתי
 

שביכולתה לספק אבן , זמיןהספק יוודא שהמחצבה מסוגלת לייצר חומר אחיד בהתאם לדרישות המ
יש לבדוק עדויות להפרעות טקטוניות המשפיעות . בעלת איכות עקבית ולהשלים את ההזמנה בחריצות

 .חומריםעל אתר המחצבה ומידת הבלאי של ה
 



 157 

כמו גם נוכחות של הפרעות , במחצבות בהן יש שכבות או שכבה מבוררת בלויה על גבי מצע הייצור
כדי להבטיח שלא תהיה שונות , יש להקדיש תשומת לב נוספת בעת הדגימה והבדיקה, טקטוניות

 . במיוחד הנקבוביות שלהם, גדולה באיכות הפיזית של הלוחות
 

כדי , ביניים של חרסית המפורדות על ידי תפרים פתוחים-ת עם שכבותיש צורך לנקוט אמצעי זהירו
 .לוודא שהבלאי לא השפיע על איכות החומר

 
העלול לשנות את צבע המרצפת אחרי חשיפת המרצפת ) לימוניט(הנוכחות של כיתמום ברזלי 

תשומת לב  מצביעה על הצורך בבדיקה פטרוגרפית כדי לגלות גורמי שינוי כלשהם ולהפנות, החיצונית
 .אש-לתכולה אפשרית של תצורת אבן

 
גוונים ועיטורים במחצבות חדשות  כאשר , יש לקחת בחשבון נוכחות סבירה של שינויים בתצורות

 .עורכים את ההתאמה בהדמיה
 

 דגימה ובדיקה ראשונית
כאשר כיווני המצע , אב בגודל סטנדרטי עבור  הבדיקות במחצבה או במפעל-יש להקצות בלוק

רצוי שנציג של מעבדת הבדיקה ייקח את . קומו במחצבה מסומנים בצורה קבועה על גבי הבלוקומי
ולחלק אותו בהתאם , מ"מ 70יש לפרוס מבלוק הבדיקה לוח שממנו יחתכו מדגמים בעובי . הדגימות

יש לציין את החלק העליון . חץ יציין את מיקומו היחסי של מדגם הבדיקה. לדגימות הנדרשות
באמצעות , למשל, לחילופין ניתן להסיר מדגמים מתוך הבלוק באמצעות קידוח ליבות .והתחתון

 .בין במעבדת הבדיקה, בין במפעל הספקים, מ"מ 100וטר מקדח בק
 

לחתוך אותם עם , מ"ס 60על  40בערך בגודל , בנוסף לכך יש לפרוס מבלוק הבדיקה לוחות קטנים יותר
כדי שאלו ישוו בינם , אדריכל ויועץ האבןה, מזמיןותית של הונגד הגרעיניות ולספק אותם לבדיקה חז

 .לבין הדוגמאות הראשוניות שסיפק הספק
 

 )ASTM(בדיקות מעבדה שיש לבצע 
 C97צפיפות  מ"מ 70על  70על  70 יחידות מעוקבות 3 
 C97ספיגת מים  מ"מ 70על  70על  70 )ל"ניתן להשתמש ביחידות הנ(
 C170ק לדחיסה חוז )אותו  גודל( יחידות 5
 C241התנגדות לשחיקה  )אותו גודל( יחידות 3
 C99מודולוס הפקיעה  מ"מ 60על  100על  200 יחידות 3
שקופיות במרחק שווה  4 

מחלקו העליון והתחתון של 
 בלוק האב

 )מינרולוגי(תיאור פטרוגרפי 
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 הנחיות לביצוע משטחי ריצוף באבן
 ריצוף באבני גרניט

ובגמר , G684ן ריצוף גרניט הריצוף יהיה במרצפות גרניט בדרך כלל בגוון שחור במקומות שמתוכנ
 .צרוב

 . ולפי הקיים ברחוב המזמיןלפי הנחיית , מ"ס 0.6או  0.8או    1.0המרצפות יונחו במישקים ברוחב   

 כולל ביצוע, )מ"ס 1.0(מ "מ 10מודגש בזה שעל הקבלן לקחת בחשבון תמחור לביצוע משיקים של עד 
במקומות . ג תשתית בטון"במקומות שמתוכנן ריצוף גרניט במיסעה הריצוף יונח ע. כיחול במישקים

ג חול "מצע חול מעורב בצמנט וע, מ"ס 3ג טיט בעובי "הגרניט יונח ע, שמתוכנן ריצוף גרניט במדרכות
 .מ"ס 5בעובי 

בק אקרילי לפי ד 20%לאחר הנחת המרצפות יש לפזר למלא את המישקים בטיט בתוספת תוסף  
חלקים צמנט עם פיגמנט לקבלת  2, חלקים חול דק 4כיחול המישקים עם תערובת של . המזמיןהנחיות 

בשולי משטח .הכיחול ייעשה לכל עומק המישק. דבק אקרילי 20%בתוספת , גוון זהה לגוון האבן
י ניסור "ע, פתם הקבלן קטעי ריצוף הקטנים ממידת מרציישל, הריצוף במפגש עם אבני שפה וקירות
אין להשלים קטעי ריצוף . הניסור ייעשה במנסרת אבן מקצועית. המרצפות למידה המדויקת הנדרשת

 .י יציקה במקום"ע

דוגמת אבן  מזמיןהקבלן יציג ל. יהיה כמסומן בתכניות ובפרטים, תבנית הנחת המרצפות והגוונים
חורים , סדקים, בן תהיה ללא כתמיםהא. ורק לאחר אישור יספק את המרצפות לשטח, מכל סוג וגודל

לאחר קבלת . יוכל לפסול אבנים אשר לדעתו אינן עומדות בטיב הנדרש מזמיןוה, או פגמים אחרים
 5 -שטח  הדוגמא . על הקבלן לבצע קטע דוגמא על פי דגם ההנחה המופיע בתכניות ובפרטים, האישור

 .ר לפחות"מ

 . ימשיך הקבלן בעבודה, המזמיןי "רק לאחר אישור החומר והדוגמא ע
 

 מתועשת" סנטרום"ריצוף באבני 

 . שחורבדרך כלל  בחניות ובמיסעות יהיה או באבן מתועשת אחרת  " סנטרום"הריצוף במרצפות 

 .שאר השכבות לפי תכניות מהנדס כבישים.  8% מ מעורב בצמנט"ס 5העבודה על גבי מצע חול בעובי 

להדק את המשטח בעזרת מכבש , ג משטח הריצוף"ע לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי
ישלים הקבלן , שולי משטח הריצוף במפגש עם אבני שפה וקירות. ולטאטא אותו למילוי המישקים

אין להשלים . י ביקוע המרצפות למידה המדויקת הנדרשת"ע, קטעי ריצוף הקטנים ממידת מרצפת
. יהיה כמסומן בתכניות ובפרטים, ווניםדגם הנחת המרצפות והג. י יציקה במקום"קטעי ריצוף ע

האבן . ורק לאחר אישור יספק את המרצפות לשטח, דוגמת אבן מכל סוג וגודל למזמיןהקבלן יציג 
יוכל לפסול אבנים אשר לדעתו אינן  מזמיןוה, חורים או פגמים אחרים, סדקים, תהיה ללא כתמים

 .עומדות בטיב הנדרש
. 

 ריצוף באבנים מסותתות

היה במרצפות אבן מסותתת מסוג סלייב בגוון כדוגמת הקיים במדרחוב בן יהודה במידות הריצוף י
סיתות פני האבן יהיה  כנדרש . המרצפות בעובי כמצוין בפרטים. שונות כנדרש בפרטים ובתכניות

) שמונה( 8המישקים בין האבנים יהיו . מ"ס 5ג מצע חול מעורב בצמנט בעובי "הריצוף ע. בתוכנית
במקומות בהם מופיעה דרישה למישקים . המזמיןלפי החלטת והנחיית  -)מ"ס 1(מ "מ 10או   מילימטר

חלקים צמנט  2, חלקים חול דק 4כיחול המישקים עם תערובת של . פתוחים יהיה המישק ברוחב אחיד
הכיחול ייעשה לכל עומק . דבק אקרילי 20%בתוספת , לבן עם פיגמנט לקבלת גוון זהה לגוון האבן

דוגמת אבן מסותתת מכל סוג של גודל וצורת סיתות ורק לאחר קבלת  מזמיןהקבלן יציג ל. קהמיש
חורים או פגמים אחרים , שקעים, סדקים, האבן תהיה ללא כתמים. אישור יספק את המרצפות לשטח

  . יוכל לפסול אבנים אשר לדעתו אינן עומדות בטיב הנדרש מזמיןוה
 

 ותאבני שפה אבני אי ואבני צד גנני

במפרט הכללי לפיתוח האתר ובהתאם לפרטים  400851אבני שפה יבוצעו בהתאם למפרט בסעיף 
יחידות , בקשתות ועקומות מסוג כלשהו, המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים. בתכניות

 .וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים, מ"ס 50, מ"ס 25באורך 

 .במידות המתוארות בתכניות 20 -סוד ומשענות בטון באבני השפה לסוגיהן יונחו על י

לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר . במפרט הכללי 40של פרק  400854יתר הפרטים יתאימו לסעיף 
או אבנים מנוסרות ' מ 0.25/0.5בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך . שבירה באתר



 159 

ות יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות או משופעות במקומות המסומנים בתכני. באורך קטן יותר כנדרש
 .ע"אקרשטיין או ש' מ דוגמת חב"ס 18x45x45 במידות) ימין או שמאל(לעליה לרכב פינתית 

 :דגשים מיוחדים

האישור מותנה בסימון . לתוואי המוצע מהמזמיןהקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישור 
הקבלן אחראי . או חוט מתוח וקשור ליתדות/צבוע בגוון לבן ו י קו"נכון ומדויק של התוואי המוצע ע

   .לסימון

 :מצע חול מעורב בצמנט

יוסיף הקבלן צמנט  זמיןמ ובשטחי ריצוף אחרים לפי הוראות המ"ס  30/40- 60בשטחי ריצוף בגרניט 
 ).צמנט:חול( 3:1, יבש לשכבת החול שמתחת לריצוף

 חול מתחת למרצפות" בריחת"צירת משטח קשה למניעת ומיועד לי, הצמנט יעורבב היטב עם החול
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 .שיקום אחזקה וניקיון, ועבודות בריצוף קייםטיפול 
 עבודות פירוק והחלפה במשטח מרוצף בשיטה הגמישה 

במיוחד , אחד מהיתרונות המשמעותיים של ריצוף גמיש הינו קלות הטיפול במשטח בעת הצורך
שיקום משטחים מרוצפים . (Setts, Blocks, Cubes)כשמדובר באלמנטי ריצוף קטנים יחסית 

זור קשה להבחין בין הא, נעשית כנדרש במידה והעבודה. בריצוף גמיש נעשה בפשטות ובמהירות
 . המטופל לאזור הלא מטופל הסובב אותו

טים של אבנים או אריחים במבנה גמיש מפורטים נמהעיקריים בפירוק משטח מרוצף באל השלבים
 :להלן

 .ירוק המינימאלי יהיה במידות שיאפשרו הידוק במכשיר פלטה ויברצוניתשטח הפ
במידה ולא קיימים . יש להתחיל את תהליך הפירוק מאלמנטים אלו, במידה וישנם אלמנטים שבורים

י שימוש בכלי מכאני "יש להוציא את האלמנט הראשון בזהירות ובאופן ידני או ע, אלמנטים שבורים
 . 3.1' ראה ציור מס, )כלל לחילוץ אבנים משתלבותהמיועד בדרך (ייעודי 

כדי לשחרר , מומלץ לעיתים להפעיל פלטה ויברציונית בפני המשטח, לאחר הוצאת האלמנט הראשון
הקשת מספר מכות פטיש קלות על האלמנטים הסמוכים , חלופית. את הנעילה בין אלמנטים סמוכים

 . נטים והוצאתם בקלות יחסיתמאפשר את הרפיית הקשר בין האלמ, לאלמנט שחולץ
לאחר פירוק האלמנטים יש לדאוג לנקותם בעזרת מברשת פלדה ולהניח אותם בצורה מסודרת 

 . לשימוש חוזר
חפירת השכבה עד לעומק . מ מתחת"אגו/ חפירה וסילוק של שכבת ההנחה מחול וגילוי שכבת המצע

 . השתית או לעומק שבו מתגלות שכבות יציבות
יש , )'כמו צנרת ניקוז וכדו(הינה מגורם שלישי זולת שכבת הריצוף ושכבות המבנה  במידה והבעייה

 .לטפל בבעיה באופן מושלם
ההידוק יבוצע בפלטה . מ"מ 150 - 100בעובי הנע בין , מ חדש והידוקו בשכבות"אגו/ הנחת חומר מצע

מפלס של פני  פני שכבת התשתית תהודק לאותו. שטחים מצומצמים/ וברציונית ייעודי לתעלות
, ראוי לציין כי החזרת חומר גרנולרי לשטחים מצומצמים תמיד כרוכה בקשיי הידוק. תשתית קיימת

 .במיוחד באזורים הצמודים לדפנות החפיר
או בשטחים שנדרש לפותחם לתנועה בתוך , חלופה מומלצת לאמור לעיל שתבוצע בשטחים מוגבלים

 6צמנט על  1 -כמות הצמנט תהיה ביחס נפחי של כ. עהינה שילוב צמנט בחומר המצ, זמן קצר מאד
הידוק המצע עם הצמנט יעשה על פי . כאשר העירבוב נעשה ביבש ובסמוך לתהליך הביצוע, חומר מצע

 .פתרון זה עשוי להקטין שקיעות עתידיות באיזור התיקון. המתואר לעיל
מקום אפשרי גם על החלופה  שתועדף בכל) מ"מצע ואגו(חלופה מומלצת להנחת חומרים גרנולריים 

התכונות החשובות . CLSMהינה שימוש במוצר של בטון מוקצף או חומר מסוג , של הייצוב בצמנט
אין צורך , חוזק מתאים לתשתיות גרנולריות, הצפיפות הנמוכה, הנזילות, של חומרים אלו הם

 . התקשות מהירה  ועוד, בהידוק
יש לפרק , נה והשימוש במכשירים וברציונים להידוקכתוצאה מההפרה הנגרמת מחפירת שכבות המב

פירוק שתי שורות אלו ייעשה לאחר גמר תהליך . את שתי שורות הריצוף הגובלות את האזור המטופל
וניקוי החול , מתחת לשתי שורות אלו) מחול(סילוק שכבת ההנחה . ההידוק של השכבות הגרנולריות

 .מדופן האבנים הגובלות
מעובי השכבה הסופי והידוקה בפלטה וברציונית  2/3 -דשה על פני המשטח עד לכפיזור שכבת חול ח

 6 -פיזור שכבה נוספת הגבוהה ממפלס שכבת ההנחה בגבולות השטח בכ. תוך הרטבתה במידה מועטה
מ ממפלס פני "מ 12 -מרכז השטח המטופל יהיה מוגבה בכ(תוך יצירת צורת קשת באמצע השטח , מ"מ

המטרה של צורת הקשת הינה להתגבר על שקיעה עתידית של השכבות ). ת השטחשכבת ההנחה בגבולו
ניתן , CLSM -כאשר נעשה שימוש במצע מיוצב או בבטון מוקצף או ב. הגרנולריות ושכבת ההנחה

 .מ במרכז השטח המטופל"מ 6 -מ בגבולות המשטח ו"מ 3 -לשנות את האמור ל
מומלץ . בהתאם למקובל בעת ריצוף משטח חדש הידוקם ומילוי המישקים, הנחת אלמנטי הריצוף

 .ל  לאחר מילוי המישקים"לעבור עם המכבש הוברציוני מעבר או שניים לפני מילוי המישקים וכנ
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 פירוק אבן ראשונה באופן ידני או בעזרת כלי מכאני ייעודי: 3.1' ציור מס
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 ים עבודות פירוק והחלפה במשטח מרוצף עם טיט בשכבת ההנחה ובמישק

 :חסות לסוגי המשטחים הבאיםיהנחיות עבודה אלו מתי

/ משטחים מרוצפים בשיטה הירושלמית הכוללים טיט בשכבת ההנחה ובמישקים מעל לשכבת חול
 .מצע מיוצב או בטון/ שכבת הריצוף מונחת מעל שכבות מצע. סומסום

 .פלטות בטון/צע מיוצבהמונח באופן ישיר על שכבות מ מרוצפים באבנים קטנות על גבי טיטמשטחים 
 . משטחים של אריחים המודבקים בהדבקה קשיחה על גבי פלטות בטון

/ מצע(סעה יסעיף זה דן במקרים בהם במסגרת התיקון וההחלפה יש צורך בטיפול בשכבות מבנה המ
כשלים נדירים . סעיף זה אינו דן בטיפול בכשלים בפלטות בטון. מתחת לשכבה המרוצפת) מצב מיוצב

בסעיף הבא יובאו הנחיות לטיפול . על פי תכנון ספציפי לכל מקרה, ת בטון יטופלו בנפרדבפלטו
 .במקרים שבהם נדרשת פתיחת פלטות בטון לצורך טיפול במערכות תת קרקעיות

השלבים העיקריים בפירוק משטח מרוצף באלמנטים של אבנים או אריחים בריצוף קשיח מפורטים 
 :להלן

במידה והכשל של . יש להוציא קודם את החתיכות השבורות, שבורים במידה וקיימים אלמנטים
יהיה צורך לשבור בשלב ראשון את הטיט במישקים , השטח המטופל אינו כולל אלמנטים שבורים

חלופה אחרת הינה שבירה מכאנית של אלמנט . מסביב לאלמנט אחד או שנים בעזרת פטיש ואזמל
 . אחד או שניים והוצאת החתיכות השבורות

הרבה יותר פשוט להמשיך את תהליך ניתוק האלמנטים הסמוכים , בעת שנפתח חלון בשכבת הריצוף
ממליץ ] 4. [מ.מ. משכבת ההנחה ומהתפרים המחברים אותם לאלמנטים האחרים הסובבים אותם

במידה . דבר כזה מתאפשר בחלק מתבניות הריצוף. לנסר את הטיט במישקים בעזרת מסור חשמלי
במידה . י מכשיר וואקום"ממליץ לנתק את האריח משכבת ההנחה ע] 4. [מ.מ, יחיםומדובר באר

כשמדובר . יש להיעזר במכות פטיש ואזמל, והמכשיר אינו מצליח לנתק את האלמנט משכבת ההנחה
ניתוק האלמנטים יבוצע בעזרת , אין צורך לעשות שימוש במכשיר וואקום, באלמנטים קטנים יותר

 .פטיש ואזמל
פטיש ואזמל או מגרד , י מברשת פלדה"טיט הדבוקות לתחתית האלמנט ולפאותיו יסולקו ע שאריות
 .מפלדה

יש לנקות את האלמנטים במברשת פלדה ולהניח , לאחר גמר תהליך הפירוק והוצאת שאריות הטיט
 .בצד בצורה מסודרת לשימוש חוזר

קשיח שבוצע בהדבקה אל  כאשר המשטח הינו משטח. י חפירה רגילה"פירוק שכבת ההנחה מטיט ע
או פטיש , תוך שימוש במכשירים לקירצוף, יש להסיר את כל הטיט מפני פלטות הבטון, פלטות בטון

 .עד לגילוי פני הבטון המקוריים, ואיזמל
יהיה צורך לחפור שכבות אלו , )מסוג מצע או מצע מיוצב(, במידה ומקור הבעיה הינה שכבות הבסיס

מודגש כי בחלופה של ריצוף . השתית או לפני שכבת מילוי יציבה ללא בעיותבדרכים הרגילות עד לפני 
. מקור הנזקים הינם לרוב בשכבת הריצוף או בשכבת ההנחה, )מבטון(קשיח מעל תשתית קשיחה 
בטון מזוין תידרש ככל הנראה רק במקרים בהם יש צורך לנגישות / חדירה דרך תשתית מבטון

 . יטופל כאמור בסעיף נפרד נושא זה. קרקעיות -למערכות תת
בשכבות בעובי  בהתאם לתכנון המקורימ מהודקים ומיוצבים "או אגו' החזרת חומר מסוג מצע סוג א

שימוש במצע מיוצב בצמנט כמתואר . הידוק שכבות אלו יבוצע בפלטה וברציונית. מ"מ 150 -100של 
ופי מומלץ לביצוע בעזרת בטון מילוי חל. בסעיף הקודם הינה חלופה מועדפת על שימוש במצע רגיל

 .      כמפורט בסעיף המקביל בריצוף גמיש  CLSMמוקצף או בטון מסוג 

 קרקעיות המצויות מתחת לתשתית מפלטות בטון -טיפול במערכות תת

, עם זאת. הצורך בתיקון נזקים בפלטות בטון המהוות תשתית לריצוף הינו נדיר ולא שגרתי, כאמור
יש צורך לבצע , רכות תת קרקעיות הנמצאות מתחת לתשתית פלטות בטוןכאשר נדרשת גישה למע

פתיחת הגישה למערכות התת קרקעיות והחזרת המצב , תהליך מסודר של הסרת הריצוף העליון
 .לקדמותו לאחר סיום הטיפול

דבר זה עשוי להיות .  סעיף זה מפרט את עקרונות העבודה בעת הצורך לחדור דרך תשתית הבטון
במקרים ). 'גישה לצנרת או כבל חשמל וכו(או בשטח צר וארוך , )גישה לשוחת ביוב(, ומצםבשטח מצ

קרקעיות  -אלו על בעלי המלאכה להחזיר את המצב לקדמותו לאחר גמר הטיפול במערכות התת
נזקים , בהרבה מקרים. כשהמטרה הינה לשמר את האלמנטים המפורקים ולעשות בהם שימוש חוזר
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מופיעים כתוצאה מרשלנות בהחזרת המצב , פים באלמנטים בגדלים שוניםבפני משטחים מרוצ
 .קרקעיות -לקדמותו לאחר טיפול במערכות תת

שלווי פירוק וההרכבה מחדש של שכבות הריצוף ושכבת ההנחה הינם בהתאם , ראוי להדגיש ככלל
 :להלןבטון מזוין יהיו כמפורט / שלבי החדירה דרך תשתית בטון. למפורט בסעיפים לעיל

שאר עומק . מ"מ ±30 10יש לסמן את האזור המיועד לפירוק בעזרת ניסור במסור בטון לעומק של 
' ראה ציור מס, מעלות 30 -בזווית שיפוע פנימה של כ, הפלטה יבוצע בחיתוך גס בעזרת כלים רגילים

3.2 . 
הרחיב את איזור יש ל, נסדק האזור הצמוד לקו החפירה , החפירה/ במקרה וכתוצאה מביצוע הניסור

מ "ס 10תמיד יש לדאוג לפירוק האלמנטים . החפירה ולכלול את האזור הסדוק בתוך השטח המטופל
 .נוספים מגבולות הניסור המתוכנן

/ מ מקצה הפלטה או מתפר התכווצות"ס 30 -במקרה וקו החפיר המתוכנן הינו במרחק של פחות מ
קו החפירה ולכלול את המרחק הזה בתוך  יש להרחיב את, התפשטות או מקצה שטח שטופל בעבר

 . השטח המטופל
  

 
 
 
 
 
 

 

 קרקעיות -חיתוך פלטת בטון לצורך נגישות למערכות תת: 3.2' ציור מס
 

חורים אלו ". קוצים"תבוצע קדיחה של חורים אופקיים להשחלת מוטות זיון , בכל דפנות החפירה
מוטות הברזל יהיו בדילוג . 3.3' ראה ציור מס ,מ בין אחד לאחד"ס 60יבוצעו במרכז החתך במרחק של 

עומק החדרת הקוץ בדופן הבטון יהיה לפחות חצי . מ מהמוטות בדופן המקבילה"ס 20של לפחות 
, מ"ס 5מ ובין מינימום רוחב אזור הטיפול מינוס "ס 40אורך המוטות יהיה המקסימום מבין . מאורכו

 . 3.3' ראה ציור מס
/ ם עבור החדרת הקוצים בנפרד והמחיר כלול במחירי העבודות לתשומת לב הקבלן לא תשול

 .הסעיפים
יונחו רשתות הזיון בהתאם לכמויות בתכנון , במידה ופלטת הבטון המקורית הינה פלטה עם זיון

הזיון המקורי אמור להיות גלוי . רשתות אלו יחוברו בחפיפה לזיון הקיים בפלטה המקורית. המקורי
 . מ"ס 15למרחק מינימאלי של 

 
 

 סידור קוצים לחיבור בין דופן החפירה ליציקה עתידית: 3.3' ציור מס

 

 

30 ±10 mm  sawcut 

Roughcut 
º 30 
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יהיה צורך להרחיב את שטח החפירה לצורך , ניסור/ במידה והזיון המקורי אינו בולט בקו החפירה
אשר יבוצעו לאורך דופן ) הקוצים(פעולה זו באה בנוסף למוטות החיבור . גילוי מוטות הזיון הקיימות

במקרה . 30 -הבטון אשר ייעשה בו שימוש למילוי חוזר של השטח המטופל יהיה בטון ב.רההחפי
יש להחזיר את התפרים למקומם , התפשטות או תפרי דמי/ והשטח המטופל כלל תפרי התכווצות

 .המקורי ולהשתמש בחומרים דומים לחומרים הקיימים בשאר השטח לצורך מילוי המישקים
 

 בודות תשתיתפעולות פירוק לביצוע ע

פעולות פירוק לביצוע עבודות תשתית מתוכננות הינם פעולות המבוצעות בדרך כלל בהיקפים נרחבים 
פעולות אילו מבוצעות לתיקון נזקים בתשתיות תת קרקעיות . ועבורם קיימים תקציבים מיוחדים

ים בצורה העלולים להתפתח למפגע בטיחותי ואסטטי במידה והם לא מטופל, והנחת תשתיות חדשות
ומאפשרות פיקוח על ביצוע , פעולות מתוכננות ומבוקרות ניתנות לשליטה מסודרת יותר. מבוקרת

 .איכותי תוך שמירה על רמת פעולות אחידה המונעת מפגעים בטיחותיים וחזותיים של מבנה המשטח

העבודה  שיטת, כאשר פעולות פירוק וריצוף מחדש נעשות על פני שטחים גדולים הנמצאים באתר אחד
 . תעשה בדומה לדרישות של הקמת משטחים חדשים

 : איבוד החומר במישקים בריצוף קשיח מתרחש בעיקר בגלל הסיבות הבאות

החומר מועמס . המיסעה לתנועה לפני תקופת האשפרה הדרושה לחומר במישקים/ פתיחת המשטח
לגרום לשבירת החומר  מצב העלול. בעומסי תנועה עוד לפני שצבר את החוזק שאליו הוא מתוכנן

 . והתפוררותו
 .העמסת המשטח בעומסי יתר מעבר לייעוד שאליו הוא תוכנן
כמו אויר כלוא בין גב האריח לבין שכבת , ניתוק אלמנט אחד משכבת ההנחה כתוצאה מסיבות שונות

 .עלול מהר מאוד להביא לסדיקה והתפוררות החומר במישקים תחת עומס, הטיט
 .סדוק במישקים מביאה לסדיקת והתפוררות החומר במישקיםחדירת מים דרך טיט 

הינה מילוי המישקים מחדש תוך הקפדה על ביצוע הפעולות , השיטה המקובלת לשיקום מישקים
 :הבאות

 
ממליץ לרוקן את המישקים ] 5. [מ.מ. ניקוי המישקים מהחתיכות השבורות של החומר הצמנטי

מ מפני המשטח עד לעומק שהוא "מ 30 -15ים לעומק בין הקשיחים בעבודה ידנית או באמצעים מכאני
 . לפחות כפול מרוחב המישק

המפרט / לפי דרישות התקן) רטוב או נוזלי, יבש(טיט פולימרי / מילוי חוזר של המישקים בטיט צמנטי
. מילוי המישקים מבוצע בעזרת כלים שונים לפי סוג הטיט ורמת הנזילות שלו. המיוחד של הפרויקט

חשוב לציין כי . מראה דוגמאות של מילוי חוזר של מישקים בטיט בדרגות נזילות שונות, 3.5' מסציור 
אך גורם ללכלוך פני הריצוף ומחייב , מהיר התקשות, הטיט במצב רטוב או נוזלי הינו קל ליישום

אך קצב , אינו מלכלך את אלמנטי הריצוף, לעומת זאת הטיט היבש. פעולות ניקוי לאחר מכן
 .שות שלו הרבה יותר נמוךההתק

  
מודגש שכל פעולות המילוי החוזר של המישקים יבוצעו במידת האפשר רק לאחר תיקון הגורם 

 .על מנת למנוע השנות הנזק לאחר זמן קצר, זאת. המקורי להווצרות הנזק
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 ציור מס' 3.5: 
 

 

 מילוי חוזר של מישקים בטיט צמנטי בדרגות נזילות שונות
 .רכים נאותים של התנגדות להחלקה ומראה שטח פנים אחידעיבוד חוזר של פני הריצוף לצורך השבת ע

 

 טיט צמנטי במצב טיט צמנטי בדרגות נזילות שונות

 

 תערובת יבשה 
Dry Grouting 

 

 רגילה תערובת
Hand Pointing 

 

תערובת רגילה 
 בהזרקה

Gun Grouting 

 

 תערובת רטובה
Wet Grouting 

 

 תערובת נוזלית
Slurry Grouting 
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 כללי

, כלי רכב, פני ריצוף קיים במשטחים מרוצפים באבן טבעית עוברים שחיקה טבעית תחת תנועת הולכי רגל
משטחים אלו הופכים במשך הזמן להיות חלקים ומהווים בעיה . לכלוך ועוד, בלייה כתוצאה ממזג אויר

כמו כן פירוק משטחים אילן והתרנה של מקטעים . רגל והן לכלי רכב דו גלגליים ורגיליםבטיחותית הן להולכי 
על מנת להקנות . משווים חוסר אחידות למראה הפנים של המשטח ופוגעים בערך האסטטי שלו, מאבן חדשה

 יש צורך לעבד את פני המרצפות אשר איבדו את, לפני המשטח התנגדות מחודשת להחלקה ואחידות מראה
 . המיקרו והמאקרו טקסטורה שלהן

מודגש כאן כי פעולה זו נכללה בפרק של אחזקה מתוכננת בגלל היקף ההיערכות הדרוש לביצוע הפעולה הן 
אולם , יתכנו מקרים שבהם פעולות אלו יבוצעו כפעולות אחזקת שבר. ברמה הכלכלית והן ברמה הלוגיסטית

גם בגלל העובדה , ו עבודות אלו על פני שטחים גדולים יחסיתבדרך כלל יבוצע. מקרים אלו הם מקרים נדירים
 .  שתהליך העיבוד משנה את מראה המשטח ועל כן יש בעיה לבצע פעולות אלו כפעולות מקומיות

ראוי לציין שלמרות הניגודים במראה הכללי של המשטח המטופל המתקבל בעבודות פירוק והתקנת 
תיקון והנחת , ב פירוק וריצוף חוזר לצורך פעולות אחזקהשנוי מראה משטחים מרוצפים עק. משטחים
קיים מעט מאוד חומר ספרותי אשר חוקר את השיטות , הינה בעיה מאוד שכיחה בארץ ובעולם, תשתיות
יתרונותיהם והמלצות לשימוש בהם במקרים שונים של פעולות תחזוקה ותיקון , חסרונותיהם, השונות

ת המוזכרות בספרות הינן שיטות וטכנולוגיות המשמשות למגוון רחב של השיטו. במשטחי ריצוף באבן טבעית
 . פלדה ועוד, בטון, כמו אספלט, פעילויות המיושמות על חומרי בנייה וסלילה אחרים

המידע הקיים בפרק זה הסתמך על נתונים מצומצמים המוזכרים במסמכים הפורמאליים , בהתאם לאמור
 . על ידע כללי אודות המכשירים והטכנולוגיות המוזכריםו, הדנים בנושא ריצוף באבן טבעית

 השיטות המוזכרות להלן מופיעות בספרות כשיטות לעיבוד חוזר של משטחים מרוצפים באבן טבעית

 

 סיתות ידני 

אזמל , הסיתות מבוצע בכלים ידניים כמו פטיש. סיתות ידני הינה שיטה בטוחה ופשוטה אך איטית מאוד
קיימים גם קלים ידניים חשמליים כמו פטיש . 3.6' ראה ציור מס, )שטוח ועוד, ונןמש(בצורות שונות 

השבבים הנוצרים כתוצאה מפעולת הסיתות נופלים . אריח בנפרד/ הפעולה מבוצעת על כל אבן. פניאומאטי
 .ארצה ויש צורך לבצע פעולת ניקוי לאחר סיום העבודה
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 סיתות ידני לעיבוד חוזר של פני האבן במשטחים חלקים; 4/7) ציור מס
 
 

 הגנה בפני גרפיטי

חומרי הגנה מפני גרפיטי הינם חומרים אשר מונעים מחומרי צביעה לחדור אל תוך מבנה האבן ומשאירים 
חומרים אלו הינם . עותיחומרים אלו מקלים על תהליך הניקוי של הגרפיטי באופן משמ. אותם בפני השטח

 .כמו שיובהר בהמשך) ציפויים(חומרים לא חדירים 
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 ניקיון
 

 הקדמה

פעולות ניקיון מיוחדות מתוכננות במועדים קבועים לאורך , פעולות ניקיון יום יומיות :פעולות ניקיון יזומות
אחזקה והתקנת , קוןוהערכות לפעולות ניקיון אשר נדרשות למקרים של פירוק לביצוע עבודות תי, השנה

פעולות אלו אמורות להיות חלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה השוטפת ולהתבצע . תשתיות תת קרקעיות
 .  בצורה סדירה וברמה גבוהה

פרק זה יתמקד בפעולות ניקיון יזומות ויפרט את הכלים והציוד המומלצים לצורך ביצוע העבודה בצורה 
 . הטובה ביותר האפשרית

א אחזקת המשטח ברמת ניקיון גבוהה הינו עניין יחסי וקשור קשר ישיר בתקציבים המופקדים ללא ספק נוש
התקציבים המושקעים , במיוחד כשמדובר בריצוף משטחים באבנים טבעיות, במרבית המקרים. לנושא זה

-ש מתוך כוונות טובות של הרשות היוזמת ומתוך שכנוע, מגיעים לסכומים גבוהים מאד, בביצוע הפרויקט
ונושא אחזקת אותם משטחים יוקרתיים מבוצע במסגרת , מתערפל החזון, אך בהמשך". יופי עולה כסף"

צריך לקחת מראש בחשבון . תקציבית מאוד מצומצמת שאינה מאפשרת שמירת ערך הנכס לאורך זמן
שימוש בחומרים איכותיים , ששמירת המראה הטוב והניקיון של המשטחים דורש רכישת ציוד מתקדם

אין ספק שכדי להביא לשינוי משמעותי ברמת הניקיון השוררת במרבית השטחים . והכשרת אנשי מקצוע
י הקצבת תקציבים "ע, יש צורך בשינוי משמעותי הן בתפיסה והן בהערכות לביצוע העבודה, המרוצפים

 .ראויים לתחום הניקיון

 :כלוך לשלוש קבוצות עיקריות כדלקמןסווגו נזקי הל 2בפרק 

 . צף של אבק ושפוכת מוצקה לכלוך
 .כתמים למיניהם
 . צמחיה לא רצויה

-יוקדש סעיף לטיפול בתופעת ה, בנוסף. השיטות והאמצעים לטיפול בלכלוך יעשה בהתאם לחלוקה זו
שניתן להתייחס אליה כסוג לכלוך הנגרם מתהליך פנימי של המערכת ולא  (efflorescence)" פריחה"

 . כתוצאה ממעשה בני אדם
 

 ורדת לכלוך צףה
 טאטוא ידני

. בימים שעברו טאטוא כבישים בוצע אך ורק בצורה ידנית בעזרת פועלים שעבדו במטאטאים ועגלות ידניות
. יעילות פעולות אלו היתה תלויה במידה רבה ביכולת הגופנית של הפועל וברמת המסירות שלו לעבודתו

 .  קום ונחשבה לחלק בלתי נפרד מאווירת הרחובפעילות זו בוצעה בדרך כלל לאורך שעות הפעילות של המ

טאטוא ידני יכול להגיע לכל מקום ברחוב ללא קשר לסוג וצורת . גם כיום מבוצע טאטוא ידני בחלק מהמקרים
 . עובדה שהיא בעלת יתרון עצום במניעת הצטברות לכלוך, הריהוט המוצב שם

כאשר , ת מספר גדול של עובדים פשוטיםהחסרונות העיקריים של טאטוא ידני מתבטאים בצורך בהעסק
העובדים מבצעים את כלל שעות העבודה . העבודה מאופיינית במאמץ גופני גדול ובקצב עבודה איטי במיוחד

 .  ובחלק מהזמן תוך חשיפה לתנאי אקלים לא קלים, העבודה כוללת מאמץ פיזי גדול, בחוץ
 

 טאטוא מכאני 

, ון שוטפות בכלל ושל משטחים מרוצפים באבנים טבעיות בפרטפעולות ניקי, בעשרות השנים האחרונות
מכשירים מסוגים אלו משמשים . 4.1' ראה ציור מס, י שימוש במכשירי טאטוא מכאניים"מבוצע בדרך כלל ע

מדרחובים ומרכזי ערים אשר בדרך כלל הינם , רחובות, בכל רחבי העולם לניקוי של מרכזים מסחריים
 . עבודת הניקיון נעשית מחוץ לשעות השיא של המקום מרבית. מקומות הומי אדם

כיום כמעט כל סוגי הציוד הינם כאלו . מרבית מכונות הטאטוא היו כאלו שהמפעיל הלך בצמוד למכונה, בעבר
, מרבית המכונות הינן במימדים קטנים יחסית לכלי רכב. שבהם מפעיל המכונה נוהג בה בדומה לנהיגה ברכב

 .יתרון זה מאפשר את  פעילותם  גם במשך שעות היום הרגילות. יל ולמשתמשים במקוםבטוחות למפע, יעילות
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, קיימת מערכת מברשות מסתובבת שתופסת את הלכלוך אשר נשאב אל מיכל סילוק, במרבית המכונות
מערכות ריסוק מיוחדות מסוגלת לרסק בין היתר . כשבדרך הפסולת עוברת ריסוק במערכת סכינים מסתובבת

 .וקי זכוכית לרמה של דמוי חול המאפשרת סילוק בטוח וקומפקטיגם בקב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאריות של אוכל מהיר , שתן של כלבים: מכונות טאטוא מודרניות כוללות אבזור ליעדי ניקוי מיוחדים כגון
ק הסרת שאריות של גומי לעיסה המושלכות על פני הריצוף אינה ניתנת לסילו. וסוגים מסוימים של כתמים

. לעומת זאת קיימים מכשירים מיוחדים בשוק אשר מסוגלים להסיר שאריות אלו. בעזרת מכונות טאטוא
 .התייחסות מיוחדת למכשירים אלו תובא בהמשך

 

 מכונות לחץ
התפטרות מסוגים ,  ניקוי משטחים בכלל: התזת מים בלחץ הינו אמצעי יעיל למגוון רחב של פעולות כגון

 .ובחלק מהמקרים סילוק כתמים אשר יורחב בהמשך שונים של לכלוך צף

 :קיימות מספר הגדרות למכונות לחץ

שטיפה בלחץ הינו ביטוי המשמש לכל סוג של ניקוי העושה שימוש במים המותזים בלחץ ממוצע הנמצא 
. מכונות אלו נמצאות בשימוש רחב לכלל סוגי המשטחים המרוצפים. אטמוספרות 70-150בתחום של 

הפחות עקשנים ובעלי הרכב מתפרק במים (ולחלק מסוגי הכתמים , לכלוך צף, הסרת אבקומשמשות ל
 ). ודטרגנטים

הינם מכונות שטיפה המסוגלות  (Ultra high pressure)מכונות שטיפה בלחץ גבוה או בלחץ מאוד גבוה 
נות אלו מכו. אטמוספרות ויותר 2000 -להפעיל לחצים בתחומים שבין מספר מאות אטמוספרות ועד ל

 .משמשות בעיקר להסרת ציפויים מפני משטחים ולפעולות מיוחדות אחרות מלבד ניקיון
ומותזים בהספק ובלחץ  3500C -ועד לכ 2000C -ניקוי קיטור הינו ניקוי במים המחוממים לטמפרטורות מכ

ים הקשים וחמרים אחר, כתמים של גומי לעיסה, מכונות קיטור משמשות בדרך כלל להורדת שומנים. נמוך
 . מכונות אלו משמעות במקרים רבים לטיפול במשטחים בתוך בניינים. להסרה בדרכים אחרות

מכונות אלו מסוגלות . מכונות שטיפה בלחץ מסופקות בגדלים ובחוזקים שונים למגוון רחב של שימושים
הוספת דטרגנטים אך חלק מסוגי ההכתמה עלולים לצרוך , להתמודד עם מגוון גדול של צורות וסוגי לכלוך

החיסרון . אצות וטחב, הם מסוגלים בין היתר לנקות את פני הריצוף מירוקת. וחומרי פירוק מיוחדים
המשמעותי של מכונות אלו הוא הרס המישקים בין אלמנטי הריצוף בעת ביצוע הניקוי בעיקר כשמדובר בחול 

יש סכנה , ים בחומר מיוצב כמו טיטגם כאשר מדובר במישקים המבוצע. או בחומר גרנולרי אחר לא מלוכד
מעלות כלפי המשטח וכן הורדת  30יישום השטיפה בזווית של . לפגיעה במישקים בעת שטיפה בלחצים גבוהים

 .עשויים להפחית את סכנת סילוק החול מהמישקים, לחצי העבודה למינימום האפשרי
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 הורדת כתמים

 כללי

. ים מרוצפים באבנים טבעיות הינו גורם ההכתמהאחד מגורמי הלכלוך העיקריים המאפיינים משטח
פחי , נזילה של שקי פסולת, שאריות של חומרי מזון ופסולת אורגנית: המקורות השכיחים ביותר להכתמה הם

שטיפת רצפות של מסעדות ועמדות של אוכל מהיר ושפיכת , נזילת שמנים מכלי רכב, אשפה לא מתוחזקים
 . ועוד המים המלוכלכים לשטחים המרוצפים

לא גבוה (ניקיון כללי של כתמים מבוצע בעזרת שטיפה רגילה הנעשית בדרך כלל בעזרת ציוד של לחץ מים 
ציוד מסוג זה זמין במרבית הרשויות האחראיות על נושא ניקיון של משטחים . ודטרגנטים רגילים) במיוחד

סוגים מסוימים של כתמים , ם רביםבמקרי, למרות זאת. רחובות ורחבות מרוצפות באבנים טבעיות, ציבוריים
קיימות מספר טכניקות מיוחדות . אינם ניתנים להורדה בעזרת לחץ מים או שימוש בדטרגנטים רגילים

. להתמודדות עם כתמים בעייתיים בפני משטחים בכלל ומשטחים מרוצפים באלמנטים מאבן טבעית בפרט
הינם המתווים העיקרים לאופן , פשר בבעייהזיהוי הגורם להווצרות ההכתמה וכן טיפול מוקדם ככל הא

יש לציין כי בחלק מהטכניקות הקיימות . סעיף זה דן במגוון רחב של טכניקות להסרת כתמים. הטיפול
ויש לקחת נושא זה בחשבון , להתמודדות והסרת כתמים ממשטחים קיימות השפעות לוואי המזיקות לסביבה

 . בעת בחינתן

וק מספר גדול של חומרים מסחריים המשמשים לניקוי משטחים וכן להסרת בנוסף למתואר להלן קיים בש
במסגרת בחירת החומרים המתאימים יש לבחון באופן פרטני את יעילותם של . סוגים שונים של כתמים

יבחרו אותם החומרים . אל מול השפעות סביבתיות אפשריות וכן את מחיר החומרים, החומרים השונים
ידם ונותנים את היחס הטוב ביותר של תועלת עלות לרשות הממונה על נושא אחזקת המתאימים ביותר לתפק

 .המשטחים
 

 כתמי צמנט

, בנוסף. כתמי צמנט נשארים בפני משטחים מרוצפים על גבי שכבת הנחה מטיט והמישקים ממולאים בטיט
משטח אשר עלולים במקרים רבים מבוצעות עבודות אחזקה של שוחות למיניהן או התקנת ריהוט דרך בפני ה

במידה וכתמים אלו אינם מסולקים מיד לאחר ההכתמה ובאופן . לגרום לשאריות של כתמי צמנט במקום
 .4.2' דוגמא לכתם צמנט ראה ציור מס. הטיט מתקשה  וקשה יותר להסיר את אותם כתמים, יסודי

 :   קריות הקיימות לסילוק כתמי צמנט הינן כמפורט להלןיהשיטות הע

בעת . יש להסיר במידת האפשר את כתמי הצמנט באמצעים מכאניים כמו פטיש ואזמל :אנייםכלים מכ
 .שימוש בטכנולוגיה זו יש לדאוג לא לשבור את אלמנטי הריצוף

שפשוף כתמי צמנט במברשות ברזל מאפשר הורדת שאריות כתמים אלו לאחר השימוש בכלים  :שפשוף
י שפשוף במברשות "יים בשלב ראשון והשלמת המלאכה עברוב המקרים שימוש באמצעים מכאנ. מכאניים

 .פלדה בשלב השני עשוי לתת רמת ניקוי מספקת
יש . במידה והכלים המכאניים משאירים כתם יש להשתמש בחומרי ניקוי אשר מכילים חומצה: פעולה כימית

אמורים להוריד  10%חומרי ניקוי המכילים חומצה בריכוז עד . להרטיב את המשטח במים לפני יישום זה
שפשוף חוזר מאוחר . החומצה מבצעת ראקציה כימית עם החומרים הצמנטיים ומפרקת אותם. כתמי צמנט

ראוי לציין כי הטיפול בחומצה . י מברשת פלדה ושטיפה במים אמורים לסלק את הכתם באופן מלא"יותר ע
כשמדובר , בנוסף. דק ממנה במקרה ומדובר במרצפות תעשייתיות תוקף גם את פני המרצפת ומוריד קרום

או סלעים מטמורפיים כמו שיש או טרברטין השימוש בחומצה עלול , בסלעי משקע ממקור גיר או אבני חול
מומלץ בכל , למרות שמרבית אבני היסוד עמידים בפני חומצה. 4.3' ראה ציור מס, להרוס את מראה האבן

 .רחב יותרמקרה לבחון את הניקוי על שטח קטן מוסתר לפני יישום 
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 כתמי צמנט בפני ריצוף באבן טבעית: 4.2' ציור מס
 הרס מרצפות ממקור אבן חול כתוצאה יישום חומצה : 4.3' ציור מס

 
 כתמים אורגניים

 וכן חומרים) טבק ועוד, בירה, יין, משקאות קלים, תה, קפה(במסגרת זו נכללים סוגים שונים של משקעות 
 .כמו מיצים של פירות וירקות וכדומה, אורגניים אחרים

שפשוף אזור . באזורים עירוניים מקור הכתמה זה הינו שכיח במיוחד בקרבת פחי אשפה ופינות ישיבה
בחלק מהמקרים כשמדובר בכתמים . ההכתמה עם מים חמים וסבון בדרך כלל מספיק כדי להסיר כתמים אלו

ניתן להשתמש , במקרה ומים חמים וסבון אינם מסירים את הכתם. יםעקשניים יש לבצע טיפולים חוזר
יש צורך , במידה ונעשה שימוש בחומר מלבין). NaClOנתרן תת כלורי  3-6%תמיסה המכילה (במלבין ביתי 

 .לבצע לאחר מכן שטיפה יסודית במים
 

 כתמים על בסיס שמן 

, שמן מכונות(כילים תכולה גבוהה של שמנים כתמים על בסיס שמן נוצרים כתוצאה מנוזלים או מוצקים המ
 .).  שמן טיגון ועוד, שאריות מזון מטוגן, חלב, שמן בישול, זפת

חלק . שמנים למיניהם נספגים במהירות בפני מרצפות מבטון ובריצוף באבן טבעית מסוגים מסוימים
ככל שכתם השמן . מהמומחים טוענים שכתמי שמן מלוכלך אינם ניתנים להורדה מוחלטת מפני הריצוף

 . כך גוברים הסיכויים להסרתו באופן הקרוב למושלם, מטופל בתקופה קצרה לאחר התרחשותו

יש להשתמש בחומרים סופגים מסוגים שונים על מנת למנוע התפשטותו , בעת שפיכת שמן בפני משטח, בנוסף
 . על פני המשטח וכן לצמצם את ספיגתו בתוך המשטח

יש להבריש את האמולסיות אל תוך . ים ניתן להשתמש באמולסיות מפרקי שומניםבמקרים של כתמי שמן ישנ
יש להקפיד על יישום אמולסיות אלו בצורה מדויקת לפי . המשטח המוכתם ולהמתין לתקופה מסוימת

 . יש לשטוף את שטח ההכתמה עם כמות גדולה של מים לאחר יישום חומרים מפרקי שומן. הוראות היצרן

. הינה שפשוף האזור בעזרת דטרגנטים חזקים במיוחד ומים חמים, פת להורדת כתמי שמןאלטרנטיבה נוס
דטרגנטים אלו עלולים לתקוף את גוון האבן . יש לשטוף את האזור בעזרת מים חמים, לאחר גמר הטיפול

ל לכן יש לנסות את הטיפול בשטח קטן ומוסתר לפני יישומו על שטחים גדולים בכל סוג ש, בחלק מהמקרים
 .   אבן ריצוף
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 כתמי חלודה

כתמי חלודה בפני משטחים מרוצפים באלמנטים מאבנים טבעיות מתרחשים כתוצאה ממים זורמים מעל 
או משהיית , או מחמצון של מרכיבים עשירים בברזל הקיימים במקורות אבן מסוימים, אלמנטים ממתכת

והפתרונות , מים מאוד קשים להסרהכתמים ממקור חלודה הינם כת. אלמנטים ברזליים על פני המשטח
יש לנסות את השיטה על , בכל מקרה של ניסיון לסילוק כתם חלודה. להסרתם תלויים במקור האבן וספיגותה

 . שטח קטן ובמקום מוסתר קודם ליישום רחב

 :מפורטות להלן מספר שיטות לפירוק כתמי חלודה מפני אלמנטים מאבנים טבעיות

על ) או כל חומר אחר מקביל לו( 5-8%שפיכת חומצה הידרוכלורית בריכוז של : (HCL)חומצה הידרוכלורית  
יש להקפיד על שטיפת המשטח בכמות . אזור ההכתמה והמתנה של מספר דקות עד שהחומר צורב את החלודה

 . גדולה של מים לאחר גמר הטיפול

החומר נמצא בשימוש שכיח . חומצה אוקסלית הינה חומר מסוכן וקשה להשגה: H2C2O2חומצה אוקסלית  
לצורך הלבנת לוחות של עץ אך הינו בעל יעילות מיוחדת להסרת כתמי חלודה ממשטחים מרוצפים באבנים 

חובה לבצע את היישום , במקרה של שימוש בחומצה אוקסלית. מבטון תעשייתי או מחלק מהאבנים הטבעיות
 .באופן מדויק בהתאם להנחיות היצרן

קיימות מספר , )י אנשי הרשות"המבוצעות ע(ם שרלוונטיים לפעולות ניקיון מרוכזות בנוסף לחומרים הכימיי
י "טכניקות אלו עשויות להתאים לשימוש ע. טכניקות המיועדות לשימושים ממוקדים ומצומצמים בהיקפם

טכניקות אלו כוללות . בעלי חנויות שבאחריותם שמירה על שטח מצומצם הנמצא בסביבת החנות שלהם
  .ימוש במיץ לימון טרי או שימוש בחומץ ועודלמשל ש

 
 שאריות גומי לעיסה 

הינן אחת הבעיות הקשות ביותר לטיפול במשטחים ציבוריים המיועדים ) מסטיק(שאריות של גומי לעיסה 
היום קיימים בשוק חומרים מסחריים . רחבות הופעות ועוד, מרכזי קניות, להולכי רגל כמו מדרחובים

ניתן להשתמש בטכניקה , כמו כן. והורדה של כתמים אלו אך הם חומרים יקרים בדרך כלל המיועדים לפירוק
טכנולוגיות . טכניקה אשר בדרך כלל משאירה חלק מהחומר, של קירצוף או גירוד גומי הלעיסה מפני המשטח
 :מתקדמות יותר לטיפול בבעיה זו מפורטות להלן

יותר לניקוי גומי לעיסה מעצם העובדה שרוב הרשויות שטיפה בלחץ גבוה של מים הינה השיטה השכיחה ב
כמובן שיישום ציוד זה למטרה ספציפית זו עלול . המקומיות מחזיקות מכשירים אלו למטרות ניקוי כלליות

לחץ , בחלק מהמקרים כשמדובר בכתמי מסטיק עקשניים. להיות כרוך בבזבוז כמויות גדולות מאוד של מים
 . לשלב חומרים כימיים שבחלקם מזיקים לסביבהמים אינו מספיק ויש צורך 

. מאפשרת לבצע את ההסרה בצורה מוצלחת יותר, טכנולוגיה של הקפאת כתם המסטיק בעזרת מכשיר ייעודי
המתנה של מספר דקות , צורת הפעולה של המכשיר מסתמכת על התזת חומר אשר גורם להקפאת המסטיק

 . ואז קרצופו

בר בלבד בשילוב חומר כימי לא רעיל גורם לחימום  8מעלות ובלחץ של  180 -טכנולוגיה של קיטור מותז ב
השאריות לאחר מכן משופשפות בעזרת מברשת לרמה של אבקה . והתפרקות גומי הלעיסה מהמשטח הקשיח

. 4.5, 4.4' ראה ציור מס, אשר ניתן להורידה לחלוטין בעזרת מכונת שטיפה או צינור מים המופעלים בלחץ
טכנולוגיה זו וכן הטכנולוגיה של ההקפאה הינה שהטיפול הנדרש הינו טיפול מקומי מאד ועל כן  הבעייה עם

 .עובדה זו מייקרת עוד יותר את תהליך הטיפול. נדרש למעשה לטפל כמעט בכל מסטיק בנפרד
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 מי מסטיק במכשיר קיטור: בתמונות
 
 

 כתמי צבע וגרפיטי

כתמים טריים הינם הכתמים הקלים ביותר . כתמי צבע מבוצע באופן שונה ומותנה בגיל הכתםטיפול ב
לאחר מכן שפשוף אזור הכתם בעזרת מים חמים . י ספיגת הצבע בעזרת בד או נייר סופג"זאת ע, להסרה

ור שטח אשר יגרום אך ורק לפיז, טרפנטין או כל ממיס צבע אחר, חל איסור מוחלט להשתמש בטינר. ודטרגנט
 . ההכתמה ולהעמקת מידת הספיגות של הצבע במשטח

 . חומר מסיר צבע  כשהשאריות ניתנים להסרה בעזרת, כתמים ישנים יותר ניתנים לקרצוף מפני המשטח
 

 כתמים של חומר אפוקסי או פוליאסטר 

מצעות י שריפת הכתם בא"כתמים של חומרים אפוקסיים קשים או של דבקים אפוקסיים ניתנים להסרה ע
 . להבת מבער

במידה . י שטיפה במים חמים וסבון"יש לנקות אותו ע, במידה ולאחר ביצוע השריפה נוצר כתם שחור במקום
חומר שוחק אחר לצורך ניקוי הכתמים / יש לשקול יישום התזת כדוריות פלדה, ומדובר בשטחים גדולים

ש לנסות זאת על שטח קטן לפני היישום י, במידה ונעשה שימוש בטכנולוגיה של התזת כדוריות. השחורים
 .הרחב ולראות כיצד זה משפיע על המרקם הדק של פני המשטח

 
 כתמים ביולוגיים

 )טחב ופטריות, חטטת, עובש, אצות(

סוגים אלו של צמחיית . צמחית מים הינה צמחיה אשר מתפתחת בתנאי צל כבדים ובתנאי רטיבות ממושכים
סוגים מסוימים של צמחיה זו . צורות וגדלים שונים, כתמים בצבעים מים מופיעים בפני הריצוף בצורת

הניקיון יכול להיות , במקרים אלו). כמו הטחב(נשארים על פני הריצוף ואינם חודרים אל תוך מבנה האבן 
בכל מקרה אחר האמצעי המוצלח ביותר להתפטר מסוג זה . י טאטוא או קרצוף פשוט"פשוט יחסית וזאת ע
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ריכוזים הנמצאים בשימוש ). NaOClכלורי  -הנתרן התת(ו חומר זהה בהרכבו למלבין הביתי של כתמים הינ
בכל מקרה מוטב לדלל את הריכוז ולבצע פעולות חוזרות להסרת הכתמים מאשר .  3-8%ביתי נעים בין 

 .יש לדאוג לשטוף את האזור באופן יסודי במים נקיים לאחר ביצוע הטיפול. להשתמש בריכוזים גבוהים

יש לחזור על הטיפול בתדירות גבוהה ולתת לחומר לשהות בפני האזור המטופל , במקרים של כתמים עקשניים
 .  דקות לפני שטיפתו במים חמים וסבון ושפשופו במברשת חזקה 60 – 30במשך 

 
 טיפול בעשביה

צוי בפני ההגדרה של עשביה המופיעה בפני משטח מרוצף כוללת כל סוג צמח הנובט וגדל במקום לא ר
זהו עניין של זמן עד שמקומות אלו , בכל מקרה בו מצטברים אבק ולכלוך בפני משטחים מרוצפים. המשטח

אין סיבה להווצרות בעיה זו של התפשטות , היה והמשטח בנוי ומתוחזק כראוי. הופכים למצע לנביטת עשביה
לריצוף הינו עניין חסר תועלת לגמרי  ראוי להדגיש כי פריסת בדים מונעי צמיחת עשביה מתחת, בנוסף. צמחיה

ופני המשטח אינם , גם במקרים בהם מבוצעת פריסת בדים מונעי עשביה מתחת לשכבות הריצוף. ושגוי
 .והעשביה מוצאת לה את התנאים הדרושים לנביטתה, במהרה הלכלוך והאבק מצטברים, מנוקים כראוי

יש לציין כי בעת משיכת . י מעדר או כלי דומה"י או עהורדת עשביה לא רצויה מפני ריצוף מבוצעת באופן ידנ
בדרך כלל חלק מהחול יוצא מחוץ למישק בין האלמנטים ולכן יש לדאוג , שורשי העשבים מחוץ לתפרי חול

 . למילוי חוזר של המישקים

 :יש לבצע את הפעולות הבאות, כדי לשמור על פני משטח נקי מעשבים לא רצויים

ומונעת מעשבים טריים להשתרש , טה של טאטוא רגיל מונעת הצטברות לכלוך מחדפעולה פשו: טאטוא רגיל
 .במקום מאידך
קוטלי עשבים הינם האלטרנטיבה הבטוחה ביותר כדי להפטר מעשביה קיימת כפעולה : קוטלי עשבים

שימוש בקוטלי עשבים עשויה להיות אלטרנטיבה . ראקטיבית או למנוע נביטת עשביה כפעולה פרואקטיבית
 . מאוד אפקטיבית אשר קוטלת את העשבייה הקיימת ומונעת התפתחותה מחדש במקום

אשר מיושמים בפני משטחים שעוד לא , "מונעי עשבים"היום קיימים בשוק כמיכלים המכונים : מונעי עשבים
 . התפתחה בהם עשביה וקוטלים כל זרע או עשביה הנופלת במקום וזאת לפני התפתחותה

אך מודגש כי בכל מקרה בו מתאפשרת צבירת . אמור למנוע נביטת עשבים באופן עקרוני יישום חומרי איטום
 .אין דרך למנוע נביטת עשבים במקומות אלו, לכלוך בפני המשטח על גבי האיטום
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 מתקנים ואלמנטים שונים להצבה ברחובות
 

 ריהוט רחוב ושונות
 לפי האמור במפרט הכלליוישולמו וצעו ימדדו יבמתקנים ואלמנטים שונים  -לריהוט רחובכל עבודות 

פ המפרט "וע" גדרות ומעקות" 44פ פרק "וע 40.04.450לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים סעיף 
 ,ובנוסף )הספר הכחול(בינמשרדי ה הכללי

 
 .אספקה בלבד או עבודה בלבד

 
שומר לעצמו  זמיןהמהר בזאת לקבלן כי כתנאי בסיסי להסכם מוב, להסכם ובנוסף לו 43מבלי לגרוע מסעיף 
אבני הגרניט ושאר הריצופים או כל אלמנט לרבות /או הציוד ו/החומרים ו בעצמו את את האופציה לספק

או /ו לעבודה בלבדוהאלמנטים השונים ולהשתמש בשירותי הקבלן עמודי ואביזרי תאורה ריהוט הרחוב 
וזאת ללא כל תמורה נוספת ) ה ואספקה לאתר העבודהכולל הובל( אספקת החומר בלבדלהורות לקבלן על 

 .או שיפוי כזה או אחר ולא תתקבל כל טענה מצד הקבלן/ו
 

בסעיפים ייעודיים בכתב הכמויות או תמורת שולם לקבלן י ,בלבד, אספקת החומרעבור מובהר בזאת כי רק 
 יותר עד ולא, בכל מקרה, כאשר מחירו יהיה הצגת חשבונית מתאימה לעלות האלמנט

  .לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל  70%מ 
 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו

 לביצוע/ ממחיר הסעיף הכולל 30%עד ולא יותר מ , כפועל יוצא מכך עלות העבודה בלבד תהיה
 

ריית עיאו אל מחסני /האתר ואל  ים והאלמנטיםההובלה והעברת החומרהתיאום את התמורה כוללת 
 .ירושלים

 
 .פ שיקול דעתו הבלעדי"מ ע"פ יחס אחר מהר"מובהר בזאת כי המזמין רשאי לשלם לקבלן ע

 
 אספקת אלמנטים ציוד וחומרים למחסני העירייה

 
לרבות אבני , האלמנטים השוניםמכל סוגי  7% תוספת של  עבור עיריית ירושליםיידרש הקבלן לספק , ככלל
, פ המתואר בתכניות"ע עלרבות עמודי ופנסי תאורה מעבר לדרוש לביצו' ריהוט רחוב וכד, אבני ריצוף, שפה

 כתבי הכמויות והמפרטים
 

האספקה תיעשה בהודעה מראש למזמין לצורך היערכות העירייה ומסירת הנחיות לקבלן לסוגי האלמנטים 
 .הדרושים לאספקה

 
בכפוף  מזמיןאו לפי שיקול דעתו של ה/ל יסופק בתום ביצוע העבודות ובשלב המסירה של העבודה ו"הנ

  .אחסנה של עיריית ירושליםינות הזמלאישור ויכולת 
 

 .פ שיקול דעתו ובהודעה מבעוד מועד לקבלן"ע 7%להזמין כמות גדולה יותר מהמזמין שומר לעצמו את הזכות 
 

או תמורת הצגת  בסעיפים ייעודיים בכתב הכמויותלקבלן שולם י ,בלבד, אספקת החומרהתמורה עבור 
ממחיר הסעיף  70%עד ולא יותר מ , בכל מקרה, היהכאשר מחירו יחשבונית מתאימה לעלות האלמנט 

  .לביצוע/ הכולל 
 .האופציה לתשלום לבחירת המזמין לפי החלטתו ושיקול דעתו

 
עיריית או אל מחסני /האתר ואל  ים והאלמנטיםההובלה והעברת החומרהתיאום את התמורה כוללת 

 .ירושלים
 .ת התקניםלמפרטים ולדרישו, כניותכל אביזרי הרחוב יתאימו לת

 
האביזרים יוצגו למזמין לפני תחילת העבודה לרבות היצרנים והספקים ואסמכתאות לאחריות ותחזוקה של 

  .המוצרים
 

 .יהרכבת האביזרים תתבצע על פי פרט אדריכל
 



 

 176 

  .פ הוראות המזמין בשטח"פ התכנית או ע"האביזרים ימוקמו ע
 

. זמיןלן באתר דוגמא מכל אביזר על כל חלקיו לאישור המירכיב הקב, לפני הביצוע הסופי, מזמיןלפי דרישת ה
  .לדוגמאות מזמיןהקבלן לא יתחיל בביצוע טרם לקבלת אישור ה

 
 שנים כגון של חברת  25 -כל מוצרי המסגרות יהיו צבועים בצבע עם אחריות ל

 . ע"או ש" Syntha Pulvin Plus"  או" גלזורית"
 . פני תחילת העבודהאת סוג הצבע למזמין על הקבלן להגיש ל

 . הצביעה תתבצע במסגרייה בלבד לפני הבאת המוצרים לאתר
  .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד 

 .גוון המתכת יבוצע בהתאם לבחירת האדריכל והנחיות המדריך העירוני על פי דוגמאות
 

 .לטת המזמיןפ הח"עיריית ירושלים ע/מחיר המוצרים והאלמנטים כולל הטבעת סמל סמל העיר ירושלים 
 

  .או הוראות יצרן/ו כל האלמנטים שיסופקו יכללו יסוד בטון מזוין ועיגון בהתאם לפרט האדריכל
עמודי , עמודי מחסום מברזל יציקה, ספסלים: באלמנטים שונים של ריהוט רחוב כדוגמתוהמחיר העבודה 

לרבות קידוח עיגון , זיון, 30-יסודות מבטון ב, צביעה: כוללים' פחי אשפה וכד ,סריג לעץ, מחסום מאבן
 .ואת כל העבודות הנדרשות עד לביצוע מושלם של העבודהבבטון לצורך עיגון " כוס"

 .י המזמין"במידה ויידרש לכך עובדיקות מעבדה המחיר כולל גם אישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן 
 

 .ובמדריך העירוני שליםהאלמנטים באים לידי ביטוי בכתב הכמויות וכן במפרטי ודרישות עיריית ירו
 

 .בטרם ההתקנה של כל פריט ומתקן זמיןעל הקבלן להציג דוגמא לאישור המ
 

מ "ס 10או המהנדס מטעם הקבלן ובכל מקרה פני בסיס הבטון יהא /פ הנחיות היצרן ו"הביסוס ייעשה ע
 .מ מתחת לפני אדמה סופיים"ס 30מתחת לפני הריצוף או 

 
 .יהיו בחיתוך בהתאמה השלמות הריצוף סביב האלמנטים

  .זמיןי המ"הגוון יאושר ע
 פ החלטת המזמין"עפ הגוון הקיים לשאר האלמנטים ברחוב או לאלמנטים הדומים לו "בכל מקרה יהא ע

 
והתקנה מחדש כולל כל  ניקוי, עבודות פירוק והרכבה מחדש של ריהוט רחוב ועמודים כוללים פירוק זהיר

 .שלמת המצוין לעיל עד לקבלת עבודה מו
 

 משטחי גומי ביציקה
 

שכבת : שכבות 2 -המשטח יהיה מורכב מ. ע"או שו" לבה מגמשת"דוגמת כ המשטח יהיה משטח גומי יצוק
הדבקים . שטופים וחופשיים מכימיקלים מקוריים SBRתהיה מגרגירי , שכבת ההולם: הגומי התחתונה

 .יתאמה לאקלים המקומיעמדו בדרישות התקן הישראלי והתקנים האירופאים ובה
גבי -ולפי סוג וגובה המתקנים המיושמים על 1498י "ת בעובי על פי דרישות התקן, בשטח תתבצעהיציקה 
יש לבדוק , ויימרח עליהם פריימר, מפולסים לפני יציקת שכבת הצבע SBR-יהיו פני שכבת ה, כן-כמו. המשטח

 .בה העליונהטוב את התייבשות השכבה התחתונה לפני תחילת יציקת השכ
הגרגרים הצבעוניים יהיו צבעוניים . מ אחרי הייבוש"ס 1בעובי  EPDM שכבת :שכבת הצבע העליונה

או , קוטה-גוון הצבע יהיה טרה. מ"מ 1-4יהיה  EDPN -עובי גרגרי ה. ללא גרגירים שחורים צבועים, במקורם
ישנה אפשרות שילוב של כמה . שחור 50%-צבע ו 50%מערבבים עם שחור על בסיס . או ירוק, או כחול, צהוב

 . מזמיןכדוגמה גיאומטרית בהתאם לבחירת ה, צבעי משטחים
 . UVשכבה זו תהיה עמידה לקרינת . SBRלא יותר שילוב של גומי שחור משכבת ההולם 

 .י אחוזים שונים של כל צבע וצבע"ישנה אפשרות לערבב הצבעים הללו עפ
על מנת לוודא , בזמן יציקתן, התחתונה והעליונה, וס של שתי השכבותיש לוודא החלקה ופיל – החלקה ופילוס
 . יהיה אחיד EPDM-שעובי שכבת ה

 
לפני תחילת הביצוע , זמיןלאישור המ, מ לפחות"ס 40X40בגודל , יש להציג דוגמא של משטח מוגמר –דוגמה 
 . בשטח
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ובהתאם פ הנחיות יועץ בטיחות "ועי דרישות מכון התקנים הישראלי "יבוצע עפ, יישום משטח גומי יצוק
 . לגובה הנפילה הקריטי וגובה המתקנים בשטח

 
 :שלבי הביצוע

 .מריחת שכבת פריימר על גבי האספלט
י גובה הנפילה מהמתקנים בהתאם להוראות מכון התקנים מריחת "עפ, בעובי משתנה, SBRיציקת שכבת 

  SBR-שכבת פריימר על גבי שכבת ה
 .צבעוני EPDM 50% -שחור ו EPDM 50%מ "ס 1בעובי  EPDMיציקת שכבה עליונה של 

 
ר "הריסוסים יבוצעו כמפורט במפרט הכללי לפי סוגי הריסוס והכמויות למ – ריסוסים באמולסיה ביטומנית
 .הרשומים בחתכים הטיפוסיים

 .לפני פזור שכבות האספלט, שעות 14שעות עד  12מודגש בזאת כי הריסוסים יבוצעו 
 

 .תכניותנסור אספלט בקווים ישרים בהתאם ל: העבודה כוללת –ספלט קיים התחברות לא
 .פרוק אספלט קיים לעומק הנדרש

 . ם והאספלט"האגו ריסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שכבות המצע
 

 לפני ביצוע הסלילה יאשר הקבלן את תערובות האספלט  – דרישות תערובות האספלט
 . יןמול המזמהמיועדות לביצוע 

 
 EPDMועליה שכבת  SBRשכבת , פ הוראות המפרט לעיל "ביצוע משטח הגומי עהתשלום כולל את : תשלום

. ייעוד של המשטח/לפי צורך ומטרת השימוש  1498י "פ התקן ת"פ דרישות התקן לרבות עוביים שונים ע"וע
אספלט סילוק הפסולת /ים ריצופ/ כולל כל הפירוקים הנדרשים להכנת אזור המשטח לרבות פירוקים של אבן

כולל . מ"ס 10כולל הכנת המשטח לקליטת משטח הגומי שכבת מצע או שכבת אספלט בעובי לאתר שפיכה 
השטחים הנושקים לו וחיבור מושלם ללא או התאמה של המשטח אל /ו כולל ניסור אבן או בטון  ניסור

 .למצב הקיים כולל הנחיות ואישור יועץ בטיחות" קפיצות"
או בטון לרבות סילוק /המחיר כולל את כל הפירוקים רצפות אבן ו. המתקינה להיות בעלת תו תקןרה על החב

 הפסולת אל אתר שפיכה מאושר כולל הכנת השטח לקבלת הגמר החדש לפי תכניות 
 

 .פ פרטים אדריכליים"גמים שונים לפי כתב הכמויות עאספקה והתקנת פח אשפה מד :פחי אשפה
 

אספקה והתקנת מתקן לקשירת אופניים כמופיע בפרט האדריכלי בחוברת פרטים  :ייםמתקן קשירה לאופנ
על פי הנחיות של צוות , כולל פרטי קצה עם סמל עיריית ירושלים, ואביזרי רחוב ובהתאם למדריך העירוני

 .אדריכל העיר
  

 לוח מודעות ציבורי רגיל  -'אספקה והתקנת לוח מודעות דגם א :לוחות מודעות
מעל פני הקרקע העבודה תבוצע ' מ 1.85גובה ' מ 2.8אספקה והתקנת לוח מודעות בגודל רוחב ) אריותדגם (

מ כולל כיפות ריתוך על ראש עמוד כולל רוזטות "מ 3עובי דופן , 4" עמודים מצינורות, י פרט מצורף"עפ
סוי הקונסטרוקציה מ חלוקה וחיזוקים בהתאם למפרט כי"מ 3/04/40מסגרת הלוח פרופיל . לכיסוי היציקה

. מ"מ 3אריות בחיתוך לייזר עובי דופן  2על ראש הלוח יותקנו . מ מפח מגולוון מכופף"מ 2י פח מכופף עובי "ע
תיקוני אבץ לאחר ריתוך וצביעה סופית בצבע אלקטרו סטטית בתנור הגוון לפי הדרישה אופן ביצוע ההתקנה 

המיקום של לוחות .מצב לקדמותו עבודה בשלמותהחזרת ה, מ ויציקת בטון"ס 60/05/50חפירת בורות 
  .המודעות ייקבע בתאום עם העירייה בטרם ביצוע

 
לוחות (לוח מודעות מתקן לתליית מודעות תושבים   -'אספקה והתקנה של לוח מודעות  דגם ה :לוחות מודעות

 .ע עת הביצובי מפרט ופרטים שיועברו מעיריית ירושלים "עפ) המותקנים על עמודי תאורה
  .בתאום עם העירייה בטרם ביצוע מיקום לוחות המודעות ייקבע

 
 . אספקה והתקנת מכסים ריבועיים לתאים קיימים וחדשים בתוואי הכבישים והמדרכה :מכסי שוחות

 . של חברת וולפמן ובהתאם לפרט B-55-125 המכסים מיצקת ברזל מדגם כרמל
  .יש להתאים את שורות אבן הריצוף למכסה
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  .אספקה והתקנת מכסים מיצקת ברזל עבור תאי בזק מלבניים :שוחות מלבניים מכסי
 

  .אדריכלות ובמדריך העירוני יאספקה והתקנת מגן עץ אנכי מעץ וממתכת כמופיע בפרט :מגן עצים
 

 . ע"או ש) בתכנית 3Rסימון " (יעד נגיש"מ או פליז של חברת "מסמרות פלב :מסמרות
 . ובהתאם להנחיות המדריך העירוני ותביצוע בהתאם לפרטי אדריכל

מסמרות יותקנו על גבי לוחות האבן לפני הגעתן לאתר מהמפעל ובהתאם לתוכניות מפורטות של משטחי ה
  .התראה אשר יסופקו לעת ביצוע

 
י ישיבה כמופיע בפרט פ כתב הכמויות"ים מסוגים ודגמים שונים עאספקה והתקנת ספסל :ספסלים

  .1918י "בהתאם לדרישות הנגישות ות ,ירוניובמדריך הע אדריכלות
בהתאם , גדרות ובגבול בין שטחי ציבורי לשטחים פרטיים/ מעקה בטיחות ממתכת אשר יותקן בראש קירות 

 . 1142י "פ ת"לרבות בדיקה קונסטרוקטיבית למעקה ע 1142י "ובהתאם  לתי אדריכלות לפרט
  

י "ובהתאם  לת אדריכלות  יבהתאם לפרט,עבר לכביש מגולבן ממתכת בקצה מדרכה למניעת מ מעקה הגנה
1142 . 

בכל מקרה שמעקה ההגנה מגן על הפרשי גבהים תבוצע עבורו בדיקת תקינות מעקה לעומסים בין יתר 
  . 1142י "הבדיקות בת

 
 

בהתאם , גדרות ובגבול בין שטחי ציבורי לשטחים פרטיים/ ממתכת אשר יותקן בראש קירות  מעקה בטיחות
 .1142י "ובהתאם  לת, בחוברת פרטים ואביזרי רחוב,  31-פ' מס ט האדריכללפר

בכל מקרה שמעקה הבטיחות מגן על הפרשי גבהים תבוצע עבורו בדיקת תקינות מעקה לעומסים בין יתר 
 .1142י "הבדיקות בת

 
  . 1142י "ובהתאם  לת אדריכלות יבהתאם לפרט, RAL-7039צבוע בתנור  בגוון , מברזל מגולבן מסעד יד

 
 פ פרטי אדריכלות וביצוע"עאלון ' תוצרת חב, "מירה"דגם  :פחי אשפה מוטמנים
  .הביצוע ואספקת המתקן והרכבתו ,וכל העבודות הנדרשות , ביצוע עבודות חציבה ובנייה, המתקן כולל חפירה

 
כפי שייקבע על ידי ות אדריכלו יכמופיע בפרט, )דגם צר ודגם רחב -מידות  2"(,שי "דגם  :תחנות אוטובוסים

 .הדרכים בעיריית ירושלים ' יועץ התנועה ומח
הדרושים להקמתה ולהפעלתה , חיבורי חשמל ותקשורת, האביזרים, כולל כל העבודות, אספקת תחנה

  .התקינה
 

משטח   -מדרגות קיימות מתחת לפני המדרכה / מעל פתח , משולבת במדרכה ,סבכת מתכת אופקית צפופה
מפסי פלדה שטוחים ומוטות עגולים המרותכים או משולבים בשתי וערב , לריצוף תעשיתי  פלדה המיוצר

ע "מ או ש"תוצרת היירשיק בע, "PAD 40כיסוי תעלה "כדוגמת , באיכות ברמה גבוה -ומגולוונות באבץ חם
תורכב  הסבכה). מ"מ 40המרחק בין העגולים , מ"מ 35.7המרחק בין השטוחים , דגם מסיבי בצפיפות גבוהה(

. ונעילה, עם אפשרות לפתיחה באמצעות צירים, מעוגנת לחגורת בטון מתחת לפני הריצוף, עם מסגרת היקפית
  .הסבכה כוללת את כל העבודות והחומרים הדרושים להתקנתה בשטח

 
 באמצעות יריעותקירוי והצללה 

 
 בפרק המוקדמות  י הקבלן בהתאם לרשום"עבודות הקירוי וההצללה הינם עבודות תכנון ביצוע ע

 .ובהתאם למפורט כאן" תכנון קבלני"
 

 :והתשלום כולליםהעבודה 
 

 95FR commercialמאריג פוליאתילן אוסטרלי מחוזק , במתיחה" מפרשים"תהיינה יריעות  – היריעות
 -הגנה מ 95%מימילמטר  1.5עובי לפחות , ר"גרם למ 324-340במשקל ) HDPE(וחוטים בעלי דחיסות גבוהה 
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UVA ,UVB , 209הכיוונים  2 -חוזק למתיחה וקריעה ל, 48%כושר התארכות , 98%-91%אחוזי הצללה בין-
 . 8811207448' באישור מכון התקנים מס, NFPA701-99לפי תקן אמריקאי  268

 . מעלות -30מעלות עד + 80לעמידות באש טווח טמפרטורות  5093עמידה בתקן ישראלי 
 ).AS 2001.2.4לפי תקן אוסטרלי (ר "ניוטון למקילו  3.7עמידה בלחץ בקיעה 

 
 .מ"מ 8יהיו ממתכת מגולוונת בעובי  – כבלי חיבור

 
המחיר . הכל לפי התכניות והנחיות בהתאם לגודל המצללה 6"בקוטר עד  עמודים ממתכת מגולוונת – עמודים

מטעם  י קונסטרוקטור"ם עמאושריויציבות המצללה יסודות , או צבועים/לעמודים יכלול עמודים מגולוונים ו
 . הצבה ואחריות ליציבות, קיבוע, הקבלן

כולל עיגון וקיבוע , האחריות תכלול החלפה של היריעות. לפחות, שנים 3ליריעות תינתן אחריות של  – אחריות
שנים  8 -ל UVאחריות נגד התפוררות . או של דהיית הצבע/ו, או של קריעה/מחדש במקרה של התפוררות ו

 . שנים של כל האלמנטים כולל העמודים ויריעות הצל 3 -המחיר כולל גם אחריות מלאה ל. לפחות
ועמודים יריעות למצללה כולל המחיר ). התכנון והביצוע( מזמיןהמבצע יציג תכניות עבודה לאישור ה – אישור

 . ג העמודים"כולל התקנה עוכל האביזרים הדרושים 
 

היחידה לקירוי והצללה בכתב הכמויות לרבות אישור  חיריהקבלן ובמהאמור לעיל כלול בהצעת כל 
 .מתו על התכנון והביצועימהנדס בניין רשוי על הביסוס ויציבות המצללה וחת/ קונסטרוקטור 

 
 אלמנטים ממתכת לעבודות מסגרות 

 
  ותמעקות וגדר

 
 . מכל סוג שיבחר יבנה בהתאם לתוכניות המצורפותגדר או /מעקה ו

 
באמצעות  קרקעאו ל/ראשי קירות וגדרות ו, לבטוןוביטונם  פיד על ריתום העמודיםהקבלן מחויב להק

מחירי /כלול בהצעתו (ובאישור של קונסטרוקטור מטעם הקבלן  פ החלטת המזמין"יסודות מתאימים ע
 . )היחידות השונות ולא ישולם בנפרד

 
 .םיהכלליבכל קטע של הקירות יש להתאים את מפתח השדות בהתאם לאורך והשיפוע 

 
 סגמנטים 

חלקי . סגמנטים המעקה יבוצעו על פי המידות בפרט ויחוברו אחד לשני על ידי ברגים ואומים מגולוונים
 . כך שלא יידרש שום חיתוך או ריתוך בשטח, סיגמנט שידרשו לצורך השלמה יבוצעו על פי מידות בשטח

 
 חיבורים

לא יותר . או עמוד למדרגה/מוד מעקה לריצוף ובהרכבת המעקה תורכב רוזטה להסתרת כל חיבור בין ע
, הלשונות תהינה מורכבות במקום המתאים לביצוע. י ריתוך באתר"לחתוך לשונות חיבור ולחברן מחדש ע

 .לפני הגילוון
 

 גלוון וצביעה 
  

 . ההרכבה לפניכל עבודות הברזל יבוצעו בבית מלאכה קומפלט ויגולוונו בגילוון חם 
 . הגילוון לפניודים הנדרשים לביצוע ההרכבה יבוצעו כל הקידוחים והעיב

הכנת . במידת הצורך יושחזו אזורי הריתוך. לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים סיגים וצבע
 . והסרת קרום תחמוצת וחלודה, השטח כוללת ניקוי כימי להסרת שומנים ולכלוך

 . לפחותן מיקרו 90ובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה ע. 918י "פי דרישות ת"ציפוי בטבילה יבוצע ע
 ! ריתוכים בשטח ורשה לבצעלא י

 
 . וצבע עליון סילברקוט, עשו עם צבע יסוד צינקוטיתיקוני ריתוך הכרחיים בהרכבה י

 
 . בצביעה אלקטרוסטטית בתנור או באתרכלומר הצביעה תהיה חרושתית 
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ע ולצבוע "או ש" מגינול"מותאם לגלוון מסוג  צבע פריימרבמקרה של צביעה באתר יש להכין את השטח ב
 .י האדריכל"שכבות בגוון שיקבע ע  2-ע ב"או ש" איתן"בצבע מסוג 

 
 

 מ "מעקות ומסעדי יד מפלב
, בלבד 316מ "מ הכוונה לפלב"בכל מקום בו נזכר פלב, 316'מ מס "כל המעקות על רכיביהם עשויים מפלב

 . מר ריתוכים וחירוריםגמר מלוטש משי עדין לאחר ג
 .316מ "ברגים ותותבים מפלב, כלומרלא תותר אפשרות לחיבורים מרותכים באתר אלא רק חיבורים יבשים 

י בדיקות שיערכו "תעודת בדיקה של מכון מורשה המעידה על טיב וסוג החומר עפ זמיןעל הקבלן להמציא למ
ובאופן שאינו גורם . מ"שימוש לסוג זה של פלבמחומר שיילקח מאתר הבניה כולל סוגי הריתוך המותרים ל

 .להופעת כתמי חלודה
 .מ המחלידים באווירה ימית"בשום מקרה לא יותר שימוש ברכיבי פלב

   
 

  אופני מדידה ותשלום
 . סוגםלפי גובהם ולפי א "או הגדרות ימדדו לפי מ/המעקות ו

 .המחיר כולל הובלה אספקה התאמה והתקנה
 .או גדר קיימים/ות למעקה והמחיר כולל גם התחבר

 .המחיר כולל גילוון וצביעה בכל גוון שיבחר המזמין
 . מתכנןה/  זמיןהמחיר כולל הכנת דגם מעקה לדוגמא לאישור המ

לרבות עומס על המעקה במידה ובא להגן על הפרשי  1142י "המחיר כולל בדיקות מעבדה מוסמכת לפי ת
 .גבהים

  .מידה ויידרשהמחיר כולל אישור קונסטרוקטור ב
 . לא תשולם תוספת עבור קטעים קטנים

 .או המעקה התאמת השדות לאורך והשיפוע הכללי/המחיר כולל את ביטון ועיגון הגדר ו
 .במידה ויידרש, מעקה/ בבטון צורך עיגון הגדר" כוס"המחיר כולל קידוח 

 
  .ולא ישולם בנפרד ותות השונות שבכתב הכמויהיחיד הקבלן ובמחיריבהצעת כל האמור לעיל כלול 
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   גינון והשקיהעבודות  41פרק 
לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית  יבוצעו וימדדו לפי האמור במפרט הכלליגינון והשקיה עבודות כל 

  , ובנוסף עבודות גינון והשקיה 41פרק  )הספר הכחול(בינמשרדי ה פ המפרט הכללי"ירושלים וע
 

 .הגננות בעירייה' ות תיאום ליווי ואישור של מחכל עבודות הגינון וההשקיה טעונ
 .גננות לא ישולם לקבלן' ללא אישור מח

הגננות בעירייה כלולות במחירי היחידות השונות שבכתב ' ליווי ואישור מח,כל הפעולות והטרחה בתיאום 
 .הכמויות ולא ישולמו בנפרד

 . מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי
 . צים כולל גיזום מקדים ופנוי הגזם לאתר שפיכה מאושרמחיר כריתת ועקירת ע

  .מפני הקרקע' מ 1מדידת קוטר הגזע בגובה 
 

כל עבודות הגינון וההשקיה יבוצעו באמצעות גנן מוסמך שיאושר על ידי מחלקת הגננות טרם תחילת 
 .  עבודה

 4מצעות מיקום כל אבני המסגרת עבור העצים הקיימים והחדשים יבוצע על ידי מודד בא
 .  עץ אלמנט עם/קואורדינטות לכל אדנית

י "יבוצעו בתאום ובאישור מפקח מחלקת הגננות בעירייה ועפ, השקיה והנטיעות, כל עבודות הגינון
 . במידה ויצורפוהנחיות האגרונום 

לגודל בור הנטיעה , על הקבלן לקבל את אישור נציג מחלקת הגננות לטיב השתילים טרם אספקתם
 .  'מ X 2  X 2 2:  סטנדרטית ץמידות גומת ע. וי באדמה ונטיעת העציםלפני המיל

הזמנת שעון מים ותשלום עבור צריכת המים בתקופת הביצוע והאחזקה השנתית : תשלום עבור מים
 . תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו

ולל תקרת בטון כ,ביצוע מצעים וריצוף  לפניריצוף /חפירה והכנת בורות לעצים במדרכות: שלבי עבודה
 מעל אדמה בשטח ריצוף מתוכנן  

 
 :  שתילת הצמחים השונים כוללת את העבודות הבאות 

אספקת השתילים בהתאם לדרישות המפרט הכללי ובממדים המתאימים לדרישות המפרט המיוחד 
ל איכות יש להקפיד ע, 30.03.41בנוסף לדרישות המפרט הכללי פרק  . ואישור אגף גנים בעירייה, והתכניות

 .  עליונה של כל השתילים
, מילוי אדמת הבור באדמה מטיב מאושר, חציבה לבור השתילה/השתילה כוללת חפירה/עבודת הנטיעה

כולל השקיה , עבודת השתילה תבוצע לפי ההוראות המקצועיות לכל סוג צמח. מעורבת היטב בזבל קומפוסט
 .  ועיצוב גומות ההשקיה

הסמוכות עשויות מעמודי . תקנה של סמוכות עץ מחוטאות לתמיכת השתיליםשתילת עצים כוללת אספקה וה
חיבור העץ . לצד כל עץ יקבעו בקרקע בחוזקה שתי סמוכות. 'מ 2.5ובגובה  2"עץ קלופים מחוטאים בקוטר 

 .  ללא קשירה) 8ספרה (בצורת לולאה ) צמיג חתוך(לסמוכות יבוצע באמצעות רצועות גומי 
, כולל חפירת הבור, או נפח מיכל השתיל/הסוג ו, בציון מידות הצמח, לה לפי יחידותהמדידה לעבודות שתי 

 .  ותקופת בדק ואחריות, תוספת זבל קומפוסט וסמיכת עצים כמפורט לעיל,אספקת אדמת הגן 
   

 נטיעת עץ בוגר  
בצע הקבלן את י, לאחר איתור מקור אספקה לעצים בוגרים ואישור המתכנן לטיב העץ והתאמתו לתכנית

פי הוראות המפרט הכללי -פי התנאים הנדרשים לכל עץ ועל -האספקה והנטיעה של העץ על, עבודת העתקה
 .  72.03.41, 67.03.41פרקים ,

בגלל מימדי העצים הבוגרים יידרש במקרים מסוימים להקדים את שתילתם לפני גמר , תשומת לב הקבלן כי
 .  עבודות הפיתוח והריצוף

 .  תכנית עבודה לביצוע שתילת העצים הבוגרים ולתאם אתו את שלבי הביצועזמין להציג למ על הקבלן
העץ יועבר . י המתכנן ונציג מחלקת הגננות בעירייה"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"עץ בוגר יסופק ע

 .לאתר בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים מתאימה לקליטה ולצמיחה 
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נשברו או התקלפו בעת , מו במזמרה חדה חלקי שרשים שיחרגו מגוש האדמה וכאלה שנפגעולפני הנטיעה יגז
לא יינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן . הובלתו ונטיעתו יבוצע בזריזות המרבית, העתקת העץ. העברה

 .  את קליטתו
במידות לפי פרט ומילוי חפירת בור , המדידה לנטיעת עצים בוגרים תהיה לפי יחידות וכוללות את אספקה

דשן מלא ' גר 100 -סופר פוספט ו'גר  250,ליטר  60קומפוסט , מזמיןי ה"הבור באדמה גננית מאושרת ע
 .ע לכל בור נטיעה "או ש" אוסמוקוט"בשחרור איטי 

 
 .  אלא אם צוין אחרת, המדידה תיעשה תשעים יום לאחר הנטיעה

 
לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים  .  שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל

   מהמזמיןאלא באישור בכתב , בתכנית
 

   4נטיעת שיחים שונים ממיכל בגודל 
' גר 150 -ליטר קומפוסט  ו 15ותוספת של , מ"ס 50/50/50אך חפירת בור במידות , ל"עבודת השתילה כנ

 .  דשן איטי תמס
 .  המדידה לפי יחידות

 
 שטח לשתילה של צמחים עונתיים  הכנת 

 :  הכנת השטח לקראת שתילת עונתיים תכלול את ההכנות הבאות
  .)פלריג(פריסת בד חיפוי 

  .מ"ס 30עומק המצע יהיה כ 
  , קומפוסט מפרדה מנופה , 8-4טוף  ,4-0כבול בניפוי : פיזור מצע גן המכיל

  .בקרוב 18:18:18 חודשים כדוגמת אוסמוקוט בהרכב 6 -דשן בשחרור מבוקר ל
  .ש/ל 1.6מ ספיקה "ס 20מ כל "מ 16התקנת צנרת טפטוף 

   
 תחזוקה ואחריות  , מסירה

 עד למסירה  חודשים 12הקבלן יהיה אחראי לאחזקת שטחי הגינון והנטיעות למשך 
עבודות התחזוקה בתקופת האחראיות על פי המפורט במפרט העירוני הכללי . הסופית של השטח לעירייה

   41.04.010.00בסעיף , סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים, בודות פיתוחלע
 

 הוראות כלליות
יתחזק הגנן , )ללא הערות ממחלקת הגננות( חודשים ממועד המסירה הראשונית  12ובמשך ממועד השתילה 

הדברת , רעידו, עישוב(במערכות השקיה ובניקיון השטח , את שטחי הגינון כולל טיפול מקצועי מלא בצמחיה
כנדרש במפרט ) יישור והשלמת שקעים בקרקע ועבודות גיזום, דישון, השקיה לפי הצורך, מחלות ומזיקים

ולרבות תשלום בעבור המים בתקופת , ע בעיריית ירושלים"והנחיות אגף שפ זמיןהכללי ולפי הנחיות המ
 .  התחזוקה

ם תיקונים תוך שבוע ימים מיום דרישת על הקבלן להשלי, במידה וימצאו פגמים נוספים בביצוע העבודה
הוראות המפרט הכללי ' תקופת הבדק ואחריות הקבלן יהיו לפי, עבודת התחזוקה.מחלקת הגננות / הפיקוח 

יהיה הקבלן אחראי על קליטת העצים  מעוצבי הגזע , כמוכן. ולפי המקובל בעיריית ירושלים 04.41בפרק  
עצים אשר לדעת המפקח לא נקלטו . סף לבדיקת קליטת העציםבתום שנה יערך סיור נו. לתקופה של שנה

 .   י הקבלן ועל חשבונו"יוחלפו ע, כראוי
על , בתום תקופה זו יחליף הקבלן. הקבלן אחראי על קליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול

ה בהתאם למפורט מקום ואופן שתילתם יהי, טיב השתילים שיוחלפו. חשבונות את כל השתילים שלא נקלטו
 .  בחוזה

אינה למדידה ותשלום והתמורה תיכלל במחירי הסעיפים  םהחודשים הראשוני 3 -בהתחזוקה לשטחי הגינון 
 .   השונים בכתב הכמויות

 
 תשלום עבור מים  

הקבלן חייב לספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע הגינון ומערכת ההשקיה בתקופת השתילה וכל 
י עיריית ירושלים "שקיה לאחזקה עשטחי הגינון עד למסירה סופית של הגינון ומערכת ה תקופת אחזקת

 .)  חודשי האחזקה של הקבלן 12לאחר מסירה סופית (
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הקבלן ידאג לחיבור מים אצל הגורמים המתאימים וישלם על חשבונו לגיחון או לכל מחלקה אחרת בעירייה 
 .  כולל כל העלויות הנדרשות) שעון המים(ונה המים עבור חיבור המים ומ:  המספקת מים לגינון

 .  כל צריכת המים עד מסירה סופית של שטחי הגינון לעירייהוכן 
 .  לאחר גמר שנת אחזקה יעביר הקבלן את מונה המים למחלקה המתאימה בעירייה

 
אגרת המים התשלום עבור . הקבלן יוכל למסור את השטח לעירייה רק לאחר השלמת תשלומים עבור המים

 .על בסיס שטחי הגינון הגיחון' ישירות לחב" מוריה"י חברת "ישולם ע
   

  גיזום עצים ושיחים ושמירה על עצים קיימים
ויוגדרו כל העצים  זמיןלפני תחילת עבודות הסלילה ובמשך ביצוע העבודות יערוך הקבלן סיור עם המ

 .י הקבלן "והשיחים הדורשים גיזום שיבוצע ע
כוויות שמש , דילול והגנה מפני רוחות, הסרת ענפים וזיזים יבשים, גיזום לעיצוב צורת העץ: כוללטיפול זה 

 . ופגעי טבע אחרים
החתכים יהיו חלקים ללא קריעת . י גנן מורשה בכלים מכאניים וידניים מושחזים היטב"הגיזום יעשה ע

 3ימרחו החתכים שקוטרם עולה על  ,זמיןי המ"שתאושר ע, בעצים בהם נדרשת מריחה במשחת עצים. רקמות
 . יום לאחר הגיזום, מ"ס

 . יש לקבל את חוות דעתו של האגרונום מטעם הקבלן לגבי אופן הטיפול והחומרים הנדרשים
 .  ראה הנחיות בהמשך, עבור פירוט אופן שימור העצים הקיימים 

 .  י המזמין"אושרו עלפי יחידות ש: המדידה לתשלום
 
 

  ים קיימיםעבודות שימור עצ
למעט עבודות לגיזום נוף וחיתוך  -הנוף ומערכת השורשים , הקבלן ימנע מפגיעה כל שהיא בגזעי העצים

למנוע את המשך עבודתו של  זמיןרשאי המ ,במקרה של פגיעה מסוג זה.שורשים כפי שנקבע להלן ובתוכניות 
   .הקבלן

 
 גיזום  

חבי בתחום העבודות כפי שנקבע בתוכניות ובכל העצים בשוליים גיזום נוף יבוצע בהתאם לצורך בכל העצים ר
  .המושפעים מהעבודות השונות הקשורות במכרז זה

 
  .גיזום הנוף יבוצע בשלב ראשון קודם לעבודות חפירה וחישוף כלשהן 

 
  '.גוזם מומחה 'הגיזום יבוצע באמצעות גוזם מיומן ומנוסה בעל תעודת 

 
הגוזם יאושר . וכן המלצות המעידות על טיב עבודתו' גוזם מומחה'עתק תעודת ה זמיןהגוזם יפקיד בידי המ

  .י היועץ בתחום הגינון"מראש ע
 

  .עבודות הגיזום ייעשו בתיאום מלא עם היועץ בתחום הגינון ולפי הצורך בפיקוחו
קוח לפי בכל מצב הגיזום לכל עץ ראשון בכל סוג יעשה תחת פקוח צמוד והנחיה בשטח והמשך עבודות בפ

  .שקול דעתו של היועץ בתחום הגינון
 

בסדר , עבודות הגיזום יבוצעו ברצף ביום עבודה מלא עד לסיומן או במועדים שונים זאת בהתאם  לכמות
  .הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח וצרכי שאר העבודות, ובמיקום

 
תופסק מיידית והגוזם , יועץ בתחום הגינוןעבודת גיזום בלתי אחראית ובלתי מקצועית לפי שיקול דעתו של ה

  .יוחלף לאלתר
 

יש להתאים את . בין גיזום הנוף לבצוע עבודות חישוף וחיתוך שורשים לא יעבור זמן העולה על שבועיים ימים
 .סדר הגיזום וקבוצות העצים לגיזום על פי הנחיה זו 

 
העבודה , י היועץ בתחום הגינון"ד שיקבע עחריגה מהנחיה זו תחייב את הקבלן לגיזום חוזר בכל הקף ומוע

  .תבוצע ללא תשלום
 

 .  הגיזום יעשה למלוא הגובה
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 .  %25כ , נוף העצים יקוצר בהתאם לצורך קלות בכל היקפו בקצות הענפים

 
 .  גובה העץ הבודד ומצבו, סוג, הגיזום יותאם על פי מין

 
   .ענפי השלד והסתעפות מרבית ישמרו למלוא גובה הגיזום

 
י הקצרת "לכל היותר הרמת הנוף תבוצע ע, את הענפים העיקריים מענפים צדדיים" לנקות"אין להרים נוף ו

  .ענפים נמוכים או דילול קל של אחדים מהם
 

חידושי חתך לפי הצורך ,סניטציה מלאה , בטיחות למניעת שבר ענפים, עבודות הגיזום יכללו גיזום לעיצוב
  .ם להקטנת משקל ושמירת שיווי משקלהקצרת ענפי, סילוק זיזים,
 

  .י דרישת היועץ בתחום הגינון והנחייתו בשטח"דילול ענפים בודדים ייעשה עפ
 

" באילטון"יש למרוח את הפצעים במשחת פצעי גיזום , מ ובגזעים בכל קוטר"ס 7.5בפצעים שקוטרם עולה על 
  ."מסטיקוט"או " נקטק"או " בלזם -לק"או 

במשורי שרשרת מושחזים ובכל , הגוזם ישתמש בכלים תקינים, ם בשוליהם וחלקיםהחתכים יהיו שלמי
  .האמצעים הנדרשים לביצוע מקצועי ובטיחותי של העבודה לשביעות רצונו המלאה של היועץ בתחום הגינון

 
סכנה לפגיעה , לפי דרישת היועץ בתחום הגינון ובכל מצב של פגיעה גדולה מהמתוכנן במערכת השורשים

גיזום מסוג זה ייעשה . גון העץ או מכל סיבה אחרת יבוצע גיזום נוסף לכל גובה והקטנה נוספת של הנוףיבע
  .ללא תוספת תשלום

 
בכל מצב בו יש , הפינוי יהיה מיידי במהלך יום העבודה. י הגוזם ובאחריותו"פינוי גזם לאתר מורשה ייעשה ע

  .יר גזם בשטח בסוף יום העבודה אין להות. הפרעה כלשהי לתנועת הולכי רגל ורכבים
 

  .פינוי הגזם כלול בהצעת המחיר לגיזום ולא ישולם עליו בנפרד
 

כאמור עבור כל גיזום נוסף כפי . עבור גיזום העצים בשלב ראשון ישולם לפי מחיר היחידה בכתב הכמויות
  .שיידרש על פי הנסיבות והצרכים לא ישולם תשלום נוסף

 

 הגנה על גזעי עצים  
  .צוואר השורש ובכל שאר חלקי העץ, חל איסור מוחלט על פגיעה בקליפת הגזע

 
  .מיד לאחר הגיזום וקודם לעבודות חישוף וחיתוך שורשים יש להגן על גזעי העצים

 
הבזנטים . מטר מבסיסו 0.5פאות הגזע ובמרחק של  4  -ב" בזנט"ינעצו עמודי , לצורך הגנה על גזעי העצים

. מ"מ 7-5ועובי דופן של ' מ 2.20באורך כולל של ,ע "או ש" איסכורית"כדוגמת " שולשמ"יהיו בעלי חתך 
  .מ"ס 70העמוד ינעץ לעומק 

 
  .מטר לפחות 2גובה הפח , גמיש יוצמד אל עמודי הבזנט בצידם החיצוני" אסכורית"פח 

 
  .מהיקפו 5/4הפח יעטוף את גזע העץ ב 

 
  .באמצעות חוט תיל גמיש רב גידים הפח יעמוד זקוף ויציב וייקשר בכל היקפו

 
  .אין להסיר את ההגנה בכל מהלך העבודות ועד לסיומן אלא באופן זמני לצורך תפעולי כזה או אחר 

 
 .  על הקבלן לבצע תיאום מערכות קודם לנעיצת העמודים

 
   זמיןהמ י"ת יסולקו מהאתר במועד שייקבע עהעמודים ופח האיסכורי
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    חיתוך שורשים ועיגון

  .חיתוך השורשים יעשה באופן יזום כפעולה בלתי נפרדת מהסדרת התשתיות והתכסית
 

  .ייעשו רק לאחר גיזום הנוף , חיתוך השורשים ועבודות חישוף כלשהן שיש בהן לפגוע במערכות השורשים
  .כאמור לא יחלפו יותר משבועיים ימים בין גיזום הנוף לחישוף וחיתוך מערכות השורשים

 
מיד לאחר הסרת הריצוף או כל , ץ בתחום הגינון יוזמן לתת את חוות דעתו והנחיות ספציפיות לפי הצורךהיוע

אין . ניקוי זהיר לחשיפת השורשים העליונים בקרבת הגזע וקודם לבצוע עבודות חישוף כלשהן, משטח אחר
  .להתחיל בעבודות החישוף קודם לקיום הסיור והנחיותיו בכתב

 
מ "ס 40-60מ מצוואר השורש ובמרחק של כ "ס 50-150בקרבת הגזע ייעשה במרחק של כ חיתוך השורשים 

בהיקף הגזע אלא אם כן  3600אין לבצע גיזום שורשים של . מאבן השפה או בקו החיצוני של אבן השפה
  .התקבל על כך אישור מפורש מהיועץ בתחום הגינון ולאחר מדידה וסימון מדויקים

 
אלא אם כן התקבל על כך אישור , ים כלשהו בתווך בין המגרשים הגובלים לגזעי העציםאין לבצע חיתוך שורש

  .מפורש מהיועץ בתחום הגינון ולאחר מדידה וסימון מדויקים
 

פינות המלבן ויסומנו  3-4היתדות ינעצו ב . מ"מ 12סימון גבולות החיתוך ייעשה באמצעות יתדות ברזל 
  .הקו בתרסיס צבעוני  במהלך העבודה יסומן. בסרטים בראשם

 
כסימון עד , יחד עם הסרטים, יוותרו בשטח, מ מפני הקרקע"ס 70מ וגובהן "ס 120אורכן הכולל  -היתדות 

  .לסיום עבודות חיתוך השורשים
 

  .חיתוך השורשים בגבולות החיצוניים של שטח המלבן ייעשה חשיפה ידנית וחיתוך במשור שרשרת
 

  .יעשה במינימום הנדרש לשכבת המצעים ובתיאום עם תכנית הגבהים עומק החישוף לחיתוך שורשים
 

משור   שרשרת וכלי , י קבלן גינון שיהיה מצויד במזמרות כח"כל עבודות החישוף וחיתוך השורשים ילוו ע
  .כולל צינור גמיש המחובר למקור מים בלחץ גבוה, עבודה ידניים לחישוף שורשים בודדים

 
כאמור . בין עץ אחד למשנהו ייחשפו הקבלן באמצעות מחפר עם כף חלקה ללא שיניים שטחי הביניים הנותרים

 .אין לחשוף אזור זה מעבר לעומק שנקבע למצעי הגידול 
 

עבודה זו נכללת במסגרת העבודות הכלליות להכנת המצעים ולא ישולם . השורשים מאזור זה יסולקו במלואם
  .עבורה בנפרד

 
שעות יוצף שטח החישוף במים בכמות  24אך לא יאוחר מ , בכל קטע נתון, ישוףמיד לאחר סיום עבודות הח

שטחי החשוף יוגבהו בשוליהם לאצירת מי . השקיה זו תינתן חד פעמית. ר"מ 1ליטר ל  50מינימלית של  
  .ההשקיה

 
תחום י שיקול דעתו של היועץ ב"מ או במרחק כל שהוא עפ"ס 100 -חפירה לתשתיות שמרחקן מהגזע קטן מ 

 .ייחפרו באמצעים ידניים בשילוב עם כלי מכני , הגינון
 

  .העבודה תיעשה בפיקוחו המלא של היועץ בתחום הגינון וביצוע הנחיותיו במלואן
 

תבוצע חפירה ידנית ,מ "ס 10מ ובעצי האורן והברוש מעל "ס 20בקוטר מעל , בשורשים עבים במיוחד
  .תקשורת חשמל וכדומה, צנרת, י העץ להעברת שרוולים/אופקית מתחת לשורש

 
עומק הקדוח לא . על פי הנחיה יבוצע קדוח אופקי להעברת תשתיות שונות מתחת לשורשי העץ, במקרה הצורך

אורך הקדוח יקבע על פי מגבלות המקום התנאים להפעלת הכלים . מ מתחת לצוואר השורש"ס 150פחות מ 
  .בודדים ועד מאות מטרים האורך לקדוח יחיד מטרים. ועוד כפי שיקבע הפקוח
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הקבלן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור לפגיעה בעיגון העצים כתוצאה מחיתוך השורשים ומכל סיבה אחרת 
  .בדגש מיוחד על עצי האורן והברוש. הקשורה בעבודות השונות

 
  .לטיפול במקרה של חשש לפגיעה אפשרית בעיגון העצים יקרא היועץ בתחום הגינון למתן חוות דעת והמלצות

 
בכל מקרה של תופעה או חשד לפגיעה בעיגון העצים ינקטו אמצעים מידיים זמניים לעיגון העצים והיועץ 

  .בתחום הגינון יקרא בדחיפות למתן חוות דעת והמלצות לטיפול
 

כל העבודות המתוארות לחיתוך שורשים וחפירה בקרבת שורשים כלולות במחירי היחידות האחרות ולא 
  .יהן בנפרד ישולם על

 
  .פקי מתחת לעצים כמתואר ישולם בנפרדועבור עבודות הקשורות בקדוח א

 
  .עבור עגון זמני לעצים לא ישולם בנפרד

  
 

 טיפול ותחזוקת גינון אקסטנסיבי עם השקיה ידנית  
 

התחזוקה תהיה ,כאשר שטח הגינון כולל צמחיה מגוונת אשר דורשת השקיית עזר מספר פעמים בשנה 
 .  והבטחת צמיחה נמרצת, אם לדרוש לצורך התפתחות טובה של הצמחיםבהת

 
והשקיה בעזרת מיכלית ,גם פתיחת גומות בגודל המתאים , הטיפול בשטח יכלול בנוסף למפורט במפרט הכללי

במידה ולא צוין אחרת במפרט מיוחד תינתן השקיית רוויה לכל צמח  זמיןפ הנחיות המ"במים שפירים ע
 . ודש בתקופה שבין תחילת אפריל לסוף אוקטוברלפחות אחת בח

 
התקנת מערכת זו הינה על . הקבלן רשאי להתקין על חשבונו מערכת השקיה זמנית כתחליף להשקיה ידנית

בתום תקופת האחזקה יפנה הקבלן מהשטח את . על כל המשתמע מכך, אחריותו המלאה והינה רכוש הקבלן
 .  מערכת ההשקיה

 
על . התפתחות וצימוח בחודשי הקיץ ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה השקיה בכמות דרושה אם לא ייראו סימני

ועליו להחליף צמחים מתים או ,הקבלן תחול אחריות מלאה לקליטה ולהתפתחות תקינה של השתילים 
   .כולל טיפולי תחזוקה לשתילי המילואים, יום מהרישום ביומן ועל חשבונו 14מנוונים תוך 
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 עבודות סלילת כבישים ורחבות 51פרק 
לעבודות פיתוח וסלילה  המפרט הכלליהוראות בהתאם לוימדדו יבוצעו סלילת כבישים ורחבות כל עבודות 

פ הוראות המפרט המיוחד "ט וע"בהוצאת משהב הבינמשרדישל עיריית ירושלים ובהתאם למפרט הכללי 
 :להלן

 
   בודות הכנה ופרוקע 51.01

פ הוראות המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של "ת ההכנה והפירוק יבוצעו יימדדו ויושלמו עכל עבודו
 :פ הוראות המפרט המיוחד שלהלן"פ הוראות המפרט הכללי הבינמשרדי וע"עיריית ירושלים וע

 
 הוראות כלליות

  .זמיןוהנחיות המ הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם לתכניות, עצים ועוד, חומרים, מבנים, מתקנים
 

או /י התכנון ו"אשר פורקו עפ, אשר ניתנים לשימוש חוזר או במצב שמישמיתקנים או חלקי מיתקנים 
או העתקה יובלו ויאוחסנו במחסני העירייה או /ההנחיות ואין להם שימוש בעבודה ואינם מתוכננים לשיקום ו

היחידות שבכתב  הקבלן ובמחיריבהצעת ההובלה והאחסנה כלולים ( זמיןהוראות המ כל מקום אחר לפי
 )הכמויות ולא ישולמו בנפרד אלא אם כן כתוב אחרת במפורש

 
, האחרים אל המיתקנים המקוריים או מועתקים יותאמו בצורתם וטיבם ובכל המובנים/מיתקנים משוקמים ו

 .לא נדרש אחרתבכל מקרה ש
 

יחשבו כאילו , ריהוט רחוב ועוד, תמרורים, םמתקנים או חלקי מתקנים המיועדים לשימוש חוזר כגון שלטי
על הקבלן לוודא מצב זה לפני תחילת העבודה ולהתריע ביומן העבודה על כל . לפני פירוקם, נמצאו במצב תקין

 .פגם או ליקוי
 

או יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות /מתקנים או חלקי מתקנים שנפגעו במהלך הפירוק ישוקמו ו
 .ןזמירצון המ

 
 .בורות שנוצרו במקום הפירוקל ה שיקום והחזרת המצב לקדמותוסתימ יםכוללוהתשלום העבודה 

 
 .את עיגונם באתר החדש והתשלום כולליםבמקרה של העתקת מתקנים העבודה 

 
 . במידה ויידרש, הובלה למקום אחסון והחזרתו לאתראת הגם  יםכוללוהתשלום העבודה 

 
 .יותקנו מחדש מתקנים מפרוקים קודמים באם הם פגומים כי בשום מקרה לא בזאתמובהר 

 
מובהר בזאת כי בכל סעיף בו נדרש פירוק זהיר הכוונה לפירוק האלמנט באופן שלא ייפגע או יינזק לאחר 

סוג של פסולת שאינו קשור או כל /פסולת בטון ו תהאלמנט ינוקה משאריו. הפירוק וזאת לצורך שימוש חוזר
 .ות עד להרכבתו מחדשלאלמנט ויטפל בזהיר

 
י "או פסולת מפירוק או שלא מפירוק לאתר שפיכה מאושר ע/ בכל מקום שמצוין סילוק ופינוי של חומר ו

את ההובלה לכל מרחק וכל מקום וכל האגרות וההיטלים והתשלום  יםהתשלום כוללהעבודה והרשויות 
 . בפרק המוקדמות, כאמור, בזהא הנדרש לרשויות מטמנות וכיוצ

 
 .הכוונה היא להידוק מבוקר אלא אם נכתב אחרת במפורש" הידוק"כל מקום שבו נזכרת המילה ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 188 

 .או פסולת/סילוק ופינוי ערימות אדמה ו
 :ובנוסף 51.01.020סעיף  כלליהראה במפרט 

 
 . י הרשויות"מאושר עשפיכה או פסולת לרבות גושי בטון למקום /פינוי ערימות אדמה וסילוק ו

הנדרשים לפינוי , או גושי בטון מכל סוג וגודל שהוא/עפר ו/או ערימות אדמה/ף מתייחס לכל פסולת והסעי
 .חלק אינטגרלי מהעבודות הנדרשות לביצוע  שאינםאו /תחילת העבודות ו טרםמהשטח 

 הקבלן ובמחיריבהצעת או חפירה כלולים /או פסולת שהינם חלק מחישוף הקרקע ו/ערימות אדמה ו
  .או חפירה ולא ישולמו בנפרד/לחישוף והיחידות 

 . זמיןהתשלום עבור סעיף זה דורש הוראה מראש ומפורשת מהמ
התשלום . לצורך מדידה ומשם יפונה על ידי הקבלן זמיןי המ"הקבלן יערום את הפסולת במקום עליו יוחלט ע

 .י הרשויות"שר עכולל בתוכו את כל ההיטלים והאגרות הדרושות לפינוי כל החומר לאתר שפיכה מאו
 .במידה ויידרש, מובהר בזאת כי התשלום כולל חפירה וסילוק החומר החפור

 .מאושרשפיכה ק פסולת שפונתה למקום "התשלום לפי מ
 
  קרצוף 

 .51.04הנחיות מפורטות בתחילת פרק עבודות אספלט ' ר
 

 פירוק אספלט קיים
 :ובנוסף 51.01.040סעיף לים לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירוש כלליהראה במפרט 

 
 . או במדרכה קיימת/במיסעה ו בלבדלפירוק אספלט  תמתייחס תכולת העבודה בסעיף

 .עבודות הפרוק מתייחסות לשכבות אספלטיות בכל עובי נתון
או המדרכה / העבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני למניעת פגיעה במבנה הכביש ו

 .רוקשמחוץ לתחום הפי
 .העבודה כוללת הידוק של השטח לאחר פירוק האספלט

  .י הרשויות"לאתר שפיכה מאושר ע כל הפסולתהעבודה כוללת פינוי וסילוק של 
 

 ר"מ: מדידה
 

 . פירוק באופן פרטניהנדרש ל ,בלבד, טמובהר בזאת כי התשלום הוא עבור פירוק אספל:  תשלום
מחירי / בהצעת הקבלן כלולאו חפירת תעלות /ציבה ו או ח/עבודות חפירה ו מ כחלקפירוק אספלט 

 .היחידה של החפירה ולא ישולם בנפרד
 

 מיסעה קיימתפרוק 
 :ובנוסף 51.01.040סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
שכבת ומק עד לכל ע, על כל שכבותיהפירוק מיסעה קיימת תכולת העבודה בסעיף מתייחסת לכל העבודות ל

 .השתית
או המדרכה / העבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני למניעת פגיעה במבנה הכביש ו

 .שמחוץ לתחום הפירוק
 .מיסעההעבודה כוללת הידוק של השתית לאחר פירוק ה

 . י הרשויות"לאתר שפיכה מאושר ע כל הפסולתהעבודה כוללת פינוי וסילוק של 
 .ר"מ: מדידה

 
 . פירוק באופן פרטניל תהנדרש בלבדמובהר בזאת כי התשלום הוא עבור פירוק המיסעה :  תשלום

כלולות במחירי היחידה של או חפירת תעלות /או חציבה ו /פירוק מיסעה כחלק מעבודות חפירה ו 
 .החפירה ולא ישולם עליו בנפרד
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 מדרכה קיימתפרוק 
 :וסףובנ 51.01.060סעיף  כלליהראה במפרט 

 
 .תכולת העבודה בסעיף זה מתייחסת לכל העבודות לפירוק כל סוגי המדרכות

 .הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המזמין
 .שכבת השתיתהעבודה כוללת פירוק כל שכבות מבנה המדרכה לכל עומק עד לעומק 

או המדרכה / סור מכני למניעת פגיעה במבנה הכביש והעבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במ
 .שמחוץ לתחום הפירוק

 .על פי הנחיות המזמין, י הקבלן ועל חשבונו"תתוקן המדרכה שמחוץ לאזור הפרוק ע, במקרה של פגיעה
 .העבודה כוללת הידוק של השתית לאחר פירוק האספלט

 .י הרשויות"ה מאושר עהעבודה כוללת פינוי וסילוק של האספלט המפורק לאתר שפיכ
 

במסגרת  במקרה של פירוק מדרכה עם אבני ריצוף המיועדים לשימוש חוזר ישולם פירוק הריצוף בנפרד
והוא כלול לא ישולם עליו בנפרד בכל מקרה שהריצוף אינו מיועד לשימוש חוזר " פירוק זהיר של ריצוף"סעיף 

 .בתשלום לסעיף זה
 .גות בחומרים בתכונות ובעובי השכבותלא תשולם כל תוספת עבור שכבות חרי

 
 .ר"מ: מדידה

 
 . הנדרש לביצוע בלבדמובהר בזאת כי התשלום הוא עבור פירוק המדרכה :  תשלום

או חפירת תעלות כלולות במחירי היחידה של /או חציבה ו /פירוק מדרכה כחלק מעבודות חפירה ו 
 .בנפרד ההחפירה ולא ישולם עלי

 
 אבני שפה פרוק

  51.01.070סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהרט ראה במפ
 

 זהיר של אבני שפה פרוק
  51.01.080סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

במפרט  40שימוש חוזר באבני שפה וריצוף בהבהרות בפרק "ליישום אבן שפה מפירוק זהיר ראה סעיף 
 . המיוחד לעיל

 
 קירותפרוק 

 ,ובנוסף 51.01.110סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 

או הגדר /פרוק והריסת הקירות יתבצע בזהירות תוך הקפדה מרבית למניעת נזקים לרכוש הסמוך לקיר ו
 . המפורקת

 
 זהיר של קירותפרוק 

 ,ובנוסף 51.01.120סעיף ל עיריית ירושלים לעבודות פיתוח וסלילה ש כלליהראה במפרט 
 

או הגדר /פרוק והריסת הקירות יתבצע בזהירות תוך הקפדה מרבית למניעת נזקים לרכוש הסמוך לקיר ו
 . המפורקת

 
  פיםפירוק ריצו

 ,ובנוסף 51.01.130סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
צנרת וכבלים ,שוחות , כנים או בעבודת ידיים תוך שמירה על אבני השפה שמצידיוהפירוק יבוצע באמצעים מ

 . שבתחומו
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 פיםריצוזהיר של פירוק 
 ,ובנוסף 51.01.140סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

צנרת וכבלים ,שוחות , מצידיוהפירוק יבוצע באמצעים מכנים או בעבודת ידיים תוך שמירה על אבני השפה ש
 . שבתחומו

או סילוק לאתר פסולת  עירייההמחיר כולל העמסה וסידור על משטחים והובלה לאתר המיועד או למחסני ה
 . מאושר

 . במידה והריצוף מיועד לשימוש חוזר תעשה העבודה בזהירות מרבית
 .  %10ד שבור של ע/ במקרה של הנחה מחדש המחיר כולל גם השלמת ריצוף חסר 

 .ר"התשלום לפי מ
 40שימוש חוזר באבני שפה וריצוף בהבהרות בפרק "ליישום ריצוף מפירוק זהיר ראה סעיף 

 .במפרט המיוחד לעיל
 

 בטוןמשטחי פירוק 
 ,ובנוסף 51.01.150סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

משטחי בטון בכל צורה וגיאומטריה בכל עובי וגודל וסוג / בטון תכולת העבודה לסעיף זה מתייחסת למרצפי 
 ).מזויין או לא מזויין(

 .י הרשויות"העבודה והתשלום כוללים פינוי וסילוק של כל הפסולת לאתר שפיכה מאושר ע
לנסר על הקבלן לקחת בחשבון כי בכל מקרה של קושי כזה או אחר שבו יידרש , בנוסף לאמור במפרט הכללי

 .כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרדלצורך פירוקו הניסור יהיה  טוןאת הב
 

 .ק"המדידה תהיה לפי מ :מדידה 
 

התשלום יכלול חפירה מילוי חוזר והידוק בשכבות בבקרה מלאה , בנוסף לאמור במפרט הכללי :תשלום
 .'למקום ממנו הוצא אלמנט הבטון וכתוצאה מכך נכרה בור וכד

 
 מדרגותפירוק 
 ,ובנוסף 51.01.155סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהמפרט ראה ב

 המחיר והעבודה כוללים פינוי כל הפסולת ועודפי העפר אל אתר שפיכה מאושר
 

 עקירת וכריתת עצים
 .במפרט המיוחד 41ובפרק  51.01.160סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
 עקירת גדמי עצים

 .במפרט המיוחד 41ובפרק  51.01.180סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 

 העתקת עצים למקום חלופי
 .במפרט המיוחד 41ובפרק  51.01.220סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
  ביקורת וקולטנים מכל סוגהתאמת מסגרות מכסים שבכות תאי 

 ,ובנוסף 51.01.260סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 

באחריות וחובת הקבלן כי כל התאים בתוואי העבודה שבו הוא סולל או מרבד יותאמו  בעבודות קרצוף וריבוד
 .על ידו למפלס הסופי על פי מפלסי המיסעה

 
שעות לאחר סיום שלב הריבוד וזאת לאחר  24ות קרצוף וריבוד יושלמו לא יאוחר מ התאמת התאים בעבוד

לא תגרום לשום נזק ) גבוהה או נמוכה(שהקבלן נקט בכל האמצעים הדרושים לכך שמפלס השוחה 
  .למשתמשים בדרך

 
 . בטרם תחילת עבודות הקרצוף, על הקבלן לגלות את התאים המכוסים והסמויים מהעין בגלאי מתכות

מובהר בזאת כי כל פגיעה בתא סמוי שלא גילה הקבלן יתקן ויתאים הקבלן את התא לרבות התקרה והמכסה 
 . וכל חלק שנפגע על חשבונו

 
או כל גורם אחר שהתאים ברשותם קודם לביצוע העבודה /על הקבלן לתאם עבודתו גם עם חברות התשתית ו

 .באתר
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 .ביצוע ריבוד השכבה העליונהמובהר בזאת כי התאמת השוחות נעשית לפני 

 
י המזמין החלפת המסגרת והמכסה הקיים "מובהר בזאת כי התשלום להתאמת שוחות כולל במידה ויידרש ע

סוג .  )'הוט וכו,תקשורת , כבלים, י"חח, בזק, תאגיד( תאי בעל ה"במסגרת ומכסה חדשים אשר יסופקו ע
 . ונפח התנועה תאהמכסה יותאם לסוג ה

 
ויתקין טבעות ומכסים שונים הנושאים את סמל עיריית ירושלים והמחלקה הרלוונטית על פי  הקבלן יתאים

 . או סמל חברת התשתית בהתאמה/הצרכים ו
 : מכסים אלו כוללים

 . טון בכבישים בקטרים שונים 40או , טון במדרכות 12.5/25מכסים עגולים לעומס של  •
 . וניםמכסים מרובעים מיציקת ברזל במידות ובעומסים ש •

 
אין להתקין בשום מקרה מכסה שאינו תואם . קוטר המכסה יהיה תואם לקוטר הפתח שבתקרת תא הביקורת

 . כנדרש לעיל
 

כך שלא , ללא רווח בין הטבעת למכסה, או גודלם, המכסה והטבעת שיותקנו יהיו תואמים מבחינת קוטרם
 . ולרעש או יציאה בזמן מעבר כלי רכב, יגרמו לתזוזה בניהם

 
 . התאמת שוחות בזק תבוצע על פי מפרט בזק ובנוכחות מזמין מטעמה

במקרה זה ייצק הקבלן את התקרה על פי הוראות מזמין . התאמת שוחה יכולה להתבצע עם החלפת תקרה
 . בזק במידות תא הביקורת

 
את  ולתאם התאיםעל הקבלן להתארגן בעוד מועד לביצוע החלפות מכסים במסגרת ביצוע עבודות התאמת 

 .קבלת המכסים החדשים המיועדים להחלפה ממחסני בעל השוחה וכן את העברתם על חשבון הקבלן לאתר
 

י הקבלן ויתוקן על "וכל תא שלא יותאם למפלס הכביש יפורק ע, בדיוק מירבי,יותאמו למפלס הסופי  תאיםה
 .חשבונו

 
המחיר לכל סוגי . פרשי רומיםללא ה, התאמת הגובה תבוצע בדיוק עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא

 .בין אם מיקומן במסעה ובין אם במדרכה, זהה' ניקוז וכו, מים, השוחות כגון ביוב
 

ועל קולטני הניקוז מפני חדירת פסולת , ביוב ותיעול, באחריות הקבלן להגן במהלך עבודתו על תאי ביקורת
 'שברי בטון וכד, ניהחומרי ב, אספלט טרי, אספלט מקורצף, מצעים, חול: מכל סוג שהוא

 . העלולים להפריע למהלך הזרימה התקין של הנוזלים
 

באחריות הקבלן לנקות בתוך שעתיים לכל היותר מקבלת הוראה מנציג , במידה ויגרם נזק כאמור לעיל
קוטר , או בביובית בכל לחץ/ו,או בכלים מכניים /ו, הניקוי יבוצע בידיים. העירייה את תאי הביקורת והקוים

 . ומק שיידרשוע
 

מובהר בזאת כי במרווח הזמן שבין הקרצוף לריבוד והתאמת המכסים ככל שהתאים יהיו גבוהים ובולטים 
ממפלס פני המיסעה המקורצפת יידרש הקבלן לבצע אספלט מסביב לתא בשיפוע מתאים ורחב כך שתהיה 

 .עליה וירידה נוחה של רכבים ותמנע פגיעה ונזק לרכבים ולמשתמשים בדרך
 

או מדרכה חדשים תשולם בסעיף זה אך ורק עבור ההתאמה / מובהר בזאת כי התאמת תאים בסלילת כביש ו
או בין מפלס שכבת האספלט הראשונה לשניה כאשר / בין מפלס הפיתוח העליון לשכבת האספלט העליונה ו

 .פ התכנון"מחובתו ואחריותו של הקבלן להגיע למפלסים הדרושים ע
 . שולם התאמת תאים לקבלןבכל מקרה אחר לא ת

 
, סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון והוצאת קוצים, תכלול את הסרת המכסה והתושבת שלו הגבהת התא

, או לחילופין אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית/יציקת תקרה במידת הצורך ו, אספקה והנחת ברזל זיון
 . לשביעות רצון המזמיןהרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה , יציקת צווארון
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וכן יציקת תקרה במידת , תכלול עבודת הריסה של חלק מקירות השוחה הקיימת הורדת מפלס פני השוחה
הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה ,או לחלופין אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית /הצורך ו

 .לשביעות רצון המזמין
 

כך שניתן יהיה לפתוח , וכנה של בטון מהיר התקשות בלתי מתכווץועשוי מתערובת מ 40-הבטון יהיה מסוג ב
 . את הכביש לתנועה בתוך שעתיים

 
 . מ"ס 30גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

 
כך שתתאפשר השלמת הריצוף מעל התקרה סביב , בתאים בעלי תקרה שטוחה יותקן המכסה מעל התקרה

 .המכסה
 . ומה יערך סיור משותף עם נציג העירייה לקבלה ומסירה של העבודהלפני תחילת כל עבודה ולאחר סי

 .התשלום לפי יחידות
 .האמור לעיל יחול גם על התאמת רשתות הניקוז לאבן התעלה ולזרימת מים חופשית ללא מדרגה

 
 ביטול תאים וקולטנים

  51.01.270סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 

  ירוק קווי מים ביוב וניקוז בקטרים שוניםפ
 ,ובנוסף 51.01.310סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

סילוק הצינור הישן לאתר פסולת או , חפירה לעומק הנדרש, חפירת גישוש לגלוי הקו הקיים: העבודה כוללת
 . והחזרת המצב לקדמותו הקרקע וכסוי החפירה תוך הידוק, לאחסון במחסני הרשות 

 .המחיר לפי מטר אורך הקו בהתאם לקוטר הקו
 

 עתקת תחנות אוטובוס או טרמפיאדות פירוק וה
     51.01.320סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
 קיימים מכל סוגושלטים  עמודי שילוט תמרורפרוק והעתקת 

 ,  ובנוסף 51.01.330סעיף בודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים לע כלליהראה במפרט 
 

לפני ביצוע הפירוק על הקבלן לדאוג לקבלת אישור המזמין או בעל השלט או מגורם מוסמך בעירייה ולתאם 
 .עמו את מועד הביצוע

ה שתאפשר שימוש יפורקו בזהירות בצור' עמודי תמרורים וכד, עמודי תחנות, תמרורי תנועה ושלטים מכל סוג
 . חוזר בהם

 ' .השלט וכד, כולל הצבע, הקבלן יידרש שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפרוק
 ואכסונם במחסן הקבלן באתר או, ניקויים מהבטון, סילוק היסוד, העבודה כוללת פרוק העמודים

 . לצורך שימוש חוזר,  מזמיןבמקום שיורה ה
 . התשלום לפי יחידות

והחזרת  הכביש לאחר הפירוק/ חדש כולל גם את היסוד החדש ותיקון המדרכה התקנה מ/מחיר העתקה
  .המצב לקדמותו

 . מהעמוד או מ "ס 5של  במקרה של מדרכה מאבנים משתלבות ישלים הקבלן אבנים מהסוג הקיים על למרחק
. ון עם פיגמנט מתאים לגוון הריצוףהיסוד וישלים המרווחים באמצעות בט  

  

 וט רחוב מכל סוג לרבות עמודי מחסום פירוק והעתקת ריה
 ,  ובנוסף 51.01.360סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
 . הפירוק יעשה בזהירות תוך שמירה על הקיים

 . זמיןאחסון החומרים במידת הצורך במחסן הקבלן באתר והתקנתם מחדש במקום שיורה המ
 . התשלום לפי יחידות

 .  והחזרת המצב לקדמותו הכביש לאחר הפירוק/ חיר כולל יסודות חדשים ותיקון המדרכה המ
מ מהעמוד או "ס 5במקרה של מדרכה מאבנים משתלבות ישלים הקבלן אבנים מהסוג הקיים על למרחק 

 .  היסוד וישלים המרווחים באמצעות בטון עם פיגמנט מתאים לגוון הריצוף
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 פירוק זהיר של גדרות 

  51.01.370סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהה במפרט רא
 

 פירוק זהיר של שערים
  51.01.380סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
 פירוק זהיר של שערים והרכבתם מחדש

  51.01.410סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 

 פירוק זהיר של מעקות מתכת
  51.01.420סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
 והרכבתם מחדש פירוק זהיר של מעקות מתכת

 ,ובנוסף 51.01.420סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
ר והרכבתה מחדש במקום עליו יורה המזמין כולל כל החומרים וכל המחיר והעבודה כוללת את ניקוי הגד

או קורות בטון / לביטון הגדר על גבי קירות ו" כיסים"לצורך יצירת " כוס"הפעולות לרבות קידוח במקדח 
 .ריתוכים וכל הדרוש לביצוע מחודש מושלם/כולל עיגון בברגים 

 .ורת הגדרצאו גוון ו/קיים ופ ה"ע' כמו כן השלמת רוזטות וכד
 .א"מ: מדידה 

 
  ניסור אספלט קיים

 ,ובנוסף 51.01.440סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 

מדרכות ואיי תנועה על פני , החיתוך יבוצע לעומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פרוקים
 . ת שטחי פרוק האספלט במסעות ובמדרכות אספלטוכן בגבולו, בקו אבן שפה המתוכננת, אספלט קיים

 . זמיןי המ"החיתוך יבוצע בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים שיאושר ע
 . לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר

קום כך שיתאימו במדויק למי, סעהיהניסור יבוצע בקווים ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע על גבי המ
 . המיועד לאבני השפה המתוכננת ולהתחברויות

 .מאושר שפיכה/המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת. א"החיתוך ישולם לפי מ
 .לא ישולם עבורו בנפרדבכל מקרה שניסור האספלט כלול במחיר עבודה כזו או אחרת מובהר בזאת כי 

 .בנפרד ,דד וישולם הסעיף בכתב הכמויותרק במקרה של הוראה מפורשת של המזמין יבוצע יימ
 

 ניקוי קולטן מי גשם מפסולת ומסחף
  51.01.460סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 
 חישוף ,ניקוי פסולת והורדת צמחיה 

 . במפרט הכללי 12-51010העבודה כוללת את המפורט בסעיף 
בהתאם להוראה בכתב של  ,לרבות שטחי חפירה, ורק בשטחי המילוי או בכל שטח אחרהחשוף יבוצע אך 

 . זמיןהמ
שטח לגודל  זמיןלא יתחיל הקבלן בביצוע החישוף לפני שסימן את השטח המיועד וקיבל את אישור המ

 . חישוף לצורך תשלוםה
 .י הרשויות"ע ושרמא שפיכההמחיר כולל את סילוק החומר החשוף לרבות הפסולת והצמחייה לאתר 

  .מובהר בזאת כי בכל מקרה של חפירה כלול החישוף בתוך תכולת המחיר והעבודה ולא ישולם בנפרד
 

 . ר"לפי מ :תשלום
 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים
וכן במפרט הכללי לעבודות בניה  41פרק לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

  41, 51ם ט פרקי"בהוצאת משהב
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 פירוק מסלעה קיימת
 .פירוק מסלעה קיימת העמסת והובלת הסלעים למקום שיורה עליו המזמין לרבות פינויו לאתר שפיכה מאושר

 .המדידה בהיטל אנכי. ר"המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם כאמור מדידה ותשלום לפי מ
 

 ידנית או חפירת בורות גישוש חפירות גישוש
או /אם לאיתור וחשיפת תשתיות ו, כחלק מעבודתועבודות הקבלן ייתכן ויצטרך לבצע חפירות גישוש  במסגרת

 . ז"לאיתור מטרדים וכוצב
 .י הקבלן ויהיו על חשבונו ותמורתם כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עליהם בנפרד"גישושים אילו יבוצעו ע

 .בכתב הכמויותל "הנסעיף הלמו חפירות הגישוש לפי מראש ובכתב ישו מזמיןבמקרים בהם ידרוש זאת ה רק 
 .רשאי להורות על חפירות גישוש גם מחוץ לשטח העבודה בכל מקום בו יידרש לפי שיקול דעתו זמיןהמ

 
 עבודות עפר 51.02

וכן   51.02פרק  לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושליםמפרט הכללי ליבוצעו בהתאם  העפרכל עבודות 
 :שלהלןולרבות ההבהרות והתוספות ות המפרט הכללי פ הורא"ע
 

 הוראות כלליות
מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן לבדוק באתר הבנייה את תנאי הקרקע והטופוגרפיה לפי 

לבקר ולבדוק  לושיימסרו לגבי תכניות הביצוע , במידה וקיימות, המצב הקיים ולרשום את הסטיות הקיימות
 . ם והמפלסים של הקרקעאת כל הגבהי

. מיום קבלת צו התחלת העבודה  ימים) 7(שבוע מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מ, מפלסים, כל ערעור על גבהים
ויראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס  תקבלוילא לאחר מכן  שיעלוטענות 

 .למדידת כמויות של עבודות בעתיד
במידה ותנאי הקרקע יידרשו דיפון או תמיכה בגלל קירבה של . יבוצעו בחפירה אחתכל עבודות החפירה 

הקבלן יבצע עבודות תמיכה , או בגובה/פ התקנים לעבודה בתעלות ו"או ע/מבנים כבישים וחניות קרובות ו
ן הקבלן יועצים תהיה על חשבו/עלות היועץ (יועץ קרקע /גיאוטכני : באמצעות יועץ מתאים  ודיפון על חשבונו

אם . דרש זאת או לא זמיןבין אם המ,  "עבודות תכנון וביצוע של הקבלן"הרחבה בפרק ' ר) ולא תשולם בנפרד
לעצב את צידי החפירות לפי השיפועים , תנאי הקרקע יאפשרו זאת יוכל הקבלן במקום דיפון או תמיכה

פ הנחיות היועץ מטעמו "וע כללימפורט במפרט הה והמומלצים כפי המפורט בהמשך וכפי הטבעיים המקובלים
 .כאשר יידרש להציג את הפתרון בליווי אישור וחתימה מטעם היועץ מטעמו

פ התכנון וחתכים תיאורטיים וכל חפירה עודפת מעבר למתוכנן לא תשולם "מובהר בזאת כי החפירה תשולם ע
 .או פינוי העפר מהאתר/ לרבות מילוי חוזר ו

 
ותקנות בטיחות בעבודה ) נוסח חדש(ו בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה חציבה יבוצע/ עבודות החפירה 

וכן כל הוראה נוספת ומעודכנת של משרד העבודה והמוסד לבטיחות ולגהות בנדון וכל דין , )עבודות בנייה(
בהתאם להנחיות  חציבההקבלן יבצע את עבודת החפירה וה, מבלי לפגוע באמור לעיל. רלוונטי נוסף אחר

 :הבאות
 

כאשר  ,חפירות גישוש, פירהייערכו לפני התחלת הח, במקומות שבהם קיימות תשתיות תת קרקעיות
מובהר שעל הקבלן החובה לאסוף את המידע הדרוש למערכות תת קרקעיות מהרשויות ומכל גורם 

לאורך תוואי החפירה במקומות שסומנו על ידי יבוצעו החפירות  ,כאמור בפרק המוקדמות, אחר
ת כדי לקבוע מראש את מיקומם המדויק של התשתיות התת קרקעיות לאורך תוואי וזא הקבלן

 .החפירה
 היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת כל הדרישות לעיל כלולות 

 
יונחו על , לחניונים ולכל מקום שבו יש צורך במעבר לבני אדם, לגינות, לחצרות, ליד הכניסות לבתים

, י מהנדס מטעם הקבלן ועל חשבונו"לרבות פלטות פלדה שחושבו ע תעלה מעברים תקיניםפני ה
כל וכן יוסדרו מעברים בכל מקום שידרשו על ידי כל המוסמך להורות על כך על פי , זמיןבאישור המ

  .דין
 היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת כל הדרישות לעיל כלולות 

 
של פקודת הבטיחות בעבודה " חפירות ועבודות עפר"' מת לב הקבלן מופנית בין היתר להוראות פרק טתשו

 . ועל הקבלן לפעול בהתאם להוראות אלו 126עד  111סעיפים ) המעודכנות ליום הביצוע(
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כל  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה או אחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי
פי התקנות והחוקים -בכל מקרה על הקבלן לעבוד על. או לפי הנהוג והמקובל, חוק או הוראה אחרת

 .המעודכנים ביותר לתקופת העבודה בפועל
 

 בדיקות קרקע
מובהר בזאת כי . ייחסים לסוגי הקרקע הנמצאים באתרעל הקבלן לערוך את כל הברורים הדרושים לו והמת

הסכם זה את כל סוגי הקרקע בהם ייתקל במסגרת עבודתו וכי / הצעתו למכרז על הקבלן לקחת בחשבון מתן 
 .א מכךוצאו שיפוי בגין קושי כזה או אחר בשל סוג הקרקע וכל הי/ לא תשולם כל תוספת ו

) על חשבונו בלבד(בדיקות קרקע נוספות לבצע הקבלן רשאי , ולפי שיקול דעתו בלבד, במידה וימצא לנכון
, פורמציה הדרושה לו לאישור הנתונים בכל אחד משלבי העבודה כפי שימצא לנכוןלצורך השלמת האינ

 .כאמור
 

 מרחבי עבודה ומדידת כמויות, התכולת עבוד
והוראות המפרט הכללי כאשר הוראות מפרט זה  מפרט מיוחד זההוראות פ "אופני המדידה והתשלום הינם ע

 .גוברות על המפרט הכללי
על הקבלן לדאוג שכל . בלבד יתיאורטבחישוב  זמיןאו לפי הוראות המ/ות והמדידה היא נטו לפי התכני

לפני שהעבודות הבאות  זמיןידי המ-יירשמו ויאושרו על, יימדדו, עבודות העפר שתמורתן מגיע לו תשלום
תקבע הכמות לפי הערכת , לא דאג הקבלן לרישום העבודה בזמן. אחריהן יטשטשו את גבולות עבודות העפר

 . והערכה זו תהיה סופית ותחייב את הקבלן ,זמיןהמ
 תחשבנה דפנות החפירה כזקופותעבור כל עבודת עפר ) הן עבור מילוי והן עבור חפירה(לצורך חישוב נפחים 

לסלילת הדרכים ) הן עבור המילוי והן עבור החפירה( פ ובהתאם לחתכים הטיפוסיים חישוב נפחים "ע
תשלום עבור חפירה  בשני המקרים. הרוחב כפי המתואר בתכניות והשטחים בפרויקט יבוצע בהתאם לחתכי

נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועים כפי שמפורט במפרט הכללי אלא אם או המילוי יחושב /ואו חציבה /ו
 .זמיןידי המ-אושר לקבלן אחרת ומראש על

חתכי רוחב התואמים למצב לצורך הוכחת ביצוע ותשלום יכין הקבלן תכניות עבודות עפר עם טבלאות איזון ו
י המודד המוסמך מטעמו ויסמן עליהם את שלבי העבודה ונפחי "הקיים והמתוכנן ערוכים מדודים וחתומים ע

 .פ נוהל העבודה שיפורט בהמשך"המילוי או החפירה שביצע ע
, ועמובהר בזאת כי תנאי יסודי לתשלום הוא הגשת תכניות טבלאות וחתכי רוחב אילו לתיעוד שלבי הביצ

 .הוכחת ביצוע ונפחי ביצוע שבוצעו בשטח
 

 מופנית בזה תשומת לב הקבלן לקשיים השונים העלולים להתגלות בעת החפירה, בנוסף על האמור לעיל
יסודות של עמודי , המצאות גושי בטון, המצאות תשתיות ומתקנים תת קרקעיים שונים, כגון מפולות, והמילוי

חציבה זהירה ותימוך ודיפון מיוחדים במעברים / צורך בחפירה , וביובפריצת מים , חשמל בתוואי החפירה
עבודות , עבודות ידייםיידרש הקבלן ל, במקרים כאלה. ב”גדרות או בתים וכיו, מתקנים, קשים ליד עמודים

בעקיפת תשתיות או , בשאיבה, בהריסת גושי בטון, בעקירת השורשים', וכו" קונגו ", חציבה בקומפרסורים
 . עיגון ודיפון מיוחדים ועוד עבודות בלתי צפויות מראש, בתמוך ,מבנים

 הקבלן ובמחיריבהצעת ותמורתם כלולה  לא תשולם כל תוספת בעבור קושי כזה או אחרמובהר בזאת כי 
 ..היחידות השונות לחפירה ומילוי שבכתב הכמויות

 
 ידי צוות הקבלן-מדידות על

מקום אזור החפירה ביחס לנקודות מוצא , רשתות הקואורדינטות ,כל המדידות והסימונים בשטח כולל גבהים
ידי מודדים מוסמכים של צוות הקבלן -יבוצעו עלמפלסי חפירה ומילוי תכניות טבלאות איזון וחתכי רוחב ' וכד

 .הכלים וחומרי העזר לביצוע המדידות כנדרש, הקבלן גם יספק בעצמו את כל המכשירים. ועל חשבונו בלבד
 

 הדרכי גיש
 וחומרים ציוד וצאתלהבאת וה, יהיה על הקבלן לבצע דרכי גישה זמניים לצורך ביצוע עבודותיו, במידת הצורך

לאחר גמר העבודות על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו ולשביעות רצונו המלאה של . וכדומה 
 . זמיןהמ

 .ולא ישולמו בנפרדמובהר בזאת כי ביצוע דרכי הגישה יהיו על חשבון הקבלן ובאחריותו 
 

 מי תהום, סילוק מים 
העניין הכל לפי  הנגר וכדומ-מי, שטפונות, גשמים  הקבלן חייב לוודא ולבצע ניקוז יעיל ומיידי של מי תהום  מי

  .במקום יבש רציפה ויעילהלאפשר עבודה  על מנת
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לצורך  -' משאבות וכו ,בורות איסוף, צנורות שרשורים, על הקבלן להכין מבעוד מועד תעלות, לצורך כך
הקבלן בהצעת וכלול ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד -ל יבוצע על"כל הנ. הפעלתם המיידית במידת הצורך

 . היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד ובמחירי
 

 עיצוב פני השטח
תוכניות האדריכל פילוס ועיצוב פני השטח הסופיים בהתאם ל, גם יישור כוללותעבודות העפר למיניהן 
וכן בטישת הקרקע החפורה בכל מקרה  מדרונות וכדומה, שיפועים, ליצירת תוואים, ותוכניות פיתוח השטח

 .או תעלות מכל סוג/של חפירה למבנים תת קרקעיים ו
 

 כללי -חפירה 
אם  אף, או סלע/הסכם זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בכל סוגי הקרקע ו/הנזכר במכרז" חפירה"המונח 

 .עבודות עפר יבוצעו בכל סוג קרקע ובכל תחום העבודה המוגדר .לא נזכרת החציבה במפורש
ביוב , קרקעיים כגון צינורות מים-על הקבלן לקחת בחשבון כי בשטח העבודה עלולים להימצא מתקנים תת

כל . ע העבודותכבלי טלפון וחשמל וכי עליו חלה האחריות הבלעדית לשלמות מתקנים אלה בזמן ביצו, לוותיע
 . ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד-נזק שייגרם להם יתוקן על

 .או סלעים/מתייחסים גם לאבנים ו" עפר"או " אדמה"המונחים 
העברת , מיונו, אחסונו הזמני באתר הבניה, כל עבודות החפירה כוללות בתוכם הוצאת העפר מהחפירות

המפלסים המתוכננים בתוכניות או פיזורו באתר על פי החומר המתאים לצורכי מילוי לאזורי המילוי על פי 
ח החפור לקדמותו והחזרת השט זמיןי המ"סילוק כל הפסולת או עודפי העפר שניפסל ע' , וכדו זמיןהנחיות המ

 .י הקבלן וייקבע באמצעות המעבדה המוסמכת"מיון הקרקע יבוצע ע .למפלסים הקיימים
פ המפרט המיוחד "וע,  י הסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי"פכל העבודות המפורטות בפרק זה תבוצענה ע

 . להלן
, במהלך ביצוע עבודות עפר וסלילה באחריותו וחובתו של הקבלן לתמוך זמנית על חשבונו מערכות קיימות

וכן . על מנת שלא יפגעו במהלך העבודות, מבנים קיימים וכל אלמנט קיים אחר על פי הצורך, כבישים קיימים
 .ליו לתמוך חפירות זמניות לצורך ביצוע עבודותיויהיה ע

 .עבודה במקומות צרים ומוגבלים תבוצע בעבודות ידיים
 

או /במקומות צרים ומוגבלים הידוק פני קרקע קיימת ומילויים מסוגים שונים יבוצע באמצעות מכבש ידני ו
 .זמיןכפוף לאישור המ, בכל אמצעי אחר מותאם לתנאי הקרקע

 
 .עיל לא תשולם תוספת והמחיר כלול במחירי החפירה בכתב הכמויותעבור האמור ל

   .המדרכות, כמו כן עבור החפירות הזמניות והמילוי החוזר לצורך ביצוע מבנה שכבות המיסעות
 

 , בין היתר, מחיר היחידה לחפירה כולל
הרשומות ביומן  ןזמיאו חציבה בהתאם למידות ולגבהים הנתונים בתוכניות ובהתאם להוראות המ/חפירה ו
י יועץ הקרקע "או ע/ו חציבה יבוצעו בתיאום ובהנחיית יועץ הקרקע של הפרויקט/עבודות החפירה  .העבודה

 .פ העניין והזמנת העבודה"מטעם הקבלן הכל ע
כולל חציבה בסלע , כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק וברוחב כלשהוא, העבודה כוללת חפירה 

 .מכל סוג שהוא
  

והריסת כל מבנה או מתקן הנמצאים בשטח , כולל עצים, העבודה כוללת כמו כן עקירת כל הצמחייה
מובהר בזאת כי כל המצוי בשטח  מתקני תיעול וכיוצא בזה , אבני שפה, לרבות שטחי אספלט , החפירה

ולא ישולמו כלולות במחירי החפירה וסעיפי כתב הכמויות ' החפירה לרבות כל הפירוקים העקירות וכו
 .אחרת במפורשן בנפרד אלא אם מצוי

 
לפי הוראת , חפירות גישוש, ייערכו לפני התחלת החפירה, במקומות שבהם קיימות תשתיות תת קרקעיות

 .המפרט וזאת כדי לקבוע מראש את מיקומם המדויק של התשתיות התת קרקעיות לאורך תוואי החפירה
בכלים לביצוע מושלם של העבודה ובמידת הצורך יעשה שימוש העבודה תבוצע בכלים המכאניים הדרושים  

 או בעבודת ידיים/ו קטנים
איזה סוג של חומר שנחפר או נחצב , כלומר, רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור בשטחי המילוי זמיןהמ

חומרים אין להשתמש למילוי בעפר המכיל .  יפוזר בכל שכבת מלוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או כפסולת
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בתוך השטח  במידה ויידרש להוביל את החומר לערימה בשטח יכלול התשלום את ההובלות .אורגניים כלשהם
 .ולא ישולמו בנפרד ולא ישולם על הובלה כפולה

פילוס קרקעית החפירה ם ניקוי חפירות אחרי מפולות ושאיבת מי גשמיאו החציבה כוללות /עבודות החפירה ו
 לפי הגבהים הנדרשים

ותקנות בטיחות בעבודה ) נוסח חדש(חציבה יבוצעו בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה / ודות החפירה עב
וכן כל הוראה נוספת ומעודכנת של משרד העבודה והמוסד לבטיחות ולגהות בנדון וכל דין , )עבודות בנייה(

 . רלוונטי נוסף אחר
 .  תאים ומבנים שונים ,םכבלי, על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עלולים להימצא צינורות

 .או החציבה/על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן החפירה ו
ייעוץ פ "ע יתמוך הקבלן את החפירה זמיןאו למפגע בטיחותי לפי דעתו של המ/באם קיים חשש למפולת ו

           ת מהנדס מטעם הקבלן ועל חשבונוווהורא
 

תעשה בשלבים עקב הוראות או תעלה מכל סוג /וביש שהחפירה עבור מבנה הכ, כי בכל מקרה, מובהר בזאת
תהיה המדידה או מכל סיבה שהיא /ופ שיקול דעתו "או רדודה יותר ע/ יועץ הקרקע לחפירה עמוקה יותר ו

ולא תהיה הפרדת המדידה , מפני הקרקע ועד לעומק הסופי הדרוש אחת ויחידהלצורכי תשלום במדידה 
 .'כ מעומק מסוים ואילך וכו"מסוים ואחועד עומק  0ותשלום לקבוצות מעומק 

 .עבור עומק החפירה מפני הקרקע ועד לעומק הדרוש, לפי סעיף אחד ויחיד בלבדהתשלום יהיה 
עודפי עפר ).  לא תותר סטייה כלפי מעלה(מ "ס - 0.5החציבה והמילוי צריך להיות , דיוק העבודה של החפירה 

 .י הרשות המקומית"סולקו למקום שפיכה המאושר עי, למילוי זמיןלדעת המ, וחומר שאינו מתאים
  

 מדידה ותשלום
שבמפרט הכללי לפיתוח וסלילה של עיריית ירושלים לרבות ההבהרות  51.02פ פרק "מדידה ותשלום ע 

 :שלהלן
 .החציבה/לפי החפירה, ק"במ, המדידה תהיה לפי נפח העפר והסלע

או הנחיות /וקודות הגובה המופיעות בתכניות הביצוע התשלום לעבודות העפר יהיה מחושב לפי חתכים או נ 
 .המזמין

  .נפח החפירה יחושב בשיטת השטחים הממוצעים כאמור במפרט הכללי
   .המילוי יימדד רק לצורך חישוב כמויות ההידוק. יימדד רק נפח החפירה 

חפירה , ור חציבהלא תשולם כל תוספת עב.  תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות לעיל יהיההתשלום 
וסילוק  ,מיון העפר באמצעות מעבדה,פיזור העפר בשכבות בשטחי המילוי, הובלת העפר בתוך האתר, בידיים

 .אלא אם נאמר אחרת, לכל מקום ולכל מרחק ללא תוספת או שיפוי כלשהוא עפר למקום שפיכה מחוץ לאתר
 רשות המקומיתי ה"במקום מאושר עפר מודגש בזאת כי מחיר היחידה כולל גם אגרת שפיכה של עודפי הע 

 .בזהא אגרות הטמנה וכיוצ
תחתית החפירה ופינוי האבנים אל מקום / מחירי היחידה כוללים גם ריסוק אבנים ובולדרים ובטישת הקרקע

  .י הרשויות "או שפיכה מאושר ע/שיורה המזמין ו
כדין עודפי חפירה ופינויה היינו למען הסר ספק  קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה איננה פסולת ודינה 

 . או מחוצה לה  העבודהח הקבלן בין אם בתחום "באחריות וע
 

סלע וחומר גרוס נעשה לצורכי האזור המפותח , בהתאם להנחיות מנהל מקרקעי ישראל כל עוד השימוש בעפר
צאים משטח או החומר הגרוס מו/או הסלעיה ו/ו, אם העפר, לא ישולמו תגמולים למנהל מקרקעי ישראל

בכל . תגמולים בסכומים שיקבעו על ידו) י"רמ(מקרקעי ישראל  רשותל, על חשבונו, האתר על הקבלן לשלם
על הקבלן לכלול את . בנוסף לאישור המינהל מזמיןמקרה הוצאת חומר מהאתר כאמור לעיל חייבת אישור ה

 .מו בנפרדי במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישול"התגמולים עבור רמ
 

 חק שיהיה עד למקום השפיכה המאושרלא תשולם תוספת עבור מרחקי הובלה לכל מר
 .ועל חשבונו מטמנה/ המקומית התשלום ייעשה על ידי הקבלן ישירות לרשות
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המצאות , כגון מפולות, קשיים שונים העלולים להתגלות בעת החפירהכי עבור מופנית בזה תשומת לב הקבלן 
חציבה זהירה / צורך בחפירה , פריצת מים וביוב, המצאות גושי בטון, תת קרקעיים שונים תשתיות ומתקנים

 ,שתיות ועבודות בלתי צפויות מראשבעקיפת ת, בשאיבה, תימוך ודיפון החפירה,
 .לא תשולם כל תוספת בעבור קושי כזה או אחר

 
 או סילוק/שימוש ו -חומר חפור 

יש להשתמש . י המזמין תוך הגנה עליו "במקומות מאושרים ע אגר באתר הבניהיהחומר החפור ייאסף וי
לפי (במיטב החומר הגרנולרי החפור למעט חרסית לצורך ביצוע מילוי חוזר מהודק וכן ביצוע מילוי כלשהו 

 .בכל מקום בשטח האתר) זמיןהנחיות המ
 ) ה במחירי היחידההתמורה עבור הסילוק כלול(סולקו מהשטח עודפי חומר המילוי הנותר לאחר המילוי י

 .ידי הרשות המקומית ללא הגבלת מרחק הובלה-אל מקום שפיכה מאושר על, סילוק אל מחוץ לאתר העבודות
שימוש באתר -נקבע בזאת שחומר  שנחפר תחילה יכול להיות בר, כהנחיה כללית המחייבת את הקבלן

 .זמיןידי המ-לק מהאתר  הכל לפי הנדרש עלואו מס/העבודות ו
ערום בשטח האתר , או החציבה עצמן כוללות במחירן גם עיצוב שיפועים/זאת שעבודות החפירה ומודגש ב

 .וכדומה) זמיןלפי הוראות המ(
 
 

 עבודות מילוי
שאמנם נבדקו  זמיןלפני קבלת אישורו של המ חפירותבכיסוי התעלות וה,בעבודות המילוי אין להתחיל 

 . ותיו או דרישות המפרטהשלבים הקודמים על ידיו ובוצעו בהתאם להורא
פירוק רשאי לדרוש  זמיןיהיה המ, זמיןללא אישור המ' חפירות וכו/ הקבלן כיסה את התעלות במידה ויכסה 

 .פתיחת התעלה וכיסויה בחזרה על ידי הקבלן ועל חשבונוהמילוי 
 

 . פ התיאור בתכניות ובמסמכי הזמנת העבודה"יהיה בכל מקום ע, המילוי              
                  

 .מ תוך הרטבה והידוק של כל שכבה בנפרד"ס 20המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי שאינו עולה על 
 .או בהתאם להוראות התכניות/ו במפרט הכללי 51פרק הוראות הצפיפות הנדרשת היא בהתאם ל

לוי באתר אינו מתאים חומר מובא מבחוץ דורש אישור מקדמי בכתב של המזמין לאחר שנמצא כי חומר המי
 . לשימוש

 .תשלום עבור חומר מילוי מובא מבחוץ והידוקו הינו בכפוף לאישור מקדמי זה
 .לא מבוקר ולא ישולם בנפרד/י המזמין כולל בתוכו את ההידוק המבוקר"מילוי מובא מבחוץ מאושר ע

 לא מבוקר ישולם אך ורק למילוי חומר מקומי /הידוק מבוקר
  

אישור מוקדם י בדיקות מעבדה וב"איפיון עחייבים ב) מקומיים ומובאים( ם וטיב ילויי המחומר ותמקור
י הקבלן ועל "יסולק אל מחוץ לאתר ע זמיןהמאו /המעבדה וי "חומר שהובא לאתר ונפסל ע. זמיןמאת המ

 .חשבונו
 .בלת היתר ממשרד העבודה והרווחהי חומר נפץ ללא ק"לא יורשה שימוש בפיצוץ ע

 
  והידוק מלא צורת דרך/ תית לכבישיםיישור של ש

על הקבלן ליישר את , מזמיןאו כתב הכמויות ולפי אישור בכתב מה/רק במקומות שיצוינו במפורש בתכניות ו
לפי הצורך ובהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב לפי (פני השתית בחפירה ומלוי בכלים מכניים או בידיים 

 . מטר 4.0מ מדוד בעזרת סרגל ישר באורך של "ס 2-+ דיוק העבודה אחרי ההידוק . )תוכניות
מ את "ס 20לעומק של ,יחרוש הקבלן על חשבונו , אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל לגובה המתוכנן

 . ירטיב ויהדק את השטח כנדרש, מזמיןי ה"יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע, השטח הטעון תיקון
 20 -או מלוי של כ/חציבה ו/ות והוא כולל גובה ממוצע של חפירהר לפי המסומן בתוכני"התשלום לפי שטח במ

במידה ועומק החפירה גדול יותר ישולם ההפרש לפי סעיף חפירה . לרבות פיזור והידוק מלא) -או (+  מ"ס
 . מ"ס 20או חציבה בניכוי  /ו

 . י סעיף הידוק שטחים"ר וישולם בנפרד עפ"ההידוק יימדד במ
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  הידוק המילוי
לפי דרישות סעיף , מ אחרי ההידוק"ס 20דוק המילוי יעשה באופן מבוקר בשכבות שלא יעלו בעוביין על הי

 . דרגת הצפיפות הנדרשת תתאים לסוג הקרקע כאמור במפרט הכללי. של המפרט הכללי 51026
 חצוב למילוי לרבות ריסוק בולדרים כמפורט בסעיף /על הקבלן לנצל את החומר החפור

זאת בהתאם להנחיות , לחלופין יביא הקבלן חומר מובא לצורכי מילוי על חשבונו. ט הכלליבמפר 510242
 . במפרט הכללי 510252, 510253ובסעיפים  זמיןהמ

  .לא ישולם בנפרד וכלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות, הידוק המילוי כאמור
 . במפרט הכללי 510262מפורט בסעיף ויבוצע כ, הידוק שטחים יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות

אלא אם יידרש במפורש בתכניות או , לא יבוצע הידוק פני הקרקע הטבעית' מ 2במקומות בהם המילוי מעל 
 . זמיןי המ"ע

 . ר"התשלום לפי מ

 במקומות בהם אין אפשרות לבצע הידוק מכני מילוי בתעלות ומסביב לשוחות

במקרה   .CLSM -יהיה מהחומר המילוי , מים קשיים להידוק מכניומקומות בהם קייהמילוי מסביב לשוחות 
 .פ"מ 1.2 – 0.8החוזק ללחיצה של התערובת יהיה בין . זה אין צורך בבדיקות הידוק או הידוק בשכבות

 . ואישורו מראש לביצוע ולתשלום זמיןפ החלטת המ"ייקבע אך ורק ע CLSMהמילוי באמצעות  

 .סופי ובמצב ניקוז בזמן עבודות עפר

אשר עלולים לגרום , על מנת למנוע מים עומדים עליה, יש לנקז את השתית החרסיתית במקומות אשר נדרשו
 .להגברת תופעות מקומיות של תפיחה והתכווצות של הקרקע

 בקרת איכות

 :51בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 
 

 .51פרקהכללי י המוגדר במפרט "הכמות המינימלית של הבדיקות לבקרת איכות תהיה עפ
 

 .זמיןתשלח לעיון ואישור המו י מעבדה מאושרת"תבוצע ע) הבדיקות(בקרת איכות 
 

אין לבצע בדיקות צפיפות שדה בשיטה גרעינית בקרקעות חרסיתיות בקרקעות אלה יש לבצע בדיקות ישירות של 
 ).'כגון חרוט חול וכו(רטיבות  -מדידת נפח 

 
 .מצע או שתית, מהנדרש על פי סוג המילוי 2% הסטייה המותרת  בתכולת רטיבות תהיה

 
יש לבצע בדיקות צפיפות שדה בכל שכבה על פי הנדרש על מנת לאשר את שיטת ההדוק ואת הצפיפות הנדרשת 

 . מאושרתו עבדה מוסמכתי מ"ע
 .לבדיקה ותיוק למזמיןמערך ותוצאות הבדיקות יועברו 

 
 :או מערכת בקרת איכות הקבלן\ו מזמיןי ה"תהליכי הידוק בשדה יבוקרו כדלקמן ע

 .חומרים עבור כל שכבה \מיון החומר •
 יישור השכבה לפני ההידוק על מנת לקבל עובי אחיד וניצול אופטימלי של הציוד •
 מספר מעברים עבור כל שכבה •
 .בצוע ההידוק על פי הוראות היצרן ושימוש תקין בציוד •
 בקרה על הופעת מים עומדים ושיפועי צד •
 .)בדיקות מעבדה( וצפיפות יבשה של החומר לאחר ההידוקתכולת רטיבות  •
 .מפלס השכבה לאחר ההידוק •
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 מ"שכבות מצע ותשתיות אגו 51.03
 

לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים וכן מפרט הכללי ליבוצעו בהתאם  מ"מצעים והאגוכל עבודות ה
 :הלןל ובהתאם להבהרות והתוספות, ל"כנ 51פרק פ המפרט הכללי "ע
 

 .וצענה בהתאם לדרישות המפרט הכלליתב) איכות חומרים והידוק מבוקר(עבודות המצעים 
 

 מחושב תיאורטית מהתוכניות כמפורט בכתבי הכמויות ובהתאם לפרטים בתכניותק "המדידה לתשלום במ
 .לרבות הידוק החומר

 .ובשטחים אחרים, "רותכוו"ממולאים בתוך , תשתית בכבישים/לצורך תשלום לא תהיה הפרדה בין מצע
הידוקם המבוקר ועריכת בדיקות , פיזורם, אספקתם והבאתם של החומרים לאתר, אישורםהמחיר כולל את 

 .מעבדה לצפיפות כנדרש וכל האמור במפרט הכללי
 

 מצעים 
 ,ובנוסף 51.03.010סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 

 . 51032פי המפרט הכללי סעיף חומרי המצע יהיו ל
עובי השכבות לאחר כבישה יהיה על פי המבנה . מ"ס 20מ ושכבה מכסימאלית "ס 15עובי שכבה מינימאלית 

 . וסוגי הכבישים ובהתאם למפורט בתכניות
 . %100דרגת צפיפות השדה הנדרשת לשטחי מסעות תהיה לפחות 

  .לפחות %97ושבילים תהיה דרגת הצפיפות , במדרכות
 . לפי הסוג בשכבות לפי תכנית ק מצע מהודק"מהמחיר יהיה לפי 

  
  מ"אגו

 ,ובנוסף 51.03.030סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
 . במפרט הכללי 51033ם יהיו לפי פרק "חומרי האגו

  .אחרי הידוק, מ"ס 20מ ומכסימאלית "ס 15עובי שכבה מינימאלי 
 . %100מ תהיה לפחות "צפיפות הנדרשת לכל סוגי האגודרגת ה

 . ק בשכבות לפי תכנית לאחר ההידוק"המחיר יהיה לפי מ
 

 ייצוב שתית בעזרת שברי אבן
 51.03.040סעיף לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים  כלליהראה במפרט 
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 51.04 עבודות אספלט
פ "של עיריית ירושלים וכן עסלילה עבודות פיתוח וללי מפרט הכלליבוצעו בהתאם  האספלטכל עבודות 

ובהתאם להבהרות ולתוספות ) צ"מע(לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל הוראות המפרט הכללי 
 :שלהלן

 
  :הבהרות

ומחירי הסעיפים  עבודות לילהכל תוספת או שיפוי כלשהוא עבור לא תשולם בפרק המוקדמות , כאמור
ות תקפים ולא ישתנו הן לעבודות במשך היום והן לעבודות במשך הלילה בין אם נדרש השונים שבכתב הכמוי

ולא ישולם רואים את הקבלן שלקח זאת בחשבון במתן הצעתו ו פ שיקול דעת הקבלן "י המזמין ובין אם ע"ע
 .בנפרד

 .שבפרק המוקדמות" עבודות לילה"ראה הרחבה בפרק 
 

המזמין רשאי לקבוע , רושלים ברוב המקרים יצא משימוש לפיכךסוג הביטומן במפרט הכללי של עיריית י
 .אלא אם נכתב אחרת, ואאו שיפוי כלשה/ את סוג הביטומן בכל עבודות האספלט וזאת ללא תוספת מחיר ו

 
 עבודות קרצוף

 

, בטון, לרבות שטחי בטון אספלט, בכל סוגי המסעות או שטחים שוניםיבוצעו עבודות הקרצוף 
ללא כל הבחנה הן לצרכי ביצוע והן לצרכי  מצע או קרקעות שונות מכל סוג, מ"אגו תשתית, סולינג

 .תשלום
 

או הסכם /טרם תחילת עבודות האספלט ומיד עם קבלת הזמנת העבודה על הקבלן להוכיח כי עומד לרשותו ו
יבי ישראל או הכרה והמלצה של חברת נת/והסמכה ולצורך ביצוע העבודה צוות קרצוף בעל ניסיון התקשרות 

 .קטנה ומטאטא שואב/בביצוע עבודות קרצוף הכולל מקרצפת גדולה מקרצפת צרה ) צ"מע(
 

  "קבלני משנה"צוות הקרצוף טעון אישור מקדמי של המזמין כאמור בפרק המוקדמות 
 

או בלתי /בשטחים רציפים ו ,לעומק הנדרש, זמיןאו הנחיות המ/י תכניות ו"רצוף יבוצע עפהק
 .מ"ירוט הררציפים לפי הפ

 
אבני , עד לגילוי מושלם של שוחות, בקרבת מתקנים, עבודת הקרצוף כוללת פירוק בטון האספלט

 .'שפה וכד
 

 .החומר המקורצף יוטען ישירות למשאית הנוסעת בצמוד למקרצפת
  

 .או גששים בקרני לייזר, או גששים סוניים, בקרת עומק הקרצוף תעשה באמצעות גששים אלקטרוניים
  

 .צוף יתבצע במקרצפת המסוגלת במעבר אחד להגיע לעומק הדרושהקר
 

 .2"מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושי אספלט בגודל העולה על  
 

על פי ,האספלט המקורצף הינו רכוש העירייה ועל הקבלן להובילו לאתרי פריקה מאושרים בתחום העיר 
 . זמיןהוראות המ

יעבור החומר , ולא הורה לו על אתר פריקה,בחומר המקורצף  ןמעוניי ואא הודיע לקבלן כי הלמזמין במידה וה
ללא שינוי , המקורצף לרשות הקבלן ועליו לסלקו באופן שלא יגרום למטרד סביבתי או בטיחותי כלשהוא

הקבלן צעת ים בהכלול או סילוק /המזמין ו/פ הוראות העירייה "העברה ע( .במחירי היחידה שבכתב הכמויות
 )ולא ישולם בנפרדהיחידות השונות  ובמחירי

  
 .כאשר בכל מקרה לא יהיו פני הקרצוף גבוהים מהמתוכנן, מ"ס - 0.5דיוק הקרצוף יהיה 

ימשיך הקבלן לקרצף את השטח במעבר נוסף עד להשגת , במידה והקבלן לא הגיע לעומק הקרצוף הנדרש
, מ"מ 5מינוס ,כה ההפרש בין העומק הקיים לעומק הנדרש ינו, במידה והקבלן קרצף קרצוף יתר. העומק

 .מהכמות המסופקת לריבוד השטח המקורצף
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תשלום אחד  המזמיןשלם י, במידה והקבלן יחליט על פי שיקול דעתו לקרצף את העומק הנדרש במספר שלבים

 . ולא מספר תשלומים לפי הביצוע בפועל, בגין העומק הנדרש
זמין מראש י המ"שיאושרו ע, דרש לבצע את הקרצוף במספר שלבים משיקולי ביצועיחד עם זאת אם הקבלן נ

 . ישולם כל שלב בנפרד, ובכתב
 

השימוש במטאטא מכני כאשר מובהר כי " מטאטא שואב: "קה במטאטא מכני בעל מערכת שאיבה השטח ינו
ף לניקוי השטח באמצעות נחשב לשימוש כלי עזר בלבד ואינו מהווה תחלי" בובקט"ללא מערכת שאיבה מסוג 

 .מטאטא מכני בעל מערכת שאיבה
 .זמיןודרגת הניקוי תהיה לשביעות רצון המ, מספר המעברים של המטאטא יהיה לפחות שלושה בכל נקודה

 
יצטרך הקבלן לעבוד , במידה ויידרש. על הקבלן לעמוד בהספק קירצוף הזהה להספק ציפוי בבטון האספלט

 .את ללא תוספת במחירזו עם שתי מקרצפות בו זמנית
 

יצוידו המקרצפת והמטאטא בפנסים בכמות ובעוצמה מתאימים כך , במידה והעבודה תבוצע בשעות הלילה
 . ולהעריך את יציבות פני השטח ואת ניקיונו, יוכלו למדוד את עומק הקרצוף זמיןשהמפעילים והמ

 
י שימוש "פה וסביב שוחות יעשו אך ורק עים בצמוד לאבן שנטמפרצי חנייה ק, עבודות קרצוף במקומות צרים

 . תשולם בנפרד קטנה/מקרצפת צרהאו בעבודת ידיים /במקרצפת צרה מתאימה ו
 .JCBי שימוש בפטיש הידראולי או "אין לבצע פירוק של שכבות האספלט סביב שוחות או בקצוות המיסעה ע

 
המרווח בין סימני . באמצעות תוף ייעודיהקבלן יקרצף את פני השטח קרצוף עדין לשיפור מרקם  :קרצוף עדין

מהירות הנסיעה של המקרצפת בזמן הקרצוף . מ"מ 8הקרצוף של השיניים בשטח המקורצף לא יעלה על 
 . דקה/'מ 10העדין לא תעלה על 

 
מעורערים או יהיו בורות , עדיין יישארו פני המיסעה סדוקיםהקרצוף והטיאוט פעולות ה ולאחר סיום במיד

או אינם מאפשרים תנועה /אינם מאפשרים ביצוע שכבת ריבוד ו זמיןשעל פי שיקול דעת המ, רצףבשטח המקו
להורות על ביצוע הטלאות  זמיןרשאי המ, נוחה ובטוחה של כלי רכב ומצבם אף עלול להחמיר עקב תנועה זו

 . בהמשךאו איטום סדקים בהתאם לנהלים המפורטים /ו
 .קרצוף ולפני פתיחת השטח לתנועהפעולות אלה יבוצעו מיידית עם גמר ה

 
בעובי , בשכבה של בטון אספלט" קליפה"במידה ולאחר סיום פעולות הקרצוף יהיו פני המיסעה מכוסים ב

כאשר רואים את הקבלן כאילו לקח , יבצע הקבלן המשך קרצוף או פירוק שכבה זו, מ"ס 1.0שאינו עולה על 
 . בחשבון בקביעת מחיר היחידה גם פעולה זו

 .)ולא בשני סעיפים שונים לכל עובי(  רצוףשלבי הק 2ימדד העובי הכולל לאחר י, לצורך התשלום, מקרה זהב
אשר , המכוסות באספלט תאים/שוחותקיימות המיועד לקרצוף ובתוואי ייתכן  לקחת בחשבון כי הקבלןעל 

 . ואינו מסומן בתכניות מזמיןמיקומן אינו ידוע ל
. הזהירות על מנת למנוע פגיעה בשוחות אלה לרבות גילוין במכשיר לגילוי מתכותעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי 

 . כל זאת על חשבונו
 

 .'מ 5X5המחיר כולל קרצוף בגבהים מתוכננים ובמקרה כזה יעשה הדבר על פי רשת גבהים של 
 

ת עבודות שעות ולא יחל הקבלן א 24מובהר בזאת כי פער הזמנים בין הקרצוף והריבוד יהיה לכל היותר 
 .הקרצוף אם לא סמוך ובטחו כי עבודות הריבוד יחלו מיד עם סיום עבודות הקרצוף

 
למלא את התאים , לאחר הניקוי היסודי, בכל מקרה לאחר ביצוע הקרצוף באחריותו וחובתו של הקבלן 

ותו עליהם בנוחות ולא ייגרם להם נזק ובנוסף באחרימסביבם באספלט בשיפוע כך שרכבים יוכלו לנוע 
ומחובתו של הקבלן לסמן את קטע הכביש המקורצף בצבע וסימני תנועה על הכביש לבטיחותם של 

 . החלה במקום/פ תכנית התנועה המצויה"ם בדרך עהמשתמשי
 

 , המחיר כולל קרצוף פסי האטה בדרך ורמפות מבטון או אספלט בצמוד לאבני השפה או השוליים
 .ל הוא יותר גבוה מעובי הקרצוף הנדרש ברחוב"רצוף במקומות הנלא ישולם בעבורן בנפרד גם אם עובי הק
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 התחברות בגבול העבודה -בין ישן לחדש ותסיום קטע קרצוף והתחבר
כהגדרתה " שן התחברות" קטנה /או המקרצפת הצרה/יבצע הקבלן באמצעות המקרצפת ו קטע הקרצוףבסוף 

תהיה בעלת חתך משולש בעומק משתנה בין " שן"הבמפרט הכללי לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל כך ש
מקו ההתחברות כך שרכבים הנוסעים ' מ 10מ במינימום מרחק של "מ בקו ההתחברות לבין אפס ס"ס 5

  .בכביש לא ייתקלו במדרגה שעלולה לגרום להם לנזקים
  מובהר בזאת כי הקבלן היה האחראי הבלעדי לכל נזק לצד שלישי שייגרם על ידו

 
 .ר"מ: מדידה

 
 ,ובנוסף, פעולות וציוד ,כל האמור לעילהתשלום עבור קרצוף כולל את : תשלום

 
 ,התשלום כולל סילוק והחזרת המצב לקדמותו של מטרדים בשטח מכל סוג שהוא לרבות פחי אשפה מכל סוג

 .וכל אלמנט בדרך ,פחי אצירה מכל סוג
 .זורים וחיישנים לסוגיהםהתשלום כולל כל תיאום הסרה והחזרה למצב הקודם של גלאי רמ

 
התשלום כולל את כל שלבי העבודה לרבות עבודת ידיים וכל עבודה נוספת שתידרש על מנת להכין את 

 .המיסעה לקראת שלבי העבודה הבאים
 

או העברת החומר /שפיכה מאושר והאגרות הכרוכות בכך והתשלום כולל העברת החומר המקורצף לאתר 
 .ו המזמיןהמקורצף לכל אתר שיורה עלי

 
 תוספת עבור כמות קטנה והתארגנות ר תשולם לקבלן"מ 500במידה ואזור הקרצוף יהיה בשטח של עד 

 .בסעיף ייעודי
 .תשולם כל תוספת לאר "מ 500מעבר לשטח של 

 
לא תיעשה הבחנה בין כבישים וצמתים ועבודות הקרצוף בין בצומת ובין בכביש ישולמו במחיר אחד ויחיד 

 .או שיפוי כלשהוא/ ללא כל תוספת ו בכתב הכמויות
  
 

היחידות  בהצעתו ובמחירי לא תשולם כל תוספת כלשהיא עבור עבודות לילה ועל הקבלן לכלול את תמורתם 
 .השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד

 
 קטנה/ י שימוש במקרצפת צרה"קרצוף אספלט ע

, לאבן שפה וסביב שוחות  מודחנייה קנטים בצמקומות מוגבלים בגובה מפרצי בקרצוף במקומות צרים 
 . קטנה/ יבוצע באמצעות מקרצפת צרה, כאמור לעיל

פ האמור לעיל בעבודות הקרצוף וכלולות במחיר "תכולת העבודה לרבות ניקיון ופינוי השטח המקורצף הינו ע
 . קטנה/ התוספת למקרצפת צרה

 
שעות עבודה או חלק מהן ללא הבדל בין שעות עבודה  9-כע המוגדר "עבור מקרצפת צרה ישולם לפי י :מדידה

 .ביום או שעות עבודה בלילה
 

 :תשלום
 " עבודות קרצוף"פ ההנחיות ותכולת העבודה בפרק "ע

 .קטנה בעבודות לילה/לא תשולם לקבלן תוספת בגין עבודות מקרצפת צרה
סילוק והוצאת , הובלה , שואב  ,י הקבלן בגין מפעיל מטאטא "התשלום לקבלן כולל את ההוצאות הנדרשות ע

 ."עבודות קרצוף"כאמור בפרק , צף בבוקט וכל ציוד או פעולה נוספתרהחומר המקו
 

 איטום סדקים

 עיכוב השתקפות סדקים 
 . בכתב זמיןטיפול בסדקים ועיכוב השתקפותם יבוצעו בהתאם לתוכניות או על פי הוראה מפורשת של המ

 
 
 



 

 204 

 איטום סדקים 
ניקויו באויר דחוס ומילויו על ידי מסטיק , סילוק חלקים רופפים, שה על ידי פתיחת הסדקאיטום סדקים ייע
 .או שווה ערך CRAFCOביטומני חם מסוג 

 
 

 כיסוי סדקים בודדים 
על גבי האספלט באופן שהיריעה ' מ 1כיסוי סדקים בודדים ייעשה על ידי הלחמת יריעה ביטומנית ברוחב של 

 . מפרטת את דרישות האיכות ליריעה ביטומנית 1טבלה מספר . כזהתונח כך שהסדק יהיה במר
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Non")לא ארוגה " היריעה תהיה. או אקויולנטי Hatelit-cגיאוטכסטילית מסוג  שטח סדוק יכוסה ביריעה

woven )ותעמוד , טחב ורקבון, העמידים בתקיפה כימית, ועשויה מסיבים סינטטיים מפוליאסטר או פרופילן
  .י "נת/בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי של מעצ

 
 הכנת המשטח 

בורות מקומיים ימולאו ויהודקו באספלט חם . מכל אבק או ליכלוךהמשטח שעליו תיושם היריעה ינוקה 
  .ליצירת משטח ישר ויציב

 
 יישום היריעה 

 . י"נת/יישום היריעה יהיה כנדרש במפרט הכללי של מעצ
 

 ריבוד אספלט מעל ליריעה 
ו הזזה של ריבוד אספלט בתערובת טריה יבוצע רק לאחר שבירת האמולסיה ובאופן זהיר בכדי למנוע קריעה א

  .מ לפחות"ס 8עובי הכיסוי יהיה . היריעה
 

  ציפוי מאחה
 ולאחר אישור המזמין הקבלן ירסס ציפוי מאחה לאחר ניקוי השטח המיועד לריבוד בעזרת מטאטא שואב

וכאמור ) צ"מע( נתיבי ישראל ' פ הוראות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חב"ציפוי מאחה יהיה ע
 .בכתב הכמויות

 . זמיןייעשה רק על פי הוראה מפורשת של המ SMAריסוס ציפוי מאחה מתחת לשכבות 

שיטות הבדיקה 
  ד"מס  סוג בדיקה  יחידות  דרישת טיב  והתקנים

 1   אורך גליל  'מ  מינימום 10  

 2   רוחב גליל  'מ  מינימום 1  

 ASTM D-751  4.0-2.5 3   עובי יריעה  מ"מ 

 4   סוג הבד    פוליאסטר בלתי ארוג  

 5   משקל הבד  'מ/'גר  מינימום 200  

 6   סוג הביטומן    SBS -משופר ב  על פי הצהרת יצרן

 )11( DIN-52123 800 7   חוזק קריעה במתיחה  מ"ס 5/ניוטון  מינימום 

 )11( DIN-52123 40 8   התארכות המתיחה %   מינימום 
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בעלת בקרה אלקטרונית לכמויות ייעודית תקינה  מרססת מכנית/ ריסוס הציפוי ייעשה באמצעות מיכלית
 . או המדרכה/מוגנת משני צידיה למניעת התזה על אבן השפה ו) בלבד(הפיזור 

ינקה הקבלן את שאריות הביטומן ויצבע מחדש את , כה התלכלכו במהלך הציפויבמידה ואבן השפה או המדר
 .על חשבונואבני השפה 
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 עבודות אספלט
 

של  סלילהלעבודות פיתוח ובמפרט הכללי  51בפרק פ ובהתאם לכל ההנחיות ש"עבודות האספלט יבוצעו ע
ולהבהרות ולתוספות  )צ"מע(לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל  עיריית ירושלים ובמפרט הכללי

 :שלהלן
 

המזמין רשאי לקבוע , סוג הביטומן במפרט הכללי של עיריית ירושלים ברוב המקרים יצא משימוש לפיכך
 .אלא אם נכתב אחרת, או שיפוי כלשהיא/ את סוג הביטומן בכל עבודות האספלט וזאת ללא תוספת מחיר ו

 
 :הבאים שלביםה/ הפעולות את  ,בין היתר, יםהאספלט כוללומחירי עבודות 

 
 .קביעת גבולות העבודה

 .שיפועי הכביש/מפלסי / מדידת מצב קיים כולל גבהי
 .לרבות סיורים בשטח הוצאת רישיונות לביצוע העבודה בשטח מכל גורם רלוונטי

 תנועה וכל גורם רלוונטי אחר' הוצאת הסדרי תנועה זמניים לביצוע העבודה כולל אישור מהמשטרה מח
ן הסדרי תנועה מפורטים כאשר תרשימי התנועה אינם עונים על צרכי הסדרי התנועה לפי החלטת תכנו

הסדרי תנועה  במוקדמות "זמניים הסדרי תנועה"פרק ' ר( .או כל גורם אחר/ תנועה ו' המשטרה העירייה מח
 )זמניים ישולמו בנפרד

לרבות  של העירייה בטיחות/ תנועה' ה מחתמרור ואביזרי תנוע, ריהוט רחוב, הוצאת תכנית סימון צבע קיים
 .שינוי/ סיור בשטח וקביעת תמרורים או אביזרי בטיחות להחלפה

 סימון חניות נכים ואלמנטי נגישות
 תיעוד וצילום של השטח המיועד לעבודות אספלט

רבות בעלי השוחות ל/איתור סימון ומספור של כל השוחות בתוואי העבודה וסיור מקדים עם חברות התשתית 
 .עבור מכסים המיועדים להחלפה) עומס צורה וסמל(או מתאימים /קבלת מכסים חדשים ותיאום ו

 
 תיאום וטיפול בהודעה לציבור אם דרך העירייה ואם בהפצת פליירים לתושבים במקום

והחזרת המצב לקדמותו עם (' הסרת הזזת וסילוק של המטרדים בתוואי העבודות לרבות רכבים תקועים וכד
 ).ם העבודותסיו

 .פ כל דין"בגבולות העבודה ע סימון שילוט וגידור השטח
 )משולם בנפרד( .עבודות קרצוף לרבות עבודות סימון צבע כבישים ותמרור למצב הזמני

טבעת של אספלט מסביב לתאים לעליה וירידה נוחה /הנמכת שוחות לרבות ביצוע שיפועים/ טיפול בהגבהת 
 )משולם בנפרד( .של רכבים

  ..שוחות בהתאם לדרישת הרשויות כאמור לעיל לפת מכסיהח
 עבודות אספלט

 בזהא החזרת המצב לקדמותו מטרדים וכיוצ
 )משולם בנפרד( התאם לתכנית התנועה לאותו תא שטח לרבות חניות נכיםסימון ותמרור הכביש ב

 .שיפועי הכביש/מפלסי / מדידת מצב חדש כולל גבהי
 .משטרה למסירת העבודות/ נטי עירייה סיורי מסירה עם כל גורם רלוו

 
 :את השלבים הבאים, בין היתר, שלבי העבודה ביישום האספלט יכלול

 
ות נטילת קורים מתוואי העבודה שמירת הגלעינים והצגתם למזמין לצורך קבלת החלטה על תכן שכב

 האספלט שיבוצעו בתוואי העבודה 
 ם ואישור המזמיןלתערובת האספלט המיועדת ליישו מרשלהגשת מערכת 

 )מרשל(או בשטח העבודה להתאמה לתערובת שאושרה ליישום /בדיקת מעבדה במפעל ו
 .51פ מפרט "נטילת הקורים ע. ביצוע קורים לעובי שכבת האספלט שבוצעה 

 
במחירי /מובהר בזאת כי כל הפעולות והשלבים שלא מצוין לידם שמשולמים בנפרד כלולים בהצעת הקבלן

 .לביצוע אספלט ובכלל ולא ישולמו בנפרד היחידות השונות
 

מחירי היחידות לאספלט שבכתב הכמויות ישמשו לכל צורך שהוא ובכל כמות שהיא מובהר בזאת כי , בנוסף
או חדשים  בין אם לשבילים או לאחר חפירה וכיסוי של תעלות מכל סוג שהוא /אם לריבוד כבישים קיימים ו

או שיפוי כלשהוא /או דרישה לתוספת ו/לא תהיה לקבלן כל טענה ו ופ החלטת המזמין "אחר עלכל צורך ו
 .מחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא תשולם כל תוספת בנפרד/ ועליו לקחת זאת בחשבון הצעתו 
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 :הוראות כלליות

 
בות תערו לאספקת 2חלק , 362י "ות, 20.ת .נוהלי תתערובות אספלט תיוצרנה אך ורק במפעל שהוסמך לפי 

 ). צ"מע(אספלטיות מתאימות על ידי חברת נתיבי ישראל 
 . תקינה ומאושרת של בקרה ורישום משקלים וטמפרטורות, יד במערכת ממוחשבתמפעל האספלט יהיה מצו

י "מערכות המרשל לתערובות האספלטיות וכן ייצור תערובות האספלטיות יערכו ויוכנו יפוקחו וייחתמו ע
 .סמכה לביצוע מערכות מרשלעובד מפעל האספלט בעל ה

או הסכם /טרם תחילת עבודות האספלט ומיד עם קבלת הזמנת העבודה על הקבלן להוכיח כי עומד לרשותו ו
, משאיות הובלה ומרססת, מכבשים פניאומטיים,מכבשי פלדה, התקשרות לציוד פיזור אספלט הכולל מגמרים

מפעל אספלט מוסמך המסוגל לספק כמויות , )צ"מע(צוות פיזור אספלט בעלי הסמכה של חברת נתיבי ישראל 
 .   אספלט הנדרשות לביצוע העבודה

 " קבלני משנה"צוות פיזור האספלט טעון אישור מקדמי של המזמין כאמור בפרק המוקדמות 
. שנים ממועד ביצוע העבודה 4פיזור האספלט יתבצע בעזרת מגמר ששנת ייצורו לא תפחת ביותר מאשר 

 )  לכל הפחות 2011יבוצע עם מגמר ששנת ייצורו הינה  2015בשנת  ריבוד, לדוגמא(
 .ל"באחריות וחובת הקבלן להציג את המסמכים המתאימים לפי ההוראות הנ

במפרט הכללי  51באם יחרגו תכונות האגרגטים המשמשים לייצור התערובת האספלטית מהדרישות שבפרק 
 .לתיקון הליקויים שנתגלו להפסיק את ייצור ואספקת האספלט עד זמיןרשאי המ

 
תוך , זמיןהכלולה במרשם התערובת  תהא התכולה שתקבע ותאושר על ידי המ, תכולת הביטומן לעבודה

 ". לתערובת המאושרת", בהסתמך על בדיקות המעבדה, במידת הצורך, התייעצות עם מתכנן המבנה
תקבע בהתאם לסוג החומר ולנפחי  )הקשות בכל צד של הגליל' מס(אנרגית ההידוק בזמן תכנון התערובת 

 .51התנועה ברחוב כמפורט בפרק 
 

, זמיןאשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט זה ובמפרט המיוחד ואושרה על ידי המ, תערובת אספלטית
 ". קו הדירוג המאושר"וקו הדירוג של תערובת זו הוא " תערובת המאושרת"היא ה

 
התערובת "מממצאי בדיקת , במהלך אספקתה, פלט יחרגובמידה ובדיקות הבקרה של תערובת האס

, וכן בכל מקרה של שינוי מקור אספקת האגרגטים או טיבם, חריגה זו מהותית, זמיןולדעת המ" המאושרת
על תכינת הרכב ומרשם התערובת ,  על חשבונו, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור

ל שנית "אספלט הפגום מהשטח ויבצע שנית את ריבוד האספלט בשטח הנויפרק ויפנה את ה וייצורה ויישומה
 .על חשבונו

 
 

 דרישות ביצוע
 .מזמיןבמסמכי החוזה והוראות  ה, עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות

רת מ אלא אם כן אושר אח"ס 7העבודה במהלך פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על 
 .זמיןעל ידי המ

בעזרת המטאטא , יטואטא השטח מכל חומר זר מאבק או לכלוך, לפני ריסוס והנחת שכבת בטון האספלט
 . זמיןלשביעות רצונו של המ, ניאהמכ

אישור לתחילת עבודות הריבוד יינתן רק לאחר השלמת עבודות ההכנה לרבות התיקונים ופיזור הריסוס 
 . זמיןהמהמאחה וזאת לשביעות רצונו של 

רק במקומות בהם אין תוכנית גבהים מפורטת ואשר יאושרו על ידי , עבודת פיזור ללא כבלי פלדה תותר
המגמר , כאשר' מ 8.4באורך מינימלי של , במקרה זה יבוצע הפיזור באמצעות מגמר המצויד במגלש. מזמיןה

 .מצויד גם בבקר שיפוע
 

 .מ"ס 4ת יהיה עובי שכבה אספלטית במדרכו, באם לא נקבע אחרת
רק במקרה של תקלה . לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מפעלים שונים בו זמנית לאותו אתר

אשר עומד בכל דרישות המפרט ואושר על , ממושכת במפעל האספלט רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר
 .זמיןידי המ

אחראי הקבלן , במשך זמן זה. רצוףהק שעות מסיום עבודות 24 -הריבוד של שטח מקורצף יבוצע לא יאוחר מ
כל סתימת בורות ו, על אחזקת השטח כולל ניקיוןהבלעדי בשטח על כל המשמעות הכרוכה בו ובין היתר 

 .להבטחת תנועה בטוחה בקטעהדרוש 
 .זמיןטעון אישור בכתב של המ ל"הנ. פיזור אספלט במגמר ללא כבלי פלדה וללא מגלשלא יאושר 
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ישתמש הקבלן במגמר ברוחב , במקומות צרים. גמר ברוחב אשר עונה לדרישות הביצועעל הקבלן להשתמש במ
 .'מ 1.50

ניתן לוותר על , בהם משתמשים בלוחות עץ או ביריעות יוטה ליצירת שפה אנכית בהתחברויות, במקומות
 .חיתוך השפה לרוחב

לעבודה ', מכבש בומג ידני וכד, לרבות מריצה, הקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד ידני לפיזור אספלט
 הלא יורש. זמיןמותנית העבודה הידנית באישור של המ, בכל מקרה. בהם אין גישה לציוד המוכן, באזורים

 .C º100 -כאשר הטמפרטורה שלו נמוכה מ, פיזור ידני של אספלט
 15א יעלה על מרווח הזמן בין הגעת שתי משאיות עוקבות ל. תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רציף

 .באתר, לא תותר תחילת העבודה לפני הימצאות שתי משאיות לפחות. דקות
לפני ביצוע שכבת , )זמיןשכבה אספלטית בעובי שיורה המ" (מיישרת"ביצוע שכבה  זמיןי המ"במידה ויידרש ע

מחיר היחידה י "התשלום עבור שכבה זו יבוצע עפ. תבוצע שכבה זו בעזרת מגמר וציוד הסלילה הרגיל, הציפוי
 .ללא כל תוספת מחיר, של שכבת ציפוי בטון אספלט

 .מ"ק 100מרחק ההובלה ממפעל היצור לאתר העבודה לא יעלה על 
תיקון , לפני טאטוא פני השכבה הגרנולרית במטאטא מכני, לא יותר ביצוע ריסוס יסוד מעל שכבה גרנולרית

 .ות המפרטואישור הגבהים בהתאם לתכנון ולדריש" סגרגציה"אזורי 
הקבלן במשור מכני פס  נסרי, בכתב זמיןבמקומות המסומנים בתכניות או במקומות עליהם יורה המ

 .מ"ס 5ובעומק ' מ 3התחברות באספלט הקיים ברוחב 
 .היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד הקבלן ובמחיריכל האמור לעיל כלול בהצעת 

 
 בקרת איכות

כל בדיקה מייצגת . במפרט הכללי ובמפרט המיוחד 51למנת יצור תהיה בהתאם לנאמר בפרק  כמות הבדיקות
 .בהתאם לכמות הבדיקות שבוצעו לאותה מנת יצור, את מנת היצור או חלקה

משך כל זמן הבודקת ועוקבת אחר ייצור האספלט שבמפעל בטון האספלט ישנה מעבדה , הקבלן אחראי לכך
 51בהתאם לפרק , יה מצוידת בכל הציוד הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשותהמעבדה תה. ייצור האספלט

 . במפרט הכללי ובמפרט הטכני המיוחד
 -ונמוכה מ C º165 -שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ, לא יותר פיזור תערובת אספלטית

C º130. 
כי , לקבוע זמיןרשאי המ, במנת ייצור נתגלו הבדלים מהותיים בממצאי הבדיקות זמיןשלדעת המ, בכל מקרה

 . קבע בהתאםיעיבוד והניכוי י/כל בדיקה משקפת חלק ממנת ייצור
להפסיק את  זמיןרשאי המ, אשר נשברו תוך כדי הידוק השכבה, בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים

 .ל וכל זאת על חשבון הקבלן"העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות הנ
תרשים ביצוע יומי וחישוב שטחים של השכבה האספלטית שבוצעה  מזמיןיציג הקבלן ל, דהבסוף כל יום עבו

ינהל רישום שוטף של ממצאי בדיקות התערובת , בנוסף). כמויות ומיקום, בציון מידות(באותו יום 
הקבלן יצרף . בציון תאריך אספקתן ומיקום הליבות שהוצאו לאחר גמר הידוק שכבת האספלט, האספלטית

 ).כמויות וממצאי הבדיקות, חישוביהם, תרשימי שטחים(ל "את הריכוז הנ, לחשבונותיו, י חודשמיד
 .בדיקות הגלעינים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה

 .יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע הבדיקות המקוריות, במקרה של בדיקות גלעינים חוזרת
 .מדי חום לבדיקת טמפרטורת האספלט 2, במהלך העבודה, הקבלן יחזיק באתר
עותק מתעודת המשלוח של , לפני אספקת תערובת האספלט וכן במהלך האספקה, על הקבלן להמציא

בציון תאריך אספקתו ומספר , הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת האספלט המסופקת לאתר
 .מןממנו סופק הביטו, בבתי הזיקוק, המיכל

לדרוש הוצאת כמות גלעינים כפולה מהנדרש במפרט  זמיןבמקרה של בדיקות גלעינים חוזרות רשאי המ
 .הכללי

 .בדיקות הביטומן הטרי יבוצעו אחת ליום ייצור
גם ואף ברמה    PAVER -היה ונתגלה בשכבה האספלטית סיגרגציה או אחד מהנזקים המופעים בקטלוג ה

 אספלטית ועל הקבלן לפרק על חשבונו את השכבה ולסלול אותה מחדשלא תתקבל השכבה ה  LOWנמוכה 
 

במפרט הכללי לעבודות סלילה ופיתוח של תשלום הפ סעיפי "וע זהמיוחד במפרט  פ האמור לעיל"ע :תשלום
 :ובנוסףעיריית ירושלים 

 
 .רם בנפרדהיחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם עבו הקבלן ובמחיריכל האמור לעיל כלול בהצעת 

 
מובהר בזאת כי מחירי היחידות לאספלט שבכתב הכמויות ישמשו לכל צורך שהוא ובכל כמות שהיא , בנוסף

פ החלטת המזמין "ולכל צורך אחר ע או מדרכות/ו או חדשים בין אם לשבילים/אם לריבוד כבישים קיימים ו
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/ עליו לקחת זאת בחשבון הצעתו או שיפוי כלשהוא ו/או דרישה לתוספת ו/ולא תהיה לקבלן כל טענה ו 
 .מחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא תשולם כל תוספת בנפרד

 
מפרטים ולשביעות רצונו פ הנחיות ה"ע ,בלבד ,ר ביצוע אספלט"עבודות אספלט ישולמו לפי יחידות של מ

מישות בהגדרת מגוון הסעיפים בכתב הכמויות עבור ביצוע אספלט נועד לאפשר למזמין ג .של המזמין
 .עבודותיו וצרכיו ולא תתקבל כל טענה מהקבלן על שימוש בסעיף כזה או אחר

או בכל /שאינם מוגדרים בכתב הכמויות ו, מובהר בזאת כי רק במקרה של עוביים משתנים של אספלט
ישולם ביצוע , פ שיקול דעתו הבלעדי ללא כל צורך בנימוק החלטתו"ע, מקרה שהמזמין יחליט על כך

 .הכמויותבכתב  טוןספלט לפי יחידות של הא
 

היחידות  בהצעתו ובמחירי לא תשולם כל תוספת כלשהיא עבור עבודות לילה ועל הקבלן לכלול את תמורתם 
 .השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד

 
 ר תשולם לקבלן תוספת עבור כמות קטנה והתארגנות"מ 500יהיה בשטח של עד  ריבודבמידה ואזור ה

 ).ובלבד שהשתמש בפינישר מכבש וכל הציוד הדרוש( בסעיף ייעודי
 .תשולם כל תוספת לאר "מ 500מעבר לשטח של 

 .כאמור, תשולם עבור אספלט לתעלות ולכל מטרה אחרת למעט ריבוד לאל "מובהר בזאת כי התוספת הנ
 .ישולם לפי סעיף תיקוני אספלט לתעלותעבור תעלות 

 
הבחנה בין כבישים וצמתים ועבודות האספלט בין בצומת ובין בכביש ישולמו  בנוסף מובהר כי לא תיעשה

 .או שיפוי כלשהוא/ במחיר אחד ויחיד בכתב הכמויות ללא כל תוספת ו
 

על הקבלן להציג למזמין את כל האישורים וכל האסמכתאות הדרושות לפני במהלך ובסוף תהליך ביצוע 
 .כתנאי לתשלום, ונטיים והמאשרים בעבודהרמים הרלוהעבודה לשביעות רצונו וכל הגו

 
הציוד וכל , הכלים, החומרים, שלבי העבודה, התשלום עבור בטון האספלט יהווה תמורה מלאה לכל העבודה

ביצוע ,  הנחה והידוק, אספקה: )אך לא רק( ההוצאות האחרות הכרוכות בסלילת שכבות בטון אספלט לרבות
והכל , חיתוך ומריחת ביטומן גימור של שכבת האספלט ועוד, קייםקרצוף לצורך התחברות למצב , מישקים

 .זמיןלשביעות רצונו המלאה של המ
 

עיריית ירושלים של  פיתוחסלילה ועבודות התשלום עבור בטון האספלט כולל את כל הוראות המפרט הכללי ל
דה שלא מוגדר לה מובהר בזאת כי תכולת עבוכאשר  כאמור לעיל, ואת הוראות והנחיות המפרט המיוחד 

היחידות השונות בכתב הכמויות  הקבלן ובמחיריבהצעת סעיף מתאים בכתב הכמויות יהיה תמורתה כלולה 
 . ולא תשולם בנפרד

  
 :הבהרות

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח יכולים להיות לא , ר"מכאשר המדידה נעשית ביחידות של 
 התשלוםבסעיף המצוין העובי  ,לפחות, וכי עליו ליישם שכבה אשר עובייה, תעם בורו, לא מישוריים, אחידים

 . בכתב הכמויות
עבור עובי שכבה אספלטית גדול  לא תשולם תוספת מחיר, ר"במידה והמדידה נעשית לפי מ, למען הסר ספק

 .מעבר לעובי המצוין בסעיף של כתב הכמויות, יותר
 

יקבל הקבלן תשלום עבור כמות בטון אספלט שלא , טוןות של ביחיד תיעשה כל מקרה שהמדידה לתשלוםב
כנן כפול צפיפות השדה כפול שטח הפיזור כפול עובי מתו: תעלה על הכמות המחושבת לפי הנוסחה הבאה

 )מעבר לכמות התיאורטית 20%לא ישולם יותר מ ( .120%
  .כתנאי לתשלום, על הקבלן להציג תעודות משלוח לחומר שסופק לאתר

 .מהווה אישור לכמות המסופקת לאתר, על גבי תעודות המשלוח, באתר זמיןאין חתימת המ, ספק הסר למען
 

  :ניכויים
 :,בנוסף יחולו גם הניכויים הבאים 51פרק בנוסף על הניכויים המפורטים במפרט הכללי 

 
 %1.0לכל  %2של ינוכה ממחיר העבודה שיעור , מהעובי הנדרש %5בשיעור העולה על , עבור עובי ממוצע חסר

 . ניכוי %20חסר עד למכסימום של 
 . ל תיפסל השכבה האספלטית"עבור עובי ממוצע חסר מעבר לנ
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 .  יפסל השטח המיוצג על ידי הליבה החריגה, מהנדרש %20 -עבור עובי חסר ליבה בודדת החורג מ
 

  התאמת גובה שוחות ותאים
 "קעבודות הכנה ופירו"הרחבה ופירוט בתחילת הפרק ' ר
 

 שבילים ובמדרכות, עבודות סלילה בגנים
 .כל ההוראות לעיל יחולו גם בתת פרק זה

 
 עבודות הכנה

מקרצפת , מחפרון,הקבלן יפרק את שכבת האספלט במדרכות ובשבילים עד לתשתית באמצעות עבודות ידיים 
 . או כל אמצעי אחר על פי שיקול דעתו

 . לבד שלא יגרום לנזק סביבתי או בטיחותיהקבלן יפנה את האספלט הישן לכל אתר שהוא וב
 . ירטיב ויהדק את התשתית על פי הנחיות המזמין ולשביעות רצונו, הקבלן יפלס

 
 פיזור והידוק אספלט , אספקה

, או למגרשי ספורט, שבילים ואיי תנועה, המתאימה למדרכות, הקבלן יספק לאתר תערובת אספלטית טרייה
  לי לפי סוג האספלט ואופן יישומו פ המפרט הכל"וע מדורגת כנדרש

 . זמיןלפי הוראת המ, מ"ס 5-3עובי השכבה יהיה 
או באמצעות מערום ביניים והזנה , פיזור האספלט יכול להתבצע בהזנה ישירה של המשאית אל המגמר

 .שופל-עות יעה אופניבאמצ
 

 פסי האטה
 -של משרד התחבורה" ביצוע פסי האטההנחיות לתכנון ו"על פי הנחיות אשר מופיעות ביבוצעו פסי האטה 

 .במהדורתו העדכניתאו /ו 2002מחודש דצמבר  אגף תכנון תחבורתי/מינהל היבשה
 .ההנחיות מתייחסות למידות השונות לתפרי התחברות לגובה הפס ועוד

או כפעולה ספציפית שאינה קשורה , פסי האטה יבוצעו מתערובות אספלטיות לאחר ביצוע הריבוד, ככלל
 . בודיםלרי

 . על פי קביעת המזמין, ¾"או ½ "התערובת האספלטית תהיה מתערובת צפופת דירוג 
 ". אוטובוסים"ולתנועת  " רגילה"לתנועה   -פסי ההאטה יהיו משני סוגים 

 : שיטת הביצוע מפורטת להלן
 . מ לפחות"ס 70מ וברוחב של "ס 4-3קרצוף אספלט קיים בשני קצוות הפס לעומק של 

 . חה על כל שטח הפסריסוס מא
 . פיזור התערובת האספלטית הטריה והידוק הפס במידות ובחתך מיד וברצף לאחר ביצוע השלבים הקודמים

 . או באמצעות פיזור ידני, י מגמר"העבודה יכולה להתבצע ע
 . לפחות %96לאחר השלמת הפיזור יש להדק את התערובת האספלטית לצפיפות של 

 
 ר"מ: מדידה

 
 .כאמור לעיל, לום הנו עבור ביצוע מושלם של פס ההאטה התש :תשלום

 .התשלום כולל את הביצוע על פי כל עקרונות הסלילה המפורטים לעיל
על  ישולמו בנפרדבמחיר העבודה והם  כלוליםעבודות סימון צבע והתקנה של עיני חתול  בפסי ההאטה אינם 

 .בכתב הכמויותפי הסעיף המתאים 
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 ן כבישים שילוט תמרור והסדרי תנועה זמנייםסימועבודות  25פרק 
פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות "יבוצעו ימדדו וישולמו עסימון כבישים שילוט תמרור כל העבודות ל

פ המפרט הכללי לסלילה וגישור של "ובהיעדר הנחיות ע 51.08פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים פרק 
 , 51.34, 51.32 ,51.31פרקים ) צ"מע(חברת נתיבי ישראל 

פ הנחיות המפרט הכללי לסלילה וגישור "ועפ ההנחיות שבמפרט המיוחד "הסדרי תנועה זמניים יבוצעו ע
 :ובתוספת ההוראות שלהלן 51.35של חברת נתיבי ישראל פרק 

 
 כללי-צביעת כבישים

 
 .עבודות סימון צבע יבוצעו בהתאם לתכניות הסדרי תנועה וסימון צבע של תחום העבודות

תוכניות את  רלוונטית אחרת' או כל מח/ תנועה ו' מח, עיריית ירושליםאחריות הבלעדית של הקבלן לקבל מב
  .שילוט ותמרור של תחום העבודה שבאחריותו ובייחוד בכל הקשור לעבודות אספלטסימון צבע הסדרי תנועה 

 .כיצד לפעולמהמזמין בהיעדר תכנית שכזאת יקבל הקבלן הנחיות 
לפני תחילת העבודות באחריות הקבלן לתעד את שטח העבודה לרבות סימון צבע שילוט ותמרור בכל מקרה 

 .אם יידרש לשחזר את סימוני הצבע והשילוט המקורי, בין היתר , וזאת 
 

שעות לאחר גמר ביצוע עבודות  24סימון הצבע לרבות עיני חתול חניות וחניות נכים יסומנו לא יאוחר מ 
הדרישה החמורה יותר וזאת על מנת  -לפי הנחיית הרשויות והמשטרה או /ת הקרצוף ועבודואו /האספלט ו

 .שלא לגרום לנזק למשתמשים בדרך
 

בכל מקרה בפער הזמנים שבין סיום הסלילה ועד לסימון הכבישים והרחבות יהיה הקבלן האחראי הבלעדי 
בשטח קיימים שלטים סימונים  לכל נזק שייגרם למשתמשים בדרך ומחובתו ואחריותו לדאוג ולוודא כי

 .פ תכנית סימון הרחוב"לרבות סימון כבישים זמני ע ותמרורים המזהירים את המשתמשים בדרך
 

דרש הקבלן להכין תוכניות הסדרי תנועה סופיים ותוכניות סימון צבע באמצעות מהנדס תנועה ייבמידה ו
וכל הגורמים האחראים  עיריית ירושליםל מ"ל יבוצעו רק לאחר קבלת האישורים לתוכניות הנ"התוכניות הנ

 )הסדרי תנועה זמניים"במוקדמות בפרק ' הכנת תכניות מפורטות ישולמו בנפרד ר. (לכך
 

  .פ כתב הכמויות לפי סוג האלמנט"ע: תשלום
 

 בהצעת הקבלןעבודה שלא מוגדר לה סעיף מתאים בכתב הכמויות וכן כל הכתוב לעיל תהיה תמורתם כלולה 
 .יחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרדמחירי הו
 

 עבודות שילוט ותמרור
 

 :כללי
לעבודות סלילה " מפרט הכללי"ב 31פרק -תת 51פרק זה מתייחס לעבודות שילוט ותמרור כמפורט בפרק 

 . )במוקדמות" הסדרי תנועה זמניים"גם בפרק ' ר(פ ההנחיות במפרט מיוחד זה "וע וגישור של נתיבי ישראל
 

יהיו תואמים למפרט הטכני לייצור ואספקת תמרורים , כל התמרורים והשלטים אשר יסופקו ויוצבו בשטח
מחזירי ( 2247כמו כן לכל הדרישות והכללים במפרט מכון התקנים הישראלי מספר . ושלטים של נתיבי ישראל

חומר הציפוי , ולל עילייםבכל התמרורים ושלטי ההדרכה כ. בגרסתם העדכנית ביותר 1.2חלק ) אור ותמרורים
 .M3או יהלום שווה ערך ל , HIGH INTENSITYמחזיר אור יהיה מסוג רב עוצמה  –
 

 ).בגרסתו העדכנית ביותר(התמרורים יוכנו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה 
 .לייצור שלטים ותמרורים" כיצרן מוכר"י נתיבי ישראל "הספק יהיה מאושר ע

 
י ההנחיות ותהליכי העבודה המפורטים "יבוצעו מן החומרים המפורטים בפרק זה ועפ התמרורים והשלטים

 .מטה
 

בא כח המזמין רשאי לבקר במפעל לשם בדיקת החומרים ותהליכי הייצור ולפקח עליהם תוך כדי ביצוע 
 .העבודה
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ר השלטים קורת במפעל במהלך ייצויקבלן המשנה חייב להזמין את בא כח המזמין או המזמין מטעמה לב
עליו לקבל אישור בכתב המאשר התאמת התמרורים והשלטים למפרט זה לפני , כן-כמו. ולפני סיום העבודה

 .אספקתם למזמין
 

 .המזמין יהיה רשאי לפסול חומר או עבודה שאינם עומדים בדרישות
 

 .י המזמין או המתכנן מטעמה"תוכנית השילוט תקבע ע
 

 .בלבד UPPER CASE/LOWER CASEשומי יעדים בלועזית יהיה עם יר
 

של כל שלט בתוכנת מחשב שבאמצעותה הוא מכין  1:20 -מ שאינו קטן מ"על קבלן המשנה להכין שרטוט  בקנ
. מ מתאים"השרטוט יכיל את כל פרטי השלט בצורתם המדויקת בקנ. את מרכיבי המסר להדבקה על השלט

על שרטוט זה . עיגולים או כל סימן מייצג אחר, םי ריבועי"לא יאושר שרטוט בו מיוצגים מרכיבים בשרטוט ע
 .לקבל את אישור המזמין טרם ייצור

 
 :יהיה כדלקמן, גופן לשפות השונות

 .תמרורים :עברית    
 .TRIUMVIRAT (BOLD) :אנגלית   
 .מדינה או מליק :ערבית   
 .יפסל -שלט שייוצר עם גופן שונה מאלה הרשומים מעלה    

 
 קבלן המשנה אינו רשאי לשנות את . י התוכניות"אביזר דרך יהיה עפ/שלט/ורהצבת כל תמר/מיקום

 
 .מיקומם מכל סיבה שהיא ללא אישור בכתב של המזמין

      .                                                 אביזרי ההרכבה והחומרים לביסוס יסופקו על ידי קבלן המשנה, העמודים, התמרורים, המסגרות, השלטים
 

שלטים ואביזרי הדרך בעת ההובלה ובמשך עבודות / קבלן המשנה אחראי על כל נזק אשר יגרם לתמרורים 
 .עד למסירה הסופית של העבודה למזמין, ההצבה באתר/ ההתקנה 

 
 

 עבודות סימון כבישים
 

המפרט הכללי שות תבוצענה בהתאם לדרי) שטחים ואבני שפה, צביעת קווי ניתוב(עבודות סימון הכבישים 
במידה ונדרש לבצע מחיקה או העלמה של צבע יש  .32תת פרק , 51פרק , לעבודות סלילה של נתיבי ישראל

 :פ המפורט מטה"לפעול ע
 

 )העלמת צבע/ מחיקה(הסרה מכנית לצבע 
  :דרישות ביצוע. א

 .העלמת צבע  תבוצע לפי כמפורט בהמשך ובהתאם  להנחיות מנהל הפרויקט /מחיקה

דהיינו מכונה שנבנתה במיוחד על ידי יצרן שזהו תחום , כונה המיועדת לביצוע העבודה תהא מכונה ייעודיתהמ
 .עיסוקו לצורך ביצוע עבודות חספוס עדין פני מיסעות

התזת כדוריות ) BUSH HAMMERING(הקשת פטישים : שיטות העבודה המותרות על פי חוזה זה הינן 
 ). SCABBLING(הקשה  וחיתוך, )SHOT BLASTING(פלדה 

 .מ ויהיה אחיד לרוחב הקטע המטופל"מ 5עומק הטיפול יהיה בתחום שלא יעלה על 

ללא כל , את המיסעה נקייה לחלוטין, לאחר הטיפול, ציוד החספוס יכלול את כל הנדרש על מנת להשאיר
 .פסולת או שאריות אחרות

 ):העלמת צבע(או מחיקה /מדידה ותשלום צביעה ו. ב
 . א "מדידה לפי מ: תובקוי ני

 הכל בהתאם למפרט לעיל ולמפרט לעבודות סלילה, 51.32.2400ט "תשלום לפי מק     
 .וגישור     

 :מ וחיצים"ס 30קוי ניתוב ברוחב , פסים למעבר חציה, איי תנועה, קווי עצירה, עבור קוביות
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 . ר "מדידה לפי מ     
 למפרט לעיל ולמפרט לעבודות סלילה הכל בהתאם, 51.32.2410ט "תשלום לפי מק     
 .וגישור     
 
 

 גידור להסדרי תנועה זמניים
 
ע עם או בלי כיסוי בד יוטה "יהיה גדר מסוג יפו או שו זמניים ולתנועת הולכי רגל  תנועה להסדרי רודיג
תב בכ א"ישולמו לפי מלפחות ו' מ 2בגובה )בד יוטה כלול במחיר היחידה של הגדר ולא ישולם בנפרד(

הרחבה ' ר .פ הוראות המזמין"או ע/פ תכניות הסדרי התנועה ונגישות באתר ו"ע שימושהלפי הכמויות 
 "אתר העבודה ובכלל/ גידור שטח "בפרק 
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 קווי מים ביוב ניקוז ותיעול  57פרק 
 

 ביוב וניקוז עבודות מים
 

 הקדמה
 

 .דפ מפרטי הגיחון בלב"כל עבודות מים ביוב וניקוז יבוצעו ע
 

 :בעבודות מים ביוב וניקוז תיעשה הבחנה בין שני מצבים
 

 .הגיחון במסגרת ההסכם הנוכחיחברת ביצוע עבודות עבור  •
 הגיחון במסגרת הסכם ישיר מול הגיחון חברת ביצוע עבודות עבור  •

 
נו האופציה הנתונה למזמין להחלטה על אופן ההתקשרות של הקבלן לביצוע העבודות עבור חברת הגיחון הי
תנאי בסיסי להסכם זה ולא תהיה לקבלן כל אפשרות ערעור על כך ולוקחים בחשבון בעצם הגשת הצעתו 

 .להסכם זה כי לקח את הדברים בחשבון
 

פ הוראות מפרט "עבמקרה הראשון בו יבוצעו העבודות עבור הגיחון במסגרת הסכם זה יבוצעו העבודות 
כאשר בכל מקרה של סתירה בין , המצורפים בזה, יחוןפ המפרטים המיוחדים של חברת הג"מיוחד זה וע

יגברו הדרישות המחמירות יותר והמיטיבות יותר עם  לאופן הביצועהמפרט המיוחד לבין מפרטי חברת הגיחון 
 .המזמין

 "קבלנים אחרים"בהתאם להוראות המפרט המיוחד בפרק המוקדמות בפרק , גם,העבודות יבוצעו 
 

פ כתב הכמויות ואופני התשלום שבמפרט המיוחד כאשר בכל "שולם לקבלן עי לאופן התשלוםבכל הקשור 
 .מקרה של סתירה בין המפרטים יגברו ההוראות המיטיבות יותר עם המזמין 

 
 .התשלום ללא כל ערעור מצד הקבלןהביצוע ובכל מקרה יהיה המזמין הפוסק הבלעדי והסופי לאופן 

 
 עבודות מים

 
 . י חברת הגיחון "ע, ללבדרך כ, עבודות המים יבוצעו

ללא הנחה  -המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור לקבלן את עבודות המים במחירי חברת הגיחון 
 .שבהסכם

 
ות במפרטי חברת הגיחון או במפרט המיוחד בנוגע לביצוע הפעולות הנדרשוכל העבודות מובהר בזאת כי 

היחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת כלולים יו יה ,שאין לגביהם סעיף תשלום נפרדעבודות חברת הגיחון 
 .שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד השונות
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 תנאי סף נוספים עבור קבלני מים ביוב וניקוז
   עבודות מים

 
עם חברת  נפרד הסכם/ חוזהלחתום על  יועליהיה ,במידה ויידרש על ידי המזמין על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 . בתחום העבודהלביצוע עבודות המים הגיחון 
 

לצורך ביצוע עבודות המים יהיה על הקבלן לעמוד בדרישות המפורטות להלן בעצמו או באמצעות קבלן משנה 
 :  מטעמו

 :  רישום בפנקס הקבלנים באחד הסיווגים הבאים
  2סוג ', קבוצה ב, 400קוד ענף 
  2סוג ', קבוצה ב, 260קוד ענף 
  3סוג ', קבוצה א, 410קוד ענף 

 
 כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע הקבלן עבודות הנחת קווי , ים/ים המעיד/ראישו
ברשות מקומית  או עבור תאגיד מים , מטר לפחות 2,000ובאורך מצטבר של , ומעלה 10"  בקוטר מפלדהמים 

 .)   או העתקי חוזים/העבודה ויש לצרף אישורים מטעם מזמין (וביוב מקביל 
 

במהלך חמש השנים האחרונות ביצע הקבלן עבודות פיתוח ותשתיות עבור רשות ים כי /ים המעיד/אישור
יש לצרף אישורים (לפחות ₪  000,000,4בהיקף כספי מצטבר של , תושבים או יותר  80,000מקומית בת 
  .)יכול שיהיה קבלן ראשי העבודה מזמין; או העתקי חוזים/העבודה ו מטעם מזמין

 
  .הגיחוןחברת י "י קבלן שאינו מאושר בכתב ומראש ע"לבצע עבודות מים עלא יורשה 

על הקבלן לקחת בחשבון כי הסעיפים הרלוונטיים לביצוע עבודות המים , כאמור, וייחתם חוזה נפרד במידה 
או שיפוי כזה או אחר בעניין /או תביעה לפיצוי ו /ולא תתקבל כל טענה ו  בהסכם זה ייגרעו מכתב הכמויות

 .זה
 

   עבודות ביוב
 

  נפרד הסכם/ חוזהלחתום על  יועליהיה ,במידה ויידרש על ידי המזמין על הקבלן לקחת בחשבון כי 
 . לביצוע עבודות הביוב בתחום העבודהעם חברת הגיחון 

 
 משנה מטעמו לצורך ביצוע עבודות הביוב על הקבלן לעמוד בדרישות כמפורט להלן בעצמו או באמצעות קבלן

 : הבאים םתנאיהלדרוש את  תהגיחון רשאיכאשר חברת 
  

  .1קבוצה ב סוג  400רישום בפנקס הקבלנים בסיווג ענף 
 

השנים האחרונות ביצע הקבלן לפחות עבודה אחת של הנחת קו מאסף ביוב  4ים כי במהלך /ים המעיד/אישור
 .    מ או יותר"ס 70בקוטר פנימי של 

 
 

  .הגיחוןחברת י "בכתב ומראש עי קבלן שאינו מאושר "ע ביובלבצע עבודות לא יורשה 
על הקבלן לקחת בחשבון כי הסעיפים הרלוונטיים לביצוע עבודות הביוב , כאמור, וייחתם חוזה נפרד במידה 

או שיפוי כזה או אחר בעניין /או תביעה לפיצוי ו /ולא תתקבל כל טענה ו  בהסכם זה ייגרעו מכתב הכמויות
 .זה
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 ניקוזביוב ועבודות 
 

 כללי 
 ודות ביוב וניקוז של חברת הגיחוןהניקוז יבוצעו בהתאם למפרט הטכני הכללי לביצוע עבהביוב וות עבוד

במפרט הכללי   57ופרק  במפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים 57פרק לובהתאם 
 :ובנוסף ההוראות שלהלן ")הספר הכחול("בהוצאת משרד הביטחון , הבינמשרדי לעבודות סלילה

 
 :למסמכים בסדר הבא, לצורך ביצוע העבודה, תינתן עדיפות, במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה

 התכנית •
 כתב הכמויות •
 המפרט המיוחד •
 ".הגיחון" -המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  •
 לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושליםהמפרט הכללי  •
 ביטחוןהבינמשרדי בהוצאת משרד ההמפרט הכללי  •

 
 .העתקת מערכות ביוב וניקוז קיימות והקמת מערכות ביוב וניקוז חדשות על אביזריהםהעבודה כוללת 

 
מובהר בזאת לקבלן כי במסגרת עבודות ההכנה לביצוע הקווים יידרש לבצע חפירות גישוש על מנת לוודא כי 

 .ניתן לבצע את העבודה בתוואי המתוכנן וכי אין תשתיות נוספות במקום
 . על מיקום חלופי זמיןעל הקבלן לקבל הנחיות מהמ מתוכנןתשתיות מגבילות באזור הבמידה ויימצאו 

 . אין הקבלן יבצע כל העתקה ללא הנחייה והבהרה מפורשת מפי המפקח על המיקום החדש
פיקוח צמוד של בעלי לפיקוח את בעל התשתית שבסמוך לתוואי המתוכנן לרבות באחריות הקבלן להזמין 

תשתיות תת "ובפרק " חפירות גישוש"ל כפי האמור במפרט המיוחד בפרק המוקדמות "כל הנ. שתיותהת
 ".קרקעיות

 
 הבהרה

 .שיקרו כתוצאה מעבודתו או במדרכות, הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעות בכביש
 . מכך על חשבונו כל נזק שיגרם לצד שלישי תוך כדי בצוע העבודה או כתוצאהתקן להקבלן באחריות וחובת 

עצים , אבני שפה, הריצוף, יחזיר הקבלן לקדמותם את כל שטחי הגינון, בעבודה בשטחים שמחוץ לכביש
 . בודדים וכל רכוש ציבורי אחר

מכל אישורים  גילהש באחריות וחובת הקבלן. חלק מהקווים יבוצעו בסמוך לעמודי טלפון או חשמל קיימים
 .לתשתיות אחרותהחשמל בזמן בצוע החפירה בסמוך ' כולל הזמנת פקוח מבזק או חבגורם רלוונטי 

י "שבוצעה באחריות הקבלן עד למסירה סופית וקבלתה ע הניקוז מערכתבמשך כל שלבי הביניים תהיה 
 .או כל גורם רלוונטי אחר/ העירייה ונציגי 

 
 מסירת העבודות

עבודות תיעשה בנוסף בנוסף על האמור בהסכם ובלי לגרוע בהוראות ההסכם והמפרט המיוחד מסירת ה
המערכת / למזמין ולרשויות גם באופן מיוחד וספציפי לחברת הגיחון על כל דרישותיה לצורך קבלת העבודה 

 . פ הנחיות חברת הגיחון מעת לעת"הגיחון ועחברת פ הוראות המפרט הכללי של "שבוצעה ע
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 מפרט ותנאים מיוחדים ניקוזביוב ועבודות 
 

 תיאור העבודה
קווים ראשיים , מ "ס 150מ ועד לקטרים של "ס 40ביצוע קווי תיעול בקטרים של יעול כוללות עבודות הת

 וכל הקשור לעבודות הניקוז גשם-קולטנים למי, הסתעפויות, ספחים, תאי בקורתלרבות וקווים משניים 
 .לרבות אביזריהם

               

 עבודות עפר
 :לעיל ובנוסף, "עבודות עפר"בפרק  פ הוראות המפרט המיוחד"עבודות עפר יבוצעו ע

 
 מדידת תווי החפירה

, וי מדידהוכגון ק, את הצירים אליהם קשור התכנון -באמצעות מודד מוסמך  -על הקבלן לסמן על חשבונו 
ום התאים וההסתעפויות ולסמן את התווי ומק', גבולות מגרשים וכו, אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים

' כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו נק. ולהציגם לאישור לפני הביצוע, זמיןות המולהנחיניות בהתאם לתכ
עזר למדידת הרומים ' אשר תשמשנה כנק', מ  200קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך התווי כל 

 .המוחלטים
בין  נורות ובמקרה שיתקבל הפרשיוי הצולפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך ק

שיבקר  למזמיןעליו להודיע על כך מיד , זמיןי המ"כפי שנמסרו לו ע, המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים
נורות  יל ישמשו בסיס חישוב עומק הצ"השרטוטים המבוקרים כנ. את המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט

 . לצרכי תשלום
 .זמיןי המ"ידרש עין ויחדשם בכל עת שמויהמדידה והס, הקבע' במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק

 
 טיב הקרקע

רואים את הקבלן כאילו . מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע
ובסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע , סיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלעידוחי ניערך ק

 .לא תובאנה בחשבון', חציבה בסלע וכד, הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים שום תביעות נוספות. הקיימים
 

 י לצורך בצוע העבודהאהכשרת התוו
כולל פנוי התוואי ממכשולים , נורות והתקנת התאיםיים של העבודה להנחת הצאעל הקבלן להכשיר את התוו

שור התוואי על מנת יוי) 'וכדריהוט רחוב , עצים, שיחים, צמחיה, פרוק גדרות, פסולת, שבר, ערמות עפר(
 .זמיןאו בידיים בהתאם לאישור המ/לאפשר עבודה במכונות ו

 
 חיזוק דפנות החפירה

זוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה במקום ובהתאם יי ח"הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע
י "בורי שיגרם עילרכוש פרטי או צהקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים , להוראות משרד העבודה

זוק לא מספיק או עשוי מחמרים לא מתאימים או יח, אחור בהתקנתם, זוקיםיאו חוסר ח/מפולת בגלל העדר ו
זוקים או בשל כל סיבה אחרת יי פרוק בלתי נכון של הח"ע, י העמקה יתרה של החפירה"ע, בשיטה לא נכונה

 .שתגרום למפולת או שקיעת קרקע
היחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת הדיפון והחיזוק דפנות החפירה לא ישולמו בנפרד וכלולים כל עבודות 

 .לרבות שימוש ביועץ מומחה מטעמו, השונות בכתב הכמויות
 

 גדור ותאורה בלילות
שעות הלילה בצורה ל תאורה, ללא תשלום נוסף, תקיןדרש ייובמקום שי, הקבלן יגדר או יחסום את החפירות

הנזקים לכל , ויהיה אחראי, בורייהציבור בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או צהמבטיחה את 
 . שיגרמו עקב אי מלוי הוראה זו

היחידות השונות בכתב  הקבלן ובמחיריבהצעת כל העבודות והאביזרים לצורך בטיחות האתר כלולים 
 .בכמויות ולא ישלמו בנפרד

 
 קיון וחופש התנועהישמירת נ

י "למקום מאושר ע  או לפנות את החומר החפור/ ו ואת חומרי העבודה חפורבלן לאחסן את החומר העל הק
ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב הרשויות 
 . שאר חופשיתית' כניסות לבתים וכו, מפעלים, חנויות, הגישה לברזי שריפה. בכבישים
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 . למעבר הולכי רגל, עם משענות דרושגשרי פלדה ברוחב  ,הקבלן מעל לחפירות תקיןי ,דרשימקום שיכל ב
היחידות השונות בכתב הכמויות  הקבלן ובמחיריבהצעת יזרים לצורך בטיחות האתר כלולים כל עבודות והאב

 .ולא ישולמו בנפרד
 

 הגנת החפירות בפני מים והרחקתם
מים עוקף לנגר ה תוואיהקבלן  תקיןי, ותחסם עקב ביצוע העבודייימת מים לזר הטבעי השיפועבמקום ש

את כל הדרוש למניעת נזקים בגלל , על חשבונו , כמו כן יעשה הקבלן, טפונותיבצורה שתבטיח בפני ש
או נמצא , לחלק העבודה העשוי כבר, י מי גשמים או מים מכל מקור שהוא"ע, נורות יצוץ ציפ, טפונותיש

, במקרה שהמים יחדרו לתעלות החפורות. י אי מלוי הוראה זו"יתקן על חשבונו כל נזק שיגרם עו, בביצוע
לחלקי העבודה , י הקבלן על חשבונו באופן שלא יגרם שום נזק לרכוש ציבורי או פרטי"יורחקו המים ע

רישת ן בחול או כורכר לפי דאי מלו"הגמורים או הנמצאים בביצוע וייצב את תחתית התעלות מחדש ע
 .המהנדס

ים בכל מקרה של חדירת מים ובוץ וקוי של הקוינורות המונחים ויבצע שטיפה וניהקבלן יאטום את קצות הצ
 .על חשבונווים ואל הק

 
 חפירה סמוך למבנים

ידפן הקבלן את , מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים, בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים
יחפור , ל בהבטחה מלאה"המתקנים והעמודים הנ, יתמוך ויבטיח את המבנים, ון מיוחדפידפנות החפירה בד

פון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן יהחפירה והד. ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך, בידיים
 ).י עמוד חשמל"חפירה ע-החשמל' לדוגמא חב(

היחידות השונות בכתב הכמויות  הקבלן ובמחירי בהצעתמובהר בזאת כי כל הכרוך בדיפון החפירות כלול 
 .לרבות שימוש ביועץ מומחה מטעמו, ולא ישולמו בנפרד

 

 קרקעיים-מים תת

דוחי ירואים את הקבלן כאילו עשה ק, קרקעיים מכל מקור שהוא-עבודה במים תת מחירי היחידות כוללים
. ל"ובסס את הצעתו בהתאם לממצאים הנ, קרקעיים-ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התת, סיוןינ

, מצעי חצץ, כולל שאיבות, לבצוע העבודה ביבש זמיןי המ"על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע
קרקעיים -שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי העבודה המיוחדים במים תת. 'וכו, פון מיוחדיד, קוזינורות ניצ
 .הבחשבון ולא תשולמנ תבואנהלא  -
 

 אחסון האדמה החפורה
קיון וחופש יבאופן שישמרו התנאים הנדרשים לשמירת נ שטחב אם החומר החפור אינו יכול להיות מאוחסן

לצרכי  החומר הדרושיוביל הקבלן את , או חוסר מקום, זמיןדרישות המ, או בגלל דרישות המשטרה, התנועה
מובהר בזאת  .בעת הצורך לוייבחזרה לצרכי המתה י המזמין ויוביל או"למקום אחסנה מאושר ע, מלוי חוזר

/ כי על הקבלן לקחת בחשבון בשיקול הצעתו כי ייתכן ולא יתאפשר לו לאחסן בשטח ציוד וחומרים וחומרי
 .עודפי מילוי ויידרש לאחסן את החומר החפור ולהובילו הלוך ושוב

כלול במחירי היחידה השונים שבכתב או פינויו / מובהר בזאת כי כל האמור לעיל בעניין אחסון החומר ו
 .הכמויות ולא ישולם בנפרד

 
 הרחקה פינוי וסילוק של החומר החפור

ת אגרות לרבוי הרשויות "יפונו ויסולקו למקום שפיכה מאושר עהשבר והפסולת  ,החומר החפורכל עודפי 
 .לויהנובעים מהחלפת חומר המי חפירהל כולל גם עודפי "הנ, ללא הגבלות מרחקוהיטלים 

 .היחידות השונות של כתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת ל כלול "הנ
 

 הסדרת תעלות קיימות
על הקבלן , עקב בצוע העבודה) או נחצית על ידו ניקוזסמוכה לתוואי ה(בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת 

שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת  להבטיח במהלך העבודה, להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה
וכן על הקבלן להביא בחשבון את כל הקשיים והסדורים שידרשו עקב זרימת מים מכל מקור שהוא , המים

 .ובשטח העבודה בתעלה
 
 
 



 

 219 

 ה"כלי צמשימוש ב
 . זמיןטעון אשור המ) חפירה ומלוי(לצורך עבודות העפר  ה"כלי צמהשימוש ב
 :ינה משחררת את הקבלן מלשאת באחריות מלאה עבורא ה"כלי צמלעבודה ב זמיןאשור המ

 
, או על קרקעיים/ו) ידועים הידועים מראש ואלה שאינם(קרקעיים -כל הפגיעות במתקנים תת •

 .היו נפגעים לו העבודה בוצעה בידייםשלא 
 .ה"בכלי צמקרקעיים והעברתם כדי לאפשר עבודה -עבור גלוי המתקנים התת •

 
י הרשות הנוגעת בדבר ועל חשבון "יעשו ע ה"כלי צמבודה בים כדי לאפשר עתיקון הנזקים והעברת המתקנ

  .י הקבלן ועל חשבונו"או ע, הקבלן
 

 .בלבד עם גלגלים פניאומטים ה"כלי צמכאשר העבודה תבוצע ברחובות סלולים יורשה הקבלן להשתמש ב
 .ם רלוונטי אחראו כל גור/או העירייה ו/ה זחליים טעון אישור המזמין ו"כל שימוש בכלי צמ

 
 ועבודה בסמוך להם, קרקעיים-נורות ומתקנים תתיהצטלבות עם צ

המידע את כל , לפני התחלת העבודהמחברות התשתית העירייה וכל גורם אחר על הקבלן מוטלת החובה לקבל 
ר אזו/ בשטח ) 'יזיה בכבלים וכווטלו, עולית, ביוב, דלק, טלפון, חשמל, מים(קרקעיים -מתקנים תתלגבי 

שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן בצוע מטעם חברת התשתית פקח מעבודתו ומחובתו ואחריותו להזמין 
 . קרקעי או בהצטלבות עמו-העבודה בסמוך למתקן התת

ל יהיה על "הנ פקחמהתשלום בעד ה(ל "כנ מפקחקרקעי ללא נוכחות -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת
 ה להודעה ולזימון המפקח הינה באחריות ועל חשבון הקבלן וכלולהמזמין אולם האחריות המלאחשבון ה

 ).מוקדמותפרק הב כאמור, היחידות ולא תשולם בנפרד בהצעתו ובמחירי 
לרבות יבצע הקבלן חפירות גשוש , או בהצטלבות איתו, קרקעי-בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת

ידפן את , בד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקןיעבוד בידיים בל, בידיים לגלוי המתקןחפירות גישוש 
 .התשתיתמטעם  פקחמקרקעי בהתאם להוראות ה-ויתמוך את המתקן התת, פון מיוחדיהחפירה בד

אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים  חברת התשתיתמטעם  פקחמנוכחות ה מובהר בזאת כי
 .קרקעי-הישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן התת

היחידות השונות  הקבלן ובמחיריבהצעת ש לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה עבור הדיפון וחפירות הגישו
 .שבכתב הכמויות

 
 אורטיירוחב החפירה הת

 
 30של  נור בתוספתילפי הקוטר החיצוני של הצ, עם דפנות ורטיקליותבלבד  תאורטייתהחפירה יחושב רוחב 

 .יםהטיפוסי כיםבהתאם לקוטרו כפי שמופיע בתכניות ובחת ,נורימ לכל צד של הצ"ס 70 עד
 

הכמויות של עבודות העפר והמילוי וכן של אלמנטי פיתוח אחרים ככל  ל יחושבו"הנאורטי ילפי הרוחב הת
 .שיהיו

 
או מכל ,  פוןילצרכי ד, י הקבלן לנוחיות העבודה"ל שתעשה ע"אורטי הנירוחב התל מעברהרחבת החפירה 

לצרכי , ל"לקח בחשבון בחשוב הכמויות הנילא תובכל מקרה , זמיןעשה רק לפי אשור המת, סיבה שהיא
 . תשלום

 
אורטי של יהמבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב הת, נון יהג, הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים

 . ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת החומרים, החפירה
 

 .אורטייחב החפירה מהרוחב התבכל מקרה לא יקטן רו
 

 עומק החפירה
, וחוץ ממקרים שיצוין אחרת בכתב הכמויות) שווה ערך לחול דיונות(חוץ ממקרה של חפירה בחול צהוב נקי 

תיושר ותוחלק בעבודת ידיים , תחתית החפירה תהודק, נורימ מתחת הצ"ס 20תעשה החפירה עד לעומק של 
 .הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה, יםוכל האבנ, פועים הדרושיםיבהתאם לש

בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה המיותרת בחול נקי או 
 . בהתאם להוראות המזמין ויהדק אותו כמפורט להלן', בחומר מצע מסוג א

 .ו חומר שאינו מאושרלא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת בחומר חפור א
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 לוי התעלות והחפירותימ
קולטני מי גשם ימלא הקבלן /עם קבלת אישור המזמין על תקינות הנחת הצנרת הקמת תאי ביקורת ובריכות 

 .או כפי ההנחיות בתכניות/ י המזמין ו"את החפירה בחומר המילוי שאושר ע
 .הניקוז קו/ חומר המילוי החוזר יפורט בפרט הטיפוסי ביצוע הצינור 

מילוי התעלה בחומר מילוי מקומי טעון אישור מקדמי של המזמין ובדיקות מעבדה לאיפיון החומר ואופן 
 .השימוש בו

החומר הקיים כאשר הוא במיטב יאושר לקבלן למלא את התעלות בחומר מקומי יבוצע המילוי בכל מקרה ש
 ).החומר החפורפוי יש נדריגם אם י( ' חומרים אורגנים וכו, פסולת, שבר, אבניםנקי מ

 
י "יב החומר עפכאשר על הקבלן להמציא תעודת מעבדה מוסמכת לט. נורות ייעטפו בחול דיונות נקייכל הצ

מחירו של . מ מעל גב הצינור לכל רוחב התעלה החפורה"ס 30 עטיפת החול תהיה עד . הנחיות יועץ הקרקע
  .ולא ישולם בנפרד החול כלול במחירי הנחת הצינורות

 .מ מסביב לצינור"ס 30תהיה וכלולה במחיר היחידה של הצינור  ת החולעטיפ
 .פ הפרט הטיפוסי"ע, בנפרד ישולםל "חול נוסף על הנכל 

 
 הידוק המילוי

) ניים והרטבה במיםאי מהדקי יד מכ"עי מכבש לרבות "בכבישה ע(הקבלן יהדק בהידוק מבוקר את המילוי 
 .הטיפוסי יועץ הקרקע כמפורט בפרט פ הנחיות"ע

או בסמוך לרצופים ) כאשר התכניות הן על רקע רצופים מתוכננים(מתחת לרצופים קיימים או מתוכננים 
עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת , מ"ס 20הקבלן יהדק את המילוי בשכבות של . קיימים או מתוכננים

לכל השקיעות שתהיינה  הקבלן יהיה אחראי. ללא כל תשלום נוסף, "אשו-מודיפייד"לפי  98%צפיפות של 
ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל , במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה

  .י מעבדה מוסמכת"בדיקות הצפיפות תעשנה ע, עקב השקיעות האלה
 

 החלפת המילוי
שמעל החול שסביב  לויייחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המ זמיןמהאו /תכנית ובהתאם להוראות ה

 . 'אאו חומר מצע מסוג , נורות או חלק ממנו בחול דיונות נקי יהצ
או  תחתית מבנה הכביש הקיים או תחתית מבנה הכביש המתוכנן( זמיןי המ"לוי המוחלף יקבע עיגובה פני המ

כל עודפי דוקו והרחקת יה', אלוי יכלול הספקת חול או חומר מצע מסוג ימחיר החלפת המ). קו קרקע קיים
 .כמפורט לעיל החומר החפור
הגובה והאורך , אורטי ויהיה המכפלה של הרוחבילוי המוחלף לצרכי תשלום יעשה באופן תיחשוב נפח המ

לוי המוחלף יהגובה יהיה גובה המ. אורטי בהתאם למפורט לעיליהרוחב יהיה הרוחב הת: המפורטים להלן
 . לוי המוחלףיואורך יהיה אורך המ

פ ההנחיות "וע כמפורט לעילהמילוי המוחלף יהודק . תא/ צינורשוב נפרד לנפח המילוי שסביב הלא יעשה חי
 ."עבודות עפר"בפרק 
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 עוליי תוקו
 

 עולינורות התיסוגי צ
נורות יסופקו עם יהצ). 2010מאי (החדש  27י "נורות בטון אטומים עם מחבר גומי לפי תיעול יהיו מציי התוקו

. י הנדרש בתכניות"עפ –נורות בקווים הראשיים יחוזק הצ). בנקבה(ים בפעמון אטמים אינטגרליים מובנ
נורות הבטון יתאימו לאחד יהאטמים המסופקים עם צ. 5ורות בטון ממין דרג ניהסתעפויות לקולטנים יהיו מצ

 .ASTMC443או  DIN-4060: התקנים הבינלאומיים לאטמי צנרת
 

 נורותיבדיקת הצ
עמדו בבחינת , נורות מסוג שסופק לעבודהיתעודה מוסמכת שהצ מזמיןהקבלן ל ימציא זמיןלפי דרישת המ

נורות שסופקו לעבודה הם מאותה ישהצ זמיןויספק הוכחות כדי הנחת דעתו של המ, הלחץ החיצוני כנדרש
 .חסות הבדיקותיתוצרת שאליה מתי

נורות על ימשלוח הצ( העבודה לבדיקות נוספות שטחנורות מימשאיר לעצמו את הזכות לשלוח צ זמיןהמ
, מושיאת כל המשלוח לש זמיןיפסול המ, במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת). חשבון הקבלן

 .כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות, י בדיקות נוספות"אלא אם כן יוכיח הקבלן ע
, ל"שאינו מתאים לתנאים הננור ימוש כל צישת שיסופקו למקום העבודה ויפסול לנורוייבדוק את הצ זמיןהמ

משחררת את הקבלן  זמיןי המ"אין הבדיקה המוקדמת ע. נורות הפסולים מידיוהקבלן ירחיק את הצ
 .הסכםתקופת האחריות לפי הבמשך העבודה וב ,נורות והפגמים שיתגלו בהם תוךימאחריות לטיב הצ

 
 נורותיהנחת קוי הצ

אחרי , אחת-נורות בין שני תאי בקורת סמוכים בבתיקו ציונח ויבוקר , פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת
נורות יונחו בתעלה על מצע יהצ. נורות יחוברו אל קירות התאיםיקורת והצישיבוצע החלק התחתון של תא הב

י הרבצה "נורות ומעליהם יהודק במהדקי יד ועיהחול בצידי הצ. שיהודק כמפורט לעיל, מ"ס 20חול בעובי של 
נורות יהצ. פוע הנדרשיובהתאמה גמורה לש, יגעו אחד בשני בקו ישר םשקצוותיהונחו באופן נורות ייהצ. במים
ה של הקו במישורים ילא תורשה כל סטי. נור אחד עם תחתית ישרה וחלקהיה צישכל קו יה, מו באופןיותא

 . פקיוהאנכי והא
י מדידת כל "עבכל מקרה י מראות ו"נורות עיהביקורת תעשה בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו לתוך הצ

 .ואישורו נור באמצעות המודד מטעם הקבלןינור וציצ
 

 גבהי הצנורות
 . נורותיחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות שבשרטוטים מתיימפלס גובה הצ

 .ל"לא תותר כל סטיה מהגבהים הנ
 

 חתוך צנורות
נורות שנחתכו במקום יבחלקי צ לא יורשה הקבלן להשתמש, קורתינורות עם תא הביפרט למקום חבור הצ

ומקום החיתוך יתוקן , נורות יחתכויהצ. יעשה אך ורק בעזרת משור) ל"כנ. ב.בחבור לת(נור יחתוך הצ. העבודה
 .נורותיבהתאם להנחיות יצרן הצ

 
 זמיןי המ" בדיקת הקוים ע

 זמיןי המ"הקו עבדק יי, קורת שבמעלה ובמורד הקויבורו לשני תאי הבילאחר הנחת הקו על מצע החול וח
 .ע הדרוש לרבות מידות ואישור המודד בהתאם לנדרש לעילידלאחר שמסר הקבלן את כל המ

בעבור בדיקת הלחץ יסתום הקבלן את ). במעלה' מ 2.5בגובה עד (י לחץ מים "בדק עינורות תיאטימות של קו צ
לאחר סיום הבדיקה . ו המיםזליויבצע מחדש כל חבור שדרכו י) 'כניסה לתא וכו, ההסתעפויות(כל הפתחים 

 זמיןלאחר אשורו של המ. זמיןנור הנבדק בהתאם להוראות המיאת המים מהצ, ירחיק הקבלן על חשבונו
מ מעל "ס 30ימלא הקבלן את התעלה בחול נקי לכל רוחבה עד לגובה של , ורשום הקו בפנקס העבודה

 ."עבודות עפר"אות המפרט בפרק פ הור"במילוי עשיהודק כמפורט לעיל ואת יתר התעלה , נורותיהצ
היחידות השונות  הקבלן ובמחיריבהצעת מובהר בזאת כי הבדיקה על כל תכולת וההכנות לקראתה כלולה 

 .שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד
 

 1205.6י "בדיקת אטימות המערכת לפי ת
, )ין שתי שוחות בקרהקטע הקו מוגדר כקטע ב(נורות ילאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצ

בפקקים זמניים אשר בגופם , ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה
בנקודה , מעל גב הצינור' מ 2.50נור יוגבה עד יהצ, ברז בפקק התחתון וברז עם צינור בפקק העליון, מותקן ברז

יוחל , עגון הפקקים/לאחר האטימה. נוריקטע צהקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה ו. הגבוהה
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המים ימולאו . ויר הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליוןולוי הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האיבמ
 . שעה אחת לפחות-שארו במערכת לימעל גב הצינור העליון וי' מ 2.50כך שיגיעו עד לגובה 

י "יקבע אופן התיקון ע, במידת הצורך. בדיקה מתאימותעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות היבהתי
 . נורותישרות השדה של יצרן הצ

 .היחידות שבכתב הכמויות הקבלן ובמחיריבהצעת כלולה  התמורה לעילד ורל לא ישולם לקבלן בנפ"עבור הנ
  
 

 נורות בבטוןיעטיפת הצ
י "הקבלן במידה  ויידרש לכך עיעטוף , נורות מתחת למבנים או כביש בעומק נמוךיבמקרה של הנחת הצ

 .העטיפה תעשה בהתאם לשרטוט. נור בבטון במקום עטיפת חוליאת הצ, ותמורת תשלום  זמיןהמ
 .118י "לפי ת  20 -ביהיה מסוג הבטון 

 
 קורתינורות אל תאי הביחבורי הצ

. ת לתוך התאנורויבאופן שלאחר בצוע הטיח לא יבלטו הצ, נורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התאיהצ
נור יאורך צ, נוריסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר ראש בטון משופע סביב הצינור ייבין הקיר והצהרווח 

, נור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הבקורתיהמשך ציר האורך של הצ, מ לפחות"ס 60החבור יהיה 
 .הוראה מפורשת לעשות אחרת זמיןי המ"נתן עיאלא אם ת

אטם גומי או  "פורשדה"או דגם " איטוביב"יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם יקוז הנצנורות 
 .ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים מובנה

 .היחידות שבכתב הכמויות הקבלן ובמחיריבהצעת כלולה  התמורה לעילד ורל לא ישולם לקבלן בנפ"עבור הנ
 

 תנורויתכולת המחירים לקווי צ
, חפירה וחציבה, יאהכשרת התוו: נורות יכלולינורות ישולמו לפי מטר אורך ומחיר מטר אורך ציקווי הצ

זורו בתחתית התעלה וסביב יאספקת חול נקי ופ, פון מלא דפנות החפירהיד, קרקעיים-עבודה במים תת
 . וכל המפורט לעיל רהחומר החפוהרחקת , דוקוימלוי וה, בדיקת לחץ, נורות והנחתםיהספקת הצ, נורותיהצ

היחידות  הקבלן ובמחיריבהצעת מובהר בזאת כי כל האמור לעיל לביצוע העבודה על כל תכולתה כלולים 
 .לביצוע קו הניקוז ולא ישולמו בנפרד

 
 נורות לצרכי תשלוםימדידת אורך קווי צ

הצדדים הפנימיים של  נורות לאחר הנחתם ביןינורות לצרכי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצימדידת אורך הצ
אורך ). לקח בחשבוןיקורת לא תיהמידה הפנימית של תאי הב(נורות יקורת אליהם יחוברו הציקירות תאי הב

ובמקרה שלא יבוצע תא בקורת בחצר עד לקצה , ל"מדד נטו כניי, הסתעפויות הביוב מתאי בקורת לחצרות
 .ההסתעפות

 
 נורות לצרכי תשלוםימדידת עומק קווי הצ

עומק . נורותיאו הכביש הקיימים עד לתחתית הפנימית של הצ קרקע הקיימתהצנורות ימדד החל מפני העומק 
נור ביציאה מתא ישיהיה הממוצע בין עומק הצ, כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו

ים שונים של לקחו בחשבון עומקיולא י, קורת שבמורדינור שבכניסה לתא הביקורת שבמעלה ועומק הציהב
 :לדוגמא. ל"הקו בין שני תאי הבקורת הנ

 .'מ 2.10עומק הצנור ביציאה מתא הבקורת שבמעלה 
 .'מ 1.80עומק הצנור בכניסה לתא הבקורת שבמורד 

 .'מ 2.25עד ' מ 1.76 -כלומר לצרכי תשלום יחשב כל הקו כקו שעומקו מ. 'מ 1.95עומק הקו הממוצע 
 .ל"עשה החשוב כנבמקרה של הסתעפות ביוב לחצר י

 
 .לעומקים משתנים –' וכו למבנים, חציבה לתעלות/בסעיפי כתב הכמויות מתוארת חפירה, בנוסף

תהיה המדידה לצורכי תשלום במדידה אחת ויחידה מפני הקרקע ועד לעומק , כי בכל מקרה, מובהר בזאת
כ מעומק מסוים "מסוים ואחועד עומק  0ולא תהיה הפרדת המדידה ותשלום לקבוצות מעומק , הסופי הדרוש

 .ואילך
 

ועד לעומק  קיימת עבור עומק החפירה של התעלה מפני הקרקע, התשלום יהיה לפי סעיף אחד ויחיד בלבד
 .הנדרש
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אך מפני הקרקע ועד , ל"כנ: "התשלום יהיה לפי סעיף יחיד של', מ 2.50אם לדוגמא נחפרה תעלה לעומק של 
' מ 2.0עד , של תשלום עד עומק מסוים למשל, ופן לא יהיה תשלום מחולקובשום פנים וא"' מ 2.01-3.0לעומק 

 .כאמור לעיל אך ורק תשלום יחידאלא ישולם  –' מ 2.0-3.0כ תשלום נוסף לעומק "ואח
 

 .דות תאי בקורת ובריכות מי גשםימ
 . כות יתאימו במידותיהם לשרטוטיםיקורת והבריתאי הב

 .חסות למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיחייהמידות הנקובות ברשימת הכמויות מת
 

 תאי בקורת טרומיים 
 :תאים טרומיים יבוצעו כדלהלן

איטום . 658י "הקירות יהיו מחוליות גליליים טרומיים לפי ת. בחלק התחתון של התא תותקן תחתית טרומית
יעשה חיבור , ית טרומיתבתחת". איטופלסט"בין החוליות לבין עצמן ולתחתית יעשה בעזרת אטם אלסטי דגם 

 או אטם גומי מובנה ע"או ש stop-waterבעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם לתא . )מכל סוג(הניקוז נורות יצ
 .ר קידוח פתח עגול מדויק בקוטר מתאים"ולצורך זה יוזמן בביח  )כלול במחיר התא(

 .אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות, מ"ס φ  60פתח המכסה יהיה 
הקבלן בהצעת כי ההכנות למחברים ולחדירת צנרת לרבות המחברים וכל האמור לעיל כלולים  מובהר בזאת

 .היחידה לתאי ביקורת ולא ישולמו בנפרד ובמחירי
 

 קולטנים -מי גשם 
מחירי היחידות להתקנת הבריכות יכללו התאמת . ל ובהתאם לשרטוטים"בריכות מי גשם תותקנה כנ

ת יי קבלן הכבישים או דחי"עם פני הכביש ואבני השפה לאחר ביצועם ע הרשתות ואבני השפה מברזל יציקה
כולל סתימה זמנית של קצות ההסתעפויות ופתיחתן לאחר התקנת , ביצוע הבריכות בתאום עם עבודות הכביש

 .הבריכות
או  15ב "מסוג י 67י "היצקת תהיה בהתאם לת. אבני השפה והרשתות לבריכות מי הגשם יהיו מברזל יציקה

 .  מעולה מזה
 . ג"ק 100 -טון ובמשקל כ 40עם ציר לעומס " אביב-תל"רשת ניקוז מלבנית עם מסגרת תהיה מדגם 

פתח אנכי מיצקת בצורת אבן שפה יהיה עם . לא יתקבלו רשתות ניקוז בעובי מוקטן עם חיזוקי ברגים לנעילה
תקן פתח אנכי מיצקת בצורת אבן שפה לאי התנועה יו. ג"ק 30-ובמשקל כ" אביב"תושבת ועוגנים בדופן מדגם 

 .בהתאם למסומן בתכנית, רגילה בתוך מגרעת. ש.ג או א"ק 35 -משופעת ובמשקל כ
 

 שלבי ירידה
מ "ס -55שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ. יותקנו שלבי ירידה' מ 1.20קורת שעמקם עולה על יבתאי הב

 .שולמו בנפרדל כלול במחירי היחידה לתאים ולא י"הנ .מפני המכסה
 

 עבוד הרצפה
חוזק הבטון  -בוד יעשה מבטון רזה יהע. זמיןקורת תעובד עבוד סניטרי בהתאם להוראות המירצפת תאי הב

בטון מוכן  3מ-ג צמנט ל"ק 180עם , חצץ 65%, חול 35%וההרכב המוצע , ר"סמ/ג"ק 100יום יהיה  28לאחר 
נור ימקוטר הצ 2/3עומק התעלה יהיה לפחות . ט לעילפני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפור). 1:3:6(

ל כלול במחירי "הנ .בודילפחות בכוון אל תעלת הע 20%בוד יהיו יפועי הכנפיים של העיוש, המתחבר אליה
 .היחידה לתאים ולא ישולם בנפרד

 
 

 גשם והמדידה לצורכי תשלום-תכולת המחירים של קולטני מי
גשם עם -עומק בריכות מי). לאחר הטיח(בהתאם למידותיהם הפנימיות גשם ישולמו לפי קומפלט -בריכות מי

-ועומק בריכות מי, תאים צמודים יימדד מפני המכסה שמעל התא ועד לתחתית הפנימית של צינור המוצא
, גשם ללא תאים צמודים יימדד מפני הפתח האופקי מברזל יציקה עד לתחתית הפנימית של צינור המוצא

 .ל"כנ תכולת המחירים תהיה
 

 קורת והמדידה לצרכי תשלוםיתכולת המחירים של תאי הב
מדד מפני יועומקם שי) לאחר הטיח(דותיהם הפנימיות יקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם למיתאי הב

-עבודה במים תת, מחיר התאים יכלול חפירה וחציבה. נור המוצא מהתאיהמכסה ועד לתחתית הפנימית של צ
או אספקת חוליות , 30 -יציקת כל חלקי התא מבטון ב, אספקת ברזל זיון וקביעתו, המצע בטון רז, קרקעיים

התקנה בתחתית טרומית מחבר , כולל קונוס או תקרות בטון טרום, בטון טרום ותחתית טרומית והתקנתם
השארת , הספקת שלבי ירידה וקביעתם, או אטם גומי מובנה "פורשדה"או דגם " איטוביב"ד דגם שוחה מיוח



 

 224 

טיוח כל , עבוד הרצפה, בבטון) מבחוץ(נורות בחבור אל התא יעטיפת הצ, טומםינורות ואיפתחים בשביל הצ
סביב  CLSMאו מילוי ב /ו דוקוימלוי סביב התא וה, )טיח זכוכית(המשטחים הפנימיים של התא בטיח צמנט 

 .וכל המפורט לעיל, וסילוק החומר החפורהרחקת , )ישולם בנפרד CLSM(התא 
 

 קורתימעל לתאי הב יםסמכ
 . 489י "קורת יהיו מברזל יציקה ויתאימו בתכונותיהם לנדרש בתיהמכסים מעל לתאי הב

ברחובות העשויים אבן משתלבת יותקנו מכסים עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי אספלט ובשטחים פתוחים 
 . עם מסגרת עגולה  יםיותקנו מכס

פ סוג "ע(סימון הקוטר והעומס , סופקו עם הטבעת סמל העירהמכסים י. מ"ס φ 60המכסים יהיו עגולים 
כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן ימציא ). ביוב או תיעול, מים(ותיאור הייעוד ) המכסה

 .שנים 10אחריות היצרן למכסים למשך 
מ לפי מצב בשטח "ס 30מ עד "ס 10 -מ ובגובה מ"ס 30בעובי   40 -המכסים יורכבו עם צווארון בטון מזוין ב

 .יצוק באתר מסביב
  .המכסה עם סמל העיר וייעוד התא טעון אישור מקדמי של המזמין לפני אישור

 .סעיף מתאים בכתב הכמויותישולם לקבלן ב ,כאמור לעיל,בעד אספקת המכסים והתקנתם
 

 מכסיםתאים והתאמת 
 . תהינה כל מדרגות ביניהם המכסים יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא

יכללו , בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת האחריות שבחוזה
התקנה באופן זמני עם מריחת בטון רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הרצוף , מחירי התקנת המכסים

ל לאחר התקנת הכביש והרצופים או התשתית כולל "המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת בטון מזוין כנ
. ותיקון הטיח והעיבוד, הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף

בתאים בעלי תקרה שטוחה יותקן המכסה מעל . מ"ס 30גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 
 .סביב המכסהכך שתתאפשר השלמת הריצוף מעל התקרה , התקרה

לולה במחיר התא ולא כ בפעם הראשונה לשלב הפיתוח הקיים לאותו השלב , כאמור ,התאמת המכסה
 .התאמות נוספות לאחר מכן ישולמו בנפרד בסעיף ייעודי לכך. פרדתשולם בנ

 "מכסי תאיםתאים והתאמת "במפרט המיוחד לעיל בסעיף  51ראה הוראות נוספות בפרק 
 

 ל קו ניקוז קיים בניית שוחת ביקורת ע
כולל מרווחי , העבודה כוללת חפירה זהירה סביב הצינור במקום בו ייבנה התא עד לגילויו המלא של הצינור

 .ובנית התא בהתאם לסעיפים המתאימים במפרט מיוחד זה, עבודה
רט בהתאם לדרישות מפ  CLSM או/ו בשכבות מהודקות' מילוי חוזר של החפירה במצע סוג את העבודה כולל

 .הגיחון ותיקון מבנה המיסעה בהתאם לקיים
 .פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר העבודה כוללת

CLSM או מצעים ישולם בנפרד. 
 

 חבור צנורות לתא בקורת קיים
חפירה בידיים לגלוי : והמחיר יכלול בסעיף בכתב הכמויותקיים יקבל הקבלן תשלום . ב.בעד חבור צינור לת

, שנוי העיבוד, אטום צינור המוצא הקיים באם יידרש, הרכבת הצינור ואטום הפתח, פתח עשיית, התא הקיים
וכל הסדורים שידרשו להתגברות על הקשיים בגלל זרימת מים ושפכים בתא , הרחקת השבר, תיקון הטיח

 .הקיים
ולצורך זה " דהפורש"או דגם " איטוביב"יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם . סי.וי.צינורות פי

 .יוסדר פתח עגול מדוייק בקוטר מתאים
 

 ם קיימיםהתקנת תאים על קוי
חפירה בידיים לגלוי : תשולם תוספת למחירי התאים שתכלול, בעד התקנת תאים על קוים פעילים קיימים

וכל הרחקת השבר , )בתוך התא(פרוק הצינור הקיים , התקנת התא המוצע סביב הצינור הקיים, הצינור הקיים
 .הסדורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל מקור שהוא בצינור הקיים

 
 התקנת תאים לפני הנחת הקו

נורות יעוגנו בקירות יבאופן שהצ, ויםויותקנו לפני הנחת הק, לפחות' מ 1.0ובה ות עד לגרצפות התאים והקיר
 .התאים ויאטמו מבחוץ ומבפנים
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 המערכת בדיקת אטימות
, )קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי שוחות בקרה(לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות 

בפקקים זמניים אשר בגופם , ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי הבקרה
מעל גב הצינור וזאת ' מ 1.80ד הצינור יוגבה ע, ברז בפקק התחתון וברז עם צינור בפקק העליון, מותקן ברז

הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה . בנקודה הנמוכה', מ 5 -בתנאי שלא נוצר עומד מים של יותר מ
יוחל במילוי הקו , עגון הפקקים/לאחר האטימה. או תא בקרה עם קטע צינור וקולטן מי גשם/וקטע צינור ו

המים ימולאו כך שיגיעו . צא מהצינור המחובר לפקק העליוןבמים מהנקודה הנמוכה כאשר האוויר הכלוא יו
 . שעות לספיגה 24 -מעל גב הצינור העליון ויישארו במערכת ל' מ 1.8עד לגובה 

 1מעל גב הצינור העליון ומודדים ירידת מים במשך ' מ 1.8שעות יש למלא את המים החסרים לגובה  24לאחר 
 .לכל קילומטר קו לכל אינטש של קוטר פנימישעה /ליטר 30בבדיקה מותר להפסיד . שעה

ניתן לבצע בדיקה , )שעות 24(במקרים מיוחדים בלבד בהם לא ניתן להשאיר את קטע הקו הגלוי לזמן ארוך 
ערך מדידה יימולא הקו מילוי חוזר עד לגובה הבדיקה ות, אחתלאחר מילוי הקו והמתנה של שעה . מקוצרת
 כמות ירידת המים תהיה, יש לקחת בחשבון שבבדיקה זו. ירידת המים של כמות) נוספת(שעה  1/2 -לאחר כ

, בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקהגדולה יותר כי חלקי הבטון עדיין סופגים מים 
 .   י שרות השדה של יצרן הצינורות"יקבע אופן התיקון ע, במידת הצורך. מתאימות, במקרים אלה

 
 הקוים לאחר הבצוע צילום -בדיקה סופית 

על הקבלן לבצע , בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת
הצילום יערך באמצעות . לאחר סיום העבודות, לאורך הקו המונח" וידאו"בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום 

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך . רת לכל אורכהשתוחדר לצנ, וידאו במעגל סגור -מצלמת טלוויזיה 
 .הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה

 
ובמיוחד בדיקת הצינורות לאטימות שמטרתה , אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרתפעולת צילום הצנרת 

 .הוראות נ וספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע מפרט ולפי, לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות
 

שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות , בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, הקבלן יעסיק קבלן משנה מיומן
 הסכםבבפרק המוקדמות והמפורט , אישור קבלני משנההינו בהתאם לנוהל אישור העסקת קבלן משנה . המפרט

 .קבלן המשנה תכנית ביצועהקבלן יספק ל.
 

ומסמכי , ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע
 ".תכנית עדות"הצילום יהוו חלק מתוך 

 
ה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש ילפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקי

הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מכשור . פרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילוםבמ
 .הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו, מתאים לכך

 
כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות , ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת

ורישום אישור הביצוע ביומן להשלמת העבודה  זמיןשור המיאלאחר הצילום יבוצע רק . ת בביצוע השוחותהקשורו
 . זמיןשל המ לפי בקשתו,מיוחדים קטעים ולאורך כל תוואי הצינור וב, העבודה

 . לפני ביצוע העבודהשבעה ימים לא פחות מאשר , על מועד ביצוע הצילום זמיןעל הקבלן להודיע למ
 .זמיןא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהקבלן ל

 
בעת . הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד

 .צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה
 

על גוף הסרט , בעזרת מיקרופון, עוד קוליוכן בעזרת תי, הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק  לשם רישום תמידי
. על מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. 'בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד

סימון פנימי של השוחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי 
 .הדיסק

 
פי חוות דעתו של -יתגלו מפגעים ועל, או במהלך בדיקה חוזרת של דיסק התיעוד/עולת הצילום ובמידה ובמהלך פ

לבצע את התיקונים ,  על חשבונו וללא כל תשלום נוסף, הקבלן יהיה חייב, די יש לתקנםעושיקול דעתו הבל, המהנדס
 .הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס) הישירים והבלתי ישירים(
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תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר . יקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקניםלאחר ת
 ".ביצוע העבודה"בסעיף 

שנערך לשביעות , י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת צילום התיעוד"קבלת העבודה ע
 .ח מפורט לגבי ממצאים"ודו תיעוד הצילום יכלול דיסק, או המזמין/מתכנן ורצונו של ה

 
פס . כלול סימון וזיהוי שוחותיו, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, שיישאר ברשות המזמין, דיסק התיעוד

י "אשר יוכן ע, ח מפורט"במצורף לדיסק יוגש דו. הקול של הדיסק יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום
 ".עדות"זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות ח צילום "דו. מבצע עבודה זו

 
 :ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים"הדו

 
, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הביצוע, של הצינור) סכמה(מרשם מצבי  •

 .וכל  סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו
הערות וציון   , תיאור המפגע, נקודת ציון, קטע הקו: ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול"דו •

 .לאורך הקו משוחה סמוכה" מרחק רץ"מיקום המפגע ב
 .סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים •
 .מסקנות והמלצות •

 
 . מונות של התקלות האופייניותח ילווה בת"הדו

 
 . וים ושטיפתם ישולם בנפרד בכתב הכמויותהקו םילוצ

כלולה  הלעיל תהיה תמורת כאמורמובהר בזאת כי עבודה שלא מוגדר לה סעיף מתאים בכתב הכמויות 
 .בנפרד םשולתהיחידות השונות בכתב הכמויות ולא  הקבלן ובמחיריבהצעת 

 
 תכניות לאחר בצוע

לאחר בצוע שתכלולנה את מקום  ניותתכ –מוסמך  באמצעות מודד –נו במהלך העבודה יכין הקבלן על חשבו
 רומי  , הקווים והתאים כפי שבוצע למעשה וכן את נתוני רומי הצינורות בכניסות והיציאות מהתאים

 וכן נתוני ההסתעפויות וקשירתם לעצמים בשטח , קוטר הקווים ושיפועם, עומק התאים, המכסים
 3 -ו CD, מזמיןל, על חשבונו, את קבלתה יגיש הקבלןבגמר העבודה ולקר.שיאפשר איתורם לאחר הבצוע

 –על רקע התכנון המפורט ובקנה המידה שלו כולל תרשימים וחתכים  –ל "הנ ניותמערכות העתקות של התכ
 .כשהם חתומים על ידי מודד מוסמך

 

ורתם עבודה שלא מוגדר לה סעיף מתאים בכתב הכמויות וכן כל הכתוב בפרק זה תהיה תממובהר בזאת כי 
 .היחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד הקבלן ובמחיריבהצעת כלולה 
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 הבהרות לכתב הכמויות
 

 .  פירוט אופני המדידה והתשלום שלעיל וכן ההבהרות שלהלן מהוות חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות
רה עבור ביצוען נכללת במחירי היחידות לחלקן אין סעיף נפרד בכתב הכמויות והתמו, העבודות שיש לבצע

 .השונות שבכתב הכמויות
התמורה עבור ביצוע (מופיעות התייחסויות לתכולת עבודות שמחירן  הסכםבמקומות נוספים במסמכי ה

ל מהוות גם כן חלק בלתי נפרד מפירוט "ההתייחסויות הנ. בכתב הכמויות) במחירי היחידות(כלול ) העבודה
 .לוםאופני המדידה והתש

 
כי כל  ,באופן ברור וחד משמעי, מובהר בזאת לקבלןעל אף ההפרדה בין הפרקים השונים לפי סוגי העבדות 

אחד מהסעיפים בעלי אפשרות שימוש בפרק זה או בפרק אחר ובתת פרק זה או בתת פרק אחר וניתן יהיה 
יף כזה או אחר באחד להשתמש בו בכל אחד ואחת מהעבודות בפרקים ובתתי הפרקים השונים בהיעדר סע

 .הפרקים הדרוש להשלמת העבודה -מהפרקים או תת
 

חלק מהסעיפים תכולתם כוללת בתוכם מלאכות ופעולות שונות המפורטות בכתב הכמויות בסעיפים , בנוסף
מובהר בזאת כי סעיפים אילו נכתבו בכתב הכמויות על מנת לאפשר למזמין גמישות ולכל מקרה . נפרדים

 . פ שיקול דעתו בהתאם לצרכיו המגוונים"לבצע פריט זה או אחר ע שהמזמין יידרש
מובהר בזאת כי לא ייעשה בהם שום שימוש ולא יחושבו לתשלום בכל מקרה שתכולת הסעיף כוללת בתוכה 
את אותם פעולות ומלאכות ותמורתם כלולה במחיר הסעיף הכולל ולא ישולם עליהם בסעיפים נפרדים אלא 

 .בסעיף אחד בלבד

 

 ן ביחד עם כלוכ, תכניותבמפרט המיוחד ובאת כתבי הכמויות יש לקרוא תוך כדי עיון 
  הסכםמסמכי ה

מחייבים את הקבלן כל התקנים הישראלים הקשורים לעבודות המפורטות בכתב , באם לא צוין אחרת
 .הכמויות להלן שיתפרסמו עד תאריך מכרז זה

 
להוסיף לכמות או להפחית ממנה , ות של כל סעיף בנפרדאת הזכות לשנות את הכמוי ושומר לעצמ, המזמין

  פ צרכיו ושיקול דעתו"ע ואף לבטל סעיפים שלמים מרשימת הכמויות
 

ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עקב , לשינוי במחירי היחידהו סיבה ילא יה ,במידה ויעשו, שינויים אלה
 .עם הקבלן הסכםקורי ובשינוי בכמות או ביטול סעיפים הרשומים בכתב הכמויות המ

 
על , הסכםבמסגרת הצעתו הכספית כמפורט במסמכי ה, בתוספת ההנחה שתוצע על ידי הקבלן, מחירי היחידה

כולל , כלומר, של העבודה שתוארה לגבי כל פריט ופריט אמורים לשקף את הערך הכוללכתב הכמויות  מחירי
כולל כל עבודה מקרית או מתקן , כמתואר ,תהבשלמוכל ההוצאות העלולות להידרש עבור ביצוע העבודה 

הערבויות וההתחייבויות שנקבעו במסמכים , הסיכונים הכלליים, וכולל כל ההוצאות ההכרחיות, ארעי
 .או המשתמעים מהם, המהווים בסיס להצעת המשתתפים במכרז, השונים

 
חשבו ככוללים את כל הדרוש תיאורי העבודות בסעיפי כתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה י

 .להוצאה לפועל של העבודה ברמה נאותה) י המתאים"ת, התכניות, בהתאם למפרט הטכני(
 

ובשום פנים אינו בא לשנות , תיאור הפריט המקוצר הניתן ברשימות הכמויות הינו לצרכי זיהוי הנושא בלבד
 . ותהשונ תכניותוב במפרטים, הסכםאו לבוא במקום התיאורים המפורטים שניתנו בתנאי ה

 
מסמכי  בכליש להתחשב , לעבודות השונות אחוז ההנחהבשעה שקובעים את הקבלן כי / לב המציע לתשומת 

 .המספקים הנחיות ותיאורים לגבי כל סוג עבודה וחומרים, ל"הנ הסכםה
 
 

לתמורה כך שתתאים  הנחהרואה את הקבלן כמי שבדק את מחירי היחידה עבור כל סעיף ונקב ב, מזמיןה
 . הריאלית הדרושה לביצוע העבודה ולרווח הקבלני

 . הקבלן עשוי להידרש להציג את ניתוח המחיר לכל סעיף וסעיף
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פרק הסדרי התנועה , למעט(ההנחה הינה כוללת עבור כל פרקי וסעיפי הביצוע על הקבלן לקחת בחשבון כי 
בהם כל המחירים יישארו כפי שהם ש, סעיפי התקנה לפי גובה, פרק גופי תאורה ואביזרים,הזמניים

להביא לפסילת  העלולוהסתייגות כזאת או אחרת  .)ולא תחול עליהם ההנחה, מופיעים בכתב הכמויות
 . ההצעה

 
תנאים , הערות מיוחדות, הערות כלליותלא תשולם כל תמורה עבור עבודה כלשהי המתוארת במסגרת של 

כל עוד עבודה כזאת לא מופיעה באופן , או במפרט המיוחד במפרט הכללי, המופיעים בתכניות 'מיוחדים וכו
 .בכתב כמויות כלשהו מבין כתבי הכמויות המצורפים - בצורת פריט לתשלום -ספציפי 

מופיעים בכתבי  שכןייכללו במחירי היחידה של אותם הפריטים , פורט תשלום לאשעבורן , המחיר לעבודות
 .הכמויות

 
או /מושלמת ו, כשהיא גמורה) אלא אם צוין אחרת(תאם למפרט המיוחד כל עבודה תימדד מדידת נטו בה

 .'ללא כל תוספת עבור פחת וכו, קבועה במקומה
 

, מחירי היחידות שבכתב הכמויות כוללים בתוכם את כל התמורה הדרושה  גם עבור הוצאות ביטוח שונות
או אבטחת העבודה /ו, ציודאחסון ושמירת , הובלתם לאתר, שימוש בכלי עבודה, מיסים  סוציאליים

 .המבוצעת על ידי הקבלן
 

עבור כל ההוצאות הכרוכות ם בתוכם את כל התמורה הדרושה גם מחירי היחידות שבכתב הכמויות כוללי
למעט , לרבות אגרות היטלים ומיסים וכיוצא בזה  בטיפולים הדרושים להשגת אישורים מהרשויות השונות

 . אם נאמר אחרת במפורש
 

יחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל התמורה  הדרושה גם עבור כל הבדיקות מחירי ה
בדיקות קבלה נוספות , אם יהיו, תיקון כל הליקויים, בדיקת קבלה, השימוש במתקני בדיקה, הדרושות

 .כאמור במפרט, ביקורת חברת חשמל ובדיקות פרמטריות במידה ויידרשו, במקרה יידרשו
 

 .ובהסכם כמפורט במפרט המיוחד, ה כוללים את התשלום עבור האחריות שעל הקבלן לתתמחירי היחיד
 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הוצאותיו הישירות והעקיפות לביצוע כל 
 .העבודה

 
התקנה , פריקה, הובלה, טעינה, אספקה: מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור

פסולת והפעלתו כנדרש / פינוי חומר חפור, )בניית המוצר במקום שנקבע וחיבורו/ ההתקנה כוללת העמדת(
, הובלה, אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לגבי אספקה, במפרט המיוחד

 .פינוי, התקנה
 

מוכן , ני והחשמליאם הדרושים להתקנתו וחיבורו המכמחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרי
 .להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד

 
את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד  ושומר לעצמ מזמיןה, בהתאם להוראות ההסכם

ם שלמים יאו לבטל סעיפ/להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו(או חלק מהם /או של כל הסעיפים יחד ו/ו
 . ולפי רצונ) מכתב הכמויות

או אחרים שבכתב /לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים האלה ו, במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל
 .ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מתן הצעתו הכמויות
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 :מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים
 

לרבות האישורים  , ר בפירוט במפרט המיוחדכפי שמוגד, את התשלום עבור כל התאומים למיניהם .1
חברת , "חברת החשמל:"ודרישות הפיקוח מטעם הרשויות השונות הדרושים לשם ביצוע העבודה כגון

גם אם לא הוזכרו ', מתכננים וכו, משטרה, רשויות מקומיות, רשות העתיקות, חברות הכבלים, "בזק"
 .במפורש

 
סוג של עבודה  ללהשגת רישיונות והיתרי חפירה ועבודה לכ והפעולות הכרוכותהטרחה את כל העלויות  .2

 .ומכל רשות שהיא שבתחומה מתבצעת העבודה
 

לרבות כל האביזרים וכל האמצעים שאין עליהם את כל העלויות הכרוכות בהפעלת הסדרי תנועה זמניים  .3
 .סעיף ספציפי

 
י הקבלן שאינו "הנדרש עהתיאומים וכל הנדרש לביצוע העבודה וכל , החומרים, את כל הפעולות .4

, מתומחר בכתב הכמויות ואין לו סעיף ייעודי והכתוב במפורש במפרט המיוחד כי הינו על חשבון הקבלן 
 .לא ישולם בנפרד ותמורתו כלולה במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות

 
 .יהיה על חשבון הקבלן בסביבה כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים .5

 
פ המפרט כולל את כל "זמון ארגון וניהול של כל מערך בדיקות המעבדה וכל הנדרש עהת את התיאום .6

הבדיקות המקדמיות ובדיקות בקרת האיכות לרבות בדיקות המעבדה לפני במהלך ואחרי העבודה 
, תיקון כל הליקויים, כל המוזכר במפרטים הרלוונטיים ובמפרט הטכני המיוחד.פ כל דין "הנדרשות ע

 .'בדיקות הפעלה נוספות במידה ויידרשו וכו, אם יהיו
 

המילוי החריצה השיקום , אמצעי החפירה, רכב לכל סוגיהם-את אספקת כל אמצעי השינוע לרבות כלי .7
  .כל ציוד הדרוש לביצוע העבודותו שירותי מעבדה, מכשירי מדידה, מנופים למיניהם

 
י "ם את כל עבודות המדידה הנדרשות עיחשבו ככוללי, מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות .8

מיקום , תוואי החפירות, שימדוד ויסמן את כל הדרוש לביצוע העבודות, מטעם הקבלן מודד מוסמך
וכן אימות ובדיקת מדידות וסימונים  האלמנטים השונים וסימון מפלסי ביצוע ביחס למפלסי שטח

וכולל מדידות שוטפות והכנת  )שתיתקבלני גורמי ת(י קבלנים אחרים הקשורים לעבודה "שבוצעו ע
 .פ הוראות המפרט"והכל ע בה תסומן העבודה כפי שבוצעה בשטח   AS MADEתכנית  

 
וכל הספרות והקטלוגים ותיקי -הממוחשבות והפלוטות As Made –את התשלום עבור תוכניות העדות  .9

האחריות שעל הקבלן המתקן המלאים שעל הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו וכן את התשלום עבור 
 .'עבור כל עבודה מתקן וכד לתת

 עבודות לילה ועבודות בשעות ובמועדים לא שגרתיים בין אם ביוזמת הקבלן ובין אם בהוראת המזמין .10
  

לאחר השלמת , יימדדו, )מטר אורך(או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר /עבודות ו .11
 .המזמיןהאפשרי לדעת  קצר ביותרובתוואי הבקווים ישרים בלבד , העבודה

 
החתכים פ "השיקום וכל הדרוש  לביצוע מושלם של הנדרש ישולמו ע/המילוי / כל עבודות החפירה  .12

  .בלבד, כפי המתואר בפרטי הביצוע השוניםהתיאורטיים 
או עומקים גדולים יותר וכל דבר אחר זולת המופיע /או הרחבות ו/או תוספת ו/לא ישולם כל פחת ו

 .על הקבלן לקחת בחשבון בתמחור הסעיפים עניין זה. טבפר
 

 .הדרושות לביצוע  מושלם של הסעיף, לכל סוגיהן, כוללים את כל העבודות" קומפלט"סעיפי  .13
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קבועים וסופיים לא תתווסף עליהם כל הצמדה  מ"לא כולל מע, ח"ש -המחירים בכל סעיף הם ב .14
 .זולת המוגדר בהסכם, שהיא

  
 .בהתאם למפורט בהסכם, דעות לגבי מחירים תובא הסוגיה להכרעת המזמיןבמקרה של חילוקי  .15
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 אופני מדידה ותשלום
 

 כללי
 :אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרשום במפרטים הבאים .1

 .מפרט מיוחד זה •
 המפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים •
 )הספר הכחול(ט "המפרט הכללי הבינמשרדי של משהב •
 )צ"מע(מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של החברה הלאומית לדרכים ה •

 
לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית מובהר בזאת כי רוב המפרט המיוחד מושתת על המפרט הכללי 

ט אולם ישנם עבודות ופרקים המושתתים על המפרט "הבינמשרדי של משהבהמפרט , ירושלים 
 .פ העניין"שראל הכל לפי הכתוב בראש כל פרק והגדרת עבודה ועהמיוחד לסלילה וגישור של נתיבי י

 
חריגות , המפרט את התקדמות העבודההעבודה ימולא יומן ,  או משמרת עבודה, בסוף  כל יום עבודה .2

 . הוראות מיוחדות והערות, מדרישות המפרט
 .אשר מהווה בסיס לתביעת תשלומים, לחתום על יומן זה זמיןעל הקבלן והמ

 
ובהתאם לשיטה , על סמך מדידות זמיןתיקבענה על ידי המ הסכםות שבוצעו למעשה לפי ההכמוי .3

 .טים לפי סדר העדיפויות שבמוקדמותהמפורשת בכתב הכמויות ולפי המפר
 

אלא אם צוין (למפרט הטכני המיוחד ולמסמכים המחייבים , כל עבודה תימדד נטו בהתאם למפרט זה .4
 .'ללא כל תוספת עבור פחת וכו, קבועה במקומה או/כשהיא גמורה ומושלמת ו, )אחרת

 
 .פ החתך התיאורטי בלבד"עק ו"במעבודות עפר ותעלות ימדדו וישולמו  .5

 
 חוזהה ועבודות הלוואי המוזכרים במסמכי את ערך כל חומרי העזר, בין היתר, מחיר העבודה כולל  .6

ם בסעיפים נפרדים בכתב או עבודות אינם נמדדי/או המשתמעים מהם וזאת ככל שאותם חומרים ו/ו
 .הכמויות שבמפרט המיוחד

 
 . זה לעבודות נשוא מכרזעסקי /בסיס כמותי יםהכמויות הרשומות והמחירים מהוו .7

של עלויות העבודה המתוארות במפרט , כתב הכמויות מהווה סיכום וריכוז לפי הסעיפים השונים
עיפים השונים בכתב הכמויות חזרה אין בתיאור הס. או נספחיו ובמפרטים הכלליים/הטכני המיוחד ו

ועל הקבלן לקרוא , אלא תמצית כל העבודות, וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים המוזכרים לעיל
ביצוע על תכולתם כולל תוכניות ה מפרטים הכללייםמפרט זה ואת כל ה, החוזהבפרוטרוט את 

והעקיפות לביצוע כל  הפרטים המצורפים ולכלול במחירי היחידה את כל הוצאותיו הישירותו
 .העבודה

 
התקנה והפעלה כנדרש , פריקה, הובלה, טעינה, אספקה :כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים .8

אלא אם כן ישנה הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לנושא , במסמכי ההסכם
 . הובלה והתקנה, אספקה

 
בהתאם לנדרש בתוכניות ביצוע ומרים הדרושים לאת כל האביזרים והח וליכלעבודות ה ימחיר .9

-לרבות כלי, כן כוללים מחירי הפריטים האמורים אספקת כל אמצעי השינוע. ובמפרט הטכני המיוחד
 .וכל הדרוש לביצוע מושלםשימוש בשירותי מעבדה , מכשור מדידה לסוגיהם, ה"כלי צמ, מנופים, רכב

 
, שימוש בכלי עבודה, מסים סוציאליים, ביטוח שונותלא תשולם לקבלן תוספת כלשהי עבור הוצאות  .10

הוצאותיו הישירות , או אבטחת העבודה המבוצעת על ידו/אכסון ושמירת ציוד ו, הובלתם לאתר
 .מסמכי המכרזוהעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי 
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לא , מחירי העבודות כוללים את התשלום עבור כל התאומים השונים הנחוצים לשם ביצוע העבודה .11
 .תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות אלה

,  שיידרש  כלשהומודגש כי כל סעיפי החפירה במסגרת עבודה זו כוללים פירוק תת קרקעי : פירוקים  .12
 .עבור פירוק תת קרקעילא ישולם בנפרד  .לרבות מערכות תשתית וכבלים

 
פסי ,םעוגני(שוחה /תא בזור הנדרש בתוך ומחוץ לשוחות כולל את כל הא /תאים או אספקת/ו בניית .13

כולל מסגרת , מפרט מיוחד/ פ הפרט"ע, מידה ונדרשב, )'וכדחצץ  ,שלבי ירידה תקניים, מיתלה
 .ומכסה

 
, מפרט מיוחד, מוקדמות, הסכם –תשומת לב הקבלן מופנית להערות במסמכי המכרז השונים  .14

אשר מהוות חלק בלתי , תנילוות או עקיפו, ישירות(המתייחסות לעבודות ופעילויות שונות , תכניות
שלא ימדדו לתשלום בנפרד ושהתמורה עבור ביצועם כלולה במחירי ) נפרד ממחויבויותיו של  הקבלן

 . היחידות השונות שבכתב הכמויות
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 נוסח כתב מטלה –' נספח א
 )למוקדמות 00.25ם לפרק אבהת(

 ___________: תאריך

 לכבוד

___________ 

 

 ,ום רבשל

  202058/ כתב מטלה מכח מכרז: הנדון

 ' _________חוזה מס

לביצוע עבודה אנו פונים אליכם , בהתאם להוראות החוזה שבנדוןמ ו"בשם מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע
 :כדלקמן, בהתאם למפורט בכתב מטלה זה

 ]להשלים[ - מנהל הפרויקט .1

 מקום ותחום העבודה .2

 ]להשלים[ .1.1

 ודהתכולת העב .3

 ]להשלים[ .2.1

 תנאים ודגשים מיוחדים לביצוע העבודה .4

 ]להשלים[ .3.1

 3לוח הזמנים לביצוע העבודה .5

 ]להשלים[ .1.1

על הקבלן להעביר למזמין , ימים ממועד הוצאת כתב מטלה זה 3בתוך  – בעבודה שאינה דחופה .1.2
ם וכן לציין ולהעריך בפני המזמין את כל הבעיות והקשיים הצפויי, ז מפורט לביצוע העבודה"לו

פקחי / בשוטרי תנועה , וכן את הצפי והצורך לשימוש בהסדרי תנועה, במידה וקיימים, בביצועה
 .תנועה או פקחים מטעם חברות התשתית לצורך היערכות המזמין

מרגע קבלת , לכל היותר, שעות 48על הקבלן להתארגן לביצוע העבודה תוך  – בעבודה דחופה .1.3
 .ההודעה מהמזמין

 00.25לוח הזמנים להשלמת העבודה יהיה בהתאם לקבוע בפרק , וין אחרתככל שלא צ, מובהר כי .1.4
 .למוקדמות המכרז

 מסמכים מצורפים .6

 ]להשלים[ .5.1

                                                           
 .יש להבהיר אם מדובר בעבודה דחופה או לא דחופה 3
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לבצע בדיקות מטעמו טרם תחילת ביצוע מחובותיו הקבלן כדי לשחרר את כי אין במידע שלעיל , מובהר
עבור  שימושי הדרךו תנאי השטחש ,בין היתר, וודאלסייר בשטח טרם תחילת העבודות ווכן ל, העבודות בפועל

וכל  לרכבי חירום ובטחון גישה, ואחרים םמוניציפאליירכבי שירות , פריקה וטעינה, יםרכב, הולכי רגל
גבולות ביצוע והתאמת תנאי , מטרדים, לרבות דרכי גישה, ברורים לו העבודההדרושים לביצוע תנאים ה

 .העבודה לתנאי השטח

ע ותחילת ביצוע העבודות בפועל לא .ה.רגנויות וההכנות שיבוצעו קודם למתן צכי עבור כל ההתא, כן מובהר
והתמורה בגין כך כלולה במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ובמחירי הפרויקטים השונים , ישולם דבר

מכל סיבה , וזאת גם במקרה בו המטלה לא מומשה ולא יצאה אל הפועל, שיימסרו לביצוע במסגרת המכרז
 .אשהי

 .אין באמור בכתב מטלה זה כדי לגרוע מחובות הקבלן לפי הוראות המכרז והחוזה
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 מבוא .1

לרבות  ,על כל מרכיביהן ,ביוב וניקוז ותרשת הנחת הטכניות לעבודות דרישותה מפורטות זה מפרטב 1.1

 .אליהןהקשור  וכל מרכיב נוסף אביזרים ,, תאיםמתקנים צנרת,

תחנות ועבודות ב שבר תקף לכל סוג של עבודה ברשתות הביוב והניקוז, לרבות עבודות תיקוןהמפרט  1.2

 .שאיבה, מכוני טיהור ומתקנים שונים

מבלי לגרוע מהאמור במפרט זה, רשאי המזמין להוסיף דרישות מיוחדות בעבודות מסוימות, בין היתר  1.3

 באמצעות "מפרט טכני מיוחד", שיימסר לקבלן באותן עבודות.

כגון מתכנן ומפקח, להנחות  האמור במפרט זה אינו גורע מזכותו של המזמין, באמצעות נציגיו המוסמכים 1.4

את הקבלן או להורות לו לבצע שינויים בעבודה ובדרישות הטכניות הרלוונטיות, וזאת גם טרם ביצוע 

 העבודה וגם במהלכה.

הנחיה בעל פה משמעות הדבר היא, ש ,בכתב ינתנויהנחיה או אישור לקבלן שמצוין בו  במפרט, בכל מקום 1.5

פרט לענייני בטיחות. במקרים בהם ניתנו הנחיות בענייני  ,מע מכךעל כל המשת ,כהנחיהלא תיחשב 

 וארבע שעות.-פה אחראי הקבלן לדווח על ביצוען בכתב בתוך עשרים-בטיחות בעל

 צויןאלא אם כן על הקבלן לתמחר את כל הדרישות הכלולות במפרט זה במחירי היחידות שבהצעתו,  1.6

 בכתב הכמויות.ובאופן מפורש  אחרת

פי החוק -ידי הקבלן, מחייב על-כל מקרה בו חלק מעבודת הקבלן, ובכלל זה ציוד וחומרים המסופקים עלב 1.7

 עמידה בתקן, יעמוד הקבלן בחובה זה בין אם הדבר נזכר באופן מפורש במפרט זה ובין אם לאו.

 :הגדרות 1.8

 "יתר, באתר העבודה בכלידי המזמין כדי לייצגו, בין ה-אדם, שמונה על :"מפקח"האו  "מנהל הפרויקט 

 ובפיקוח עליהן, ומוסמך לתת הוראות לקבלן. העבודות העניינים הקשורים בביצוע

 "רשתות הביוב והניקוז העירוניות לרבות מתקני הביוב והניקוז :"הרשתות"ו א "הרשת. 

 "תקני מכלול רצוף של צנרת ביוב, שוחות ביוב ומתקנים נלווים כגון מפלים, מכסים, מ :"מערכת הביוב

 שיקוע אבנים, וכל מרכיב אחר ששייך למכלול זה.

 "מערך של תעלות, תאי קליטה ואיסוף, מעבירי מים, צינורות ניקוז, מוצאים לואדיות  :"מערכת הניקוז

 ונחלים ומתקנים אחרים המיועדים לקליטת נגר עילי ולמניעת הצפות.

 "בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה,  ":החומרים

בטון מיובא,  כולל: צינורות, רכיבי תאים ושוחות, חומרי מלט, אטמים, מחברים, ,סופקו על ידי המזמין

 ברזל זיון, מצעים, אגרגטים וכיו"ב.

 "עבודה המיועדת לתקן שבר או תקלה בחלק מסוים של הרשת ":עבודת שבר. 

 :סופי חשבון 1.9

 :של הקבלן על ביצוע עבודה מסוימת יכלול פיחשבון הסו 1.9.1

 ערוך בהתאם לסעיפי כתב הכמויות שבהסכם בין המזמין לקבלן. חשבון 1.9.1.1

 מחלקת האחזקה מטעם המזמין. נציגאישור קבלת העבודה סטנדרטי חתום על ידי  1.9.1.2

 בשצ"פ או החזרת מצב לקדמותו אישור לטיב ביצוע עבודות האספלט או הריצוף 1.9.1.3

 מטעם הרשות המקומית, אשר בתחום השיפוט שלה בוצעה העבודה

דף ריכוז כמויות: כולל פירוט כל הכמויות שהקבלן ביצע בעבודה בהתאם לסעיפי  1.9.1.4

 .הסכםה

כולל אישור המפקח והקבלן לכל האבזרים, החומרים והצנרת שסופקו  מאזן חומרים 1.9.1.5

 הקבלן. ידי-עלהמזמין ובין  ידי-עלבין עם  צורך ביצוע העבודה,ל

שלבי העבודה השונים )חפירה, הנחת הצנרת,  כליומני העבודה: כולל אישור המפקח ל 1.9.1.6

  .זו עבודההקשורות להתכתובות כל ו ('בניית התאים, כיסוי התעלה וכו

 .ידי המפקח-על מהחתו ,תכנית לאחר ביצוע 1.9.1.7

עים בהזמנה, חתום יים לכל הסעיפים החריגים שלא מופפירוט והסברסעיפים חריגים:  1.9.1.8

כתנאי  ,טרם תחילת העבודהבכתב ובסעיף חריג יהיה באישור מראש  .מזמיןעל ידי ה

 .לתשלום

 לפי דרישת המזמין, חשבון סופי יכלול גם: 1.9.2

  וכו' )על חשבון המזמין( אישור טיב חומר כגון טיב מילוי, צפיפות, הדוקים, בטון 1.9.2.1

 .אישור בדיקת אטימות של הקו 1.9.2.2

 אישור שרות שדה של יצרני החומרים והמוצרים  1.9.2.3

 .ח צילום וידאו פנימי של כל הקו )על חשבון המזמין("דו 1.9.2.4

ניתן להוסיף הסברים למדידות שיצורפו  דפי מדידות: כולל כל המדידות של העבודה. 1.9.2.5

 .לדף המדידות הסטנדרטי
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 ר בשטחים ונכסיםמעב .2

 :חום העבודהת 2.1

 . הסדרי תנועה והיתר להגבלת השימוש בדרך לפי תכניותומידותיה יקבעו  גבולות תחום העבודה 2.1.1

תוואי באופן הבא: עבודה הרצועת  תוגדר הסדרי תנועה העבודה אינה כוללת תוכניתבמידה ו 2.1.2

תוואי /צינורצד של הכל ב יםמטר לושהששל עד לכל אורך נדרש וברוחב להנחת צינור החפירה 

 זו, על כל הנגזר מהגדרתה ,רצועת העבודה .כל עבודה נדרשתכן בו/תא/התקנת אביזר/החפירה

 .סעיפי כתב הכמויותמחירי בתוך  מגולמתתהא 

 המזמין למקרים בהם קיבל את אישור, פרט רצועת העבודהחרוג בפעולותיו מתחומי יהקבלן לא  2.1.3

 תהיה על חשבון הקבלן. ידי המזמין -שלא אושרה עלכל חריגה  לחריגה בכתב.

, פרט בשטח שאינו ציבוריכגון  ,בתוכנית העבודה נכללת שלאבצע כל עבודה י הקבלן לא 2.1.4

 . למקרים בהם קיבל את אישור המזמין לכך מראש ובכתב

 :התארגנות ודרכי גישה ,שטחי אגירה 2.2

 ת:/התארגנושימוש בשטחי אגירה 2.2.1

 , ככל שהדבר נדרש,מהרשויות המוסמכות להשיג הקבלן אחראילפני תחילת העבודה  2.2.1.1

אישורים ורישיונות לשימוש בשטחי קרקע, בדרכים ובשבילים קיימים לצורך התארגנות 

 ואגירת חומרי העבודה, כלי עבודה וכל ציוד אחר הנדרש לביצוע עבודה.

, משטרת ישראל, רשות מקומיתשויות המוסמכות )הקבלן יפעל בהתאם להוראות הר 2.2.1.2

רשות העתיקות או כל גוף סטטוטורי אחר( וישתמש בדרכים ובשטחים שברשותו, לפי 

 דרישותיהן ותקנותיהן.

איתור, השגה, שכירה או רשות עבור  לקבלן כל תמורה כספית לא ישלםהמזמין  2.2.1.3

כן המזמין לא יישא בכל סוג של בשטח מסוים כשטח התארגנות או אגירה וכמו  שימוש

 וכיו"ב. מימון ערבויות ,היטלים ,אגרות עלות הנובעת משימוש הקבלן בשטח, ובכלל זה

 :דרכי גישה סדרתה 2.2.2

או /וומשטחי עבודה לאורך התוואי  גישהדרך  לצרכי העבודה, סדיר, בהתאםהקבלן י 2.2.2.1

 .העבודה בתחום אתר

רוחב, יציבות וכושר נשיאה מספיקים לתנועה במהירות דרך הגישה תהיה בעלת  2.2.2.2

 ויר.ועבירה בכל מזג א תהיההנדסי. הדרך -מכניהסבירה של כלי הרכב והציוד 

על הקבלן לכלול הוצאות ו דרכי גישה סדרתעבור הלקבלן כל תמורה לא ישלם המזמין  2.2.2.3

 .העבודה בכתב הכמויות סעיפיאלו במחירי 

 :ך הגישהאישור מבנה דר 2.2.3

מנהל . בכל מקרה שבו יקבע מנהל הפרויקטדרך הגישה שיכין הקבלן תאושר על ידי  2.2.3.1

מנהל כי הדרך אינה מתאימה לדרישות, יתקנה הקבלן לשביעות רצונו של  הפרויקט

 .במידת הצורך יועץ בטיחות של המזמיןלרבות קבלת אישור  ,הפרויקט

ין הדרכים, השבילים והכניסות הקיימות מספיקים או , אמנהל הפרויקטבמקרה ולדעת  2.2.3.1

מתאימים לביצוע העבודות, יתקין הקבלן דרכי גישה נוספות ודרכי ומשטחי עבודה לפי 

 .מנהל הפרויקטהתוואי והפרטים שיאשר 

 :הרשאה לשימוש בדרך גישה 2.2.4

וסדרנה על למזמין ולצוות הפיקוח תהיה הרשות להשתמש בכל עת בדרכי הגישה שת 2.2.4.1

 ידי הקבלן, ואף להרשות את השימוש בהם לקבלנים אחרים.

  הדרך תהיה סגורה בפני כלי רכב שאינם קשורים לעבודה. 2.2.4.2

 :שמירה על דרכי הגישה 2.2.5

לשמור ולתחזק את דרכי הגישה שהותקנו על ידו במצב שמיש במשך אחראי הקבלן  2.2.5.1

 העבודה. כל ביצוע העבודות ולאורך כל תקופת

ההוצאות הקשורות בשמירה על דרכי  בגין נוספת המזמין לא ישלם לקבלן כל תמורה 2.2.5.2

 .ובתחזוקתןהגישה 

 :סיום השימוש בדרך גישה 2.2.6

גישה הדרכי את לדרוש מהקבלן להרוס  פי שיקול דעתו,-, עלהמזמין שומר את הזכות 2.2.6.1

מותו או להשאיר את הדרכים האלה בגמר העבודה ולהחזיר את מצב פני הקרקע לקד

 במצב הראוי לשימוש.

ההוצאות הקשורות בהריסת דרכי המזמין לא ישלם לקבלן כל תמורה נוספת בגין  2.2.6.2

 או שיקומן בגמר העבודה/הגישה ו

 :הטיית זרימת שפכים 2.3

מורד ל ממעלה הקובמהלך כל עבודה המחייבת הטיית זרימת שפכים, יטה הקבלן את השפכים  2.3.1

 ללא הגלשה מחוץ לצנרת הביוב.  ,הקו, משוחה לשוחה, מעבר לקטע הקו שבעבודה
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הקבלן ישתמש בציוד שאיבה, צנרת ניידת, פקקים וכל ציוד אחר, כך שיוכל לבצע את המשימה  2.3.2

 על קו יבש מזרימת שפכים על הצד הטוב ביותר וללא הפרעה ופגיעה בסביבה. 

  מקרה להזרים שפכים על פני כביש ו/או אל מערכות ניקוז. הקבלן לא יורשה בכל 2.3.3

, הביוב רשתמחוץ לאל הגלשת ביוב במקרה בו נמצא, כי הקבלן גרם, במעשה או במחדל, ל 2.3.4

)ללא מע"מ( ₪  500 פי שיקול דעתו הבלעדי, להטיל על הקבלן קנס בסך-יהיה המזמין רשאי, על

 .לי מפרט זהבה הוזרם ביוב בניגוד לכל שעהבגין כל 

 :הגלשות ביוב מחוץ לרשת 2.4

ביוב אל מחוץ  הזרמת לאשר בכתב לקבלן לבצעבמקרים מיוחדים וחריגים, המזמין יהיה רשאי,  2.4.1

 :כדלהלן הקבלןיפעל לרשת. במקרה זה 

 למזער את הנזק הסביבתי. מתוך מטרה יבצע את העבודה במהירות המרבית  2.4.1.1

עובדים, רכב שטיפה, משאבות, פקקים וכל ציוד אחר  צוותמראש  יןייערך בהתאם ויכ 2.4.1.2

 הנדרש לביצוע העבודה.

ינסה בכל האמצעים העומדים לרשותו לצמצם את המפגע באמצעים שונים כגון  2.4.1.3

 שאיבת השפכים אל תאי ביוב במורד הזרם.

אותו בתא ביוב  רוקןייפנה את החומר שנשאב מהבורות הרטובים או שוחות ביוב, ו 2.4.1.4

 עירוני מוסדר לקליטת שפכים המפונים על ידי מכליות ביוב.

אם כן ניתנה לו הוראה לא יטה את זרם השפכים אל רשת הניקוז, אלא בכל מקרה הקבלן  2.4.2

 .לעשות כן המזמין מפורשת של

 .אחר או כל שטח פתוח נחלים ,חל איסור מוחלט לרוקן את תכולת רכב השאיבה אל ואדיות 2.4.3

 

 עבודות חפירה .3

  :תוהגדר 3.1

 או המילוי הדרוש. ,"אדמה": החומר הנחפר או הנחצב  

 או חציבה./"חפירה": חפירה ו 

האמור במפרט זה מתייחס לחפירה בכל סוגי הקרקע השונים. מובהר, כי לקבלן לא תעמוד כל זכות טענה  3.2

שונה כגון: אדמת חרסית, כבדה, וטיב קרקע תנאי חפירה או מילוי מיוחדים  או תביעה כלפי המזמין בגין

סופיים ולא תינתן כל  הינם הנקובים בהסכםמחירי החפירה  .יו"בוכחול נודד, סלעים, כורכר, מי תהום 

 תוספת עבור תנאי קרקע שיתגלו בהמשך העבודה.

 :חפירה ומילוי 3.3

ת הנתונים בתוכניות, עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לגבהים, לשיפועים ולמידו 3.3.1

 .מנהל הפרויקטובהתאם להוראות 

לשנות את שיפועי להורות לקבלן  ,במהלך העבודההמזמין ו/או נציגיו באתר העבודה רשאים,  3.3.2

 הוראות אלה.ועל הקבלן יהיה לבצע את  ,או את מידות החתך הכרוכות בכך ה,החפירה, עומק

, ללא קשר לרוחב צינורהצינור ועומק ה נימי שלפ התשלום לכל חפירה יהיה על פי קוטר 3.3.3

 ולשינויים, אם היו, במהלך העבודה.

 :חפירה מעל העומק הדרוש 3.4

במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש, על הקבלן למלא את החלל  3.4.1

 ידמודיפי 100% -שבין המפלס המתוכנן למפלס החפירה שביצע במצע סוג א' מהודק ל

AASHTO  או בCLSM  מנהל הפרויקטנוזלי, על פי הוראות. 

או לא סומנה  מזמיןכל חפירה עודפת ומילוי החפירה למפלס המתוכנן שלא נדרשה על ידי ה 3.4.2

 בתכנית תהיה על חשבון הקבלן.

 :עבודות החפירהעל פיקוח  3.5

על ידו לפני הנחת הצינורות ואישורה  מנהל הפרויקטמבנה קרקעית החפירה מחייב את בדיקת  3.5.1

 ובניית השוחות.

טרם סיום הכנת תחתית החפירה לצורך בדיקתה  מנהל הפרויקטלעל הקבלן למסור הודעה  3.5.2

 ואישורה.

בהתאם  והכולהקבלן יתאים את אופן ביצוע החפירה לאפשרויות הקיימות לאורך תוואי החפירה,  3.5.3

לאסור על שימוש באמצעי כלשהו או בכלי מכני זה אי רש מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקטלאישור 

מסוימים מסיבות הנדסיות, טכניות, או כל סיבה אחרת וזאת ללא כל תשלום  או אחר בקטעים

 נוסף לקבלן, אפילו יזדקק הקבלן לבצע חפירה בעבודת ידיים.

ציוד ויכלול גם ו מכאנייםעבודות החפירה יכללו בין היתר גם את הכשרת התוואי למעבר כלים  3.5.4

פינוי כל הפרעה בתוואי הנ"ל, כולל עקירת צמחיה ועצים הנמצאים בתחום התוואי וכן גיזום 

 אמחיר החפירה כולל את העבודה הנ"ל, אל .מנהל הפרויקטשור יוהכל בא ,ענפים מעל התוואי

 .בהסכם אחרתצוין כן אם 
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 :תומפולמניעת  3.6

גרם על ידי כמויות החומר החפור ינוע מפולות העלולות לההקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למ 3.6.1

המונח בצד התעלה או מסיבות אחרות. בכל מקרה בו תהיה סכנת מפולת, יחפור הקבלן את 

 תקיןבטיחותי, הגנה או שימוש בכלוב /ו קירות התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים, תמיכות

 ניעת מפולות.ויעשה את כל הסידורים הדרושים למומאושר בטיחותית 

יחפור ויתקן  ,בכל מקרה של מפולת אדמה מסיבה כלשהי, יפנה הקבלן את החומר שהתמוטט 3.6.1

 .. המזמין לא ישלם כל תמורה כספית לקבלן בגין עבודה זוגרםנכל נזק ש

בגלל חוסר חיזוקים או תמיכות, איחור  , שאירעהמפולת לגוף או לרכוש עקב כל נזק שייגרם 3.6.2

חיזוק או תמיכה לא מספיקים או תמיכות מחומרים לא מתאימים או בשיטה לא  בהתקנתם,

 , יחול אך ורק על הקבלן.נכונה או עקב כל סיבה אחרת

 :אופן ושיטת חפירה וחציבה 3.7

 (.'הקבלן יספק את כלי העבודה הנדרשים לביצוע החפירה )מחפר, משאית וכו 3.7.1

המתאימים לביצוע העבודה או בעבודת ידיים וזאת לפי  יםמכאניהחפירה תבוצע באמצעות כלים  3.7.2

 .מנהל הפרויקט או בהתאם להוראתבחירתו של הקבלן 

 ’וכולא תשולם תוספת עבור תיקונים, הרחבות יישור הידוק, החלקה, חפירה בשטח צר  3.7.3

 לא תשולםכמו כן  הדרושים להשלמת החפירות גם אם העבודות הנ"ל תעשנה בעבודות ידיים.

תוספת עבור עבודות ידיים, תמיכות ודיפון, גם במקרה של הפרעות או קרבה למבנים ומערכות 

 .’וכותשתית כגון תאי ועמודי חשמל וטלפון, צינורות 

תעלות פתוחות בסוף יום  יישארושלא באופן כזה, החפירה עבודת התקדמות הקבלן אחראי ל 3.7.4

או /ו, או שלא ניתן היה להגיע לעומק החפירה העבודה, גם אם לא הונח צינור או שוחה בתוך

 . הקבלן יכסה את החפירה ויפתח אותה מיד עם המשך העבודות.לאורך הנדרש להנחת הצנרת

 עלות הכיסוי והפתיחה של החפירות כלולה במחירי ההסכם ולא תשולם לקבלן כל תוספת על כך.

גון בחולות נודדים, קרקע בוצית או תשתית החפירה אינה יציבה, כבו קיים חשש, כי במקרה  3.7.5

לקבל הוראות והנחיות בכתב ממהנדס מוסמך לאבטחת יציבות  יפנה הקבלןהימצאות מי תהום, 

 התעלה והמצע עליו יונח הצינור.

 שימוש בחומרי נפץ.ות שהקבלן לעחל איסור על  3.7.6

 :דיפון 3.8

יצירת שיפועים או  וכן בכל מקרה בוים, מטר 2.0-מ בעומק גדולחפירה  תיעשהמקומות בהם ב 3.8.1

תמוך לחפור שיפועים דרושים או אחראי הקבלן לתמיכות ודיפון הכרחיים לשם מניעת מפולות, 

 דפן את קירות החפירה.לו

תכנית חפירה, תמיכה להגיש  המזמין או נציגיו המוסמכים רשאי לדרוש מהקבלן, בהתאם לצורך, 3.8.2

הכנת התכנית עלויות  הנדס מוסמך )מהנדס קרקע או ביסוס(.ודיפון מאושרת וחתומה על ידי מ

 על חשבון הקבלן. יהיו

 :הגנה מפני כניסת מים )מכל מקור שהוא( לתעלה 3.9

לשמור על התעלות החפורות ו/או החצובות יבשות מכל מי ביוב, מי נגר עילי, מי  אחראי הקבלן 3.9.1

הציוד הדרוש כגון: משאבות, מובלים,  כלבהקבלן ישתמש לצורך כך  אחר.נוזל תהום או כל 

 .או יבצע כל פעולה נדרשת אחרת יניח צנרת ,יהי, וכן יבצע תעלות הטיו"בוכצינורות ניקוז 

העבודה, אחראי הקבלן  הניקוז הטבעי של מי הגשם באזור גורמת לחסימתהחפירה בו במקרה  3.9.2

 .רויקטלהסדיר מערכת ניקוז עוקפת זמנית, בהתאם להנחיות מנהל הפ

 יפעל הקבלן באופן הבא:במקרה של מי ביוב,  ובפרט, בחפירה של הימצאות נוזל במקרה 3.9.3

 .יפעל באופן מיידי לסילוק הנוזל מהחפירה 3.9.3.1

יודיע על כך למזמין ולנציגו המוסמך )מנהל הפרויקט( ויתאם אתו את הפעולות  3.9.3.2

 .הנדרשות

הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק )כולל תמיכה  יאבטח את החפירה בכל אמצעי 3.9.3.3

 ודיפון( לעמוד בפני מפולות ובפני חדירת מים.

ירחיק את המים מהאתר ויובילם למקום אחר באופן שלא יגרמו נזקים לריכוז ציבורי או  3.9.3.4

 פרטי ולא יציפו כל מבנים, שטחים מעובדים, חצרות וגנים.

תיקון הנזקים יבוצע  .או לצד ג' גרם לעבודות באתר העבודהנש תקן באופן מידי כל נזקהקבלן י 3.9.4

 .מנהל הפרויקט פי הנחיותעל חשבון הקבלן ול

 :שירותים הכלולים במחיר חפירה 3.10

 מרכיביםאת ה בין המזמין לקבלן( יכלול הסכםבבמפורש מחיר החפירה )אלא אם נכתב אחרת  3.10.1

 המפורטים להלן:

בו תתבצע העבודה, כולל שטחי שירות כגון: דרכי גישה, ניקוי כל השטח  3.10.1.1

. הניקוי מנהל הפרויקטושטחים אחרים עליהם יורה  אחסנת ציוד, מחפרות
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יכלול כל פסולת וכל חומר זר העלול להפריע לביצוע העבודה לפי הוראות 

 .מנהל הפרויקט

 פתיחת אספלט, ריצוף או כל ציפוי אחר. 3.10.1.2

 רים שונים בתוך התעלה.העברת חומ 3.10.1.3

הוצאת והובלת החומר החפור למקום אחסון זמני לאורך התוואי או בסמוך  3.10.1.4

 לו.

הפרדת החומר החפור לחומר המתאים למילוי חוזר שיערם בקרבת מקום  3.10.1.5

 המילוי וחומר שיש לסלקו מהאתר. 

 ם מכאניים.פיזור עודפי הקרקע כמילוי בשטח, יישור והידוק בכלי 3.10.1.6

רי שפיכה מאושרים תפינוי וסילוק עודפי חומרים ממקום העבודה לאהעמסה,  3.10.1.7

 .הרשויות המוסמכותעל ידי 

בורי כל האביזרים יחפירת כל ההרחבות הדרושות בתוך התעלות לח 3.10.1.8

 .’וכווהצינורות, לגושי בטון 

י מכל סוג שהוא לצורך כיסוי ישור תחתית החפירה, הובלה ופיזור חומר מילוי 3.10.1.9

העמקת החפירה במקרה צורך, כולל סביב תאי בקרה שנבנו, החפירה, 

קרקעיים ברוחב ובאורך -השקיה במים, הידוק מכני, חצית קוים ושירותים תת

ף הקרקע , חפירת בורות גישוש לצורך גילוי קוים שונים. חישוהחפירה

ירת עצים ושיחים או בשטחי החפירה, סילוק הצמחייה על שורשיה, עק

 .העתקתם בכפוף לרישיון עקירה/העתקה

 דיפיימוד 100%הידוק תחתית החפירה כך שתתקבל צפיפות של  3.10.1.10

AASHTO. 

נקיטת כל האמצעים הדרושים שהאדמה החפורה, וכמו כן כל החומרים  3.10.1.11

ל והציוד שהובאו לצורכי העובדה, לא יפריעו לתנועה או לגישת עוברי רג

 80במקומות שיידרש, יסדר הקבלן מעברים ברוחב  והשארת מעבר חופשי.

 .תקניים ס"מ לפחות עם מעקות

רת הגידור אגידור או חסימת הגישה לחפירות, ובכל מקום שיידרש. ה 3.10.1.12

בור בפני יוהחסימות בשעות הלילה תבוצע בצורה אשר תבטיח את הצ

רטי או ציבורי העלולים להיגרם עקב תאונות ומקרי אסון ומפני נזקים לרכוש פ

 לוי הוראה זו.יאי מ

 :תיעוד עבודות בכפוף לרישיון 3.11

 אתראישורים בדבר פינוי פסולת ועודפי חפירה ל במידת הצורך ציגלהו אחראי לשמורהקבלן  3.11.1

 .הרשויות המוסמכותמוסדר על ידי 

 ירת עצים בתחום העבודה ובסביבתהעק רישיון במידת הצורך ציגלהו אחראי לשמורהקבלן  3.11.2

 על ידי הרשויות המוסמכות.שניתן 

 :דפנות חפירה 3.12

 :רוחב חפירה 3.12.1

הוראה אחרת במפרט מיוחד או בתוכניות, תשמש הטבלה להלן כהנחיה לרוחב תחתית  היעדרב

 (:2או  1 יםאיור ,תיאורטיהתעלה )ראה תרשים חתך 

 

 תרשים חתך תיאורטי

 ( ]ס"מ[Bdרוחב תיאורטי לתחתית התעלה ) ( ]ס"מ[ Bc) ל ראש )פעמון( הצינורקוטר חיצוני ש

 70 20עד וכולל 

21 - 30 80 

31 - 60 110 

61 - 100 150 

101 - 125 175 

126 - 180 230 

181 - 225 275 

 

ו רוחב התעלה בפני קרקע יהיה שווה א .לפי תחתית התעלה רוחב תעלה תיאורטי הינו מלבן 3.12.2

 גדול מהרוחב שחושב עבור קרקעית התעלה.

 :עומק החפירה 3.13

 עומק התעלה יהיה לפי החתך לאורך המופיע בתכנית לביצוע. 3.13.1

מעל קדקוד הצינור ועד רום פני הקרקע בעת הביצוע יהיה קוטר חיצוני של  המינימאליהעומק  3.13.2

 ס"מ. 80הצינור ועוד 
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, ולקבל מנהל הפרויקטלטן מהעומק לעיל, על הקבלן להודיע בכל מקרה שעומק החפירה ק 3.13.3

 איזו הגנה יש לתת לצינור.מראש הוראה בכתב  מנהל הפרויקטמ

 :דפנות תעלה 3.14

 הצינור לפחות. חיצוני של דפנות תעלה יחפרו זקופים ככל האפשר, עד לרום של פעמיים קוטר 3.14.1

ה ושפותיה, יש להשתמש באמצעים וסידורים של סכנה להתמוטטות דפנות התעל צפויהבאם  3.14.2

האמצעים יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לשאת את לחץ הקרקע,  דיפון ותמיכות.

 להנחת הצינורות. למנוע הפרעהלמנוע תזוזות אופקיות של הדיפון ומפולות, ו

 :הכנת תחתית תעלה 3.15

כך יש לישר את תחתית התעלה על ידי תחתית התעלה תהיה ישרה, אחידה ויבשה. לשם  3.15.1

שקעים מקומיים ייושרו על ידי מילוי בחומר מהודק  .’וכוהסרת גבשושיות, אבנים בולטות 

תחתית התעלה תתאים בדיוק לקו המצוין בחתך לאורך ואסור  .מנהל הפרויקטבהתאם להוראות 

ינור לשם הבאתו לגבהים כדי להשיג את תמיכת הצ ’וכויהיה להניח אבנים, רגבי אדמה, בולי עץ 

 הנכונים.

 ס"מ בכיוון כלשהו יורחקו. 2רגבים ואבנים אשר גודלם עולה על  3.15.2

כל חומר בלתי יציב, מעורער וחופשי, העלול להימצא בתחתית התעלה יוצא ויורחק ממנה והחלל  3.15.3

 שייווצר על ידי כך יטופל בו כמתואר לעיל במקרה של חפירה עמוקה מדי.

 .AASHTO 100%תחתית התעלה תהיה מהודקת לצפיפות  3.15.4

 :ריפוד תחתית תעלה 3.16

 תחתית התעלה תרופד בשכבת חומר מובחר כמפורט להלן: 3.16.1

 .ס"מ 15ולא פחות מ  הצינור חיצוני של מקוטר 10%ס"מ +  10עובי שכבת הריפוד יהיה  3.16.2

מ"מ.  5ל  3נקי ושטוף. גודל גרגר יהיה בין  םומשוחומר הריפוד יהיה אגרגט בגודל אחיד מסוג ש 3.16.3

 .םחומר הריפוד לא יכיל שום חומר מלבד האגרגט מסוג שומשו

 פני הריפוד ייושרו באופן שיהוו מצע חלק ויציב להנחת הצינורות. 3.16.4

 השכבה תהודק באופן אחיד ותיושר לשיפוע המתוכנן. 3.16.5

 לית ולאחר מכן להשלים את הריפוד.אין להניח את הצינורות על תלו 3.16.6

 :מילוי תעלה 3.17

 :תעלה ריפוד 3.17.1

או נציג מוסמך אחר מטעם  אין לכסות צנרת ללא אישור מנהל הפרויקט 3.17.1.1

 .המזמין

עלה, קביעת מקומו ושיפועו הנכון תפוד הצינור יחל מיד לאחר הנחתו ברי 3.17.1.2

 .להלןר הנחת צנרת כמפורט והסופי והשלמת כל הבדיקות הנדרשות עבו

חומר העטיפה יהיה אגרגט בעל גודל אחיד מסוג שומשום נקי ושטוף. גודל  3.17.1.3

מ"מ. החומר לא יכיל אבנים ו/או גושי אדמה קשים בכל גודל  5עד  3גרגר 

 .לעילשהוא, והוא יהיה בדומה לחומר ריפוד התעלה, כמפורט 

של רטיבות טבעית, תוגדל מידת הרטיבות אם החומר לא יכיל כמות מספקת  3.17.1.4

 כדי לקבל צפיפות רצויה לאחר ההידוק.

 הריפוד יבוצע לכל רוחב תחתית התעלה. 3.17.1.5

 שלב א' בביצוע הריפוד: 3.17.1.6

יש לוודא שחומר  פיזור חומר המילוי המתאים לדרישות הנ"ל, לאורך הצינור.

מקוטר  2/3 -הגיע עד כהמילוי ממלא את החללים מתחת לצינור, ועליו ל

 הצינור.חיצוני של 

ההידוק בצדי הצינור יבוצע  רם במידה שווה משני צדי הצינור.עמילוי זה י

בעזרת פטיש העשוי מצינור עם מוט כפוף בצורה כזו שהפועל המפעיל את 

דוק זה יבוצע יה הפטיש בעומדו ליד הצינור יהדק את המילוי מתחת לצינור.

 2/3ופן שווה מכל צד של הצינור וזאת לפחות עד בקפדנות ובזהירות ובא

 של הצינור. חיצוני קוטרו

וון ששכבות יס"מ, מכ 10המילוי חייב להתבצע בשכבות בעובי שלא יעלה על 

עבות יותר עלולות לגרום לכך שהמילוי לא יחדור מתחת לצינור בעת ההידוק, 

את  עליונה.דבר אשר לא ניתן להרגיש בו לפי המראה החיצוני של השכבה ה

 ההידוק יש לבצע בתנאי רטיבות אופטימאליים.

 שלב ב' בביצוע הריפוד: 3.17.1.7

חיצוני מקוטר  10%ס"מ +  10כיסוי הצינור באותו חומר ריפוד עד לגובה של 

ביצוע הכיסוי והידוקו  ס"מ. 15הצינור מעל קודקוד הצינור אך לא פחות מ של 

ההידוק יעשה כפי שמתואר  .ייןבעוב ס"מ 10יעשו בשכבות שלא יעלו על 

או  מנהל הפרויקטבשלב הראשון או בעזרת כלים מכאניים שאושרו על ידי 
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התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים  שרות השדה של יצרן הצינורות.

 .להלןתבוצע בכפוף לאמור 

 :(1)ראה איור מס'  כיסוי במצע סוג א' 3.17.2

 צע סוג א' בלבד על פי הסדר הבא:התעלה תכוסה בשכבות חומר מובחר של מ

  ס"מ מעל לרום קודקוד הצינור. 50ביצוע שכבת כיסוי ראשונה עד לרום של 

  פיידמודי 100%הידוק השכבה הראשונה לעיל עד קבלת צפיפות של AASHTO. 

 .הנחת סרט סימון לקווי ביוב או ניקוז 

  מודיפייד  100%ס"מ והידוקן לקבלת דרגת צפיפות של  20המשך כיסוי בשכבות של

AASHTO. 

  מכבש.אמצעות הידוק שכבות החומר 

 .כיסוי התעלה במצע סוג א' יבוצע עד לרום פני שטח קיים 

  להלןהתאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים תבוצע בכפוף לאמור. 

 :CLSM (Controlled Low-Strength Material)כיסוי ב  3.17.3

CLSM  שימוש ב ביוב/ניקוז/מים. צנרתמעל מהווה תחליף מילוי מהודק-CLSM עשה רק יי

פי שיקול דעתו הבלעדי -, עלטרם ביצוע העבודה ,בכתב מראש או נציגו המוסמך באישור המזמין

 CLSM-ה .של המזמין )לדוגמה: במקרים בהם נדרשת פתיחת הדרך לתנועה בלוח זמנים קצר(

 יהיה בצורה נוזלית בלבד.

 אופן ביצוע הכיסוי:

 ום מעל הצינור עד לגובה כמתואר בפרק הנחת צנרת.משושכבת ריפוד ש 

 שכבת הCLSM  עד לרום פני שטח קיים.שומשום תבוצע מעל שכבת ה 

 :(2)ראה איור מס'  ’וכוכיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פתוחים, חקלאיים  3.17.4

 או מיםבהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיי ,בשטחים ציבוריים, חקלאיים ואחרים

 , ניתן לכסות את התעלה באופן הבא:יםעתידי

  ס"מ מעל קודקוד הצינור. 100שכבת הגנת הצינור ממצע סוג א' עד לרום 

  ס"מ, בכפוף לאישור  10מעל מצע סוג א' מילוי מחומר מקומי נקי מאבנים בגודל שמעל

 30. גובה השכבה יבוצע עד לרום או נציגו המוסמך על ידי המזמין בכתב ומראש המילוי

 ס"מ מתחת לפני הקרקע.

  ונשמרה בעת החפירה ס"מ של שכבת האדמה המקומית העליונה  30שכבה עליונה בעובי

 המקורית.

 :תנאי מיוחד לכיסוי תעלות 3.17.5

סור מעבר של כלי רכב או יס"מ, חל א 70 -כאשר עובי הכיסוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ

 קבלן אחראי עבור כל נזק שייגרם לתעלה או לצינור.ציוד כבד מעל התעלה, ובכל מקרה יהיה ה

 
 :2איור מספר         :1איור מספר    
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 :אופן המדידה והתשלום לחפירת תעלות 3.18

( CLSM-)כיסוי ב 3.17.3ם למעט סעיפי 3-ו 2סעיפים מחיר חפירת תעלה כולל את כל הכלול ב 3.18.1

 .ם וכו'(וחית)כיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פ 3.17.4-ו

 יחידת המידה היא מטר אורך. 3.18.2

 .הצינור ועומק הצינור פנימי של היא לפי קוטרמחיר חפירת תעלות לצינורות  3.18.3

מדידת אורך התעלה לצורכי תשלום תעשה לאורך הציר האופקי של התעלה בין שתי השוחות  3.18.4

 הסמוכות בניכוי מידות חיצוניות של השוחות עצמן. 

מדידת עומק החפירה תעשה על פי ההפרש בין גובה פני השטח הקיים בזמן הביצוע ועד לגובה  3.18.5

(. לצורכי תשלום יחושב העומק הממוצע של הקטע שבין שתי שוחות I.Lתחתית הצינור )

 סמוכות. 

מדידת רוחב התעלה לחישוב כמויות, המידה תקבע על פי החתך התיאורטי  ותידרשבמקרה  3.18.6

 .עיללכמפורט 

 לא תשולם כל תוספת עבור חפירה מעבר למידות החתך התיאורטי המופיע במפרט. 3.18.7

 :CLSM חומרכיסוי ב 3.19

, במידה ולא , אזי תקוזז עלות המצעים ממחיר החפירהCLSMבמידה וחומר מילוי התעלה הינו  3.19.1

 .בכתב הכמויות( 'א)תוספת על מצע  צוין אחרת

 ות המצעים הן זהות ויחושבו על פי החתך התיאורטי.וכמ CLSMכמות ה  3.19.2

 עשה על פי מחיר זה.יבמידה וקיים מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות, הקיזוז י 3.19.3

הסכם על פי כל " קבעיבמידה ולא מופיע מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות, הקיזוז י

 .שבתוקף ע"פ החלטת המזמין "ייהלביצוע עבודות תשתית מים, ביוב, ניקוז ובנ

 :כיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פתוחים, חקלאיים 3.20

 , תקוזז עלות המצעים ממחיר החפירה.מחומר מקומיבמידה וחומר מילוי התעלה הינו  3.20.1

 פי החתך התיאורטי.ל הכמות תחושב ,המצעים זהה לכמותכמות המילוי בחומר מקומי במידה  3.20.2

 ידה וקיים מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות, הקיזוז יעשה על פי מחיר זה.במ 3.20.3

בהתאם לאמור קבע יבמידה ולא קיים מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות, הקיזוז י 3.20.4

 ".הסכם לביצוע עבודות תשתית מים, ביוב, ניקוז ובנייה"ב( חריגה מסעיפי העבודה) 9.2סעיף ב

 :תי מעבדה מוסמכת לבדיקות קרקעשירו 3.21

המזמין יתקשר עם מעבדה מוסמכת, לשם קבלת השירותים הדרושים לביצוע בדיקות הקרקע  3.21.1

 .באתר העבודההנדרשות 

 במהלך העבודה.  מנהל הפרויקטסוג הבדיקות, המקומות בהם ייערכו ומועדיהם ייקבעו על ידי  3.21.2

רותיו כגון כוח אדם, כלים, ציוד וכדומה, לשם ביצוע יעבדה את שהקבלן יעמיד לרשות אנשי המ 3.21.3

 הבדיקות הנדרשות.

 במידה ותוצאות בדיקה לא יהיו בהתאם לנדרש בתקן, אזי: 3.21.4

 .הקבלן יתקן את הדרוש תיקון לצורך בדיקה נוספת 

 ובעלות בדיקה חוזרת. הראשונה הקבלן יחויב בעלות הבדיקה 

מהקבלן לבצע כל בדיקה אפשרית. עלות הבדיקה, במידה ותוצאות  לדרוש רשאיהמזמין  3.21.5

 הבדיקה יהיו בהתאם לתקן, תהיה על חשבון המזמין ללא תוספת רווח קבלן.

 

 ספקה, הובלה, פריקה, אחסנה, פיזור, שמירה והנחה(ה) הכנה לעבודות צנרת .4

 :כללי 4.1

יעמדו בכל הדרישות המופיעות  ,שהספקתם לצורך העבודה הינה באחריות הקבלן ,הצינורות 4.1.1

 .במסמכי ההסכם, ובכלל זה כתב הכמויות, המפרט הטכני, התוכניות ועוד

 יישאו ידי הקבלן,-על המסופקים , אשר לגביהם קיים תו תקן ישראלי או בינלאומי מוכר,צינורות 4.1.2

 . כאמור תו תקן

 חם הפנימי יהיה חלק לגמרי.ללא פגמים, סדקים וליקויים ושט ,הצינורות יהיו שלמים 4.1.3

 .מסמכי ההסכםאם צוין אחרת באלא  צינורות באורך סטנדרטי בלבד, יספק הקבלן 4.1.4

שירות השדה  ים, אחראי הקבלן להשיג ליווי שלמטר 70 הצנרת בהן עולה על אורךש ,בעבודות 4.1.5

תר ומתן הערות מתן הדרכה לקבלן, ביקורים באלרבות עבודה, לת ורוניאו ספק הצ/של יצרן ו

 .יחולו על הקבלן בלבדשירות השדה עלויות והמלצות לביצוע העבודה. 

 :PVCצנרת  4.2

 מיועדת להעברת מי שפכים בגרביטציה בלבד. PVCצנרת  4.2.1

 בעלי עובי דופן מובנה. PVCהצנרת תהיה בעל דופן מלא. חל איסור מוחלט על שימוש בצנרת  4.2.2

 ומינם "דופן מעובה". 884, מיוצרת על פי ת"י לפחות 8SN ,י דופן מלאהצנרת תהיה בעלת עוב 4.2.3

 בדרגת עבודה 532מיוצרת על פי ת"י תהא לחץ )מיועדת להנחה בעומקים גדולים(  PVCצנרת  4.2.4

 .לפי קביעת המזמין בר 12.5 או 10
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 1124ת ת"י הצנרת תסופק עם טבעת אטימה. טבעות אטימה יתאימו לצינורות ויעמדו בדרישו 4.2.5

 על חלקיו.

. אטימת המחבר תעשה על ידי טבעת גומי בין הצנרת אינטגראליהצנרת תצויד במחבר שקוע  4.2.6

 ובין מגרעת השקוע.

הצנרת תהיה מסומנת בסימון בר קיימא על פי דרישות התקנים המתאימים להם, כולל סימון תו  4.2.7

 תקן ישראלי.

 :צנרת בטון מזוין 4.3

 ., דרג בהתאם לתכנית1(, סוג 05.2010)גרסה  27תיוצר על פי ת"י הצנרת  4.3.1

 .נרת תהיה עם אטם גומי מובנה )עדיפות בחלק הנקבה(הצ 4.3.2

 :(GRPצנרת צמ"ש ) 4.4

 .C°80עמיד לטמפרטורה עד  GRPצינור  4.4.1

 .AWWA-C-950ולתקן  1999, יוני 2, חלק 1892על פי תקן ישראלי  מיוצרת 4.4.2

 לפחות. pa 5,000גת קשיחות דר 4.4.3

 :צנרת פלדה 4.5

-C, לפי תקן אמריקאי 530הצנרת תהיה מפלדה שייעודה הובלת מים ונוזלים אחרים לפי ת"י  4.5.1

200 AWWAלעבודות מים( מפרט הטכני לצנרת פלדה של המזמיןה תהא תואמת לדרישות, ו(. 

 ה, אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות.הצינורות היו מצופים בצדם הפנימי במלט רב אלומינ 4.5.2

 .266.1, ולפי מפרט מכון התקנים מפמ"ר AWWA C205הציפוי יעשה לפי תקן אמריקאי  4.5.3

 :HDPEצנרת  4.6

 HDPE-PE100המפרט המינימלי יהיה ולפי הכתוב בתכנון. ,499מיוצרת על פי תקן ישראלי  4.6.1

SDR-17. 

 :שינוע צנרת 4.7

 :העמסה 4.7.1

או בולטים העלולים  םכלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדי 4.7.1.1

 בצינורות.ע לפגו

 ויובלו באריזתם המקורית. במפעל הייצור או במחסן הספקהצינורות יועמסו  4.7.1.2

את הצינורות והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה,  הקבלן יאבטח 4.7.1.3

 ם אחרים.על ידי קשירה וסידורים מתאימי

בהעמסת צינורות בקטרים שונים, הצינורות בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו  4.7.1.4

 למטה.

 כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.  4.7.1.5

 העמסת המטען במפעל תעשה על ידי היצרן באחת מהשיטות שלהלן: 4.7.1.6

  העמסה באריזה 

  העמסה בתפזורת 

 העמסה באוכפים  

האריזות  עמסה של הצינורות תהיה בהתאם לסוג הצינור וקוטרו.שיטת ה 4.7.1.7

לצורך העמסה יוכנו מראש על ידי היצרן כך שבכל אריזה יהיו הפריטים זהים 

 מבחינת סוג, קוטר, דרג/מין ואורך.

( וללא ’וכוהעמסת צינורות שלא בבית החרושת )בשטח, במחסן המזמין  4.7.1.8

בנדבך הראשון )התחתון( יונחו על  אריזה מקורית, תעשה כך שצינורות

קורות  קורות תמיכה מעץ מסודרות לרוחב קרקעית ארגז/קרון המוביל.

נורות יבלטו התמיכה ועמודי התמיכה צידיים יהיו שטוחים וללא בליטות הצי

 כחמישית מאורכם מכל צד.מעבר לקורות התמיכה 

רת מנסרה משולשת העמסת צינורות על כלי תחבורה ללא דפנות תעשה בצו 4.7.1.9

 היצרן. הוראותעד לגובה המותר לפי חוקי התעבורה, ובהתאם ל

ניתן להגביה דיפון מצדי משטח העמסה של כלי תחבורה על ידי התקנת  4.7.1.10

 תמיכות עץ אנכיות, המוצמדות סמוך למקומות בהם מונחות קורות התמיכה.

מעל  פנות.העמסת הצינורות תעשה בצורת מנסרה מרובעת עד לגובה הד

בצורת מנסרה  יש להעמיסגובה זה ועד לגובה המותר לפי חוקי התעבורה, 

 משולשת.

יציבות הצינורות המועמסים באמצעות אוכפים תובטח על ידי קורות עץ, או  4.7.1.11

 טריזים קבועים משני הצדדים של הצינורות ולכל נדבך של צינורות.

רים כמו גומי, או לבד, כדי למנוע פגיעות אוכפים ממתכת יהיו מרופדים בחומ 4.7.1.12

 בצינורות בזמן ההובלה.
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עשה כך שהקצוות יצינורות בטון( ת צינורות בעלי מחבר פעמון )בד"כהעמסת  4.7.1.13

 בהם יש פעמונים )שקע( יהיו מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים )תקע(.

כך שקצוות התקוע יהיו ארוזים בחבילות, כשהם מונחים  PVCצינורות  4.7.1.14

והשקוע יסודרו בדירוג, באופן שהשקוע יבלוט החוצה ולא יגע בצינורות 

שלידו. כל חבילה תחוזק בכל צד ובאמצע על ידי מסגרות מעץ חזק עם סרטי 

 מאותו סוג וקוטר. צינורותפלדה. חבילה תכלול 

 :הובלה 4.7.2

  ה מתאימים.עשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשיריההובלה ת 4.7.2.1

 בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו. 4.7.2.2

יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע  4.7.2.3

אם עקב טלטולי הדרך תגרם לצינורות תזוזה לגבי  טלטולים ורעידות.

  התנוחה ההתחלתית, יש לבדקם לפני הנחתם בקו.

הובלת המחברים תיעשה בזהירות כאשר הם קשורים ומחוזקים ללא  4.7.2.4

 אפשרות של טלטול.

, חום, מכאניותאביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות  4.7.2.5

מומלץ להחזיקם במקום מוצל )תא הנהג, בתוך  שמש, לכלוך וקרינת שמש.

 (.’וכוצינור 

 קטרים וסוגים שונים באריזה אחת.אין לערבב טבעות אטימה מ  4.7.2.6

 :פריקה 4.7.3

 :כללי  4.7.3.1

 .מנהל הפרויקטמקום הפריקה יתואם מראש עם  4.7.3.1.1

פריקת הצינורות והמחברים תיעשה בצורה מתאימה  4.7.3.1.2

 ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את שלמות הצינורות.

הצינורות  בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות 4.7.3.1.3

 החרוטים.

 לגרור או לגלגל צינורות. ,אין להפיל, להשליך 4.7.3.1.4

הפריקה תיעשה באיטיות, באופן שהצינורות לא יחבלו  4.7.3.1.5

אין להשליך את הצינורות, ואין  בעת המגע עם הקרקע.

 לגרור אותם או לגלגלם.

בשום מקרה לא יעסקו בפריקת צינורות פחות משני  4.7.3.1.6

 דים.עוב

 :פריקה בידיים  4.7.3.2

ק"ג מותר להוריד  60צינורות שמשקלם אינו עולה על  4.7.3.2.1

מהמשאית בידיים רק כאשר החלק העליון של המטען 

 נפרק בחבלים או בציוד מכני כמפורט בהמשך.

צינורות אשר אפשר להגיע אליהם מהקרקע בידיים,  4.7.3.2.2

, במקרה זה, על הפריקה תיעשה פרקו בעבודת ידיים.יי

 ידי שני עובדים לפחות.

 :פריקה בעזרת קורות משופעות  4.7.3.3

מ"מ או  600ניתן להוריד צינורות שקוטרם אינו עולה על  4.7.3.3.1

ק"ג מהמשאיות בעזרת  100שמשקלם אינו עולה על 

חבלים וקורות משופעות. כאשר אין ציוד מכני אחר, יש 

 להשתמש בשני חבלים לכל צינור.

הקורות צריכות להיות חזקות דיין כדי לשאת את משקל  4.7.3.3.2

הצינור ואורכן יהיה כזה שזווית השיפוע בין הקורה לבין 

 . 30הקרקע אל תעלה על 

 אורך הצינור מכל קצה. 1/5קורות תונחנה במרחק  4.7.3.3.3

כל חבל ייכרך מסביב לצינור פעם או פעמיים )לפי משקל  4.7.3.3.4

 קצהו האחד קשור היטב אל המשאיתהצינור( כש

הקצה החופשי של כל חבל ישוחרר על ידי פועל העומד  4.7.3.3.5

על הרכב בעוד שני פועלים נוספים, אחד בכל קצה בל 

 צינור, מניחים את הצינור על הקרקע.

הורדת הצינור לקרקע תיעשה בהדרגה ובאיטיות ובמידה  4.7.3.3.6

ר יהיה כל העת במצב שווה בשני הקצוות, באופן שהצינו

 אופקי.
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הוצאת הצינור מתוך המטען שעל המשאית מחייבת  4.7.3.3.7

( במקום שהוצא כדי להבטיח את WEDGEהכנסת טריז )

 הצינורות הנותרים נגד תזוזה.

 :פריקה בעזרת ציוד מכני  4.7.3.4

תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות, או  מכאניתפריקה  4.7.3.4.1

 במלגזה.

אין להשתמש  הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות. 4.7.3.4.2

אין לתפוס את  בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים.

 המוצרים בעזרת ווים.

 המפני פגיע ייעשה תוך הקפדהשימוש במלגזה  4.7.3.4.3

 .ותלהיות מרופד ותשיני מזלג ההרמה חייב .צינורותב

 :אחסנה באתר 4.8

לגרום לפגיעות  עלוליםים, ללא עצמים בולטים, חדים וקשים, משטחי הפריקה יהיו מיושר 4.8.1

 במוצרים. 

כלים עלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי הת 4.8.2

, שאפשר יהיה לפזר את החומר חפור ללא פגיעה במוצרים, ובכדי למנוע הידרדרות מכאניים

 המוצרים אל תוך התעלה.

מוצרים בלא אריזה יונחו על גבי תמיכות  ארוזים יונחו עם האריזה על משטחי הפריקה.מוצרים  4.8.3

רצוי  עשויות קורות עץ, או ערמות אדמה נקיות מאבנים, רגבים ועצמים קשים או חדים אחרים.

 לכסות את ערמות האדמה בשקים או ביריעות פלסטיות.

ות הסוואר על ידי תמיכות עץ אנכיות שימנעו מוצרים בצורת סוואר, יש לדאוג ליציבבהנחה של  4.8.4

 הידרדרות המוצרים.

 ותצוין ביומן העבודה. מנהל הפרויקטהאחסנה באתר תאושר על ידי  4.8.5

השמש  צינורות עשויים מחומרים פלסטיים יאוחסנו מתחת לכיסוי אשר יסתיר מהם את קרינת 4.8.6

הצינורות יהיו  ציין זאת ביומן העבודה.יאשר את כיסוי הצינורות וי מנהל הפרויקטלחלוטין. 

 .תעלההנחתם בלמכוסים עד 

 צינורות מבטון יאוחסנו לכל היותר בשתי שורות זו על גבי זו. 4.8.7

צינורות בעלי מחבר פעמון יאחסנו כך שהקצוות בהם יש פעמונים )שקע( יהיו מונחים על גבי  4.8.8

 קצוות ללא פעמונים )תקע(.

 :טמים וחומרי עזר לצנרתאחסנת מחברים, א 4.9

 מחברים, אטמים וחומרי עזר לצנרת יאוחסנו באריזתם המקורית. 4.9.1

, קרני שמש, מקורות רטיבותמקום האחסון יהיה בתוך מבנה שיגן על החומרים מפני לכלוך,  4.9.2

 חום, שמנים, צבעים ומדללים.

טי הקשירה מספר ימים לפני אם אטמים מסופקים כשהם קשורים בחבילות, יש להתיר את סר 4.9.3

 השימוש בהם, כדי לבטל מעיכות קטנות שנגרמו בלחץ הקשירה.

 אטמים יאוחסנו כך שלא יגרם להם עיוות מכל סוג שהוא. 4.9.4

כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התוואי יובטחו מפני הידרדרות אל תוך התעלה,  4.9.5

 בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם. נגיעה, חיכוך ופגיעה זה בזה, וחדירת

 :פיזור צנרת 4.10

-פיזור הצינורות פירושו הנחתם על הקרקע לאורך התעלה )או התמיכות במקרה של קו על 4.10.1

  .קרקעי(

כל צינור יונח קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי, במקום שלא יפריע לתנועה העוברת  4.10.2

 ובאופן שלא ייפגע ממנה.

 נדרש אחרת, יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה. אם לא 4.10.3

ציר התעלה, כך  ית קטנה כלפיוכל צינור המונח על הקרקע יובטח נגד גלגול ומלבד זאת יונח בזו 4.10.4

 שאם בכל זאת יתגלגל לא ייפול לתוך התעלה.

תוך הצינורות, המחברים במידת הצורך יש לנקוט באמצעים נגד כניסת מים עיליים או בוץ ל 4.10.5

 והאביזרים.

 לאורך התוואי בכל יום רק עבור היקף העבודה לאותו יום. פוזרויהמחברים  4.10.6

יחולו על הטעינה, ההובלה והפריקה  - כאשר נוטלים צינורות ממקום אחסנה לשם פיזורם 4.107

 .לעילרטות והדרישות המפ

 :פינוי צנרת אסבסט צמנט 4.11

כוללת החלפת צנרת ישנה בעלת מבנה חומר אסבסט צמנט, יפעל הקבלן בהתאם בעבודה ה 4.11.1

 ". 2011-להוראות "חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א
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 להלן ציטוט חלקי מתוך החוק: 4.11.2

עבודה המתבצעת באסבסט, לרבות תיקון, פירוק, הסרה, הריסה,  -הגדרות: "עבודת אסבסט" "

וק מפגע, הובלה, הטמנה, כיסוי, חפירה או קידוח בקרקע שהוטמן בה אסבסט, פינוי, חיתוך, סיל

 ולמעט צביעה של אסבסט צמנט;

א: איסוף האסבסט ופסולת האסבסט באתר העבודה, עטיפתם באריזה כפולה ואטומה  29סעיף 

באופן שימנע דליפה או שחרור ממנה, סימון האריזה כפי שיורה הממונה ופינוי הפסולת לאתר 

 סולת אסבסט לפי הוראות חוק זה;פ

א: לא יסלק אדם אסבסט או פסולת אסבסט ולא יפנה אותם אלא לאתר פסולת  41סעיף 

 "אסבסט, לשם הטמנתם.

 .מורשה הקבלן יציג תעודת משלוח עבור קבלת הצנרת ממפעיל אתר פסולת אסבסט :אישורים 4.11.3

 

 הנחת הצנרת, הרכבתה, בדיקתה וכיסוי חוזר .5

 כללי: - ת צנרתהורד 5.1

 לפני תחילת הורדת הצינורות לתעלה לצורך הנחה יש לוודא כי: 5.1.1

 .תחתית התעלה מוכנה להנחת הצינור כמפורט לעיל 

 .המצע עליו תונח הצנרת יבש ומהודק כנדרש 

 .פיזור הצינורות בוצע בצורה שתבטיח הורדתם לתעלה ללא צורך בהעברתם בתוך התעלה 

  והאביזרים הם במצב תקין ללא פגם או נזק.כל הצינורות, המחברים 

 .המחברים, וכן המתקנים והכלים להנחת הצינורות מוכנים לעבודה 

הורדת צינורות פלדה תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים מפלדה בשטחים  5.1.2

 עירוניים" של המזמין.

 :הורדת צינורות בידיים 5.2

ידיים יש להשתמש רק להורדת צינורות שמשקלם אינו עולה על בשיטת הורדת צינורות בעבודת  5.2.1

 ק"ג. 60

ירימו את הצינור בקצותיו והוא יועבר לתחתית התעלה על ידי שני אנשים העומדים  עובדיםני ש 5.2.2

 בתעלה.

הורדת צינורות בידיים מוגבלת לתעלות בעלות דפנות ישרים ומוצקים אשר אינם מתפוררים  5.2.3

אם דפנות התעלה משופעים או עלולים להתפורר יש  העובדים והצינורות. תחת משקלם של

 ק"ג. 60-קטן מצינורות כאשר משקל הלהשתמש בחבלים גם 

לעובדים בתוך התעלה צריכה להיות גישה נוחה לצינור, לצורך העברתו לתחתית, לכך ניתן  5.2.4

 מטר. 1.5על  להוריד צינורות בעבודת ידיים רק בתעלות אשר עומקן אינו עולה

 :הורדת צינורות בחבלים 5.3

 הורדת צינורות בחבלים לתעלה תיעשה בכפוף להתקיימות התנאים הבאים במצטבר: 5.3.1

  ק"ג 60משקל הצינור אינו עולה על 

  מ"מ 600קוטר הצינור אינו עולה על 

  מטרים 3אורך הצינור אינו עולה על 

ה כאשר חלות המגבלות שפורטו לעיל, או כאשר לא תיעשה הורדה של צינורות בחבלים לתעל 5.3.2

 עשויים מבטון או בכל מקרה בו קיימת מניעה בטיחותית לעשות כן.צינורות ה

 .לפחות שני עובדיםידי -ה עלשת צינורות בחבלים תיעדהור 5.3.3

צינור שאורכו  צינור שאורכו עד שלושה מטר יורד בעזרת שני חבלים לפחות, אחד בכל קצה. 5.3.4

 ה על שלושה מטר יורד בעזרת שלושה חבלים לפחות.עול

 בהורדת צינורות יש לעגן את קצה החבל החופשי למתקן יציב. 5.3.5

רצוי להשאיר את החבלים על הצינור בשעת ההרכבה, על מנת לאפשר לעובדים הנמצאים מעל  5.3.6

 התעלה לאחוז בחבלים ולעזור בכוונת הצינור בעת הנחתו וחיבורו.

 או פגיעתו בדופן התעלה. להוריד את הצינור באיטיות ובזהירות, תוך מניעת גרירתו יש 5.3.7

 במהלך הורדת הצינור אל התעלה וכדי להתאים את קצוות הצינור, יש צורך בהזזת מה של 5.3.8

  וון ציר הצינור.יהצינור בכ

 :הנדסיים מכאנייםהורדת הצינורות בכלים  5.4

 מכאנייםבעזרת כלים  אל התעלה יורדו דם בידיים או באמצעות חבליםשלא ניתן להוריצינורות  5.4.1

 הנדסיים.

  יו"ב.וככבלי פלדה ווים, שרשראות, הצינורות לא ייפגעו משיש להקפיד באופן מיוחד על כך  5.4.2

סביב  ייכרךמתאים למשקל הצינור, שו אביזר הרמה בעל עומס הרמה מותרעל תלה יהצינור י 5.4.3

 כדי להקל על יישור הצינור ועשיית החיבור. לו,מרכז הכובד ש
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צינור בטון בעל חור הרמה חרושתי בדופן הצינור, יורם ויורד לתעלה בעזרת מתקן הרמה מיוחד  5.4.4

 יינתנוההנחיות להרמת הצינורות ומתקן ההרמה עצמו  .המכאנישיורכב על הצינור ויותאם לכלי 

 ההנחה בהתאם להנחיות היצרן. על ידי יצרן הצינורות ועל הקבלן לבצע את

 :יתוך צינורותח 5.5

( של פאזהעל מנת לקצרם, כולל חריטה ומידור ) , בהתאם לצורך,באתר צינורותלחתוך  ניתן 5.5.1

 הקצוות.

מנהל לפי הוראה של אך ורק כל חיתוך אחר יהיה  חיתוך מותר פעם אחת בקטע בין שני תאים. 5.5.2

 .הפרויקט

, החריטה והמידור יעשו בהתאם להוראות יצרן הצינורות עם כלים המומלצים על פעולות החיתוך 5.5.3

 .מנהל הפרויקטכל שינוי בביצוע הוראות היצרן או שימוש בכלים אחרים יהיה באישור  ידי היצרן.

ית ווחיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הז 5.5.4

 באופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד.הדרושה ו

השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים. אם דבר זה לא יושג בעת החיתוך, יש לעבד את השטח  5.5.5

עד לקבלת שטחים נקיים וחלקים באמצעות מברשות ברזל עדינות. לפני תחילת החיתוך יש 

את הקצה החתוך  הצינור. לסמן את מקום החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לציר

 של הצינור יש לחרוט לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר בין הצינורות או למחבר בשוחה.

 את הצינור המקוצר יש לתמוך בעת הקיצור לכל אורכו כדי למנוע שבר בדפנות. 5.5.6

 :הנחת צינורות 5.6

 :כללי 5.6.1

 ט לקצה אחד בכל קטע.אין להשתמש בשברי צינורות או חלקי צינורות פר 5.6.1.1

 אין להשתמש במחברים מודבקים. 5.6.1.2

צנרת תונח אך ורק במרכז התעלה ולא בצידה וכי המרחק בין הדופן החיצוני של  5.6.1.3

 ס"מ. 20הצנרת לדופן הפנימי של התעלה יהיה לפחות 

הנחת צינורות פלדה תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים מפלדה  5.6.1.4

 טחים עירוניים" של המזמין.בש

שאר סוגי הצינורות יונחו לפי ההנחיות הבאות כאשר ניתן להבחין בשלושה אופנים של  5.6.1.5

 הנחת צינורות:

 הנחה תוך תמיכה רצופה 

 חה על תמיכות נפרדותהנ 

 התקנת צינורות בתלייה 

 סרט סימון.ב יסומןו לעיל המפורטותבהתאם להנחיות הצינור יכוסה 

 :חה תוך תמיכה רצופההנ 5.6.2

. יש להבדיל 6לעיל מפורטהנחת הצנרת תעשה על גבי תחתית התעלות לאחר ריפוד כ 5.6.2.1

 בשני מקרי הנחה תוך תמיכה רצופה והם:

 :12%שיפוע קו עד  -בשיפועים מתונים  5.6.2.1.1

הצינורות חייבים להיות במגע עם הקרקע לכל אורכם ובשום אופן 

עבור צינור בעל מחבר  משקל הצינורות. לא יישאו המחברים את

רלי, יש לחפור בשכבת מצע השומשום גומחות מתחת גשקע אינט

למקום המחבר, כך שניתן יהיה להרכיב את הצינור מבלי להרימו, 

לאחר הרכבת  שענות הצינור על המחברים.יובכדי למנוע את ה

 הצינור, יש למלא את הגומחות בחומר המצע ולהדקו.

 :12%שיפוע קו מעל  –שיפועים תלולים ב 5.6.2.1.2

כדי למנוע  עיגונים, יש להתקין 12%הקו הוא מעל  במקרה ושיפוע

ואין ה ידמבתזוזה צירית של הצינורות בהתאם לתוכניות לביצוע. 

הפנות את תשומת דרישה לעיגון הקו בתוכניות לביצוע, על הקבלן ל

 . ולפעול בהתאם להנחיותיו מנהל הפרויקט לב

 :הנחה על תמיכות נפרדות 5.6.3

, יפעל מפרט מיוחד לביצוע התמיכות לא נמסר לקבלןבמקרה ויש צורך לבצע תמיכות לצינור, ו

 כמפורט להלן: הקבלן

 מספר התמיכות ומיקומן: 5.6.3.1

שתי תמיכות לכל צינור אשר מיקומן יהיה סמוך למחבר אך לא  תידרשנהבמצב רגיל 

מרחק ממרכז כל תמיכה אל קצה הצינור הקרוב שווה מתחתיו. בצינורות קטנים יהיה ה

כאשר הצינורות מונחים על עמודים כקו עילי ייקבע מספר  לחמישית אורך הצינור.

העמודים ואופן חיזוק הצינור אליהם באופן שיבטיח את יציבות המבנה כולו, בהתחשב 
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(. ’וכו בכל העומסים הסטטיים והדינמיים האפשריים )רוח, התנגשות, מפולת אדמה

 ביצוע התמיכות יעשה על פי התוכניות המאושרות לביצוע.

 טיפוסי תמיכות: 5.6.3.2

התמיכות יכולות להיות מבטון או פלדה, ובלבד שבראש כל תמיכה תהיה "עריסה" 

המעוצבת לפי צורתו החיצונית של הצינור הבאה במגע עם הצינור, על לא פחות מרבע 

בין הצינור לבין העריסה  יותר מחצי היקף הצינור. ההיקף בצינורות גדולים שליש ולא

מ"מ לפחות. הצינור יירתם אל התמיכה בחצי  5 -יושם חומר גמיש אחר בעובי של כ

 חישוק העשוי מפלב"מ שטוח.

מיוחד, כל החלקים העשויים מתכת יהיו האם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט  5.6.3.3

 ם.לפחות, כולל ברגים ואומי 304מפלב"מ 

 :הנחת צינורות בתלייה 5.6.4

אין לבצע הנחת צינורות  ה, יקבל הקבלן מפרט מיוחד לביצוע העבודה.יכאשר יש להתקין בתלי

יה ללא פרט מיוחד. אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד, כל החלקים העשויים יבתל

 לפחות, כולל ברגים ואומים. 304מתכת יהיו מפלב"מ 

 :סטיות 5.7

הסטיות המותרות בעת הנחת הקו בתעלה לגבי התוואי המסומן בתנוחה והגובה הנתון בחתך להלן 

 לאורך:

 

 הסטייה המותרת אורית #

 מהשיפוע המתוכנן לכל צד 10%עד  שיפוע הקו )בין תא לתא( 1

 כל סטייה אינה מותרת ציר הקו 2

 

 :הרכבת צינורות 5.8

 :שלמות הצינורות 5.8.1

אינם כי יש לבדוק חזותית את הצינורות, האביזרים והאטמים, לוודא לפני הרכבת הצנרת, 

פריטים שאינם מתאימים, או שהם פגומים, יסולקו מן האתר.  .וכי הם מתאימים למתוכנן פגומים

וקבלת החלטה  פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם יאוחסנו זמנית בצד לשם בחינת מצבם

 בהקדםלא ראויים לשימוש, יסומנו בצבע בולט ויסולקו  פריטים שימצאו .ידי מנהל הפרויקט-על

 מן האתר.

 :בדיקת מפלס במהלך ההנחה 5.8.2

במהלך הנחת הצנרת, יבצע הקבלן על מטר או לפי החלטת המזמין  70מעל  שאורכןבעבודות 

( ושיפועו מתאים לתוכניות. המדידה תבוצע על .I.Lחשבונו מדידה לאימות רום תחתית הצינור )

ודד מוסמך ותתקיים לפחות אחת לכל קטע קו )בין שתי שוחות( ולפני כיסוי הצינור. במידה ידי מ

ולא ניתן להשאיר צינור ללא כיסוי בתעלה, תבוצע מדידת ראש כל צינור לפני כיסויו. המודד 

 מטעם הקבלן ילווה את הביצוע באופן רצוף לכל אורך עבודת הצנרת.

 :הניקיון הצינורות במהלך ההנח 5.8.3

בקפידה באמצעים רכים וללא גרימת נזק לפריטים. לכלוך מלכלוך. יש לסלק  נקייההצנרת תהיה 

על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולחסום את קצותיהם הפתוחים מדי יום בגמר 

העבודה. על הקבלן להקפיד על הוראה זו במיוחד על מנת למנוע סתימת הצנרת תוך כדי 

 יהיוטרם המסירה או כשל נזק או התקנה מחדש של צנרת עקב סתימתה עבודה. כל תיקון 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 :ניקיון הצינורות בגמר ההנחה 5.8.4

 באמצעות הניחאותם  הקווים ה שלבסיום עבודות הנחת הצנרת, יבצע הקבלן שטיפ 5.8.4.1

 לצורך הניקוי. או מי קולחים ציוד שטיפה בלחץ. חל איסור על שימוש במי שפכים

הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע כניסת מים העלולים לחתור בקרקע מתחת  5.8.4.2

הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע את סחיפת המילוי והריפוד במורד  לצינור.

 השיפוע.

 הצינורות יונחו ויחוברו בחיבור מלא. 5.8.5

יונחו כלפי מעלה  הפעמונים ום הנמוך לכוון מעלה.בכל מקרה שמתאפשר, הצינורות יונחו מהמק 5.8.6

 הזרם.

 :PVCהרכבת צינורות  5.8.7

 PVCהמתכוון לסוג צינורות  ,1205הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות בת"י  5.8.7.1

)לזרימה גרביטציונית של השפכים( טמונות באדמה, וכן  884קשיח כפי שהוגדרו בת"י 

 .132בהתאם להוראות במפמ"כ 

 .20%בשיפוע עד  PVCמותר להניח צינורות  5.8.7.2
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מתחברים זה לזה תוך שימוש באטמים ותקיעה, כאשר אטם מוכנס  PVCצינורות  5.8.7.3

 לחריץ מיוחד הנמצא במצמדת הפעמון של הצינור.

יש להשתמש באטם המסופק על ידי יצרן הצינורות בלבד. לפני הכנסת קצהו הישר אל  5.8.7.4

ד למצמדת הפעמון של הצינור השני יש לפזר על קצהו הישר משחת הצינור האח

החלקה מיוחדת למטרה זו לפי הוראת היצרן. השימוש בכל משחה אחרת אסורה 

 בהחלט. הכנסת הצינור תעשה תוך סיבוב קל.

הצינורות יחוברו בשיטת שקע תקע כאשר יש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע על  5.8.7.5

ס"מ מקצה המצמדת החוצה. במידה ולא קיים סימון  0.5ה של יסטי מותרת דופנו.

מטעם היצרן, יסמן הקבלן על התקע את מידת החדירה לתוך השקע לפני הרכבת 

 הצינור.

סור מראש כדי להבטיח כי יאם נעשה חיתוך של הצינור בשדה, יש לסמן את מקום הנ 5.8.7.6

צינור יש להשתמש במשור עץ בעל מישור המסור יהיה ניצב לציר הצינור. בניסור ה

סור יש לשייף את הקצוות המנוסרים בעזרת שופין וליצור קצה ישיניים עדינות. אחרי הנ

 מעלות לערך, כדוגמת שיפוע של צינור חדש. 15קטנה בשיפוע של  פאזהחלק בעל 

 :הרכבת צינורות בטון 5.8.8

  ע ושקע בהתאמה.הצינורות בעלי צד זכרי וצד נקבי שיקראו להלן תק 5.8.8.1

לפני תחילת ההרכבה, יש לנקות היטב את המשטח הפנימי של השקע מאבק ומכל  5.8.8.2

במידה והניקוי אכן יעשה  אפשר להשתמש במים נקיים לצורך הניקוי. חומר זר אחר.

באמצעות מים, יש לנגב את המשטחים בסמרטוט נקי. שמן וגריז ינוקו באמצעות 

 להשתמש בנפט לצורך הניקוי. אין סמרטוט טבול בבנזין.

 הצינורות יונחו בתעלה לפי הגבהים המפורטים בתוכניות. 5.8.8.3

 הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה וכיוון התקדמות בביצוע יהיה כלפי המעלה. 5.8.8.4

התקע יוכנס לתוך שקע  כיוון הצינורות יהיה כך שהשקע יהיה מכוון כלפי מעלה הקו. 5.8.8.5

ישר ובהתאמה מלאה לשיפוע הנדרש באופן כזה שלא יוותר מרווח בצד  הפעמון בקו

 הפנימי של הצינורות, כך שהקו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה.

החיבור בין הצינורות יעשה על ידי הרמת תקע הצינור ודחיפתו כלפי המורד אל תוך  5.8.8.6

 השקע.

עץ שיגנו על קצה הצינור כך שהצינור לא יבוא דחיפת הצינורות תיעשה על ידי קורות  5.8.8.7

 במגע ישיר עם הכלי הדוחף.

 הרווח החיצוני המותר בין התקע לשקע לאחר חיבורם יקבע על ידי היצרן. 5.8.8.8

במידה והרווח החיצוני בפועל בין שני צינורות לאחר הרכבתם עולה על הערך המותר  5.8.8.9

בו מחדש. במידה ולאחר הפירוק, נמצא האטם פגם על פי היצרן, יפורקו הצינורות ויורכ

 מכל סיבב שהיא, יוחלף הצינור הפגום לאלתר ולא יעשה בו כל שימוש בעבודה.

 הרווח החיצוני, במידה וערכו מותר על פי היצרן, ימולא במלט.  5.8.8.10

עשה על ידי החדרת קרני אור השמש או יביקורת לאופן הנחת הצינורות ת 5.8.8.11

  מתאימים שיוחדרו לצינורות באמצעות מראה. פנסים

 .מנהל הפרויקטבדק שיפוע הקו על ידי מודד ויאושר על ידי יבסיום שלב זה י 5.8.8.12

 חור הרמת הצינור יאטם לפי הוראות יצרן הצינורות. 5.8.8.13

יעשה על  PVCאו  HDPEההיתוך בין השרוולים בצינורות בטון בעלי שרוול  5.8.8.14

 ן צינורות בלבד.ידי יצר

 :HDPEהרכבת צנרת  5.8.9

 פי הוראות היצרן באמצעות קבלן מורשה מטעם היצרן.הצנרת תחובר בשיטת היתוך ל 5.8.9.1

 להיתוך חשמלי: HDPEהכנת קצות צינורות  5.8.9.2

. הקצוות יבדקו לשלמותם וצורתם Square Cutקצות הצינורות להיתוך יהיו מסוג 

. את קצוות מנהל הפרויקטים יתוקנו לשביעות רצונו של העגולה נכונה וכל הפגמ

הצינורות העומדים להיתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמנים, שיירי צבע וכדומה 

ועל ידי גירוד קל של דופן  HDPE-בעזרת חומר ממיס המאושר על ידי יצרן צנרת ה

 הצינור.

 יתוך חשמלי:ההנחיות לבצוע  5.8.9.3

יש פות החתכים שטוחות לחלוטין ומאונכות לציר הצינור. וודא כי ש 5.8.9.3.1

יתוך מכל שבב ולכלוך והמנע ההיטב את הפנים המיועדים ללנקות 

 ממגע יד בשטחים הנקיים.

סטטיות  יהיויתוך, השפות המרותכות היש להקפיד כי במהלך ה 5.8.9.3.2

 לחלוטין ושלא יופעל עליהם עומס כלשהו. 
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לביצוע  הייעודיהיתוך החשמלי ובמכשיר השתמש במצמד ה 5.8.9.3.3

 יתוך על פי הוראות היצרן.הה

יתוך עד להתקררותו על פי היש להימנע מהפעלת עומס על ה 5.8.9.3.4

 מאולץ או לקרר בעזרת נוזל. בקירורהוראות היצרן. אין להשתמש 

 רישום ריתוכים: 5.8.9.4

כל הריתוכים שבוצעו על  הקבלן ינהל רישום מסודר וסימון על גבי תרשים הצנרת של

 ידו. הרישום יכלול נתוני ההיתוך, שם המבצע ותאריך.

 תיקון חיבורים לקויים: 5.8.9.5

בהוצאות התיקון  יישא. הקבלן מנהל הפרויקטתיקון חיבורים לקויים יעשה לפי הנחיות 

 מנהל הפרויקטשל כל פגמי החיבור, לרבות מחיר הבדיקה החוזרת כאשר תידרש. 

פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים על ידי סימון ברור ויציב על גב הצינור. כל יסמן כל 

 ובאישורו. מנהל הפרויקטהתיקונים יבוצעו לפי הוראות 

 :פיקוח על ריתוכים והיתוכים תרמיים וחשמליים 5.8.9.6

או נציג מוסמך של יצרן הצנרת, יפקחו באופן  מנהל הפרויקט 5.8.9.6.1

דות הריתוך וההיתוך ויבדקו את טיבם. מתמיד על ביצוע עבו

לדרוש חיתוך  מנהל הפרויקטבמהלך העבודה השוטפת יהיה רשאי 

לבדיקה  אחראידוגמאות לבדיקת טיב הריתוך והחיבור. הקבלן 

 ולכיול של כל הציוד הריתוך וההיתוך העומד לרשותו. 

יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה של הריתוך  מנהל הפרויקט 5.8.9.6.2

איזה תפר של כל קו צנרת החייב בבדיקה זו, אולם ללא יוצא מן וב

 הכלל תעבור כל הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים.

 :הרכבת צנרת פלדה 5.8.10

הרכבת הצינורות תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים מפלדה  5.8.10.1

 .המזמיןשל בשטחים עירוניים", 

וך וריתוך צינורות, קשתות פלדה בזויות שונות, העבודה כוללת הרכבה, חית 5.8.10.2

עם ובלי עין ביקורת ואביזרים אחרים, תמיכות ועוגנים לאורך הקו, הכל 

 בהתאם לתקן ישראלי לצינורות פלדה, כולל תיקונים בציפוי לאחר ההנחה.

 בדיקת הצינורות תעשה על ידי צילום רנטגן על חשבון הקבלן. 5.8.10.3

 :GRPהרכבת צנרת  5.8.11

יעשו בהתאם להוראות יצרן  GRPכל העבודות הקשורות לצינורות ואביזרי  5.8.11.1

 הצנרת.

נציג היצרן יהיה נוכח בשטח במשך כל עבודות הצנרת במסגרת הפיקוח,  5.8.11.2

 .מנהל הפרויקטדרישותיו יועברו לקבלן באמצעות 

 הן: GRPההוראות המחייבות להנחת צנרת  5.8.11.3

 מאת יצרן הצנרת. מפרט ההנחה של היצרן מהווה חלק  מפרט הנחיות

 בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

  מסמך"AWWA MANUAL M45"  לצנרתGRP  8פרק. 

מנהל  ידי-עלבכל מקרה של סתירה בין המסמכים ההנחיה לביצוע תיקבע 

 .הפרויקט

 :חיתוך צינורות 5.8.11.4

 חיתוך יבוצע במפעל יצרן הצנרת בלבד. 5.8.11.4.1

חיתוכים  ;חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור 5.8.11.4.2

וית הדרושה ובאופן ואלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הז

ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוכים יבוצעו 

וך מכאני בלבד. השטחים החתוכים יהיו בשיטת חית

נקיים וחלקים בהחלט. ואם דבר זה לא יושג בעת 

החיתוך, יש לעבד את השטח עד לקבלת שטחים נקיים 

 וחלקים.

 :תמיכת צנרת 5.8.11.5

קרקעית, יש לדאוג כי תמיכות הצנרת לא ימוקמו -צנרת על של במקרה

"מ לפחות בין ס 20מתחת למחברי הצנרת. יש לשמור על מרווח של 

 התמיכה לבין קצה המחבר.

 :אוגנים וחלקי חיבור, מחברים 5.8.11.6

יהיו  GRPכל המחברים, אוגנים וחלקי חיבור לצנרת  5.8.11.6.1

האוגנים המסופקים לפתחי ביקורת יהיו בתקן  חרושתיים.
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ASA  ידי-עללפי דרג הצינור. כל האוגנים המסופקים 

י תקן אוגנים זה. הקבלן במסגרת העבודה ייוצרו לפ

במידה והתקן הנ"ל לא יתאים לאביזרים מסוימים, הקבלן 

מנהל יזמין אוגנים בתקן הנדרש רק לאחר אישור 

 . הפרויקט

עשויים מפוליאסטר משוריין בסיבי  GRPמחברי צנרת ה  5.8.11.6.2

. EPDM -זכוכית המודבק באופן כימי לאטם גומי מ

בסיבי זכוכית  המחבר יחבש בעזרת פוליאסטר משוריין

 ידי-עלהנבנה על אזור החיבור. עבודת החבישה תבוצע 

 צוות מקצועי המוסמך על ידי יצרן הצנרת בלבד. 

לצורך השלמת אורך קטע ישר של הצינור, יתאים הקבלן  5.8.11.6.3

פשי לאורך הדרוש ויחבר ואת קטע הצינור עם הקצה הח

 על ידי מחבר חבוש כמתואר לעיל.

 :)יבוצע רק במקרה של דרישה מצד המזמין( ת צנרתמבחן אטימו 5.9

 :כללי 5.9.1

 מתאימה רק לקווים גרביטציוניים. להלן,המתוארת  ,בדיקההשיטת  5.9.1.1

 יספקמודגש בזאת כי אטימות הקו היא דרישה יסודית של ביצוע העבודה, והקבלן  5.9.1.2

 שהקו אטום. מנהל הפרויקטאישור בכתב מ

 ובנוכחותו. מנהל הפרויקטתעשה על ידי הקבלן בהתאם להוראות בדיקת הקו  5.9.1.3

אין להשתמש את כל הציוד והמים הדרושים לביצוע הבדיקה. על חשבונו הקבלן יספק  5.9.1.4

ההוצאות יחשבו ככלולות במחירי היחידה של הסעיפים  מי שפכים לבדיקות הקו.ב

 השונים המפורטים בכתב הכמויות.

באין תאי בקרה יקבע אורך  ים תאי בקרה, ייבדקו הקטעים בין תא לתא.אם בקו כלול 5.9.1.5

 מטר. 500הקטע הנבדק בקטעים עד 

מהאורך  20%יקבע אילו קטעים ייבחרו באקראי, בכל מקרה לפחות  מנהל הפרויקט 5.9.1.6

 הכולל של הקו.

 :נוהל ביצוע בדיקת אטימות צנרת 5.9.2

 ימיםבמהלך שבעה הקטע עברו הבשלה והתחזקות  יש לוודא כי חלקי בטון לאורך 5.9.2.1

 . לפחות

הקצה התחתון של הקטע הנבדק יאטם בפקק מיוחד תוך התקנת אמצעים להכנסת  5.9.2.2

 מים והוצאתם.

 יש למלא את קטע הקו הנבחן במים דרך הפקק שבקצה התחתון, עד שהמים מגיעים 5.9.2.3

 תחתית התא. מטר לפחות מעל 1.5בתא בקצה העליון לגובה של 

 צינור בטון ללא שרוול פנימי וצינור פלדה עם ציפוי פנימי ממלט: 5.9.2.4

  לספוג מים. לצינורותשעות, כדי לאפשר  24משהים את המים בקו למשך 

  מטר לפחות מעל תחתית  1.5ממלאים את הקו במים החסרים עד לגובה של

 .שעות לפחות 24מפלס מים זה יש לקיים ברציפות למשך  התא.

 :מ"מ 700צנרת בקוטר מעל  5.9.2.5

 מ"מ, יבדקו בשילוב שני אופנים: 700צינורות בקוטר פנימי מעל  5.9.2.5.1

  לעיל.בדיקת אטימות כמתואר 

  בדיקת אטימות החיבור בין קטעי הצנרת )תפר( על ידי שירות

על ידי המזמין טרם  יינתןהשדה של היצרן. אישור בדיקה זו 

 ביצועה.

 יקבע אילו קטעים יבדקו בכל אחת מהשיטות לעיל. מנהל הפרויקט

 :בדיקת אטימות בלחץ 5.9.3

במידה והמזמין יבקש זאת, תבוצע בדיקת האטימות בלחץ, כמפורט ב"מפרט טכני לביצוע קווי 

 מים מפלדה בשטחים עירוניים" של המזמין.

 :בדיקה חוזרת 5.9.4

מנהל לקבלן זאת ביומן העבודה ויודיע במקרה והבדיקה לא תעמוד בקריטריונים לעיל, ירשום ה

ולערוך בדיקה חוזרת.  מנהל הפרויקטעל הקבלן לתקן את הקו בהתאם להוראות  .הפרויקט

 כל עבודות התיקון יהיו על חשבון הקבלן. כימודגש 

 :פנימיצילום צנרת  5.10

לכל אורך  וניקוז ספק מטעמו, לביצוע צילומי וידאו פנימיים של צנרת ביובהמזמין יתקשר עם  5.10.1

 .הקווים שהניח הקבלן
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כוח אדם,  כל הסיוע הנדרש לביצוע הצילום, ובכלל זהאת  ספק הצילוםהקבלן יעמיד לרשות  5.10.2

 .כלים, ציוד וכדומה

ולאחר ניקוי ושטיפת הקו, בסיום בדיקת הקו כמפורט בסעיף מבחן אטימות צנרת  יבוצע וםהציל 5.10.3

 .מנהל הפרויקטולפי אישור 

 :יהיה הקבלן אחראיאו בתאים, \במידה ותוצאות הצילום יצביעו על פגמים בצנרת ו 5.10.4

 תקן את הדרוש תיקון לצורך הסרת הפגמים.ל 

  בעלות הצילום המקורי וכל צילומים נוספים.לשאת 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לבצע כל בדיקה אפשרית. עלות הבדיקה,  5.10.5

 וצאות הבדיקה יהיו בהתאם לתקן, תהיה על חשבון המזמין ללא תוספת רווח קבלן.במידה ות

 :אופני המדידה והתשלום לעבודות צנרת 5.11

או במפרט הטכני המיוחד, כל העבודות המופיעות \במידה ולא צוין אחרת בכתב הכמויות ו 5.11.1

ם להוראות החוק והתקנים בהתאלרבות פינוי חלקי צינור אסבסט ישנים לעיל,  5-ו 4 סעיפיםב

חשב ככלולה במחירים לעבודות הנחת צנרת יעל חשבון הקבלן ותמורתן תעשו יי הרלוונטיים

 הנקובים בכתב הכמויות.

היה על חשבון הקבלן. הקבלן יפנה על חשבונו את עודפי יכל הפחת בעבודות הנחת הצנרת  5.11.2

 עבודה.ה הצטברו באתרושברי הצנרת ש

עשה לאורך ציר הצינורות לאחר הנחתם בסיום יורך הצינורות לצורכי תשלום תמדידת א 5.11.3

העבודה, ממרכז שוחה או תא אחד עד מרכז שוחה או תא סמוך, בניכוי שני חצאי המידות 

 וון הצינורות.יהפנימיות של השוחה או התא בכ

יכלול המחיר את כל  במידה וסעיפי חפירה וסעיפי צנרת מאוחדים לסעיף אחד בכתב הכמויות, 5.11.4

 .כולל ,5עד  1 סעיפיםהעבודות שב

המזמין שומר את הזכות לנפק צינורות לשימוש הקבלן. במידה וסעיפי אספקת צנרת והנחת  5.11.5

צנרת מאוחדים לסעיף אחד בכתב הכמויות, המזמין יקזז מחיר הצנרת שסיפק לקבלן מחשבון 

 הקבלן. 

 

 פקה, הובלה, פריקה, אחסנה, פיזור, שמירה(סה) הכנה לעבודות מוצרי בטון טרומי .6

 :מוצרי בטון טרומי 6.1

 מוצרי הבטון יהיו בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות. 6.1.1

של  מוטבע יישאו תו תקן במידה וקיים; כל רכיבי מוצרי בטון ייוצרו לפי התקן הישראלי המתאים, 6.1.2

 רת על ידי המזמין.מכון התקנים הישראלי, ויהיו מתוצרת מאוש

 מוצרי הבטון יעמדו בלחץ ועומס כנדרש בתקן. 6.1.3

 מוצרי הבטון יהיו שלמים ללא פגמים, סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי. 6.1.4

את ביצוע העבודה, במתן הדרכה לקבלן,  ילווהאו ספק מוצרי הבטון /שירות השדה של יצרן ו 6.1.5

על חשבון הקבלן  יינתןערות והמלצות לביצוע העבודה. שירות השדה בביקורים באתר ומתן ה

 וללא תמורה מצד המזמין.

מוצרי בטון יבנו מאלמנטים טרומיים. מוצרי בטון יצוקים באתר יבוצעו רק במקרה שצוין במפורש  6.1.6

 .בכתב ולפני ביצוע העבודה או מנהל הפרויקט המזמיןבתוכניות ו/או באישור 

 .מיצרן אחדמוצרי הבטון הטרומיים )תחתית, חוליה ותקרה( יהיו  מרכיבי 6.1.7

חורים או ווים, אשר יתאימו  -מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים ייוצרו עם סידורי הרמה והנחה  6.1.8

חורי הרמה לא יהיו חורים עוברים כך שאין צורך  למבנה ויאפשרו הרמה והנחה נוחים ומדויקים.

הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם לאחר הצבת מוצרי  כיבי התא.לסתום אותם לאחר הצבת ר

 הבטון.

פתחי חיבור צנרת יהיו חרושתיים או יבוצעו באתר העבודה באמצעות מקדח כוס ויצוידו במחברי  6.1.9

 .מנהל הפרויקטשוחה על פי התוכניות והנחיית 

ממחסן המזמין  פריטיםהובלת ה ,ידי המזמין-במקרים בהם הספקת מכסים וקולטנים נעשית על 6.1.10

 עשה על חשבון הקבלן.ילאתר העבודה או החזרתם אל מחסן המזמין ת

המידות המפורטות בכתב הכמויות  תאי בקרה ושוחות קליטה יתאימו במידותיהם לתוכניות. 6.1.11

 למידות הפנימיות של תאי בקרה ושוחות קליטה. מתייחסות

 :("בנצ'יק") מתעל 6.2

קרקעית התא במפלסים תחתית/מתעל הינו סידור תעלות ראשיות וסעיפי תעלות ב: הגדרה 6.2.1

וית בין כווני הכניסות והמוצא ונכונים ועקומות נוחות כך שהזרם יזרום ללא מעצור ולא התזה. הז

 115%יהיה לפחות )מדרגה(  ו. המתעל יעוצב מבטון חלק, כאשר גובהº90-מלא יהיו פחות 

 .1:5ינור. המתעל יהיה משופע כלפי קירות השוחה בשיפוע הצהפנימי של רדיוס המ

 כל תא ביקורת במערכת הביוב. /קרקעיתמתעל ייבנה בתחתית 6.2.2
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( בין .I.Lכל תא ביקורת במערכת הניקוז כאשר הפרש גובה ) /קרקעיתמתעל ייבנה בתחתית 6.2.3

 מ'. 0.50כניסה ליציאה הינו עד 

 :תחתית 6.3

 .658י דרישות ת"י התחתית תיוצר לפ 6.3.1

  אחת )ולא יציקה בשני שלבים(. מונוליתיתהתחתית תיוצר ביציקה  6.3.2

 בצורת כוכב. 6@20יהיה מסוג  המינימאליוהזיון  400 -הבטון יהיה מסוג ב 6.3.3

 במידת האפשר, יעשה עיבוד המתעל במפעל. 6.3.4

 :חוליות הגבהה 6.4

 .658החוליות ייוצרו לפי דרישות ת"י  6.4.1

 של חוליות. מינימאליגובה חוליות יהיה גדול ככל הניתן כך שיבנה תא על מספר  6.4.2

 חוליות תהיינה עם שקע בקצה האחד, תקע בקצה השני, ומלוטשות במשטחים פנימיים. 6.4.3

חוליות תותקנה שקע בתוך תקע כאשר ביניהן יהיה אטם מיוחד המיועד לאטימה בין חוליות, בין  6.4.4

סוג האטם יהיה תואם לחוליה ולפי הוראות היצרן בלבד.  לתחתית ובין חוליות לתקרה. חוליות

 בלבד. מנהל הפרויקטשימוש באטם אחר או בצורת אטימה אחרת, תעשה באישור 

 :תקרה 6.5

 . 489התקרה תיוצר לפי דרישות ת"י  6.5.1

כלי רכב באופן מוחלט. התקרה תתאים ל"עומס כבד" בלבד, למעט במקומות בהם אין גישה ל 6.5.2

 .המזמיןיקבע סוג התקרה על ידי יבמקומות אלה 

התקרה תיוצר עם בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר הן מורכבות על תאי  6.5.3

 בקרה.

 :שינוע מוצרי בטון 6.6

 :העמסה 6.6.1

עשה בזהירות מוצרי בטון עם מחברים מובנים בדופנם, תי העמסה, הובלה ופריקת 6.6.1.1

 ללא פגיעה במחבר. כל פגיעה במחבר תפסול את המוצר.

כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדי או בולטים העלולים לפגוע במוצרי  6.6.1.2

 הבטון.

 .מפעל או במחסן הספקבלבד ב או הספק מוצרי הבטון יועמסו על ידי היצרן 6.6.1.3

והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה, על ידי יש לאבטח את מוצרי הבטון  6.6.1.4

 קשירה וסידורים מתאימים אחרים.

בהעמסת מוצרי הבטון בקטרים שונים, מוצרי הבטון בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו  6.6.1.5

 למטה.

 כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים. 6.6.1.6

 :הובלה 6.6.2

  ל אורך וסידורי קשירה מתאימים.ההובלה תעשה בכלי תחבורה בע 6.6.2.1

 בעת ההובלה צריכים מוצרי הבטון להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו. 6.6.2.2

יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים  6.6.2.3

אם עקב טלטולי הדרך תגרם למוצרי הבטון תזוזה לגבי התנוחה  ורעידות.

 לפני הנחתם בקו. ההתחלתית, יש לבדקם

, חום, שמש, לכלוך מכאניותאביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות  6.6.2.4

 (.’וכומומלץ להחזיקם במקום מוצל )תא הנהג, בתוך צינור  וקרינת שמש.

 :פריקה 6.6.3

 .מנהל הפרויקטמקום הפריקה יתואם מראש עם  6.6.3.1

יעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את פריקת מוצרי הבטון ת 6.6.3.2

 שלמות מוצרי הבטון.

אין  הפריקה תיעשה באיטיות, באופן שמוצרי הבטון לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע. 6.6.3.3

 להשליך את מוצרי הבטון, ואין לגרור אותם או לגלגלם.

ו כל חומר קשיח אחר אשר מוצרי הבטון לא יונחו בעת הפריקה על אבנים, סלעים א 6.6.3.4

 עלול לפגוע בשלמותם.

 אין לפרוק מוצרי בטון בידיים. 6.6.3.5

 פריקה מכנית תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות, או במלגזה. 6.6.3.6

אין להשתמש בשרשרות או בכבלים שאינם  הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות. 6.6.3.7

 וים.אין לתפוס את המוצרים בעזרת ו מרופדים.

 למפורט לעיל בסעיף "אחסנת אביזרים".רי בטון תעשה אחסנת מוצ 6.6.4
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 :חפירה למוצרי בטון 6.7

חפירה למוצרי בטון ומבנים טרומיים כלשהם תבוצע בהתאם למידות, לקווים ולשיפועים  6.7.1

, תוך יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת מנהל הפרויקטהמצוינים בתכנית או לפי הוראות 

 יים וציפוי הקירות במקרה הצורך. המבנ

 בהתאם להוראות המפרט בסעיף החפירה לעיל.החפירה תתבצע  6.7.2

במקרה שבתחתית החפירה נמצא שהקרקע איננה מהווה בסיס יציב למוצרי הבטון, על הקבלן  6.7.3

 ולבקש הוראות בכתב כיצד יש לבצע את ביסוס המוצר. מנהל הפרויקטללהודיע 

 ותרת בתחתית המבנה תמולא בבטון רזה.חפירה מי 6.7.4

מחיר החפירה למוצרי בטון כלול במחיר היחידה של בניית מוצר הבטון, אלא אם כן נאמר אחרת  6.7.5

 במפורש בכתב הכמויות או בהתקשרות בין הקבלן למזמין.

 :מילוי סביב מוצרי בטון טרומי 6.8

 :ביסוס מוצרי בטון טרומיים 6.8.1

 רי הבטון יבוצע בהתאם לתוכניות.ביסוס מוצ 6.8.1.1

 קרקעית החפירה תהיה נקייה מכל חומר, מפולסת ומהודקת. 6.8.1.2

 ס"מ. 5בכל מקרה יבוצע מצע בטון רזה בעובי  6.8.1.3

 :מילוי בדרכים ושטחים סלולים 6.8.2

 בדרכים ושטחים סלולים, מילוי סביב מוצר בטון המונח תת קרקעית, יבוצע על ידי 6.8.2.1

 .CLSM מרחו

 מסביב למוצרי בטון תת קרקעיים: CLSM ביצוע 6.8.2.2

 בין דופן חיצונית של המוצר לדופן החפירה.מרווח כל ה :רוחב 

 :בשטח. הגובה המרבי הינו גובה  מנהל הפרויקטהגובה יקבע על פי הנחיית  גובה

 .( ועד לרום פני השטח פחות גובה מבנה הכביש..I.Lהמוצר מתחתית המוצר )

 יו"ב:וכמילוי בשטחים ציבוריים פתוחים, חקלאיים  6.8.3

או  מיםבשטחים ציבוריים, חקלאיים ואחרים בהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיי

 החפירה במפרט לעיל. , אזי ניתן למלא את החפירה כאמור בסעיףיםעתידי

 

 בניית מוצרי בטון .7

  :(קולטן) שוחת קליטהובניית תא בקרה  7.1

 לבנות תא בקרה במקרים הבאים: על הקבלןבתוכניות אחרת דה ולא צוין במי 7.1.1

 .כל נקודת מפנה אופקית או אנכית 

  כל נקודת הצטלבות בין מספר קוים. אין לחבר הסתעפות לקו ללא תא בקרה )על ידי חיבור

"Y.)" 

ם, מסגרות, מכסי :, כולל בין השארלעילכל מרכיבי התא יהיו חלקים שלמים ותקינים, כאמור  7.1.2

 שלבי ירידה, סולמות, מפלים ומחברי שוחה.

תאי בקרה ייבנו מרכיבי בטון טרומיים. מבנה אופייני כולל את הרכיבים שלהן, המצוינים  7.1.3

 מהתחתון לעליון: חוליית בסיס )תחתית(, חוליות, תקרה ומכסה. 

 כל רכיבי תא הבקרה יתאימו זה לזה כמוגדר בקטלוג היצרן.  7.1.4

 גודלו הפנימי של תא הבקרה יהיה כמפורט בטבלה להלן: 7.1.5

 של פתח הגישה כתלות בעומק התא מזערישל תא הבקרה וקוטר  מזעריגודל פנימי 

 

 עומק תא הבקרה )ס"מ(

 מידות מינימום לפנים תא הבקרה )ס"מ(
הקוטר המינימלי של פתח 

 הגישה/מכסה )ס"מ(
 תא עגול

תא מרובע )ריבוע או מלבן( 
 רוחב xך אור

 x 60 50 60 60 80עד 

 x 80 60 80 80 125עד 

 x 80 60 120 100 275עד 

 x 100 60 120 125 375עד 

 x 150 60 150 150 375מעל 

 
 :עיבוד תחתית 7.1.6

 על התחתית יונח בטון למתעל והסתעפויות. 7.1.6.1

 ."פורטלנד"על בסיס מלט  400 -סוג הבטון יהיה ב 7.1.6.2

 ."פורטלנד"התחתית תעובד ותוחלק בטיח מלט  7.1.6.3
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 :שלבים וסולמות 7.1.7

 :שלבי ירידה 7.1.7.1

ועד לרום תחתית היציאה  .T.Lבתאים שעומקם )מרום פני המכסה  7.1.7.1.1

I.L. מטר יקבעו וירתמו בקירות שלבים המתאימים  1.01-4.00( בין

 .2-ו 1חלקים  631לת"י 

 ם מפוליפרופילן עם ליבת פלדה.עשויייהיו השלבים  7.1.7.1.2

משני צדי המדרך תהיינה בליטות  ס"מ לפחות. 25רוחב שלב יהיה  7.1.7.1.3

 למניעת החלקה לצדדים.

השלבים יקבעו וירתמו בעת יציקת החוליות במפעל, זה מעל זה  7.1.7.1.4

 ס"מ )מבנה סולם(. 33במרווח אנכי של 

ס"מ מתחת לתקרה, והשלב  40השלב הראשון יהיה בגובה של  7.1.7.1.5

 ס"מ מעל התחתית המעובדת. 30האחרון יהיה בגובה של 

, השלבים יונחו מתחת 20הבנויים על צינורות עד קוטר " םבתאי 7.1.7.1.6

 למכסה מעל ציר צינור הכניסה הראשי.

 :סולמות 7.1.7.2

מטר יסופק עם שלבי ירידה חרושתיים  1.01-4.00תא בעומק בין  7.1.7.2.1

 ים בחוליה.מובנ

מטר, יותקן סולם ירידה עשוי מפיברגלס  4.00 מעלבתא שעומקו  7.1.7.2.2

תהיה בכפוף  . התאמת הסולם לפני התקנתו316או מפלב"מ 

שולם כל תוספת לסולם תלא  .לאישור מנהל הפרויקט בכתב

 בתא חדש. 316פיברגלס/פלב"מ 

 :מפרט הסולם 7.1.7.2.3

  :ס"מ לפחות.  40רוחב הסולם 

 מ"מ. 4מ"מ(. עובי  25) 1ר השלבים: "קוט 

 " :מ"מ. 4עובי  1.5קוטר הזקפים 

  מטר. 1.0מרחק בין פרטי העיגון לאורך הזקפים עד 

  :ס"מ מהרצפה. 17.5מיקום שלב תחתון 

  :ס"מ. 30מרחק הסולם מהקיר 

  ק"ג לפחות ולא  150אמצעי עיגון: בורגי עיגון פלב"מ לעומס

 .5/8פחות מ "

 :לתא בקרההרכבת מכסה  7.1.8

 המכסה והמסגרת יהיו בעלי עומס זהה לעומס התקרה. 7.1.8.1

כל המכסים, בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין, יהיו עם סמל  7.1.8.2

 .םצורושנת יי המזמין

ממחסן המזמין במידה והמכסים או הרשתות יסופקו על ידי המזמין, הקבלן יובילם  7.1.8.3

 עבודה.לאתר ה

כל המסגרות, בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין, יהיו מרובעות  7.1.8.4

 בלבד.

 המכסה יונח מעל ציר צינור הכניסה. 7.1.8.5

 60יותקן מכסה בקוטר  תאיםכל הבבמידה ולא צויין אחרת בתוכניות וכתב הכמויות,  7.1.8.6

 .טון 40לעומס  ס"מ

(, ותחתית התקרה וההגבהה בניהם, .T.L, המרחק שבין רום המכסה )ווארוןצגובה  7.1.8.7

 ס"מ )כולל עובי התקרה(. 45רבי הוא ממ

הרכבת מכסה בשטחים סלולים תהיה כך שהמכסה יהיה מפולס לרום פני השטח  7.1.8.8

 הסלול בהתאם לשיפוע השטח הסלול, אם לא צוין אחרת בתוכניות.

למעט  ’וכוציבוריים פתוחים, חקלאיים, שולי דרכי עפר ושירות  הרכבת מכסה בשטחים 7.1.8.9

ס"מ מעל פני השטח, אם לא  20ציר תנועת כלי רכב, תהיה כך שהמכסה יהיה בגובה 

, יורכב התא כך שהתא יוגבה )לא סלול( צוין אחרת בתוכניות. בציר תנועת כלי רכב

ום פני הדרך ועד מר)רמפה(  מעל פני הדרך, כאשר סביבו תבנה הגבהה משופעת

 לרום המכסה, משני צדי המכסה.

 :ותעלת חיץ )מערכות עירוניות()קולטן(  ת מי גשםקליטבניית שוחת  7.2

 בהתאם לאמור להלן.אם לא צוין אחרת בתוכניות, יבנו קולטנים ותעלות חיץ  7.2.1

 תהיה טרומית. /תעלת חיץשוחת קליטה 7.2.2

ניהן בברגי ייחוברו ב /תעלת חיץן ראשי וקולטנים צדדיים(שוחות קליטה ביחידה אחת )קולט 7.2.3

 חיבור ואומים.
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 או אי תנועה./שוחת קליטה תבנה בצמוד לשפת מדרכה ו 7.2.4

ירושלים לעומס כבד" בלבד. במקרה זה יש לצקת חגורות "יהיו מדגם  הקליטה ומסגרתהרשת  7.2.5

 בטון מסביב לדפנות הקולטן להתאמה בין הקולטן לרשת.

זאת רק אך  ,, ניתן להניח רשת קליטה מדגם "תל אביב ישן"4%שיפוע הכביש קטן מ בו במקרה  7.2.6

 באישור המזמין מראש.

  :)קולטן( חיבור צינור לתא בקרה או לשוחת קליטה 7.3

 חיבור צינור לתא בקרה או שוחת קליטה יבוצע על ידי מחבר שוחה.  7.3.1

 .מנהל הפרויקטדי מחברי שוחה יאושרו מראש על י 7.3.2

 .ASTM-C923 מחבר צנרת יהיו על פי דרישות התקן האמריקאי למחברי שוחה 7.3.3

 ויתאים לכל סוגי צנרת. EPDMהמחבר מיוצר מגומי  7.3.4

 מחבר השוחה יותאם לשיפוע הקו. 7.3.5

נתן הנחייה י, ת12%מאפשר הרכבת מחבר שוחה. עבור שיפוע קו מעל  12%שיפוע קו עד  7.3.6

 חיבור מטעם המתכנן.ל

פתחים בתא או בשוחה יבוצעו באמצעות מכונת קידוח עם מקדח המבטיח דיוק מרבי של קוטר  7.3.7

 הקידוח.

 .מנהל הפרויקטהנחיות אופן הרכבת המחבר לתא ולצינור, יהיו לפי הוראות היצרן ולפי  7.3.8

על ידי המבחר עצמו ללא  וצעויבהחיבור והאטימה בין הצינורות לבין דפנות התא או השוחה  7.3.9

 שימוש בדבקים, חומרי מליטה.

לאחר חיבור הצינור לתא או לשוחה, ימולא החלל בין דפנות פתח הקידוח למחבר )מצדו הפנימי  7.3.10

 של התא( על ידי מלט אטימה או חומר הדבקה.

 :יציקה באתר של תא בקרה ושוחת קליטה 7.4

 .רק במקרים בהם נדרש לכך במפורש או שוחת קליטה באתר תא בקרהיבצע יציקה של הקבלן  7.4.1

 .מנהל הפרויקטזיון התקרה, הרצפה ושאר החלקים יבנו על פי התוכניות ותקנים ולפי הוראות  7.4.2

 , אם לא צוין אחרת בתוכניות.400 -כל מרכיבי התא יוכנו מבטון ב 7.4.3

 .טמנהל הפרויקפירוק התבניות יעשה רק לאחר אישור  7.4.4

 שעות לפני יציקת הקירות. 24הרצפה תונח לפחות  7.4.5

 ס"מ. 15לקירות התא הינו  מינימאליעובי  7.4.6

הקירות יהיו חלקים וניצבים. כל המישורים כולל גם הרצפה והתקרה יהיו חלקים ומטויחים בטיח  7.4.7

 "ר.מ/ק"ג 1ס"מ מוחלק בכף פלדה עם תוספת מלט בשיעור  1בעובי  1:1½ מלט חלק 

 חלקי הבטון יורטבו לאחר היציקה במשך שבעה ימים. 7.4.8

בשוחות יצוקות באתר ניתן להניח את הצינור והמחבר, והשוחה תיבנה על המחבר, זאת  7.4.9

 .מנהל הפרויקטבהתאם לסוג המחבר, ולפי הוראות 

ידי מקדחה  שלבי ירידה יקבעו במקומם בקירות לפני יציקת הבטון או בחורים שיבוצעו על 7.4.10

עשה על ידי חומר יס"מ. איטום החורים י 12בפטיש ואיזמל(, בעומק  אין להשתמש) חשמלית

 .מנהל הפרויקטשיקבע על ידי 

 :אופן מדידה לצורך תשלום הנחת תא בקרה ושוחת קליטה 7.5

 .מידות התא לצרכי תשלום הן המידות הפנימיות של התא 7.5.1

( עד לתחתית צינור .T.Lי תשלום יעשה מפני המכסה העליונים )אופן מדידת גובה התא לצורכ 7.5.2

 (. .I.Lהיציאה )

הבהרה( כפי שהם מופיעים ומפורטים בכתבי  'מחיר בניית תא בקרה או שוחת קליטה )ר 7.5.3

 .לעיל המתואר CLSM בחומר ביצוע מילוי כולל, לעילהכמויות או בתוכניות, יכלול את כל האמור 

 יץ יהיה לפי מטר אורך הרשתות המותקנות לרוחב הכביש/שביל.מחיר תעלת ח 7.5.4

 :הבהרה 7.5.5

מספר סוגים של תאי בקרה או שוחות קליטה כמו:  יכולים להופיעבכתב הכמויות או בתוכניות 

תמיד יכללו ושוחות  מחיר היחידה של תאים תעלות חיץ, תא גלי, תאים לא סטנדרטים וכדומה.

 ,ניקוז תטישוחות קל או ,ניקוז תאי ,בתמחור בניית תאי ביוב .עילל כל העבודות המתוארות את

 לכל רכיב נדרש בתא.לם תוספת ולא תש .כל מרכיבי התאבניית יש לקחת בחשבון את 

 :בניית מפל 7.6

 משמעותי מצינור היציאה.מה כאשר צינור הכניסה גבוה באופן מפל הינו אמצעי להעברת זרי 7.6.1

 יהיו בהתאם לתוכניות. וגובה מפל מידות 7.6.2

 מפל יבוצע בהתאם לפרטים סטנדרטיים של המזמין. 7.6.3

 :מפל פנימי 7.6.4

 ס"מ 45-למפל יהיה פנימי אם הפרש הגבהים בין צינור הכניסה לצינור היציאה שווה  7.6.4.1

 . במקרה זה יש להתאים ולהגביה את המתעל.או פחות מכך

 חיר בניית תא בקרה.עלויות מפל פנימי כלולות במ 7.6.4.2
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 :מפל חיצוני 7.6.5

ס"מ.  45מפל יהיה חיצוני אם הפרש הגבהים בין צינור הכניסה לצינור היציאה גדול מ  7.6.5.1

. T, מקטע צינור ואביזר º90 מזוויתהמפל יוצמד לדופן החיצונית של התא ויהיה מורכב 

 יסוד מבטון.ס"מ כולל  15בעובי  400-סביב המפל כולו תבוצע עטיפת בטון ב

 400-עטיפת בטון ב , צינור וזווית,Tאו חציבה, אספקת ובנית מפל כולל אביזר \חפירה ו 7.6.5.2

ס"מ מסביב למפל ויסוד מבטון, חבקים לעיגון לדופן התא פתיחה ואטימת  15בעובי 

כולל הסדרת מתעל בתחתית  פתחים בדופן שוחות בקרה ותיקוני בטון נדרשים

 .השוחה

  דה לצרכי תשלום בניית מפל חיצוני תהיה בהתאם לקוטר וגובה המפל.מדי 7.6.5.3

וית ו( עד לתחתית הז.I.L) מדידת גובה המפל לצורכי תשלום תיעשה מתחתית צינור הכניסה 7.6.6

(I.L..) 

 הנחת צנרת ובטון טרומי. סעיפימחיר היחידה של מפל כולל כל העבודות המתוארות ב 7.6.7

 :בקרה או שוחת קליטהעבודות שונות בתא  7.7

 :בניית תא על קו קיים 7.7.1

 בפרקים הנחת צנרת ובטון טרומי.העבודה כוללת כל העבודות המתוארות  7.7.1.1

 בנוסף יש לבצע את העבודות הבאות: 7.7.1.2

 2.3כמתואר בסעיף  הטיית הזרימה הקיימת בקו. 

  ביותר תבוצע  ס"מ מעל קודקוד הצינור הגבוה 20בניית תחתית התא ועד לגובה

 המשך התא יבנה על ידי חוליות ותקרה טרומיות. בהתאם לסעיף יציקה לעיל.

במידה ולא ניתן להרכיב מחבר שוחה יבוצע עוצר מים בצנרת בטון, אסבסט  7.7.1.3

 . מנהל הפרויקטופלדה. עבור צנרת מסוג אחר תבוצע אטימה על פי הנחיית 

 . א החדשופירוק צנרת קיימת בתוך התחיתוך  7.7.2

 .מנהל הפרויקטעשה בהתאם להנחיית יי 400-עיבוד מתעל מבטון ב 7.7.3

 תיקוני בטון שונים. 7.7.4

 מחיר העבודה: 7.7.5

ולא ישולם  לעילבניית תא על קו קיים כלולה במחיר בניית תא בקרה רגיל כאמור  7.7.5.1

 עבורה דבר מעבר למחיר בניית תא בקרה רגיל.

בכתב הכמויות סעיף נפרד, אזי העבודה היא תוספת על בניית תא, ומחיר  במידה וצוין 7.7.5.2

 היחידה הינו התוספת הכספית על מחיר בניית תא.

 :התחברות צינור לתא קיים 7.7.6

 התחברות צינור לתא קיים כוללת את העבודות הבאות:

לוי החלל הטיית הזרימה הקיימת, קידוח פתח מתאים לקוטר הצינור, התקנת מחבר שוחה, מי

בין דפנות פתח הקידוח למחבר )מצדו הפנימי של התא( על ידי מלט אטימה או חומר הדבקה, 

יחידה תלוי בקוטר המחיר  , הרכבת צנרת חדשה, תיקוני בטון שונים.400 -עיבוד מתעל מבטון ב

 הקו בלבד והינו עבור עבודת חיבור קצה קו חדש לתא קיים בלבד )יחידה(.

 :תיקון מתעל 7.7.7

, כולל עיבוד מתעל לעיל מחיר יחידה לתיקון מתעל יביא את המתעל למצב המוגדר בסעיף

 המתעל הראשי ומתעלי ההסתעפויות )חיבורי צנרת( כולל תיקון ועיבוד כל חיבורי צנרת בתא.

 :הרכבת שלבי ירידה או סולם ירידה בתא קיים 7.7.8

 .סולם לעיל פי סעיפי הרכבת שלבי ירידה או סולם בתא קיים יהיה על 7.7.8.1

 מחיר שלב ירידה יהיה מחיר שלב )יחידה(. 7.7.8.2

 מטר אורך.מחיר סולם יהיה לפי  7.7.8.3

 :התאמת מכסה תא או קולטן לרום פני השטח 7.7.9

  :העבודה כוללת

 .חיתוך ופירוק אספלט, בטון, ריצוף או כל תכסית אחרת מסביב למכסה 

 רה עליה.סילוק עודפי תכסית או אחסנה ושמי 

 .פירוק מכסה ומסגרת 

 .הבאת המכסה לרום פני השטח 

 .קיבוע המכסה בתקרה ופילוסו 

 .ביצוע או הסדרת צווארון מבטון בין תקרת התא למסגרת המכסה 

  המזמיןביצוע חגורת בטון מזוין מסביב למסגרת בהתאם לפרט. 

 .הסדרת התכסית מסביב לתא לקדמותה 

 חסן המזמין.החזרת מכסים ישנים )במידה ויש( למ 

 :תא בקרה ושוחת קליטה לרום פני השטחהגבהה או הנמכת  7.7.10

 .המזמיןהעבודה תבוצע לפי פרטים של  7.7.10.1
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העבודה תעשה על ידי חוליות טרומיות. במידה ולא ניתן להשתמש בחוליות  7.7.10.2

טרומיות, תעשה העבודה באמצעות יציקת בטון מזוין )הגבהה( או חיתוך 

יימת באמצעות משור )הנמכה(. חל איסור על שבירת חוליה חוליה ק

 באמצעים ידניים )כגון פטיש או איזמל(.

 .בטון לעיל ההגבהה תעשה עם בטון יצוק באתר כמתואר בסעיף 7.7.10.3

 אין להגביה או להנמיך בכל צורה אחרת מלבד המתואר לעיל. 7.7.10.4

, סיתות, פירוק תקרה קיימת העבודה כוללת אספקת החומרים הנדרשים 7.7.10.5

 .לעילוקירות, פינוי פסולת מהשטח, וכל האמור 

 

 עבודות בטון .8

 :כללי 8.1

 :למטר מעוקב אחדבבטון המזערית הבטון יהיה מורכב ממלט, אגרגטים ומים. כמות המלט  8.1.1

  :מ"ק/ק"ג 400בטון מוכן.  

 מ"ק/ק"ג 200 :עטיפת צינורות. 

 חצץ. 65% -זיפזיף ו 35%היה יחס האגרגטים בתערובת י 8.1.2

הדרושה כדי להשיג תערובת טובה  מזעריתכמות המים אשר תוסף לבטון בעת ערבובו תהיה ה 8.1.3

 של הבטון בעת יציקתו.

 :טיב הבטון 8.2

עבור כל יציקה של בטון באתר, יהא רשאי המזמין לבצע בדיקות לקביעת טיב הבטון ממעבדה מאושרת. 

 קבע על ידי מנהל הפרויקט או המזמין.יבדיקה במעבדה ימדגם הבטון אשר ישלח ל

 :מלט 8.3

 :איכות המלט 8.3.1

רגיל, מתוצרת בית חרושת מוכר והעומד בדרישות ת"י  "פורטלנד"המלט יהיה מלט  8.3.1.1

 פורטלנד" בהוצאתו העדכנית."מלט  - 1מספר 

 חודשים. שישהאין להשתמש במלט שגילו עולה על  8.3.1.2

 חודשים. שלושהין להשתמש במלט שאוחסן באתר במשך תקופה העולה על א 8.3.1.3

 אין להשתמש במלט שנשפך ונאסף. 8.3.1.4

 :ספקת המלטה 8.3.2

 ספקת המלט תעשה בשקים שלמים ומקוריים המסומנים בסמל היצרן, או בתפזורת.ה 8.3.2.1

בלה ואחסון הספקה בתפזורת תורשה בתנאי שלרשות הקבלן עומדים אמצעי הו 8.3.2.2

ובתנאי שהמלט מיוצר על ידי יצרן  מנהל הפרויקטמתאימים שאושרו מראש על ידי 

 מקומי.

כל משלוח ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה, שמות הספק והיצרן  8.3.2.3

 והכמות.

רות בזמן הובלת המלט יש לדאוג להגנתו מפני רטיבות על ידי כיסויו ביריעות בלתי חדי 8.3.2.4

 או בדרך מתאימה אחרת.

 :אחסנת המלט 8.3.3

המלט יאוחסן במבנה מתאים אשר יספק הגנה מלאה מפני רטיבות והשפעות מזג אויר  8.3.3.1

 אחרות.

 המלט יסודר באופן שניתן יהיה לזהות כל משלוח ומשלוח. 8.3.3.2

 השימוש במלט ייעשה לפי סדר אספקתו לאתר. 8.3.3.3

שקים, לא יונח במגע ישיר עם הקרקע אלא על פני משטח עץ, או חומר מלט המסופק ב 8.3.3.4

 ס"מ מפני הקרקע. 15-10דומה המוגבה כ 

 שקים. עשרהאין לערום את השקים לגובה העולה על  8.3.3.5

 המלט המסופק לאתר בתפזורת יאוחסן במכלים מתאימים הניתנים לסגירה הרמטית. 8.3.3.6

 לעיל במכלים וארגזים פתוחים.לאחסן המלט  חל איסור 8.3.3.7

שעות מלט בשקים או תפזורת,  24מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, מותר לאחסן במשך  8.3.3.8

בכמות הדרושה לעבודת יום אחד מחוץ למבנה האחסנה לעיל, ובתנאי שינקטו 

באמצעים המתאימים להגנתו בפני השפעות אקלים )סידור השקים על משטחי עץ 

 (.’וכואטום וכיסויים, ארגז 

 :התאמת המלט לדרישות ובקרת איכות 8.3.4

רשאי ליטול, בכל עת ולפי שיקול דעתו בלבד, דגמים מהמלט לשם  מנהל הפרויקט 8.3.4.1

 בדיקות איכות שוטפות.



 36מתוך  28עמוד 

 

רשאי לעכב את השימוש במלט אשר לפי  מנהל הפרויקטבנוסף לאמור בסעיף לעיל,  8.3.4.2

י הוא מאיכות לקויה, ואין להשתמש בחומר לעיל אלא שיקול דעתו יש לו יסוד להניח כ

 לאחר קביעת איכותו על ידי בדיקה.

שעות  24לא עמד המלט בבדיקה, יש להרחיק את החומר הלקוי מהאתר, וזאת תוך  8.3.4.3

 מרגע מתן ההוראה, וכן לבנות מחדש כל מבנה בו השתמשו בחומר הלקוי.

 :אגרגט 8.4

 :איכות האגרגט 8.4.1

"אגרגטי בטון ממקורות  - 3רוגו לדרישות ת"י מספר יהאגרגט יתאים מבחינת טיבו וד 8.4.1.1

 טבעיים", בהוצאתו העדכנית.

על אגרגט רחוץ תוך כדי ניפוי נוסף, תחולנה כל דרישות התקן לעיל פרט להגבלת  8.4.1.2

 בלבד. 4% -תכולת האבק הדק, הטין והחרסית ל

ל ובנוסף לעיל, יש להשתמש באגרגט שגודל גרגיריו קטן מבלי לפגוע בכל הנאמר לעי 8.4.1.3

 או שווה ל:

 25 .מ"מ עבור בטון מזוין 

 50 .)מ"מ עבור בטון בלתי מזוין )פרט לבטון דבש 

ובדיקות מתאימות,  מנהל הפרויקטבמקרים מיוחדים, ורק לאחר אישור מפורש של  8.4.1.4

כונות חוזק וקיום דומות יותר השימוש באגרגט מסוג אחר בתנאי שיוכח שיש לו ת

 לסוגים שנזכרו לעיל ובתנאי שאינו מכיל חומרים מזיקים.

 :אספקת אגרגטים 8.4.2

 אספקת האגרגטים תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט. 8.4.2.1

כל משלוח ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה, שמות הספק והיצרן  8.4.2.2

 והכמות.

תם ואחסנתם של אגרגטים באתר אם אינם מתאימים לסוגים לא תורשה אספק 8.4.2.3

 שנקבעו לשימוש מראש.

 אחסנת האגרגטים באתר תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט. 8.4.3

 התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים 8.4.4

רשאי ליטול, בכל עת ולפי שיקול דעתו בלבד, דגימות מהאגרגט לצורך  מנהל הפרויקט 8.4.4.1

 בדיקות שוטפות של טיב ודרוג. ביצוע

רשאי לעכב או לדרוש פעולות לשיפור איכות  מנהל הפרויקטלעיל יהיה לאמור בנוסף  8.4.4.2

יש  במקרה בוהאגרגט )כגון שטיפה או ניפוי( או לפסול לחלוטין את השימוש באגרגט 

 יה או שדרוגו אינו מתאים לדרישות המפרט.לו יסוד להניח כי הוא מאיכות לקו

משלוח, או כל כמות אחרת של אגרגט שלא עמד בדרישות לעיל, והדירוג בכלל זה,  8.4.4.3

רשאי להורות לקבלן להרחיקו מהאתר, כולל  מנהל הפרויקטחשב כבעל איכות לקויה ויי

על  חומר שנלקח ממשלוח זה ונעשה בו שימוש בעבודה )כמו הוצאת חומר מהתעלה(.

 שעות מרגע מתן ההוראה. 24הקבלן לסלק המשלוח הלקוי תוך 

 :פלדת זיון 8.5

 :טיב הברזל וסוגו 8.5.1

 -739בכל מקרה שלא צוין במפורש אחרת תתאים הפלדה לזיון לדרישות ת"י מס'  8.5.1.1

 "מוטות פלדה בעל כושר הדבקות משופר לזיון בטון" במהדורתו העדכנית.

 שראלי.המוטות ייצרו במפעל בעל תו תקן של מכון התקנים הי 8.5.1.2

מוטות הזיון יהיו מסוג מצולע )אך לא מפותלים( ישרים בהחלט, פרט לכיפופים  8.5.1.3

 הנדרשים בהתאם לתכנית העבודה.

 רשאי ליטול בכל עת דגימות מהפלדה לשם בדיקות איכות שוטפות.המזמין יהיה  8.5.1.4

השימוש בפלדה, רשאי לעכב או לפסול את  מנהל הפרויקטלעיל יהיה  לאמורבנוסף  8.5.1.5

 א מאיכות לקויה.ייש לו יסוד להניח כי ה במקרה בו

לא עמדה הפלדה בדרישות התקן, על הקבלן להרחיק את החומר הלקוי מהאתר וזאת  8.5.1.6

 פלדהשעות ממתן ההוראה, ולבנות מחדש את כל המתקנים בהם השתמש ב 24תוך 

 .תלא תקני

 :הכנת הברזל והתקנתו 8.5.2

 .’וכוגריז  ,יהיה נקי מקליפות חלודה, שמןהברזל  8.5.2.1

 ישר, לחתוך ולכופף את הברזל לצורה הדרושה כפי שיפורט בתוכניות.ייש ל 8.5.2.2

הברזל יורכב בתוך התבניות לפי התוכניות, תוך כדי שמירה קפדנית על מרחקי החיפוי  8.5.2.3

יקשרו היטב בחוט כל מקומות ההצטלבות, ללא יוצא מן הכלל,  המרחקים בין המוטות.

 קשירה לשם הבטחת קשיחות מספקת ובכדי למנוע תזוזות בזמן היציקה.
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עובי חיפוי הבטון ביחס לזיון הברזל יהיה בהתאם למפורט בתוכניות המתאימות, אך  8.5.2.4

ס"מ ביחס לשטחים הבאים במגע עם  4 -ס"מ ביחס לקירות ותקרות ו 1.5 -לא פחות מ

 האדמה.

בטון לפני תבוצע כל יציקה של  לאו מנהל הפרויקטון טעונה אישורו של מערכת הזי 8.5.2.5

 שהזיון נבדק ואושר על ידו.

 ק"ג למ"ק בטון מוכן. 50כמות הזיון תהיה לפי התכנית ולפחות  8.5.2.6

פסל בלי יוצא מן הכלל וכל ההוצאות יכל יציקה אשר תבוצע בניגוד להוראות אלו ת 8.5.2.7

 על הקבלן.הכרוכות בדבר תחולנה 

פרט למקרים בהם יצוין במפורש כי מחיר  ,התשלום עבור פלדת הזיון יהיה לפי משקלה הנומינלי 8.5.3

פלדת הזיון נכלל במחיר הבטון. משקל ברזל הזיון המחושב יעשה בהתאם למידות הרשומות 

 פסולת, כח אדם וכדומה. בתוכניות בלי כל תוספות בעד כיפוף, פחת,

 :חרושתיבטון  8.6

הבטון ובכל מקרה לא ייוצר בלבד חרושתי  ןייעשה שימוש בבטולצורך בניית אלמנט שלם וחדש,  8.6.1

 .העבודה באתר

 .200-סוגי הבטון יסומנו בהתאם לחוזק הנומינלי שלהם. החוזק המינימלי הינו ב 8.6.2

 להמציא תעודת משלוח בה מצוין סוג הבטון, מקורו והיצרן. על הקבלן 8.6.3

הבטון המובא יהיה בכפוף  .26יקות הבטון יעשו על פי המהדורה האחרונה של ת"י מספר בד 8.6.4

 במהדורתם המעודכנת. 118"בטון מובא" ולת"י  601לדרישות ת"י 

רשאי לפסול כל יצרן בטון מובא, משלוח בטון מובא או בטון מיוצר באתר על פי  מנהל הפרויקט 8.6.5

 שיקול דעתו.

 :יחסי התערובת 8.6.6

 אלמנטים עשויים מבטון פחותה מאשרבשום מקרה לא תהיה תכולת המלט בבטון ל 8.6.6.1

 ק"ג למ"ק בטון מוכן, אם הבטון מוכן ומעובד בבקרה נחותה. 350

אם תוך כדי מהלך העבודה יתברר, שחוזק הבטון מאפשר את הפחתת כמות המלט  8.6.6.2

  להורות על הפחתה כנ"ל. מנהל הפרויקטרשאי 

 ק"ג למ"ק בטון מוכן. 300 -מ בשום מקרה לא תהיה כמות המלט קטנה 8.6.6.3

 :תעודות בדיקה 8.6.7

כהוכחה להתאמת יחסי התערובת המוצעים לדרישות המפרט, תשמש תעודת )או  8.6.7.1

תעודות( הבדיקה של מעבדה מוסמכת ובתנאי שתכיל ותפרט את תוצאות הבדיקות 

 טון באופן נפרד:ופרטיהם כמפורט להלן עבור כל סוג ב

 רוגם.יבדיקת איכות האגרגטים ששימשו להכנת הבטון וד 

 .יחסי התערובת המוצעים כולל מלט ומים 

 .אחידות הבטון הטרי 

 ויברטורים(.וציון אופן העבודה המתאים לתערובת )ציפוף בידיים או ב 

  מנהל הפרויקטאישור 

על יחסי  מנהל הפרויקטממבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל, יש לקבל אישור מראש  8.6.7.2

ורק  8.6.3על סמך תוצאות הבדיקה לפי סעיף  יינתןהתערובת המוצעים, ואישור זה 

 כי: מנהל הפרויקטאם יוכח לפי שיקול דעתו של 

 האגרגטים עמדו בדרישות האיכות כנדרש בסעיפים המתאימים של מפרט זה. 8.6.8

ו וצפיפותו בתבניות, בהתאם לדרישות לתנאי הובלתו, שימת םתאיתאחידות הבטון הטרי  8.6.9

 טות ולכלי העבודה העומדים לרשות הקבלן.יהמפרט ובהתאם לש

יום יהיה  28ס"מ הצלע בגיל  12קוביות,  5סוי המעבדה בלחיצה בבדיקת יממוצע חוזק הבטון בנ 8.6.10

 שווה לחוזק המפרט להלן או גדול ממנו:

 113% בתנאי בקרה טובה. מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד 

 127% .מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה בינונית 

 147% .מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה 

 אישור יחסי התערובת המוצעים על ידי הקבלן יחייבו כמפורט להלן: 8.6.11

ר )או מקורות( ובאיכות להשתמש להכנת הבטון רק באגרגטים מאותו מקו 8.6.11.1

 שווה לאלה אשר שמשו להכנת הבטון בבדיקות המוקדמות הנ"ל במעבדה.

 לשמור על יחסי התערובת מבלי לסטות מהם. 8.6.11.2

מנהל להכין את הבטון בשיטת הבקרה שהוצעה על ידו ואושרה על ידי  8.6.11.3

 , ואשר לפיה נקבעו דרישות החוזק הנדרש עבור הבטון.הפרויקט

 :בטון מוכן באתר 8.7

מ"ק. זאת אך ורק  0.5ניתן ליצר בטון באתר רק עבור תיקונים קטנים באלמנטים קיימים עד  8.7.1

 לאחר אישור מנהל הפרויקט מראש.
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במידה והקבלן מכין את הבטון באתר העבודה אזי הבטון יוגדר כמוכן ומעובד בתנאי בקרה  8.7.2

 נחותה.

ד בתנאי בקרה נחותה אם נתמלאו התנאים הבאים וכן תנאים נוספים בטון יוגדר כמוכן ומעוב 8.7.3

 שניתנו בסעיפים הדנים בציפוף ובאשפרה:

 .האגרגט הנו אגרגט תקני המלט והאגרגט נמדדים בנפח 

 .כמות המים נקבעת "בהערכה" בכוונה לשמר על אחידות הבטון 

 שניות לפחות. 60במשך זמן של  וב נעשה במערבל מכני תקין,בהער 

 :בטון דבש 8.8

מנפח הבטון  35%ויל בכמות שלא תעלה על וובתוספת אבני ג 150 -בטון דבש ייעשה מבטון ב 8.8.1

 המוכן ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

  מ"מ. 63המידה המכסימלית של האגרגטים לא תעלה על 

 .אין להשתמש באבנים רכות ושטוחות כגון אבני גיר או כורכר 

 ויה לפני הכנסתן לבטון.וכלוך ויש להרטיב עד לרהאבנים ינוקו מאבק ל 

  האבנים יוכנסו אל הבטון בזהירות הדרושה על מנת להבטיח ולא יהיה במגע בין אבן אחת

 יה.ילשנ

 בכל המקרים ובכל התנאים, האחריות לטיב הבטון היא על הקבלן בלבד. 8.8.2

 :הכנות ליציקה 8.9

נתן יי מנהל הפרויקטאשור  .מנהל הפרויקטחר אישור הקבלן לא יתחיל בשימת הבטון אלא לא 8.9.1

 רק אם נתמלאו התנאים הבאים:

 .הטפסנות הוכנה והושלמה בהתאם לתוכניות 

 .הזיון הוכן ונקבע במקומו בהתאם לתוכניות המתאימות ובהתאם לדרישות המפרט המיוחד 

 ,כולל  רוכזו כל הכלים, החומרים והאמצעים האחרים הנדרשים להבטחת יציקה רצופה

 ציפוף הבטון ללא הפרעה.

  ( המאפשרים יציקה רצופה וללא ’וכוהושלמו כל הסידורים האחרים )כגון דרכים, פיגומים

 הפרעה לעיל.

 :בניותת 8.9.2

 התבניות יכולות להיות עשויות מעץ או מפלדה לפי החלטת המזמין. 8.9.2.1

טיח את אטימות וחוזק להכנת התבניות לפני היציקה באופן שיב אחראיהקבלן  8.9.2.2

 .מנהל הפרויקטל לשביעות רצונו המלאה של והתבניות, הכ

מנהל ביציקת שוחות עגולות ישתמש הקבלן אך ורק בתבניות מתכת עגולות לפי אישור  8.9.2.3

 .הפרויקט

 :הובלת הבטון 8.9.3

 הובלת הבטון מהמפעל לאתר העבודה תעשה אך ורק בתוך מערבלי בטון.

 :ןהנחת הבטו 8.10

 יקבע את סדר ההתקדמות ומהלך הנחת הבטון. מנהל הפרויקט: סדר התקדמות 8.10.1

 דקות מזמן הוצאתו מהמערבל. 30הסופי תוך  ייעודוהבטון הטרי יונח במקום : זמן הנחה 8.10.2

 מטר ממקום הנחתו. 2הבטון הטרי יונח עד למרחק : מיקום הנחה 8.10.3

 .מהקרקע מטר 1.5ון טרי מותרת עד גובה שפיכת בט: גובה שפיכת הבטון 8.10.4

 :רציפות בעבודה 8.10.5

בצורה שלא תצריך משיקי בטון )יציקת  ,באופן רצוף וללא הפסקה תבוצעהנחת הבטון באלמנט 

בטון במספר שכבות שונות(. על הקבלן לקחת בחשבון עובדה זו מראש ובמידת הצורך לדאוג 

מסגרת יום העבודה הרגיל, כולל אפשרות של לסידורים הדרושים להמשכת העבודה מחוץ ל

 עבודת לילה.

 :משיקי בטון 8.11

 משיקי בטון יבוצעו רק באלמנטים ובמקומות שסומנו בתוכניות לביצוע או שצוינו במיוחד. 8.11.1

 משיקי הבטון לעיל יעובדו בהתאם לפרטים הבאים: 8.11.2

 .יש לסיים את שטח המגע בצורה מחוספסת 

 י הבטון הקשה.יש לנקות את פנ 

באלמנטים המיועדים לקליטת זורמים שונים, יש להניח עוצר מים על כל היקף האלמנט, בהתאם  8.11.3

 .מנהל הפרויקטלהנחיית 

 יישארולפני המשכת הנחת הבטון, יש להרטיב עד לרוויה את שטח המגע אולם במידה שלא  8.11.4

 מים עודפים על פניו.
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 :ציפוף הבטון 8.12

. במידה ולא ניתן לצופף בעזרת ויברטור, יעשה הציפוף מכאנייםבטון יצופף בעזרת ויברטורים  8.12.1

מנהל בעבודות ידיים בתנאי שהציפוף נעשה על פי שיטה קבועה מראש שקיבלה את אישורו של 

 .הפרויקט

 :ציפוף בעזרת ויברטורים 8.12.2

טרם התחלת העבודה  מנהל הפרויקטיבדקו מראש על ידי יויברטורים וה 8.12.2.1

בהם. הבדיקה תכלול את בדיקת התאמתם לאופי העבודה הנדונה, וכושר 

 מכני תקין.

 פרטי ציפוף הבטון שיקבעו יהיו בהתאם לתוכניות לביצוע ומפרט מיוחד. 8.12.2.2

הקבלן יחזיק באתר העבודה ציוד וכלים בכמות מספקת לשם ביצוע העבודה,  8.12.2.3

 המספר הדרוש לציפוף הבטון. כולל ציוד גיבוי מעל

ויברטורים. כמות הפועלים תהא ופועלים בעלי הכשרה מתאימה יפעילו את ה 8.12.2.4

 מספקת לשם ביצוע העבודה.

 :ציפוף בעבודות ידיים 8.12.3

ציפוף הבטון יעשה על ידי דקירה במוטות פלדה עגולים, כתישה בפטישי יד,  8.12.3.1

 .’ווכדפיקה על התבניות בפטישים 

, הקבלן יקצה מראש את מספר הפועלים מנהל הפרויקטעל פי הוראת  8.12.3.2

 הדרוש שתפקידם הוא ציפוף הבטון.

 :אשפרת הבטון 8.13

ובתנאי שלא נדרש  מנהל הפרויקטאשפרת הבטון תבוצע באחת השיטות הבאות לפי הנחיית  8.13.1

 במפורש אחרת:

 ,הזלפה בצינור גן מספר פעמים ביום, כך  הרטבה מתמדת במים בעזרת ממטרות גן ניידות

 בלבד. שטחישיובטח שהבטון לא יתייבש, אלא באופן 

  ושמירתם רטובים במשך כל תקופת האשפרה. ’וכוכיסוי משטחי הבטון בשקים רטובים 

 .כיסוי משטחי הבטון בשכבת מים 

 :התחלת האשפרה 8.13.2

יש להתחיל באשפרה לא , C °15בזמן היציקה, מטמפרטורת הסביבה מעל  8.13.2.1

 שעות לאחר יציקת הבטון. 8 -יאוחר מ

, ניתן להתחיל באשפרה C °15בזמן היציקה, מטמפרטורת הסביבה מתחת  8.13.2.2

  בבוקר למחרת יום היציקה.

 משך האשפרה יהיה שלושה ימים לפחות. 8.13.3

 :נטילת דגימות 8.14

בדקנה ללחיצה יבטון טרי ותוכנה מהם קוביות, שתנטלו דגימות של ילצורך בדיקת חוזק הבטון י 8.14.1

 הבודדת וחוזק הקוביות הממוצע. הקובייהיום, כולל חוזק  28-ו 7בגיל 

שיטות נטילת הדגמים, צורתם, הכנתם, הטיפול בה ובדיקתם יהיו לפי התקנים הישראליים ת"י  8.14.2

 .118 ות"י 26

רשאי  מנהל הפרויקטיהיה שות החוזק התקניות, במקרה של תוצאות חוזק הבטון לא עמדו בדרי 8.14.3

 לקבלן: להורות

  להרוס את המבנה כולו או חלקו העשוי בטון לקוי לעיל ולצקת אותו מחדש על חשבון

 הקבלן.

 .לבצע עבודות חיזוק נוספות מכל סוג שהוא, על חשבון הקבלן 

לשם קבלת  ס קונסטרוקציהשל מהנדיעוץ ילהזמין  רשאי המזמין לעיל, יהיהנוסף על האמור  8.14.4

 עוץ והפתרון יהיו על חשבון הקבלן.יהנחיות לפתרון בעיית חוזק הבטון. עלות הי

 :חדירות בדיקת אי 8.15

נה המשמש כמכל קיבול לנוזלים )כגון מכלי שאיבה, בריכות אגירה וויסות, אגני שיקוע, בורות מב 8.15.1

כדי להוכיח כי המים אינם מחלחלים ממקום  במים מנהל הפרויקט( ימולא לפי הוראות ’וכורקב 

 כלשהו.

 הבדיקה תיעשה לפני ציפוי או אטימת המכל ולפני כיסוי המבנה בקרקע. 8.15.2

 .מנהל הפרויקטבתוספת חומר איטום שיקבע על ידי  1½:כל נזילה תתוקן בטיט  8.15.3

 קבלן.על ה יחולוכל ההוצאות הקשורות בבדיקה לעיל ותיקונים נדרשים  8.15.4

רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקה חוזרת לאי חדירות, כאשר הבדיקה שנעשתה  מנהל הפרויקט 8.15.5

 לא השביעה את רצונו. בכל מקרה תהיה האחריות המלאה לכל נזילה שהיא על הקבלן.

 :עטיפה ועיגון בטון לצנרת 8.16

 .לעילאמור כל ההעבודה תבוצע בכפוף ל 8.16.1

 והיציקה תהיה כנגד תבניות. כמתואר בסעיף "חפירה למוצרי בטון" החפירה תבוצע 8.16.2
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 השטחים החפורים יורטבו ויהודקו על מנת להכשירם ליציקת הבטון כנגדם. 8.16.3

כל חפירה מיותרת, הן בתחתית והן בדפנות, תנוקה, תוחלק ותמולא בעת יציקת הבטון תבוצע  8.16.4

 .עבודות חפירה בפרקמאותו בטון. החומר החפור יסולק כאמור 

 בעת ביצוע היציקה יש לוודא כי: 8.16.5

  ס"מ מהזיון ובשום מקרה לא יונח עליו. 10הצינור יהיה במרווח של 

  חללים. יישארוהכנסת הבטון מתחת לצינור כך שלא 

 לפחות. 200-מבטון בתהיה עטיפה ה ס"מ לפחות מסביב לצינור. 15עטיפה יהיה העובי  8.16.6

בכל צלע וחישוקים  3ס"מ לאורך כל צלע של העטיפה לפחות  20כל  8זיון יהיה לפחות ברזל  8.16.7

8  ס"מ בכל מקום. 5ס"מ לרוחב הצינור )מסביב לזיון האורכי(. כיסוי הזיון יהיה  20מ"מ כל 

 יציקת בלוק: 8.17

 .ברזל הזיון יבוצע על פי הוראות מנהל הפרויקט 8.17.1

 ס"מ מסביב לצינור. 10-פי התכנון ולא פחות מעובי הבלוק יהיה על  8.17.2

 ס"מ פנימה לכל דופן ותחתית התעלה. 15בלוק המונח בתוך תעלה יבלוט  8.17.3

 לפחות. 200-היציקה תעשה מבטון ב 8.17.4

 שלבי יציקת בלוק: 8.17.5

 .שלב א': יציקה עד רום תחתית הצינור 

 ר.שלב ב': הנחת הצינור והשלמת יציקת הבטון על הצינו  

 יש להשאיר "קוצי" זיון לבלוק הבטון בין שלבי היציקה. 8.17.6

 שני שלבי היציקה צריכים להתבצע באותו היום. 8.17.7

 :מחירחישוב  8.18

כל את מחיר עבודות הבטון כפי שהם מופיעות ומפורטות בכתבי הכמויות או בתוכניות, כולל  8.18.1

, חפירה ו/או חציבה, הספקת חומרים צרי בטוןבניית מוובפרק  הרכבת צינורותהאמור בסעיף 

וחומרי עזר, הספקה ויציקת הבטון, יצירת פיגומים ותבניות ופירוקם, השארת פתחים, ועשית 

 חריצים ופינות, החלקת שטחים )אם לא צוין אחרת(.

 כמויות הבטון תחושבנה בסעיפים המתאימים לפי המידות המסומנות בתוכניות או לפי הוראות 8.18.2

 .מנהל הפרויקט

 

 ת שיקום פני השטחועבוד .9

 :גדרותשל תיקון ובנייה  9.1

העבודה )בנייה או תיקון( כוללת פירוק, שמירה או סילוק מהשטח גדרות קיימות בתוואי  9.1.1

וכל מרכיב נדרש  ספקת החומרים הדרושים, כולל גדר חדשה אם נדרש, הובלת כליםההחפירה, 

 . אחר

 תאם לתוכניות או כדוגמת הגדר הקיימת טרם ביצוע העבודה.בה תבוצעהעבודה  9.1.2

 יחידת המדידה לצרכי תשלום היא מטר רבוע והתשלום הוא בהתאם לסוג הגדר בכתב הכמויות.  9.1.3

מכל צד אחד מטר  שב על פי רוחב תעלה תיאורטי ועודתשלום עבור תיקון חציית גדר קיימת יחו 9.1.4

 בודת ביצוע היסודות לתיקון הגדר.של הגדר הקיימת, ויכלול את ע

 :תיקון קירות תמך או מסלעותובנייה  9.2

משרדי בלי או עם ציפוי אבן בבניה כפרית -קיר תמך כמוגדר במפרט הבין "קיר תמך":הגדרת  9.2.1

 פראית או בנדבכים, בנוי בדרך כלל כקיר כובד. 

שכבתי, עם תושבת ישרה שניתן לעגן סלע לצורך בניית מסלעה יהיה בעל אופי  "סלע":הגדרת  9.2.2

בקרקע. האבן למסלעות תהייה עם פטינה. סלע )בולדר( לצורך תפיסת מדרון במילוי יהיה עם 

 תושבת רחבה שתוכל להיאחז בקרקע.

 עבודות קירות תמך או מסלעות יבוצעו בהתאם להוראות תכנון הקונסטרוקציה המפורט. 9.2.3

או סילוק מהשטח אבן קיימת מכל סוג ועובי שהוא בתוואי  העבודה כוללת פירוק, שמירה 9.2.4

ישור י, חפירה, ’וכוספקה והובלת החומרים הדרושים כולל אבן ובטון, הובלת כלים ההחפירה, 

 והידוק הקרקע, בנייה או תיקון קיר קיים, ביצוע מילוי מכל סוג שהוא )אם נדרש(.

ודה תבוצע בהתאם לסוג הקיר או הסלע המצוין מחיר יחידה יהיה מטר רבוע והתשלום עבור עב 9.2.5

 בכתב הכמויות.

 :רצפותשל תיקון ובנייה  9.3

 הגדרת "רצפה": שטח סלול או מרוצף באבן, מרצפות, בטון או אחר. 9.3.1

העבודה כוללת פירוק, שמירה או סילוק מהשטח רצפות קיימות מכל סוג ועובי שהוא בתוואי  9.3.2

ישור י, חפירה, ’וכוומרים הדרושים כולל רצפות וחול, הובלת כלים החפירה, אספקה והובלת הח

 והידוק הקרקע, בנייה או תיקון רצפה, ביצוע מילוי בין האריחים מכל סוג שהוא )אם נדרש(.

או  סוג הרצפה שתבוצע תהיה בהתאם לתוכניות או כדוגמת הרצפה הקיימת טרם ביצוע העבודה 9.3.3

 . תבהתאם להנחיות הרשות המקומי
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 כתב הכמויות.לבהתאם  יהיהעבודה המחיר יחידה יהיה מטר רבוע והתשלום עבור  9.3.4

 :מדרגות בטון או אבןשל תיקון ובנייה  9.4

 .לעיל "בנייה או תיקון רצפות" העבודה תבוצע על פי האמור בסעיף 9.4.1

מויות, כאשר מחיר יחידה יהיה מטר אורך והעבודה תבוצע בהתאם לסוג המדרגה בכתב הכ 9.4.2

ס"מ יחושב  50ס"מ. מדרגה או פודסט שעומקו גדול מ  50עד ועומק המדרגה הוא לפי הקיים 

 לעיל. וישולם כאמור בסעיף בנייה או תיקון רצפות

 :שפה ניאבשל תיקון ובנייה  9.5

 .לעיל בנייה או תיקון רצפותהעבודה תבוצע על פי האמור בסעיף  9.5.1

 ר אורך והעבודה תבוצע בהתאם לסוג המדרגה בכתב הכמויות.מחיר יחידה יהיה מט 9.5.2

 הרשות המקומית.המחיר כולל הסדרת צביעה האבנים בהתאם להנחיות  9.5.3

 ":אפר-ריפ"בניית ריצוף  9.6

העבודה מתייחסת לציפוי תעלות ואזורי יציאה ממתקני ניקוז ומדרוני סוללות בריצוף אבן על מצע  9.6.1

בשטח ולפרטים  מנהל הפרויקטים בתוכניות, ובהתאם להנחיות חצץ במקומות המתואר

 שבתוכניות.

 :חומרים 9.6.2

 2/3לפחות  מ"ק./טון 2.6האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינימלית תהיה  9.6.2.1

הממד  מעובי השכבה הנדרשת בתכנית.¾ של מזערי מהאבנים תהיינה בעלות ממד 

 העובי של השכבה.½  -היה קטן משל כל אבן ואבן לא יהמזערי 

 התערובת תהיה מורכבת מחלק אחד של מלט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים. 9.6.2.2

מהם את  100%האגרגטים הדקים יהיו בממדים כאלה, שכשהם במצב יבש יעברו 

אין להשתמש  .100ממשקם הכולל יעבור נפה מס'  10% -, ולא יותר מ16נפה מספר 

 ממשקל החול הכולל. 6%משקל העולה על בחול המכיל טין ב

 :אופן הביצוע 9.6.3

השטחים המיועדים לריצוף אבן ייושרו לפי הקווים והשיפועים המסומנים בתוכניות. על  9.6.3.1

ס"מ לפי תקן  40ס"מ עד  5ס"מ מחצץ מדורג מ  10השטח המיושר יונח מצע בעובי 

 .3ישראלי ת"י 

ס"מ, האבנים לריצוף יהיו אבנים  30האבן בעובי של  על מצע הריצוף יונח ריצוף 9.6.3.2

טבעיות או אבני מחצבה קשות, נקיות ובנות קיימא. לפחות שני שלישים של האבנים, 

ס"מ ואף אבן לא תהיה קטנה  30וון ניצב לשטח הריצוף לא תהיה קטנה מ ימידתם בכ

אבן נפחה לא דצ"ק ואף  20וון. נפחן הממוצע של האבנים יהיה יס"מ באותו כ 25מ 

 .25%דצ"ק לא יעלה על  20דצ"ק, בתנאי שאחוז האבנים הקטנות מ  15יהיה קטן מ 

האבנים יונחו ביד, סמוכות זו לזו ברציפות והרווחים בין האבנים ימולאו בשברי אבן  9.6.3.3

וחצץ אשר יוכנסו במכות פטיש. פני הריצוף הגמור יהיו ישרים ורצופים ללא בליטות 

 ים.ושקעים מקומי

 90%ס"מ מהודק לצפיפות  10רף יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי -ףמשטח הרי 9.6.3.4

ס"מ  12בעובי  20 -על שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין ב .AASHTO דמודיפיי

ס"מ, ועליה תונחנה מיד האבנים בצורה כזאת, שתשקענה  20כל  6עם רשת בקוטר "

ץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים ס"מ ומשקלן ירב 6 -לתוך הבטון הטרי כ

 הסמוכות.

 במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. 9.6.3.5

החללים בין האבנים יהיו קטנים  העבודה תתחיל מרגל המדרון לכיוון מעלה המדרון.

דה יטואטאו פסי בגמר העבו מלט.-ימולאו בדיסוס"מ(  1 -ככל האפשר )לא פחות מ

 השטח במטאטא קשה.

 ימים אחרי מילוי החללים בדיס. ארבעהיש לשמור רטוב למשך ראפ -הריפאת  9.6.3.6

המבוצעים בהתאם לתוכניות ו/או לפי ראפ -הריפף ומדד במטר רבוע על פני ריציהעבודה ת 9.6.4

 .מנהל הפרויקטהוראות 

שורו, יצץ, הבטון והאבנים, פיזור מצע החצץ ויהחהספקת מחיר היחידה כולל עבודות חפירה,  9.6.5

וכל  הידוק, הנחת בטון ואבני ריצוף ומילוי החללים בין האבנים הגדולות בשברי האבן, אשפרה

 הנדרש לצורך ביצוע העבודה.

 שתבוצעאו כל עבודה /או בנייה ו/תוספת תשלום עבור ריצוף וכל כי לא תהיה  ,ודגש בזאתמכללית: ערה ה 9.7

 , שכונות מעבר לגדר ההפרדה וכיו"ב.רכבת הקלההתוואי  בירושלים, עיר העתיקהה ם כגוןבאזורי

 :עבודות אספלט 9.8

להנחיות הרשות המקומית או כל גורם סטטוטורי אחר בעל סמכות העבודה תבוצע בכפוף  9.8.1

ידי -קבע עליסוג האספלט לכל שכבה ובכל מקום י (."העבודה )כגון חברת "נתיבי ישראל חבשט

 .הרשות המקומית
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בכל שלב של עבודות אספלט, יש לבצע צביעה וסימוני דרך בהתאם לתוכניות הסדרי תנועה  9.8.2

מחיר העבודה כולל הסדרת . עד למסירת הכביש לתחזוקת הרשות הרשות המקומיתוהנחיות 

 בהתאם להנחיות אלה.יהיה צביעה וסימוני דרך 

או ישן /קיים ו ט כולל עבודות חיתוך, פירוק, וסילוק אספלטמחיר יחידה לביצוע עבודות אספל 9.8.3

 ועבודות נדרשות להתאמת מפלס מצעים בתעלה לגובה מתאים לביצוע אספלט.

 :אספלט זמני 9.8.4

אספלט זמני יהא אספלט חם. במידה ולא ניתן לספק או לבצע אספלט זמני חם )עקב  9.8.4.1

החלטה על ביצוע אספלט זמני היא בידי תנאי מזג אוויר( יבוצע אספלט זמני קר. ה

 המזמין בלבד.

 אספלט זמני יבוצע טרם פתיחת אזור העבודה לתנועת כלי רכב ועוברי דרך. 9.8.4.2

 ס"מ בכביש. 6 -ס"מ במדרכה ו 3 יהיהלשכבת אספלט זמני מזערי עובי  9.8.4.3

וא, ובכפוף התשלום עבור אספלט זמני יבוצע במטר אורך תעלה ובכל רוחב שה 9.8.4.4

 ., במידה ולא צוין אחרת בכתב הכמויותמנהל הפרויקטלאישור 

 :אספלט קבוע 9.8.5

ידי הרשות המקומית או רשות מוסמכת -עלקבע ייהעובי הכולל של האספלט הקבוע  9.8.5.1

 . ס"מ 6לפחות  יהיה ביצוע שכבה אחתלהמזערי . העובי אחרת

הקבוע למעט השכבה העליונה יבוצע במטר  התשלום עבור ביצוע כל שכבות אספלט 9.8.5.2

 .מנהל הפרויקטאורך תעלה ובכל רוחב שהוא, ובכפוף לאישור 

התשלום עבור ביצוע השכבה האספלט העליונה יבוצע במטר רבוע, כולל עבודות  9.8.5.3

מנהל וטיאוט השטח המקורצף, ריסוס בחומר ביטומני, ובכפוף לאישור  קרצוף

 .הפרויקט

 ולם תוספת מחיר עבור ביצוע אספלט בזלת.לא תש 9.8.5.4

יודגש כי סוג האספלט הסופי )שכבה עליונה( יהיה בהתאם לקיים טרם ביצוע העבודה  9.8.5.5

 אלא אם כן הורה אחרת המזמין או הרשות המקומית.

 :פסי האטהשל או תיקון בנייה  9.8.6

 ביצועבמהלך פסי האטה במקרה של הריסת  ובוצעיפסי האטה של או תיקון  בנייה 9.8.6.1

 .צורך לבנייתם מחדשוהעבודה 

החוק לבניית פס האטה כולל חריצה באספלט, ריסוס  פי-להעבודה כוללת כל הנדרש ע 9.8.6.2

 שכבה ביטומנית, צביעה, "עיני חתול" וכו'.

הסעיף יחושב במ"ר, והשטח של ביצוע פס ההאטה יופחת מסעיף ציפוי אספלט עבור  9.8.6.3

 ם.אותו מקו
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הקבלן יצייד את עובדיו, על חשבונו וללא תמורה נוספת מצד המזמין, בכל הציוד ו/או הכלים ו/או האמצעים  10.1

 הדרושים לצורך ביצוע המשימות המוטלות עליו, כולל ציוד ואמצעי בטיחות. 

המינימום ההכרחי לביצוע וה את והוא מהומצא באופן קבוע ברשות הקבלן יי, המפורט להלן, בסיסיההציוד  10.2

פי כל דין ו/או נוהל ו/או -פוטרת את הקבלן מהחזקת כל ציוד נוסף שיידרש על האינ. רשימה זו העבודה

 הוראה ו/או לצורך ביצוע העבודות מבלי שהקבלן יהיה זכאי לדרוש תשלום נוסף בגין ציוד כאמור.

מזמין כל ציוד אחר ושירות נדרש במידה ויידרש על ידי הקבלן יספק על חשבונו וללא תמורה נוספת מצד ה 10.3

 .עבודהביצוע העבודה בהתאם לסעיפי ההמזמין לצורך 

 בכל עת, את הציוד הבא: צורך העבודה,הקבלן יעמיד ל 10.4

  ציוד לעבודה בדרכים: עגלת חץ ניידת תקנית, שלטים, תמרורים, מחסומים, גשרונים למעבר עוברי

 צים.דרך, סימוני דרך ונצנ

  ,ציוד בטיחות לירידה לתאים: חצובה וגלגלת הרמה, רתמת גוף, גלאי גזים 

 או סגורות.\מערכות נשימה פתוחות ו 

 .משאבות ניידות וצנרת סניקה 

 " (.4פקקים בקטרים שונים לסגירת קווים )בכל קוטר שמעל 

 .ציוד תאורה לעבודה בלילה 

 ור.תאורה ניידת: פנסים אישיים ופנסים על חצובה וגנרט 

 .ברזלי קפיץ לפתיחת סתימות 

  מ"ק  120גנרטורים בהספק מתאים להפעלת המשאבות, משאבות טבולות, משאבה הידראולית

  וצנרת ח ניידת, אביזריםוויחידת כ

 .כלי תובלה ועגלות גרירה 

 כלי עבודה ידניים: אתי חפירה, טוריות, מעדרים, מגרפות, דליים וכו.’ 

 (.וח )מקדח, פטיש אוויר, פטישון, משחזת וכוכלי עבודה אישיים כולל מקור כ’ 
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  מטר וקווים תת קרקעיים )מגלי מתכות(. 2מכשירים לגילוי מכסים לעומק מעל 

 .מסור לחיתוך אספלט 

 .מכבש מכני להידוק מצעים בתעלות 

 יו"בציוד וכלים להרטבת מצעים ובטון וכ. 

 עזרה ראשונה ציוד 

 :ציוד מכני 10.5

משאית(, ציוד מכני הנדסי מטלטל  כגון: מחפרון,ק הקבלן ציוד מכני הנדסי )על פי דרישת המזמין, יספ

 עבודה. צורך הנדרש לה אחר פטיש אוויר( וכן כל ציוד מכניכגון )

 חישוב מחיר לשעת ציוד: 10.6

כאשר החיוב יחל רק ברגע התחלת עבודת  ,מחיר יחידה מתייחס לשעת עבודה או ליום עבודה 10.6.1

 .ודה עד לסיום באתר העבודהר העבהציוד באת

או ההובלה אל האתר והחזרתו /מחיר העבודה כולל קריאה להזמנת הציוד, זמן הנסיעה ו 10.6.2

מהאתר, שמירה, עבודת מפעיל הכלי, הספקת דלק ושמנים, טיפולים וכל הכלול באחזקת הציוד 

 כולל רישיון וביטוחים.

שולם רק לעבודות אשר לא כלולות בתיאור כתב התשלום עבור שימוש בציוד ושירות מכני י 10.6.3

 או המפרט הטכני./הכמויות ו

 חישוב מחיר לעבודת כוח אדם: 10.7

 דקות.  60-מחיר שעת עבודה מתייחס ל 10.7.1

 .שעות 8-עבודה מתייחס ל יוםמחיר  10.7.2

פורשות בכתב לא ישולמו תוספות בגין עבודה בלילה, בשבת, בחג וכיו"ב אלא אם צוין הדבר מ 10.7.3

 הכמויות.

 

 שברתיקון דגשים לעבודות  .11

זמן זה פרק ב. אם לא יבוצע אספלט כל יום עבודהסיום או ב/ו מייד בסיום העבודה יבוצעאספלט קבוע  11.1

 יבצע הקבלן אספלט זמני על חשבונו.

 כה. ס"מ במדר 4-ס"מ בכביש ו 11האספלט יבוצע בהתאם לאספלט הקיים אך לא פחות מעובי של  11.2

 חיר שוחות הבקרה מחוליות טרומיות כולל: מ 11.3

 .סימון מיקום השוחה 

 .חפירה או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הנדרש ופינוי האדמה והפסולת כנדרש 

 ספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון והתקנת הרצפה, התקרה והמכסה, רפידה ומסגרת כולל ה

 ובה מכסה.ביצוע אטום בין החוליות כנדרש והתאמת ג

 פנימי  קוטר מתעל יהיה כקוטר .ת צנרתברצפת השוחה מותאם לכניסות ויציא )"בנצ'יק"( בניית מתעל

 מפורט לעיל.המתעל יבוצע לפי ה צינור הכניסה כולל התחברויות. של

  השוחה. נייתלבמילוי חוזר סביב השוחה וכל חומר וציוד כנדרש 

 .החזרת המצב לקדמותו 

 תא.הכולל ניקוי  )"בנצ'יק"( מתעלמחיר תיקון  11.4

 התחברות לשוחה קיימת כולל: 11.5

 פקקים וסתימות זמניים, מעקפי זרימה בכל מרכיביהם כולל חיבורים זמניים.  

 . שאיבת ביוב במידת הצורך 

  הוראות היצרן, התנאים המיוחדים והמפרט הטכני עם ציוד מתאים וכל  פי-עלקדיחת חור בשוחה

 דה.החומרים הנדרשים לעבו

 .אספקה, הובלה והתקנת מחברי שוחה ואטמים כנדרש, כולל ביטון הפתחים סביבם במידת הצורך 

 בור קו חדש לשוחה קיימת שבוצעה קודם במסגרת עבודה זו גם אם השוחה ילא ישולם עבור ח

 רם ביוב.והקיימת היא על קו חי בו ז

  לקבלת עבודה מושלמת ותפעול כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים

 תקין. 

 מחיר עטיפת בטון לצינור כולל: 11.6

  כמתואר לעיל בסעיף עטיפת בטון מסביב לצינור כולל תבניות, אספקה ויציקת בטון וברזלי זיון, הכל

8.16 . 

 .כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת 

 קורת חדש על קו קיים כולל:הרכבת תא ב 11.7

 .גילוי מיקום התקנת התא 

  חדש שוחת בקרה/לגבי בניית תאלעיל  המפורטכל. 

  שאיבת השפכים במידת הצורך.ופקקים  ידי-עלסתימת הקו הקיים 
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  הרכבת השוחה רק אחרי הרכבת רצפה חרושתית או בניית רצפה מיציקת בטון מזויין, במיקום

 ומהודקת כנדרש.התקנת השוחה על תשתית יציבה 

 .ביצוע העבודה בשעות פעילות לא רגילות 

  חומר במילוי סביב השוחהCLSM , דרישות המפורטות לחול, חומר מתאים מקומי ומצעים בהתאם

 .לעיל

  :שברתיקון עבודות מסגרת שוחת קליטה )קולטן( ב/ניקוי תא 11.8

 בהתאם לקבלן בגין הניקוי ולםיש ניקוי לפני התחלת העבודה שוחה דורשאו  תא במקרה בו 11.8.1

הניקוי יכלול: הוצאת כל המוצקים והלכלוך  .לפי הוראת המזמין בכתב ומראש ,עומק התשפוכתל

  .וחלקיו ובהתאם לכתב הכמויות /שוחהשטיפת התא ;על פי החוקאתר שפיכה מורשה נויים ליופ

הקבלן באופן ספציפי לנקות תשלום תחת סעיף "ניקוי תא/שוחה" ייעשה רק במקרים בהם נדרש  11.8.2

 תא/שוחה ולא כאשר הניקוי מהווה חלק מעבודה אחרת שמבצע הקבלן בתא או בשוחה.

 כולל:רשת /התאמת גובה מכסה 11.9

  ,מתאמי אביב, או פירוק  ידי-עלהתאמת גובה שוחה בהתאם לרום פני כביש/מדרכה/שטח מתוכנן

 תאם לצורך.הכול בה ,והרכבת תקרה קיימת, הוספת חוליות הגבהה

 יציקת בטון ותיקוני אספלט על הבטון  .ניסור האספלט, חפירה מילוי והידוק בחומר מקומי או מצעים

 מסביב למכסה.

 וסביבתו השוח/הניקוי התא.  

 חפירת גישוש: 11.10

 הוראה מהמזמין ונוכחות נציגו בשטח בזמן העבודה.התאם לגישוש יבוצע רק בהחפירת  11.10.1

 כל אמצעי הזהירות הנדרשים. םע ויבוצע ותהחפיר 11.10.2

 זכאיהקבלן לא יהיה  , כמתואר לעיל,כאשר חפירת הגישוש מתבצעת בתחום רצועת העבודה 11.10.3

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים.סעיף זה נכלל  כספית.לקבל תוספת 

אישר זאת המזמין  תשלום בגין שירותים שבוצעו מעבר לרצועת העבודה ייעשה רק במקרה בו 11.10.4

 מראש ובכתב, הן לעבודה עצמה והן למחיריה.

על חשבון תהיה  ,באישור המזמין ,גורמי תשתיות שונים דרישת נעשית עקבה ,גישושחפירת  11.10.5

 .המזמין

 ;יר הסעיפים בכתב כמויותבמח ותכלול עבורן, הציוד הדרוש , לרבותכל עבודות הבטיחות והסדרי תנועה 11.11

 הבטיחות.עמידה בדרישות  גיןב כספית תוספת כלזכאי ליהיה א להקבלן 

מטר נדרשת  3מטר. כל חריגה מעל  3או חפירה תהיה לפי מ"א לפי רוחב של עד /הגדרת עלויות אספלט ו 11.12

 ושב לפי מ"ר בהתאם לכתב הכמויות.אישור בכתב מאת המזמין טרם ביצוע העבודה ותח

ת נכל העבודה הנדרשת להתקעל קו קיים ושהוא או קולטן או כל אביזר  תוספת להתקנת תא תשולםלא  11.13

כתב מחירי בהתאם לעצמו התקנת האביזר  בסעיףכלולים לתא וממנו התא על כל מרכיביו וחיבורי הצנרת 

 הכמויות.









































































































  'נספח ב

  ק"מפרט טכני לביצוע  עבודות תשתית תת

  :כללי .א

  

 לפריסת סיבים  ק להנחת צנרת קלה"ר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית תתמפרט זה מגדי )1

לכל המונחים במפרט  . מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם הקבלן .אופטיים

בכל מקרה של סתירה . זה יינתנו המשמעות שניתנה לאותם מונחים בחוזה ההתקשרות עם הקבלן

  . יגברו הוראות חוזה ההתקשרות, הוראות חוזה ההתקשרות עם הקבלןבין הוראות מפרט זה לבין 

, ציבוריות שטחי גינות, לאורך כבישים ומדרכות, העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות )2

  .מסילות ברזל ושאר מכשולים, כבישים מעברי 

  

 ם לביצועכל הרשיונות וההיתרי מתכנן תיק ביצוע מפורט עם/מהיזם על הקבלן לדאוג לקבל )3

   .ותהעבוד

אין להיכנס . יש לקרוא היטב את דרישות הרשויות ולהתנהג לפי ההנחיות המפורטות בהיתרים

  . פ דרישתם"ע לביצוע העבודה בפועל אלא לאחר מתן הודעה מוקדמת לכל הגורמים 

         

ים המקובל כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי הבטיחות )4

  .ק מסוג החפירה הנדרש לביצוע"והמתאימים לביצוע עבודות תשתית תת

  

  .י הקבלן יחייב אישור בכתב מראש ממנהל הפרוייקט"כל חומר אשר יסופק ע )5

  

, ביצוע חריגה כל. הקבלן ייבצע את כל העבודות בהתאם למפות ותיק הביצוע אשר יועבר אליו )6

בגמר העבודות יעביר קבלן הביצוע . פרוייקטמנהל ה/יש לקבל אישור מהפיקוחסטיות מהתוואי 

  .לפי דרישת ואפיון מנהל הפרוייקט AS-MADEסט תוכניות 

  

בין , העבודות או הפיקוח בשטח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע/מנהל הפרוייקט ו )7

לפגוע בהתחייבויות האחרות  בראשיתן ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי

  .הקבלן לפי מפרט זהשל 

  

, מספר הפועלים: ביומן זה יצוינו הפרטים הבאים .באחריות קבלן הביצוע לנהל יומן יומי לביצוע )8

הפיקוח באתר /ביומן זה יוכלו גם מנהל הפרוייקט כל פרט אחר .התקדמות הביצוע, כלי העבודה

שבועית תוכן -דבמסגרת הפגישה הח  .לביצוע העבודות בשטח הנוגע לרשום את הערותיהם בכל

  .לעדכון ולמעקב שוטף, היומנים יועבר לדיון

  

תקבע את המקום בו יחל הקבלן בבצוע העבודות והיא רשאית  מ"חברת פרטנר תקשורת בע )9

  )550223549(שותפות מוגבלת  –פרטנר פתרונות תקשורת נייחים           

  )512934506(מ "בע 2000פרטנר תקשורת עתידית : שותף כללי

  )520044314(מ "חברת פרטנר תקשורת בע: שותף מוגבל
  557604147איחוד עוסקים 
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מבלי לחייב את חברת   להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר להורות לקבלן

הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות  .קוםלמ בתשלום העברת הכלים ממקום מ"פרטנר תקשורת בע

  .בגלל עיכוב או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת, או עובדים/כלים ו, עבור בטלה

  

  :מפרט טכני להתקנות) ב 

  

  ):כללי(חפירה  )1

לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות  ,באחריות הקבלן לסייר רגלית לאורך התוואי -

י "סימון כללי של התוואי יבוצע ע. בעת ביצוע העבודות ייפגעו כך שלא הקיימות ולסמנן

ממועד מסירת הסימון כל . המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים

  .הסימונים באחריותו הבלעדית של קבלן הביצוע

  

ובהתאם לשיטות  עבודות החפירה תתבצענה בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה  -

  .חפירה מסוג זה הנהוגות לעבודות

  

מומלץ להשתמש בכל כלי חפירה המתאים להשגת מהירות ביצוע גבוהה וחפירה נקיה תוך  -

  .הקפדה מלאה ומזעור הנזק לאזור העבודה

  

כמו כן יוסרו  .םבטרם תחילת העבודה יוודא הקבלן כי השטח המיועד לחפירה נקי ממכשולי -

   .המפריעים לביצוע העבודהצמחיה ותכסית , תמרורים, מרצפות, בשלמות אבני שפה

מסודרות בהפרעה  יישמרו מפגיעה בערמות, שדרוש להחזירם בתום העבודה, חומרים שפונו

על מנת להסיר ספק כל . בהתאם להנחיות המפקח באתר, מינימלית לסביבה ולעוברי אורח

בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות  העבודות אשר צוינו לעיל התמורה

  .י מנהל הפרוייקט"חדות מטעם הרשויות שאושרו עמיו

  

לנוהלי  קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט בהתאםה -

ההתייחסות לנושא זה הנה לעבודות יום . 'וכו צ"מע, הבטיחות כדוגמת משרד העבודה

  .ולעבודות לילה

  

 תבעבודה ידני ור הקבלןתשתיות אחרות יחפ/במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות -

או /החזרת ו .צדי המכשול משני, גורם מאשר החפירההי "ובזהירות מרובה בטווח המוגדר ע

כלולים במחירי ) הרחבה במפרט ראה(או למקום הפינוי /לתעלה ו) חפיר(פינוי החומר החפור 

  .החפירה שבכתב הכמויות

  .החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים -
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    :שיטות חפירה לביצועצורות ו

בחפירה (עירוני  חפירה בשטח בין עירוני וחפירה בשטח - באופן כללי תתבצענה שתי שיטות חפירה 

  ).או משותפת/עצמאית ו

  

  ):ראה חתך תעלה(חפירה בשטח בין עירוני  )2

  

  :הכנות לחפירה והכשרת השטח) 2.1    

  

, לעבודה וכן חומרי דיפוןם שיירכז הקבלן במקום את החומרים הדרו, לפני תחילת העבודה 

. וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש' שילוט וכו ,גשרים למעבר להולכי רגל, תאורה, גידור

  :הבאות הכשרת השטח לפני ביצוע החפירה תכלול בין היתר את העבודות

  

  ).המפקח בהתאם להוראת(ניקוי צמחיה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו  -

  

יסודות : כגון ה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקעהריסה והוצא -

עקירת עצים , ערמות זבל ,ערמות עפר, )בולדרים(אבנים גדולות , גושי בטון, ישנים

הכל בהתאם למקום הפינוי אשר ייקבע על ידי הרשות ', וכו) מחייב אישור בכתב(

  .חבאישור מנהל הפרוייקט והפיקוח בשט או המתכנן/המקומית ו

  

, מודעות לוחות, מעקים ותמרורים מכל הסוגים, פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל -

  ).בהתאם להוראת המפקח(ספסלי ישיבה 

  

או על פי הנחייתם של המתכנן /יישור השטח ייעשה בהתאם לתוכניות הביצוע ו -

  .ומנהל הפרוייקט

  

וגדר בתקנות שמ כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי 

הדיפון או השיפועים . זאת ובין אם לא הבטיחות של משרד העבודה בין אם המפקח דרש

, נפילת אבנים, ייעשו באופן שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות

החפירה ליד  במיוחד מוזהר הקבלן כי. חלקי מבנה או כבישים ומדרכות סמוכים,גושי עפר

חייבת להיעשות באופן , מדרכות מעקות ,כבישים דרות וצינורות למיניהםג, יסודות בתים

או , תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה שימנע כל פגיעה בהם או

  .כתוצאה מביצועה

  

אמצעי הבטיחות  על הקבלן לאחוז בכל, החציבה והמילוא, תוך ביצוע עבודות החפירה 

להציג שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של , לגדר, דהיינו, וברכושהדרושים למניעת פגיעה בנפש 

בהתאם , להאיר כחוק כל חפירה או בור, להציב שלטי הסברה: הקבלן באתר העבודה
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שמירה  להציבו; להבטיח מעברים להולכי רגל, המשטרה והרשויות המקומיות לדרישות

במהלך העבודה , דיו הואלעוב כן עליו לנקוט בכל האמצעים למנוע פגיעות או נזק. מתאימה

  .או אמצעים בלתי מספיקים ולא לסכנם על ידי העדר אמצעי בטיחות

  

למעט דרישות מיוחדות  התמורה לכל הסעיפים שצוינו לעיל כלולה בסעיפי מחירי החפירה 

מראש , מ"מטעם חברת פרטנר תקשורת בע י מנהל הפרוייקט"מטעם הרשויות שאושרו ע

  .ובכתב

  

  :החפירהאופן ביצוע ) 2.2 

  

  .מ"ס 185/155החפירה תתבצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות  

  

מגובה פני החפירה  מ"ס -50אחד מעל לשכבת החול כ, סרטי סימון 2בכל חפירה יונחו  

  .מ מפני הקרקע"ס - 50והשני כ

  

התעלה בשכבת חול  יש לרפד את תחתית, למעט אדמה חולית - בחפירות מכל סוג קרקע  

בהתאם להוראות , מ בקרקע סלעית"ס 10מ לפחות באדמות רגילות ועד "ס 5של בגובה 

  .המפקח

  

  .מ"ס 20/40רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתחום  

  

הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהחפיר נקי  

  .מעצמים שונים

  

  .מ"ס 30ת תמולא שכבת חול בת מעל למערכת הצינורו 

  

ששלבי העבודה הקודמים  הקבלן רשאי להתחיל במילוי רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח 

  .בוצעו לשביעות רצונו המלאה

  

בין אם בוצעה החלפת חומר ובין , מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה 

תוך ביצוע הידוק בהתאם ) בשכבות(תעשה בשלבים , )חפיר(אם הוחזרה אדמה מקומית 

  .'דרישות המפקח וכו, צ"מע, דרישות הרשות המקומית, לסוג הקרקע

  

באחריות קבלן הביצוע לפנות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל בתאום עם המפקח  

  .באתר והרשות המקומית
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 ):ראה חתכי תעלה(חפירה בשטח עירוני ) 2.3

  :בחפירה עירונית סוגי חתכים לביצוע  4באופן כללי קיימים  

  .שיחזור מצע -שטח עירוני  - חתך תעלה  )1

  .שיחזור אספלט -שטח עירוני  - חתך תעלה  )2

  .ריצוף/ שיחזור משתלבת -שטח עירוני  - חתך תעלה  )3

  .מילוי בטון+ ר 'חריצת טרנצ -שטח עירוני  - חתך תעלה  )4

  

  .מ"ס 105/80החפירה תבוצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות  

  

 40/20ב החפירה ייקבע בהתאם למערך הצנרת שיש להניח בתוואי  ברוחב שבין רוח 

  .מ"ס

  

הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהחפיר  

  .נקי מעצמים שונים

  

מ לפחות באדמות רגילות ועד "ס 5יש לרפד את תחתית התעלה בשכבת חול בגובה של  

  .לעית הכל בהתאם להוראות המפקחמ בקרקע ס"ס 10

  

 מגובה פני החפירה מ"ס -50סרטי סימון אחד מעל לשכבת החול כ 2בכל חפירה יונחו  

  .מ מפני הקרקע"ס -40/30והשני כ

  

עם המפקח  באחריות הקבלן לנקות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל בתאום 

  .באתר והרשות המקומית

  

מנהל  על הקבלן לתאם מראש עםככלל בכל העבודות שדורשות שיחזור  

  .לדרישת הרשויות מרכיביו והתאמתו, הפיקוח באתר את אופן השחזור/הפרוייקט

  

  :שיחזור מצע)     2.4

  

  .מ"ס 30מעל למערך הצנרת תמולא שכבת חול בת  

  

בין אם בוצעה החלפת חומר , מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה 

תוך ביצוע הידוק ) בשכבות(בשלבים  תעשה, )חפיר(ומית ובין אם הוחזרה אדלה מק

  .'דרישות המפקח וכו, צ"מע, דרישות הרשות המקומית, בהתאם לסוג הקרקע
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של המפרט  4006 2 בהתאם לסעיף' שכבת המצע תהיה בכל מקרה שכבת מצע סוג א 

 .הפרוייקט מנהל/י המפקח"אלא אם מוגדר אחרת ע, הכללי

  

מ "ס 20ובדרישה לייצוב שוליים עובי השכבה לא תיעלה על  מ"ס 40עובי השכבה הנה  

  .'מ 1ותבוצע ברוחב עד 

  

העברת תוצאות  ובאחריות הקבלן 98%המצעים יהודקו לדרגת צפיפות מינימלית של  

  .בדיקות אלו המאשרות את הנדרש

  

  .מהמפקח ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור 

  

  :ר אספלטשיחזו)     2.5

  

י מסור בהתאם "ע יש לבצע חיתוך, בחפירה במשטחים מצופים באספלט או משטחי בטון 

  .לרוחב החפירה בלבד

  .מ"ס 30מעל למערך הצנרת תמולא שכבת חול בת  

  

בין אם בוצעה החלפת חומר ובין , מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה 

תוך ביצוע הידוק בהתאם ) בשכבות(בשלבים  תעשה, )חפיר(אם הוחזרה אדמה מקומית 

  .'דרישות המפקח וכו, צ"מע, דרישות הרשות המקומית, לסוג הקרקע

  

" מעברי חציה"ו" חניה" ,"אין עצירה"פירוק והרכבת תמרורים ותיקוני צבע כגון סימוני  

מחירי עבודות אלו . ובהתאם למפרט הכללי יבוצעו בחומרים התקניים לעבודות אלו

  .במחירי החפירה  שבכתב הכמויות כלולים

השחזור יבוצע לפי דרישת הרשויות המקומיות  :שכבת השחזור העליונה תבוצע כך 

  :הרשויות המקומיות יש לבצע את התיקון כדלהלן ובהיעדר הוראות מטעם
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ובתאום עם המפקח  שות המקומיתי הר"פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע 

  .בשטח

ציפוי הן /קרצוף כל דרישה חריגה מצד הרשויות המקומיות לגבי עבודות מיוחדות של 

  .לפני ביצוע החפירה ממנהל הפרוייקט בכביש והן במדרכה מחייבת לקבל אישור מקדים

תעלה בשלמות /גן/הוא אחראי לפירוק אבני שפה שימת לבו של הקבלן מופנית לכך כי 

  .או החלפתן ללא כל תמורה כספית/והחזרתן ו

העברת תוצאות  ובאחריות הקבלן 98%המצעים יהודקו לדרגת צפיפות מינימלית של  

  .בדיקות אלו המאשרות את הנדרש

  .ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור מהמפקח 

  

  :משתלבת/שחזור ריצוף) 2.6        

  

באחריותו , ת הקיימות בהתאם לרוחב החפירה בלבדיש לפרק את המרצפו 

, הבלעדית של קבלן הביצוע לשלמותן ולהשלמתן במידת הצורך ולמען הסר ספק

  .ר כלול במחיר השיקום"מ 1פירוק הריצוף והרכבתו מחדש ברוחב עד 

  

  .מ"ס 30מעל למערכת הצינורות תמולא שכבת חול בת  

  

החלפת חומר  בין אם בוצעה, הראשונהמילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת החול  

תוך ביצוע הידוק ) בשכבות(ם תעשה בשלבי, )חפיר(ובין אם הוחזרה אדמה מקומית 

  .'דרישת המפקח וכו, צ"מע, המקומית דרישת הרשות, בהתאם לסוג הקרקע

  

  אורת

'        כבת מצע סוג אש

  שחזור אספלט כביש

  .              מ"ס 40שכבה בת 

דוק בשכבות מחייב הרטבה והי

 .א"מ כ"ס 20בנות 

שחזור אספלט 

  מדרכה

  .מ"ס 20שכבה בת 

מחייב הרטבה 

 .והידוק

אפיון בהתאם לדרישות יסוס שכבת ביטומן    ר

 .   המפקח

אפיון בהתאם 

 .המפקח לדרישות

כבת אספלט ש

)           ראשונה(נושאת

אפיון  .מ"ס 5שכבה בת 

  .בהתאם לדרישות המפקח

 אפיון כולל שכבת אספלט קרה(

 6קבועה בעובי עד / זמנית

 ).מ"ס

 

כבת אספלט ש

)           עליונה( מקשרת

  .               מ"ס 4שכבה בת 

אפיון בהתאם לדרישות 

 .   המפקח

  .מ"ס 5שכבה בת 

אפיון בהתאם 

 .המפקח לדרישות
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עד לקבלת  מ ולבצע הידוק תוך הרטבה"ס 20בעובי ' יש לפזר שכבת מצע מסוג א 

  .נימליתצפיפות קרקע מי 98%

  

מ מעל לשכבת המצע ולהרכיב את "ס -5יש לפזר שכבת חול נקי בגובה של כ 

במידה ונעשה שימוש . האריחים שיפוע נכון של/יש להקפיד על פילוס. האריחים

 בצורה ובגוון הדומים לאריחים הקיימים, באריחים חדשים יש לוודא שהנם בגודל

  .פגומות/ אין להחזיר מרצפות שבורות

  

המקומית ובתאום עם  י הרשות"דמה העודפת מהאתר ייעשה כפי שייקבע עפינוי הא 

  .המפקח בשטח

  

כדוגמת פירוק ריצוף  כל דרישה חריגה מצד הרשות המקומית לגבי עבודות מיוחדות 

אישור מקדים לפני ביצוע החפירה  לכל רוחב המדרכה והרכבה מחדש חייבות לקבל

  .ממנהל הפרוייקט

  

  . ב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור מהמפקחככלל אין לבצע מעבר משל 

  

  :ר'חריצת טרנצ) 2.7

  

ק "תשתית תת קרקעי בתוך המדרכות נוצר הצורך להנחת-עם ריבוי המשק התת 

  .בתחומי הכביש

  

  .תעלה/התשתית תונח בצדי הכביש בסמוך לאבן השפה 

  

העבודה ובהתאם  עבודות החפירה תתבצענה בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד 

להשתמש בכלי עבודה מכניים  יש. שיטות הנהוגות לעבודות חפירה צרה מסוג זהל

ייעודיים מסוגים המבטיחים חפירה נקייה וישרה ברוחב ובעומק הדרושים ובמהירות 

  .הגבוהה ביותר

  

יזמי וגורמי ,באחריות קבלן הביצוע לבצע סימון מראש של כל התשתיות העירוניות 

  .לפני תחילת העבודות' חוץ וכו

  

בהתאם לנוהלי  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט 

  .צ"או מע/העבודה וד או משר/ו מ"הבטיחות של חברת  פרטנר תקשורת  בע

  

שתחתית ודפנות  כל מסלול החפירה יתבצע בקו ישר וללא פיתולים כאשר יש לוודא 



–)550223549(שותפות מוגבלת  –פרטנר פתרונות תקשורת נייחים  -ק"מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת  

  )520044314(מ "רת פרטנר תקשורת בעחב: שותף מוגבל )512934506(מ "בע 2000פרטנר תקשורת עתידית : שותף כללי

  557604147איחוד עוסקים 
  

  

 
מעבר צנרת חוצה יבוצע , וואיהת החפיר מספקות תמיכה יציבה ואחידה לכל אורך

גנה על צנרת סלקום בהתאם להוראת הבעבודת ידיים בלבד תוך הנחת שרוול 

  .המפקח

  

ולפי ' בתעלה וכו מספר היזמים, רוחב ועומק החפירה ייקבעו בהתאם למערך הצנרת 

  ).ראה חתך תעלה(המקומית  דרישות מנהל הפרוייקט תוך תיאום מול הרשות 

  

  .הפיקוח ומק החפירה ייעשה בהדרגה ובתיאום מראש עםכל שינוי הכרחי בע 

  

תחתית התעלה חייבת , פני הנחת מערך הצנרת יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים ושאריות חפירל

  .להיות שטוחה וישרה שתהווה בסיס איתן להנחת הצנרת

  

ם למערך הצנרת בהתא) 3ראה פרק (  מ"פרטנר תקשורת בע חברתדיגום  HDPEצנרת שתונח הנה מסוג ה

  .או מנהל הפרוייקט/י הפיקוח ו"שיוגדר ע

  

  :ופן המילוי והשחזורא

  

  .'צ וכו"מע, המקומית כל מפרט המילוי והשחזור יבוצע בתאום עם הרשות, כללי 

  

  ).'כלול במחיר הקומפ(כל החפיר מהתעלה הצרה יפונה לשטח הביצוע  

  

-ם   שחור מהדגמים הבאי י עיסת מילוי עם או בלי פיגמנט"מילוי התעלה יבוצע ע 

50CLSM ,RLM ,C  בהתאם להוראות מנהל הפרוייקט ובהנחיות הפיקוח תוך

  .תיאום מראש עם כל הגורמים

  

  .מ"פרטנר תקשורת בע רתחבי "ספקים מאושרים ע/עיסת המילוי תסופק ממפעלים 

  

י מנהל "הוגדר אחרת ע מילוי התעלה ייעשה עד גובה פני הכביש העליון אלא אם כן 

  .פרוייקטה

  

למפרט עיסת המילוי ולהנחיות הספקים תבוצע עבודת השחזור העליון , בהתאם לדיגום 

י מילוי התעלה באספלט ברוחב החפירה "י קרצוף וריבוד אספלט עליון מחדש או ע"ע

  ).'בהתאם  לזמן התקשחות החומר וכו(

  

  ).2.5 ראה פרק(כל עבודות השחזור העליון יבוצעו בהתאם למפרט  
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מעברי חצייה יבוצעו בחומרים התקניים , "חניה", "אין עצירה"י צבע כגון סימוני תיקונ 

  .'צ וכו"מע, לעבודות אלה ותוך תיאום מראש עם הרשות המקומית

  

  :HDPEצנרת פוליאתילן  )3

  

, קירות, תאים- בין, בכבישים, במדרכות, הצינור מיועד להנחה בתעלת אדמה בשדה 

כדי לאפשר השחלת כבלי , קרקעית-ברשת תתקידוחים אופקיים וכניסות למבנים 

  .אופטיים ונחושת-תקשורת מסוגים שונים לתוכו

  

, עצמים מוצקים הגנה מפני חדירת, הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות 

  .חומרים כימיים וגם מחדירת מים, חרקים ,מכרסמים

  

) בנשיפה השחלה(הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר  

  .בר מינימום 24עליו לעמוד בלחץ פנימי של 

  

  .ומסופק מגולגל על תוף 5%מכסימום אובליות של , הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל 

  

התוף לאורך  הורדה תוך הסעת(לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת  

  .על הצינור להתיישר) התוואי

  

 הנראים שקעים ופגמים אחרים, בליטות, לא יהיו בו חריצים, פני הצינור יהיו חלקים 

  .בעין בלתי מזוינת ולא יהיה חלל בדופן הצינור

 - 0.15לא יהיה יותר מ מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל

השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה . 1992מ  BELLCORE "-000356"בהתאם לנוהל ) מכסימום(

החיכוך יושג  ערך זה של מקדם. שכבת סיליקוןמבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים ב

. 3.12סעיף  1531י "רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת. ללא שימוש בחומרי סיכה

  .מינימום 550%התקן הנה  דרישת 4.4-סעיף  499י "י ת"כל מנה תיבדק לעמידות ההתארכות בשבר עפ

  .מ"פרטנר תקשורת בעחברת  י "ר אחרת עהצינור יסופק בצבע שחור אלא אם כן יוגד 

בהתאם לדרישות ההגנה ) U.V(הצינור יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית 

אך עם , 1531י "תבוצע בהתאם לת" בדיקת ההולם"   .499י "והבדיקה כמוגדר בת

  :השינויים הבאים

  .קטעי צינור 24המדגם הראשוני לבדיקה יכלול  .א

קוטר ה

הנומינלי 

  )'ממ(

הסטייה המותרת של 

הקוטר החיצון  מהקוטר 

  )'ממ(הנומינלי 

עובי הדופן 

   הנומינלי

  )'ממ( 11ע "יק

40  +0.4  3.7  

50  +0.5  4.6  

63  +0.6  5.8  
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אם נתגלו  .המנה מתאימה למפרט -הקטעים -24מאם לא נתגלה כשל באף אחד  .ב

אם נתגלו כשלים בקטע  .המנה אינה מתאימה למפרט -או יותר קטעים - 4כשלים ב

כל , מדגמים נוספים מאותה מנה 10בודקים  - אחד או בשנים או שלושה קטעים

המנה מתאימה למפרט רק אם לא . קטעי צינור 24מדגם מתוף אחר וכל מדגם כולל 

  .הקטעים הנוספים 240כשל אחד בכל נתגלה אף 

העשויים מפוליפרופילן ' ממ 4כל הצינורות יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה  

)PP.(  

ביחס לאורך הצינור  8%חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של  

חוט משיכה בת  תסופק תוספת ' מ 1300הווה אומר לאורך תוף בן (במצב פריסה ישר 

  ).ל צד של הצינורמכ' מ 50

  

קטרים  רציף ) HDPE(העבודה תבוצע בצינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה  

להלן ובהתאם  עם עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה ' ממ - 63ו 50, 40חיצוניים של 

 :למיונם

                  

ת סטיי). SN 64= מינימום ( 1531י "י ת"עפ 11.0יהיה ) ע"יק(יחס קוטר לעובי דופן 

  .1531י "י ת"עובי הדופן עפ

  

  :סימון האריזה 

  

  :שלהלן קיימא הפרטים -שעליה יסומנו בסימון ברור ובר, לכל תוף תוצמד תווית

  

  .סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני .א

  .כתובתו וסימונו המסחרי הרשום, שם היצרן .ב

  .זהירות סיב אופטי - מ"פרטנר תקשורת  בעחברת  -  HDPEצינור : המילים .ג

  ).ע"יק(הצינור  מיון .ד

  .הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור .ה

  .ספרור שנת הייצור ומנת הייצור .ו

  .אורך הצינור בתוף .ז

  ).סימן בר קיימא על התוף(מספר תוף  .ח

  

  :סימון הצינור 

  

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד 

  :וך שימוש במדפסת צבע בלבד בצבע לפי הפירוט הבא ת
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  .מ"בע" פלעד/"פלסטרו גבת 'חב -או צהוב /צבע כחול ו  

  .מ"פוני פלסט בע' חב -או צהוב /צבע אדום ו  

  .מ"דורה ליין ישראל בע' חב - צבע צהוב   

  .מ"ש פלסט בע.א' חב- או צהוב/צבע לבן ו  

  

  :סדר הכיתוב יהיה כדלקמן                         

  

  .תו תקןסימון  -

  .מטר אורך רץ -

  .יצורמנת הי/שנת הייצור -

  .SN 64/11 -יקע 50 -

- HDPE ח.מ.  

  .   קו ייצור -

  .מ "פרטנר תקשורת בע חברת -

  .   זהירות כבל סיב אופטי -

  . שם היצרן -

  .מכסימום ובצבעים שפורטו לעיל' ממ 7ל  5גודל אותיות הכיתוב יהיה בין         

  

  .-0/ 2.5+' ממ 3.5ב יהיו בצבע ירוק מלא וברוחלאורך הצינור ) ארבעה במספר(פסי הצבע 

  

דורה ' של חב" סיליקור", מ"בע" פלעד/"גבת-פלסטרו' של חב" אופטי פלקס"צינור יהיה מדגם צינור ה 

  .מ"ש פלסט בע.א' של חב" מופחת חיכוך"מ ו"פוני פלסט בע' של חב" פוני ליין", מ"ליין ישראל בע

  

  :ובלהה

  

לה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים  כתוצאה מחבטות או הוב, יש לשמור בזמן העמסה 

  .מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ

  

המידות וגדלי התופים צריכים להיות מתאימים לגרורים סטנדרטיים כך שתובטח  

  .באתר העבודה בלי סכנה/הובלת התופים לאתר העבודה

  

  : תקנהה

  

זמן הנחת הצינור יש לוודא ב .דה לנקודההצינור יונח בשלמות ללא חיבורים בין נקו 

, מ"ס - 90דיוס כיפוף הצינור לא יהיה קטן מר .מעוך או חתוך, שהוא שלם ולא פגוע



–)550223549(שותפות מוגבלת  –פרטנר פתרונות תקשורת נייחים  -ק"מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת  

  )520044314(מ "רת פרטנר תקשורת בעחב: שותף מוגבל )512934506(מ "בע 2000פרטנר תקשורת עתידית : שותף כללי

  557604147איחוד עוסקים 
  

  

 
יתוך ח .ש להקפיד על מניעת הצטלבויות ופיתוליםי .לרבות בעליה למבנה או מתקן אחר

  .מעלות 90הצינור ייעשה בזוית של 

  

בל על כך אישור מהמפקח באתר והם יתבצעו במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לק 

" COMFIT" ,"חבצלת"י מחברים תקניים מאופיינים לצרכים האלה כדוגמת מחברי "ע

  .או שווה ערך/ו

  

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

  

  :יום הצינורס

  

  ).מלבני( עגולן וחיבור(מעבר : כל מערך הצנרת יסתיים באופן קבוע בתאי בטון כדוגמת  

  

כל צינור וצינור יוכנס לדופן תא הבטון לקידוחים המוכנים מראש שבוצעו במפעל מוצרי  

  .הבטון

  

יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצינור הן בצדו החיצוני והפנימי בדופן תא הבטון ועליה  

  .להבטיח אטימות מלאה בפני כניסת מים ומכרסמים

  

ום בעזרת פקק אטימה מתאים מאושר יש לאט) בתוך התא(את קצה הצנרת הפנימי  

את  .אלישר- אביזרים" פלסים", "LANCIER" ,"JACKMOON"ומאופיין כדוגמת 

בנוכחות המפקח ) מנדרול(פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת מושחל 

הנם , דרושים לביצוע בדיקה שכזו בכלל המושחל בפרט וכל האמצעים אשר(בשטח 

הצנרת לנשיפת  וכן יש להכין את) וע ובהתאם להוראות המפקחבאחריות קבלן הביצ

מטעם חברת פרטנר  בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט) 'שחרור חבלים וכו(כבלים 

מכל '  מ - 2לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ .מ"תקשורת בע

  .עודף חבל זה יחובר לצדו הפנימי של האטם, צד של חיבור

  

  

  :ת איכותבדיקו 

  

י "יתר לסמן בתו תקן לפי תי  ובעל ISO 9002כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל     

  ).1.4.1.3( כמוגדר בסעיף  HDPEצפיפות גבוהה ( 1531

  

  .1531י "י ת"עפ רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת מ"פרטנר תקשורת בע רתחב    
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פרטנר תקשורת  רתלבין מפרט הצנרת של חב 1531י "שוני בין דרישות התאו /במידה וקיימת סתירה ו

  . מ"פרטנר תקשורת  בע רתמקרה שכזה יש לפנות לחב המפרט הן הקובעות ובכל דרישות מ"בע

  

  

  :תאי מעבר וחיבור )4

  

  :כללי ) 4.1    

  

 ISO- 9002 -התאים יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראלי מחברות בעלות הסמכה ל 

ורדימיקס מוצרי בטון  מ"ולפמן תעשיות בע, מ"אקרשטיין תעשיות בעכדוגמת 

  .מ"בע

  

, לפחות )עליון ותחתון(כל מחירי התאים למיניהם כוללים התקנת זוג שלטים  

עגול ותא חיבורים ( תא מעבר -כאשר בפרוייקט יותקנו שני סוגי תאים עיקריים 

  ).מלבני(

  

הקרקע על  לחץ(ילי ובעומס צדי יעמדו בעומס ע) כולל המכסה(התאים בשלמותם  

  .טון לפחות 25של ) הדופן

  

 –בתאים יותקנו שלבי דריכה ה פתח הכניס -מ לפחות "ס 60קוטר המכסה יהיה  

שלבים אלו יהיו חלק אינטגרלי מהתאים ויותקנו במסגרת יציקת התא . מדרגות

  .מיקום שלבי הדריכה יתואמו במהלך הפרוייקט עם הפיקוח באתר. במפעל

שימנע את מעידת , יהיו בליטות, המיועד לדריכה, טח העליון של השלבבמש 

  .בידיים מבנה השלב יאפשר אחיזה טובה .הדורך

  

מעלות  90 פניית, ובכל הסתעפות' מ 400/800תאי המעבר העגולים יותקנו כל  

 .או הפיקוח בשטח/ו כניסה ויציאה מקידוח ובכל מקום אשר יסומן על ידי המתכנן

של ) אורכי הכבלים(האופטי  מלבנים יותקנו בהתאם לתכנוןתאי הבקרה ה

  .או הפיקוח בשטח/המתכנן ו י"המערכת ולפי הסימון אשר יסומן ע

  

  ):עגול(תא מעבר ) 4.2    

  

  .טון 25מ עם מכסים "ס 100התאים יהיו גליליים בקוטר  

לעומק  מ בהתאם"ס 100התא מורכב מחוליות גליליות בעלות תו תקן בקוטר  

  .רההחפי
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  .מ"ס -100מ ו"ס 50: החוליות בגבהים הבאים 

  :אופן מיקום והתקנת החוליות ייעשה כך 

  

  .מ"ס 100חוליה אחת בגובה  - ' מ 1.0תא בעומק 

 50מ ומעליה חוליה נוספת בגובה "ס 100חוליה אחת בגובה  -' מ 1.5תא בעומק 

  .מ"ס

 100ספת בגובה מ ומעליה חוליה נו"ס 100חוליה אחת בגובה  - ' מ 2.0תא בעומק 

  .מ"ס

 100בגובה  מ ומעליה חוליה נוספת"ס 100חוליה אחת בגובה -' מ 2.5תא בעומק 

  .מ"ס 50מ ומעליה נוספת בגובה "ס

  

  .מ"ס 12עובי הדופן של החוליות הנו  

למעט צד (צדדים  מ בשלושה"מ 50קדחים  4 -בחוליה התחתונה תבוצע הכנה מלאה  

  .במפעל מוצרי בטון) המדרגות

  

  

מ עם פתח כניסה "ס 100קוטר המכסה הנו  .טון 25עד  -כבד  -מכסה הנו מסוג תקרה עגולה עם פתח ה 

המכסה יאפשר התקנת צווארון הגבהה  בהתאם לדרישות המפרט . מ"ס 20עובי המכסה הנו   .מ"ס 60

  .הפיקוח ללא  הגבלת כמות הצווארונים או/או מנהל הפרוייקט ו/ו

  

 :התקנת התא 

באחריות קבלן הביצוע לבצע  .ליות ויותקן בהתאם לעומק החפירההתא יורכב מחו

' השחזור וכו, לתכנון ובניית התא תוך התייחסות לפני הקרקע מדידות מקדימות

  .הקיימים בשטח ההתקנה

  

  .מ"ס 20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ואשר תפוזר עליו שכבת חצץ בעובי  

  

ן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראת כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוט 

  .המפקח

  

ראה פרק ( HDPEכניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט  צנרת  

3.(  

  

הרטבה והידוק בהתאם  :בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל 

  .להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח
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בכל סוג של חפירה ושחזור  העגולה עם הפתח תותקן הצבת הגובים תבוצע כך שהתקרה 

  .מתחת לפני הקרקע

  

בהתאם לתנאי השטח  מ יותקנו"ס 50צווארוני הגבהה למכסים בגבהים של עד  

  ).'המחיר כלול במחיר התא קומפ( מ"דיגום  פרטנר תקשורת  בע-והשחזור

  

       

, נאי השטחבאחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והפקק בהתאם לת 

  .או המפקח בשטח/י דרישת הרשויות המקומיות ו"שחזור ועפ

  

  

  ):מלבני(תא חיבורים ) 4.3 

  

 25לעומס עד  המותאם) יציקה אחת(תא החיבורים המלבני הנו יציקת בטון מלבנית  

  ).למעט צד המדרגות( התא יכלול הכנה לכניסת צנרת מכל צדי התא, טון

  

 :מידות התא 

  .החפירה מ והוא ייקבע בהתאם לעומק"ס 250 -מ ל "ס 100נו בין יגובה התא ה

  ).מידות פנים(מ "ס 140: אורך התא ;מ"ס 120: רוחב התא                            

  

  .ארגוניות שטח-אשר יבוצעו בשטח ) אופטיקה(התא מיועד עבור כל חיבורי הסיבים  

  

  .מ"ס - 20רה לא  יפחת ממ ועובי התק"ס -12עובי הדופן של התא המלבני לא יפחת מ 

  

 25מ המותאמים לגודל החוליה המלבנית ולעומס עד "ס 150*170מידות התקרה הנם  

  .טון

  

מ ותאפשר התקנת צווארון הגבהה בהתאם לדרישות המפרט "ס 60התקרה בעלת פתח כניסה של 

  .בעלת פתח המותאם ליצקת מלבנית כפולהה  או לחליפין תקר/ו

  

על גבי ) זכר ונקבה( לא רצפה והתקרה תותקן בצורה חופפתהחוליה המלבנית תיוצר ל 

  .החוליה המלבנית

  

  :התקנת התא 

  

באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ולבניית התא תוך התייחסות  
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  .הקיימים  בשטח ההתקנה' השחזור וכו, לפני הקרקע

  

  .'החוליה המלבנית תונח על משטח מהודק של מצע סוג א 

ראה פרק ( HDPEצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט צנרת כניסת ה 

3.(  

  

הרטבה והידוק  :בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל 

  .בהתאם להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח

  

כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראת  

  .המפקח

  

בכל סוג של חפירה ושחזור מתחת  בת התא תבוצע כך שהתקרה המלבנית עם הפתח תותקןהצ

  .לפני הקרקע

  

סטנדרטי  - סורג בטון מזוין + או בהתאם להנחיות המפקח יש לבצע בור ניקוז  /במרכז התא ו

. רליט 25פקק סגר עגול מבטון כולל סידורי קשירה ודלי צבירה בנפח של עד , הכולל מסגרת בטון

או שווה ערך ודלי הצבירה הנו תוצרת חברת כתר /ורג הבטון הנו תוצרת חברת פורמן גבריאל וס

  .או שווה ערך/פלסטיק ו

  

כולל רשת ברזל סטנדרטית ובהתאם  200ב - מ "ס 10רצפת התא תבוצע משכבת בטון עד  

  .להוראות המפקח בשטח

   .ניקוזבור ה רצפת התא תהא משופעת קלות מכל הצדדים באופן קל לכיוון 

 חברתמ וניתן לקבלו עם או בלי נעילה הכל בהתאם לדרישת "ס 60פתח הכניסה הנו  

  .מ"פרטנר תקשורת בע

  

, באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והפקק בהתאם לתנאי השטח 

  .או המפקח בשטח/י דרישת הרשויות המקומיות ו"שחזור ועפ

  

  :ם כדלקמןקיימים שני סוגים נוספים של תאים מלבניי 

  

I.  תאA 1  במידות פנים) דגם מקוצר( מ"בעקשורת תפרטנר  חברתדגם: 

התא יותקן בהתאם להוראות התקנת תאי  המעבר , מ"ס 127*57*100

  .התא משמש כתא מעבר בשטח צפוף מערכות במדרכות עירוניות, העגולים
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II.  תאA 401  במידות פנים מ"בעפרטנר תקשורת  חברתדגם:  

התא יותקן בהתאם להוראות התקנת תאי החיבור  ,מ"ס 110*240*255

התא ישמש כתא חיבורים מרכזי בצמתי חיבור ותשתית , המלבניים

  .מרכזיים

  

היצקת מיוצרת  .מ"פרטנר תקשורת  בעחברת פקק האטימה והסגר הנו יצקת מלבנית כפולה דיגום 

  .ברגי נעילה 4טון  וכוללת  25ומותאמת לעומס עד  498י "בהתאם לת

  

  

  :דוחים אופקייםקי )5

  

  :כללי ) 5.1     

  

כזה או אחר  או בכל מטרד/מסילות ברזל ו, מחלפים, בצמתים, בחציות כבישים 

  .יבוצעו קידוחים אופקיים שתידרש בהם החדרת צנרת הן פוליאתילן והן פלדה

  

אשר יידרש  קידוח לפי הגדרת מפרט זה משמעו קידוח אופקי בכל עומק ,ככלל 

בכלים , החדרת צנרת לצורך) ערכות הקיימות בשטחבהתאם למטרדים ולמ(

  .המיועדים לכך בכל סוג של קרקע

  

עומק הקידוח יקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח וזאת לאחר  

  .מ"ס 150יהיה לפחות  בין עירוני/איתורם ובכל מקרה עומק הקידות בשטח עירוני

  

ממנהל  בלת אישורלא יבוצע כל קידוח אופקי בכל מהלך הפרוייקט ללא ק 

  .הפרוייקט

  

  .צנרת קלה וצנרת פלדה - קיימים שני סוגי קידוח אופקי  

  

כל הקידוחים אשר יבוצעו במסגרת הפרוייקט יהיו מסוג צנרת קלה אלא אם הוגדר  

מנהל הפרוייקט , ישראל רכבת , צ"מע: י הרשויות המוסמכות כדוגמת"אחרת ע

  .'וכו

  

  ):פוליאתילן(ה קידוח אופקי עם צנרת קל) 5.2     

  

  :מ לבצע קידוח אופקי עם צנרת קלה יש לבצע את הפעולות הבאות"ע        
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  ).במידה ויידרש(חפירת בורות בשני קצוות קטע הקידוח בעומק הדרוש  

  

  ).במידה ויידרש(בבור שממנו מתחילים לקדוח יותקן ציוד הקידוח  

  

במתקנים תת  בלי לפגוע לכלוכו ומ, ביצוע הקידוח יתבצע ללא הפרעה לפני השטח 

  .קרקעיים אחרים הקיימים בשטח הביצוע

  

סימון מסלול התקדמותו ותיקון סטיות , איתור ראש הקידוח במהלך העבודה 

  .כדרוש

  

  .הפרוייקט לפי דרישת מנהל ) 3ראה פרק (החדרת מערך הצנרת לפי אופיין הצנרת  

  

 .הסרת ציוד הקידוח 

  

  .הם וחיבורם לתאיםסידור הצינורות במקומות המיועדים ל 

  

כאשר כל (פ הוראת  המפקח "תיקון השטח וניקויו ע, הידוק האדמה, מילוי הבורות 

  ).העבודות כלולות במחיר הקידוח

  

והוראות המפקח  י הנחיות "השחלת מושחל לבדיקת הצנרת עפ -בדיקת הצנרת  

  .כמתואר במפרט

  

  :קידוח אופקי עם צנרת פלדה) 5.3

  

או בכל מטרד כזה או אחר שבהם /מסילות ברזל ו, מחלפים ,צמתים, בחציות כבישים 

  .או הגורמים המוסמכים יבוצע  קידוח אופקי בצנרת פלדה/י הרשויות ו"תידרש ע

  

עומק הקידוח ייקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח  ובהתאם לזאת  

  .ייחפר בור הקידוח

  .המחוברים  בריתוךצול  8בקוטר ', דרג ב, צנרת פלדה תיקנית: נתוני צנרת 

הגורמים המוסמכים ולהוראות המפקח בשטח יונחו , בהתאם לדרישת הרשויות 

החיבור בין ן  או בלתי מזוי/צול עם או בלי עטיפת בטון מזוין  ו 8שרוולי פלדה בקוטר 

  .שרוולי הפלדה יבוצע בריתוך בלבד ובהתאם להוראות המפקח בשטח
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  יזמים נוספים 2+ פרטנר תקשורת    –חפירה משותפת 

  אדמת בור –בין עירונית  –חתך תעלה 
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פרטנר חברת   –חפירה משותפת 

  זם נוסףוי מ"בע תקשורת
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ביצוע פרט מ
  תשתיותחפירות ו

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 :כללי .1
  
  
  

  .מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם הקבלן המבצע        
  

  ,להנחת צנרת קלה מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית         
  .סיבים ולפריסת סיבים אופטיים או השחלת        

  
  כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי הבטיחות המקובלים        
  .מסוג החפירה הנדרש   והמתאימים לביצוע עבודות תשתית        

  
  שטחי גינות ציבוריות, לאורך כבישים מדרכות, העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות        
  .מסילות ברזל ושאר מכשולים, עברי כבישיםמ        

  
  בין בראשיתן, או המפקח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודות/מנהל תשתית מרחבי ו       
  ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות  האחרות       
  .של הקבלן לפי מפרט זה       

  
  ולפי תכנון ואישור של , י ההיתרים והרישיונות שקיבל  מהרשויות"לן לעבוד עפעל הקב       
      יש לעדכן את הרשות המתאימה ואת מפקח  , כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה       
  .ולקבל אישור בכתב לביצוע השינוי       

  
  .ממנהל תשתיות מרחביקבלן הביצוע רשאי להפעיל קבלני משנה תוך קבלת אישור        

  
  והיא רשאית, תקבע את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות חברת         
  להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר מבלי       
  .בתשלום העברת הכלים ממקום למקום לחייב את        

  
  

  או עובדים בגלל עיכוב/ו, עבור בטלה   'הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות מחב        
  .או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת        

  
  
  הנחיות כלליות .2
  
  

  :להלן רשימת ההכנות בשטח שיבצע הקבלן לפני ובסמוך לעבודות תשתית             
  
  
  .סימון את תוואי החפירות 2.1

  
, סריקה עם גלאים, ות של התשתיות הקיימותבעזרת מפ(קרקעיים -ור כל המכשולים הנראים לעין והתתאית 2.2

  .וסימון חציות או קירבה לתשתיות אחרות על התוואי) בירורים עם נציגי רשויות
  

קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא להזיק לתשתיות אחרות או  2.3
  .רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה

  
חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב את ביצוע קטע , יידים כגון רכבים עגלותסילוק  המכשולים הנ 2.4

 .התשתית בזמן המוקצב
 

 .המפריעים לביצוע העבודה' צמחיה וכו, מרצפות, הסרה בשלמות של כל אבני השפה 2.5
  

 .משטרהאו ה/וצ .ע.י מ"אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות עהכנת שילוט  2.6



 

  ביצוע העבודות .3
  
  
  .להלן רשימת הנחיות כלליות שיבצע הקבלן שבטח בעבודות התשתית  
  
  
 . י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח"ועפ, יבוצעו בקטעים חפירההעבודות  3.1

 
  .לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה 3.2

  
 .במקום לפזרןאין , לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך 3.3

  . יש לנקות את השטח, כןכמו 
  

  .צ והנחיות המשטרה"י גורמי מע"הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע 3.4
  
 
  ושחזור פירותח .4

  
  

  . כבלים עם מינימום כיפופים/וואי החפירה יאפשר הנחת צינורותת    
  . ואי למניעת לחצים על הצנרתיש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התו, תוואי לא יהיו חדיםהשינויי     

  .החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים  
  

  .יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח  
  

  לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות, באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי
  .יפגעו בעת ביצוע העבודותהקיימות ולסמנן כך שלא י

  
  .י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים"סימון תוואי החפירה יתבצע ע

  במידה והקבלן יצטרך סימון נוסף, ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע
  .יה על קבלן הביצועעלות הסימון הנוסף יה, בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות

  
, תמרורים, מרצפות, כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה, באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים

  .צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה
  יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות ובהפרעה, חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה

  }תאם להנחיות המפקחבה,{מינימלית לסביבה ולעוברי אורח
  

  כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות מיוחדות
  .י מנהל תשתיות מרחבי"מטעם רשויות שאושרו ע

  
  תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה זהירות בטווח/ במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות

  .צדי המכשול ויפעל לפי הפרטים שבמפרט בלבד י גורם מאשר החפירה משני"המוגדר ע
  

  .או למקום פינוי אחר כלולים במחיר החפירה/לתעלה ו) חפיר(או פינוי החומר החפור/החזרת ו
  
  

  .רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה
  

  התעלה נקייהולפני הנחת הצנרת יש לוודא ש ללא הצלבותהצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר 
  .מעצמים שונים

  
  רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה הקודמים בוצעוים הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול 

  .י המפרט"עפ
  



 

לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט סימון , מ לפחות"ס 30בעובי של ים מעל הצינורות ימולא שכבת חול 
  .סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה

בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה ובין אם הוחזרה , י השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונהמילו
ובהתאם  לדרישות הרשויות השונות , תעשה בשלבים תוך כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, אדמה מקומית

  .מפקחשל האו /ו
  
  
  

  
  )2 'ראה פרט מס(:חפירה ושחזור דרך כורכר או אדמת בור .4.1
  
 

 .מ"ס 20 -  40תבוצע ברוחב של החפירה  4.2.1
  

 או לפי הנחיית המפקח. מ"ס 70עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות  4.2.2
  

 מחפצים חדים לפני הנחת  יש לנקות את התעלהמ "ס 5ת יונחו על שכבת חול בגובה הצינורו 4.2.3
  .צנרתה  

  
 יון מעל הצנרת לאחרמ מעל קנה על"ס 30ימלא הקבלן חול בגובה , אחר הנחת הכבלים והצנרתל 4.2.4

  מעל לסרט . מ ועליו להניח סרט סימון בגובה אחיד"ס 20מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של   
  הקבלן יבצע הרטבה והידוק עד לצפיפות של .הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע

 .ויחזיר את השטח לקדמותו 98% 4.2.5
    

  
  

 )3 'רט מסראה פ:(ושחזור אספלטכביש /במדרכהחפירה  .4.2
  
  

  
     לפני) ר'לא טרנצ( בחפירות המתבצעות במחפר רגיל. מ"ס 20 -  40החפירה תבוצע ברוחב של       4.4.1

 .החפירה יש לבצע חיתוך אספלט עם מסור בהתאם לרוחב החפירה             

 .או לפי הנחיית המפקח מ"ס 70עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה יהיה לפחות  4.4.2
  

 .מ"ס 5על שכבת חול נקי בגובה  רות יונחוהצינו 4.4.3
  

 .יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת הצינורות 4.4.4
  

   לאחר ההרטבה ו הרטבה ויבצעמ "ס 30בגובה ים חול  ימלא הקבלן, לאחר הנחת הכבלים והצנרת 4.4.5
  מ בהידוק והרטבה עד "ס 23בגובה ' וג אסבשכבת מצע  וילימ, ון בגובה אחידיונח סרט סימ  
 .98%צפיפות ל  

  
 .יש לרסס שכבת ביטומן לאורך ולרוחב התעלה לפני הנחת האספלט 4.4.6

  
 ) מדרכה/כביש(מ "ס 7-12תפוזר שכבת אספלט חם או קר בתעלה בגובה בין בעובי של  4.4.7
    .סוג האספלט יקבע לפי דרישת הרשות או המפקח.תוך כדי ישור השטח     
  

  
  

  
 )4 'ט מסראה פר:(משתלבת\ריצוףושחזור במדרכה חפירה  .4.3
  
  

 . מ"ס 20 - 40החפירה תבוצע ברוחב של     4.5.1
  



 

  .מ או לפי הנחיית המפקח"ס 70עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה יהיה לפחות     4.5.2
  .יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת הצנרת. מ"ס 5על שכבת חול בגובה  הצינורות יונחו               

  
   לאחר ההרטבה ו הרטבה ויבצעמ "ס 30בגובה ים ימלא הקבלן חול , והצנרתלאחר הנחת הכבלים     4.5.3

 .יונח סרט סימון בגובה אחיד           
  

    מ "ס 10עד לגובה של  98%מ ויבצע הרטבה והידוק של "ס 20בגובה ' תוחזר שכבת מצע סוג א    4.5.4
  .רך הרכבת האריחיםמ לצו"ס 5לאחר ההידוק וההרטבה יש לפזר חול בגובה  לפני השטחמתחת     

  
 לשמירה על עיצוב הקיים של  האריחיםבהרכבת האריחים יש להקפיד על פילוס וקרקוע נכון של     4.5.5

  בצורה ובגוון דומים לאריחים , יש לוודא שהינם בגודל, במידה ונשעה שימוש באריחים חדשים.המדרכה             
  .תפגומו/אין להחזיר מרצפות שבורות. הקיימים           

 
 לסיום שורות האריחים ולחיזוק , יש לבצע מסגרת מבטון או חיזוקים באמצעות בטון לארונות ולפעמונים    4.5.6

 .אבני שפה ובמידת הצורך גם לצינורות בהתאם להנחיית המפקח          
  
  
  
  

  נ ר ת צ .5
  

  :יםבקטרים הבא 13.5ע .ק.י) HSPE(ובעל צפיפות גבוהה  פוליאתילןה מסוג צינור תקשורת יהי   
  )PP(מפוליפרופילן  4יסופק עם חבל  - הזנה לבתיםתשתית לחפירת  – 40צינור   
  )PP(מפוליפרופילן  8יסופק עם חבל   -סיביםתשתית לחפירת  – 50צינור   
  )PP(מפוליפרופילן  8יסופק עם חבל  - רשתתשתית לחפירת  – 63צינור   
    
  .ג"ע HOTהצינור יסופק בצבע שחור עם כיתוב   
  ועליו לעמוד ) השחלה בנשיפה(יהיה עמיד גם להשחלת כבלים בעזרת לחץ אויר הצינור   
  .499י תקן "בלחץ פנימי מחושב עפ  
  .5%של  אובאליותג תוף ומגולגל עליו במקסימום "הצינור יסופק ע  
יש להוריד את הצינור מהתוף תוך הסעת התוף לאורך התוואי ועליו להתיישר טרם הכנסתו   

שקיעות ופגמים האחרים הנראים בעין ,בליות,ת פני הצינור שלא יהיו בו חריציםיש לבדוק א.לתעלה
  .בלתי מזוינת

  
  בדיקות –תכונות פזיקאליות 

 
קידוחים אופקיים וכניסות למבנים , קירות, תאים- בין, בכבישים, במדרכות, הצינור מיועד להנחה בתעלת אדמה בשדה

 .אופטיים ונחושת-רת מסוגים שונים לתוכןכדי לאפשר השחלות כבלי תקשו, קרקעות- ברשת תת
 

, חרקים, מכרסמים, הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים, הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות •
 .חומרים כימיים וגם מחדירת מים

 
 ) השחלה בנשיפה(הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר  •

  .499 י תקן"בלחץ פנימי מחושב עפעליו לעמוד 
 

 .ומסופק מגולגל על תוף 5%מכסימום אובליות של , הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל •
 
על הצינור ) הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי(לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת  •

 .להתיישר
 
ולא יהיה  שקעים ופגמים אחרים הנראים בעין בלתי מזוינת ,בליטות, לא יהיו בו חריצים, פני הצינור יהיו חלקים •

 .חלל בדופן הצינור
 



 

) מכסימום( 0.15 –מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל לא יהיה יותר מ  •
השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על . 1992מ  BELLCORE "– 000356"בהתאם לנוהל 

 . גיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקוןטכנולו
  .ללא שימוש בחומרי סיכהערך זה של מקדם החיכוך יושג 

 
 .3.12סעיף  1531י "רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת •
 
ום ובש. מינימום 500%דרישת התקן הנה  – 4.4סעיף  499י "י ת"כל מנה תיבדק לעמידות ההתארכות בשבר עפ •

 ).2003עדכון נובמבר ( 400%פיסה מהנבדקות לא תהיה קטנה מ 
 

 .HOTי "הצינור יסופק בצבע שחור אלא אם כן יוגדר אחרת ע •
 

 .499י "בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר בת)  U.V( הצינור יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית •
  
 .1531י "תבוצע בהתאם לת" ת  ההולםבדיק" •

 
 ביחס לאורך הצינור במצב פריסה ישר 4%כה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של חבל המשי •

 ).תסופק תוספת חבל משיכה מכל צד של הצינור(
 

מ עם עובי דופן "מ 63 - ו 50, 40בקטרים חיצוניים של  ) HDPE( בעל צפיפות גבוהה הצינורות יעשו מפוליאתילן  •
 :נםשונים לפי נתוני הטבלה להלן ובהתאם למיו

 
הקוטר הנומינלי 

)מ"מ(  
הסטייה המותרת של הקוטר 
החיצון מהקוטר הנומינלי 

)מ"מ(  

ע "עובי הדופן הנומינלי יק
)מ"מ( 13.6  

ע "עובי הדופן הנומינלי יק
)מ"מ(  11  

40 0.4 +  3.0 3.7 
50 0.5 +  3.7 4.6 
63 0.6 +  4.7 5.8 

 
   ) SN32  = מינימום ( 1531י "י ת"עפ 13.6יהיה ) ע"יק(יחס קוטר לעובי דופן 
  ) SN64 =  מינימום ( 1531י "י ת"עפ 11היה י) ע"יק(יחס קוטר לעובי דופן 

 
.1531י "י ת"סטיית עובי הדופן עפ   
 
 

 :סימון האריזה .5.1
 

 :קיימא הפרטים שלהלן- מון ברור וברשעליה יסומנו בסי, לכל תוף תוצמד תווית
 

 .סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני  .א
 .ובתו וסימונו המסחרי הרשוםכת, שם היצרן  .ב
 .HDPEצינור : המילים  .ג
 ).ע"יק(מיון הצינור   .ד
 .אורך הצינור בתוף  .ה
                                                    HOT  .ו

 
 :סימון הצינור .5.2

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד תוך שימוש במדפסת צבע 
  .בלבד

 
 :הסימון על הצינור יכלול  את הפרטים הבאים .5.3

 
 .שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום  .א
 .ח.מ HDPE: שם המוצר  .ב
 .HOTחברת    .ג



 

 .SN -ע"יק: מיון הצינור  .ד
 .קוטר ועובי  דופן נומינלי של הצינור  .ה
 .שנת הייצור  .ו
 .ספרור מנת הייצור  .ז
 .אורך רץ במטרים  .ח

         
  .מ מכסימום ובצבעים שפורטו לעיל"מ 7ל  5גודל אותיות הכיתוב יהיה בין        
  .לאורך הצינור יהיו בצבע סגול  בלבד ) ארבעה במספר(פסי הצבע   

  
  

  :הובלה
 

הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או מכות ואין לגרור את , יש לשמור בזמן העמסה
  .הצינור על פני הארץ

  
  

  :בדיקות איכות
  

  . 1531י "ובעלי היתר לסמן תקן לפי ת ISO 9001:2000ים חייבים להיות בעלי הסמכה ל כל המפעלים היצרני
  

  .1531י "י ת"רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ HOTחברת 
  

דרישות המפרט הן  HOT' לבין מפרט הצנרת של חב 1531 שראלייקן או שוני בין דרישות הת/במידה וקיימת סתירה ו
  .הקובעות 

  .סופק צנרת לשטח הביצוע טרם בדיקתה ואישורה  לא ת
  .הצלחה בכל הבדיקות מהווה תנאי סף לאישור הספקת הצינורות לשטח

 
 
 

 )5' ראה פרט מס(ת התקנת צינורו .5.4
  

  
 .מעוך או חתוך בחלקו,בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע 5.4.1

  
 ורות ילכו זה לצד זה לכל אורך יש להקפיד שכל הצינ. הצינורות יונחו על הכבלים המשולבים 5.4.2

  .החפירה ובכניסה לארונות ולפעמונים  
  

 י "פעמון ללא חיבורים ויש לקשור את הצנרת ע/ארון/פעמון לתא/ארון/הצינור יונח בשלמותו מתא 5.4.3
  בחפירה כך שלא יעלה צינור על גבי צינור ' מ 5סרט הדבקה כל   

  
  .יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים 5.4.4

  
 ארונות יש לשמור על רדיוס הכיפוף של הצינורות כך שלא /ות וכיפופים ובכניסה לפעמוניםבפני 5.4.5

רדיוס כיפוף  P.E.לצינורות . תפגע האיכות של הצינורות ותתאפשר השחלת הכבלים בהתאם לתכנון
  .מ"ס -60גדול מ

  
  .אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח 5.4.6

  
 גבול החצר /גדר/או הכבל המשולב מצידו השני של קיר/ח הצנרת ושטח פרטי תונ/בכניסה לחצרות 5.4.7

  במקרים מסוימים רשאי המפקח להורות להשאיר את .מ בתוך החצר"ס 20כך שהצינור יבלוט עד   
  .הצינור מחוץ לגבול החצר  

  
 י "במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח והחיבורים יתבצעו ע 5.4.8

  .פלסון או שוות ערך –או מופת מים  COMFITינים כדוגמת מחבר מחברים תק  
  

 יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת הצינורות יש לבצע בדיקת  5.4.9



 

  .צנרת כהכנה להשחלה  
  
  
  
 

 חוטי משיכה .5.5
  
 

ים מ העשוי"מ 8יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  63- ו 50כל הצינורות מקוטר    
מ העשויים "מ 4יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  40וצינור ).PP(מפוליפרופילן 
  .החוט יחוזק לכל קצה של הצינור).PP(מפוליפרופילן 

  
 

  גמר צינורות .5.6
  
  

במקרה שאין אפשרות בזמן הנחת . למניעת כניסת חול ואבנים, קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה
' מ 0.5יש להשאיר רזרבה באורך ,)ראה מפרט תאים וארונות(או ארון צינורות להכניסם לתוך תא

מ מעל לפני "ס 20 -הסימון ימוקם כ. יש לסמן את הצינור. לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו
  הקרקע

  
 

 )גובים(גמר הצינורות בשוחות  .5.7
  
  

 .לפחות מ"ס 15תית הגוב הצינורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתח
  .מ"ס 10 -קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ

יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידן הפנימי והחיצוני לצורך מניעת מים 
לאחר האטימה .את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצינור.ומכרסמים

בור שיחובר לצידו הפנימי של האטם וחוטי המשיכה חבל משיכה מכל צד של החי' מ 2 -יש להשאיר כ
  .בתאיהיו קשורים לסולם 

  
  

 תאי מעבר .6
 

  כללי 7.1
  .התא יורכב מחוליות בהתאם לעומק החפירה

  ,באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך כדי התייחסות לפני הקרקע
  .בשטח ההתקנה הקיימים' השחזור וכו

  .מ"ס 20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ויש לפזר על המשטח המהודק שכבת חצץ בעובי 
  .כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראות המפקח

  אותהרטבה והידוק בהתאם להור: בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל
  .ולהנחיות המפקח באתר העבודה

  .תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן בכל סוג של חפירה ושחזור בגובה פני השטח התאהצבת 
  ,ויפוזר מסביב לתא מצעים והידוק, מ מעל פני הקרקע"ס 30יונח  התאבעורקים ראשיים 

  .לצורך מניעת גידול של עשביה
   

אופטיים לתוואים בין עירוניים ולמערכות קואקסיאליות לתשתיות תאי בקרה מיועדים למערכות סיבים 
  .בתוואים עירוניים

צווארון , בהתאם)  MT( תקרות מלבניות או עגולות , ) MC( התאים מורכבים מחוליות מלבניות או עגולות  
  .י הקבלן המבצע"הרכבת התאים תעשה בשטח ע.עם נעילה HOTדגם  60ומכסה יצקת בקוטר 

  . שיסופקו ללא מדרגות 80כבים שלבי דריכה רחבים בהתאם לגובה התא למעט תאים בקוטר בתאים מור
בטוחה וללא , יש חורי הרמה מוגנות בתותבי פלסטיק המאפשרים הרמה נוחה) תיקרה, חוליה(לכל רכיב 

  .לי מתאיםכפגיעה בבטון באמצעות 
  



 

  תקנים 7.2
  

  .4חלק  466 –י "בניים מתאימים לתתאי בקרה מל
  .1חלק  658 –י "גולים מתאימים לתה עתאי בקר

  .489 –י "מתאימים לת"  HOT" מכסי יצקת דגם 
  .1חלק  489 –י "תקרות מלבניות לתאי בקרה מלבניים מתאימים לת
  . 1חלק  489 –י "תקרות עגולות לתאי בקרה עגולים מתאימים לת

  
  דגם התאים ומידותיהם 7.3

  
  :הדגמים יהיו סטנדרטיים כדלקמן

  
  .מ"ס 100ובעומק   80א עגול במידות קוטר ת – H1דגם   
  .מ"ס 100ובעומק  100עגול במידות קוטר  תא – H2דגם   
  .מ"ס 150ובעומק  100תא עגול במידות קוטר  – H3דגם   
  .מ"ס 100ובעומק  x 57 127תא מלבני במידות  – H4דגם   
  .מ"ס 150ובעומק  x 91 143תא מלבני במידות  – H5דגם   
  .מ"ס 150ובעומק  x 120 140בני במידות תא מל – H6דגם   

  
  מכסים 7.4

  
  . HOTבהתאם לעומס הנדרש עם סמל  60התאים יסופקו אך ורק עם מכסי יצקת בקוטר 

  .489י "טון וזה בהתאם לדרישות תקן ת 40טון ולעומס  25המכסים יהיו לעומס 
  .המכסים יהיו עם נעילה

  .ייעודי מת המכסה יש להשתמש במפתחפתיחה והר, לצורך נעילה
  

  צור תאיםי 7.5
  

  ". HOT" י חברת "מאושרים לביצוע ע פרטיםיצור תאי בקרה מכל הדגמים יבוצע אך ורק לפי 
  
  
  
  

  
  
  

  תאיםגמר הצינורות ב  7.6
  

או  מ לפחות"ס 40- התא כיהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית  לתאיםהצינורות המגיעים   
תקניים  הצינורות יכוסו בפקקים. מ"ס 10 - בתוך הגובים לא יותר מקצוות הצינורות יבלטו .לפי הפרטים

  )מוצצים(
  

  בטון/ אטימה    7.7
  
  .יבוטנו במלט לדפנות התא הצינורות  
  .חוליות נוספות יבוטנו ביניהם  
  .יש צורך לבטן את טבעת הפתח ולהתאים לגובה השטח התאבמכסה   

  .התאלחוליות  ת התאתקראין לבטן את 
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  ק"מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת: הנדון
  )נו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם קבלן הביצועהנספח זה (

  

  :כללי  )א
  

ק להנחת צנרת קלה "מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית תת  ) 1
  .לפריסת סיבים אופטיים

  
 שטחי גינות, ך כבישים ומדרכותלאור, העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות  )  2

  . ושאר מכשוליםשטח מיוער, מסילות ברזל, מעברי כבישים, ציבוריות
  
לרבות ההיתרים מהרשויות המוסמכות ,  הקבלן לדאוג לקבלת כל הרשיונותעל  )  3

סלקום ' בתאום עם חב לביצוע העבודה', הסדרי תנועה וכו, אישורי משטרת ישראל
אין להיכנס לביצוע העבודה בפועל אלא לאחר  .אזרחימ ועם המתכנן ה"ישראל בע

  .לכל הגורמים לפני תחילת הביצועת  שעו72מתן הודעה מוקדמת של לפחות 
  
כי העבודה , או הוראות כל דין מתחייב הקבלן/מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ו  )  4

שמעו תבוצע בכל עת בנוכחותו ותחת פיקוחו של מנהל עבודה כמ, המבוצעת על ידו
תקנות ": להלן (1988-ח"התשמ, )עבודות בניה( בעבודת תקנות הבטיחותב

  .וכי לא תבוצע כל עבודה על ידו שלא בהתאם לאמור לעיל, )"הבטיחות
, הקבלן ידאג לכך שהעבודה, כי בנוסף ולמען הסר כל ספק מוסכם בין הצדדים

לרבות , ודהתבוצע בהתאם להוראות כל גין בנוגע לבטיחות בעב, כהגרתה בחוזה
 וכן מבלי לגרוע מכלליות האמור תקנות הבטיחותלפי פקודת הבטיחות בעבודה ו

על פי ,  וכןלעיל בהתאם להוראות נספחי הבטיחות המצורפים לחוזה ההתקשרות
  .'בטיחות וכו, הנחיות משטרת ישראל על פי תוכניות הסדרי תנועה

  
  .ב מראש ממנהל הפרוייקטי הקבלן יחייב אישור בכת"כל חומר אשר יסופק ע  )  5
  
ל  כ.הקבלן ייבצע את כל העבודות בהתאם למפות ותיק הביצוע אשר יועבר אליו  )  6

              . מנהל הפרוייקט/ סטיות מהתוואי יש לקבל אישור מהפיקוח, ביצוע חריגה
לפי דרישת ואפיון מנהל  AS-MADE סט תוכניותהעבודות יעביר קבלן הביצוע  בגמר

  .הפרוייקט
  
 בכתב ממנהל       אישור ראשוניקבלן הביצוע רשאי להעסיק קבלני משנה תוך קבלת   )  7

  .הפרוייקט
  
או הפיקוח בשטח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע /מנהל הפרוייקט ו  )  8

בין בראשיתן ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי  ,העבודות
  .ות של הקבלן לפי מפרט זהלפגוע בהתחייבויות האחר

  
              . באחריות קבלן הביצוע לנהל יומן יומי לביצוע  )  9

 התקדמות הביצוע, כלי העבודה, מספר הפועלים: ביומן זה  יצוינו הפרטים הבאים
                             .כל פרט אחר

הפיקוח באתר לרשום את הערותיהם בכל / ביומן זה יוכלו גם מנהל הפרוייקט
                   . נוגע לביצוע העבודות בשטחה

  .לעדכון ולמעקב שוטף, שבועית תוכן היומנים יועבר לדיון-במסגרת הפגישה החד
  

מ תקבע את המקום בו יחל הקבלן בבצוע העבודות והיא "ברת סלקום ישראל בעח  ) 10
 רשאית להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר

מ בתשלום העברת הכלים ממקום "חייב את חברת סלקום ישראל בעל מבלי
                           .למקום

בגלל עיכוב או , או עובדים/כלים ו, הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות עבור בטלה
  .עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת הפסקת

 42140 פולג נתניה 4060. ד.ת, 10רחוב הגביש 
  

או כל שימוש אחר במסמך / הפצה ו , העתקה. המידע הכלול במסמך זה הינו מידע פנימי,  חברת סלקום מסמך זה הינו רכוש"
  "הינם אסורים בתכלית האיסור, או חלקים ממנו, זה
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  :רט טכני להתקנותמפ  )ב
  

  :)כללי(חפירה   )1
  

י החלטת "עפ, או דיגיטלי/ידאו וו(לצלם  ובאחריות הקבלן לסייר רגלית -
 לאתר בעזרת גלאים מתאימים את,  לאורך התוואי)מנהל הפרוייקטודרישת 

סימון כללי  .התשתיות הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות
י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את "של התוואי יבוצע ע

ון כל הסימונים באחריותו הבלעדית של  ממועד מסירת הסימ,הסימונים
 . קבלן הביצוע

או הוראות צוות ניהול הפרוייקט /כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ו
 ועבודות אלו כוללות בין היתר עבודות גישוש נקודתיות או הפיקוח/ו

תאי התקנת או לבחינת מיקום אפשרי ל/ משק תת קרקעי קיים ולאיבחון
 .בקרה ומעבר

  
 של משרד העבודה תקנות הבטיחותהחפירה תתבצענה בהתאם לעבודות  -

 .ובהתאם  לשיטות הנהוגות לעבודות חפירה מסוג זה
  
מומלץ להשתמש בכל כלי חפירה המתאים להשגת מהירות ביצוע גבוהה  -

 .וחפירה נקיה תוך הקפדה מלאה ומזעור הנזק לאזור העבודה
  
לחפירה נקי בטרם תחילת העבודה יוודא הקבלן כי השטח המיועד  -

                  .  ממכשולים
צמחיה ותכסית , תמרורים, מרצפות, כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה

                  .המפריעים לביצוע העבודה
יישמרו מפגיעה בערמות , שדרוש להחזירם בתום העבודה, חומרים שפונו

בהתאם להנחיות , בהפרעה מינימלית לסביבה ולעוברי אורח מסודרות
ר ספק כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה יעל מנת להס .אתרהמפקח ב

בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות מיוחדות מטעם הרשויות 
 .י מנהל הפרוייקט"שאושרו ע

כביש קלוקל טרם /או מצב מדרכה/יש לצלם כל מפגע בטיחותי קיים ו
  .תחילת העבודות

עבודה כולל גידור ושילוט בהתאם קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות לצורך ה -
              . 'צ וכו"מע, לנוהלי  הבטיחות כדוגמת משרד העבודה

 .ההתייחסות לנושא זה הנה לעבודות יום ולעבודות לילה
  
תשתיות אחרות יחפור הקבלן / במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות -

, הי גורם מאשר החפיר"ובזהירות מרובה בטווח המוגדר עת בעבודה ידני
 . כולל ביצוע עבודות גישוש נקודתיותמשני צדי המכשול

  
ראה (או למקום הפינוי /לתעלה ו) חפיר(או פינוי החומר החפור /החזרת ו -

 .לולים במחירי החפירה שבכתב הכמויות כ)במפרט   הרחבה 
  
  .החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים -
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  :יצועצורות ושיטות חפירה לב
  

 חפירה בשטח בין עירוני וחפירה בשטח -באופן כללי תתבצענה שתי שיטות חפירה 
  ).או משותפת/בחפירה עצמאית ו (עירוני

  
  

  :)ראה חתך תעלה(חפירה בשטח בין עירוני   )2
  

   :הכנות לחפירה והכשרת השטח  ) 2.1
  

ירכז הקבלן במקום את החומרים הדרושים , לפני תחילת העבודה   -
, לכי רגלוגשרים למעבר לה, תאורה, גידור,  וכן חומרי דיפוןלעבודה

  . עזר וציוד הבטיחות הדרוש וכן חומרי' שילוט וכו
השטח לפני ביצוע החפירה תכלול בין היתר את והכנת הכשרת           

  :העבודות הבאות
  
בהתאם להוראת (ניקוי צמחיה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו   -

  ).המפקח
  
הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע    -

מות יער, )בולדרים(אבנים גדולות , גושי בטון, יסודות ישנים : כגון
הכל ', וכו) מחייב אישור בכתב(עקירת עצים , מות זבליער, עפר

או /בהתאם למקום הפינוי אשר ייקבע על ידי הרשות המקומית ו
  .קט והפיקוח בשטחהמתכנן באישור מנהל הפרויי

  
, מעקים ותמרורים מכל הסוגים, פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל   -

  ).בהתאם להוראת המפקח(ספסלי ישיבה, לוחות מודעות
  
או על פי הנחייתם /יישור השטח ייעשה בהתאם לתוכניות הביצוע ו   -

  .של המתכנן ומנהל הפרוייקט
  
קיים בהתאם להוראות היתרי         יש לבצע זיהוי ואיתור משק תת קרקעי -

או /י דרישת מנהל הפרוייקט ו"או עפ/ואישורי העבודה מגורמי חוץ ו
  .  פיקוח הפרוייקט

  
כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי    -

 של משרד העבודה בין אם המפקח דרש תקנות הבטיחותשמוגדר ב
 ייעשו באופן שיבטיח מעל לכל הדיפון או השיפועים. זאת ובין אם לא

, גושי עפר, נפילת אבנים, ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות
במיוחד מוזהר הקבלן כי . סמוכים חלקי מבנה או כבישים ומדרכות

, כבישים ,למיניהם גדרות וצינורות, החפירה ליד יסודות בתים
ו חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם א, מדרכות מעקות

או , תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה
  .כתוצאה מביצועה

  
על הקבלן לאחוז בכל , החציבה והמילוא, תוך ביצוע עבודות החפירה   -

, לגדר, דהיינו, אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש
להציב : להציג שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן באתר העבודה

בהתאם לדרישות , כחוק כל חפירה או בור להאיר, טי הסברהשל
להבטיח , או כל גורם מוסמך אחר/ והמשטרה והרשויות המקומיות

כן עליו לנקוט בכל . להציב שמירה מתאימה; מעברים להולכי רגל
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 לעיל כלולה בסעיפי מחירי החפירה שצוינוהתמורה לכל הסעיפים    -

  .י מנהל הפרוייקט"למעט דרישות מיוחדות מטעם הרשויות שאושרו ע
  
  

  :אופן ביצוע החפירה  ) 2.2
  

 185÷155החפירה תתבצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות     - 
  .מ"ס

  
מ " ס50 -אחד מעל לשכבת החול כ ,  סרטי סימון2נחו בכל חפירה יו   -

  .מ מפני הקרקע" ס50 -פני  החפירה והשני כ  מגובה
  
  יש לרפד את תחתית,  למעט אדמה חולית-בחפירות מכל סוג קרקע    -

 10מ לפחות באדמות רגילות ועד " ס5התעלה בשכבת חול בגובה של 
  .בהתאם להוראות המפקח, מ בקרקע סלעית"ס

  
רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתחום    -

  .מ" ס40÷20
     
 ולפני הנחת הצנרת ללא הצלבותהצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר    -

  .יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים
  
  .מ" ס30מעל למערכת הצינורות תמולא שכבת חול בת    -
  
שקיבל אישור מהמפקח הקבלן רשאי להתחיל במילוי רק לאחר    -

  .הקודמים בוצעו לשביעות רצונו המלאה ששלבי העבודה
  
בין אם , מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה   -

תעשה , )חפיר(חומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית ת בוצעה החלפ
דרישות , תוך ביצוע הידוק בהתאם לסוג הקרקע )בשכבות(בשלבים 

  .'המפקח וכו דרישות, צ"עמ, הרשות המקומית
  
באחריות קבלן הביצוע לפנות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל    -

  .בתאום עם המפקח באתר והרשות המקומית
  

  :)ראה חתכי תעלה(חפירה בשטח עירוני   )2.3
  

  : סוגי חתכים לביצוע בחפירה עירונית4 באופן כללי קיימים -
  .מצע שיחזור - שטח עירוני -חתך תעלה ) 1   
  . שיחזור אספלט- שטח עירוני -חתך תעלה ) 2   
  .ריצוף/  שיחזור משתלבת- שטח עירוני -חתך תעלה ) 3   
  .מילוי בטון+ ר ' חריצת טרנצ– שטח עירוני -חתך תעלה ) 4   
   
 105 ÷ 80החפירה תבוצע כך שהצינור העליון יונח בעומק של לפחות    -

  .מ"ס
  
  שיש להניח בתוואיהצנרת למערך רוחב החפירה ייקבע בהתאם   -

  .מ" ס40 ÷ 20 ברוחב שבין 
  

 42140 פולג נתניה 4060. ד.ת, 10רחוב הגביש 
  

או כל שימוש אחר במסמך / הפצה ו , העתקה. המידע הכלול במסמך זה הינו מידע פנימי,  חברת סלקום מסמך זה הינו רכוש"
  "הינם אסורים בתכלית האיסור, או חלקים ממנו, זה



                                                     חטיבת הטכנולוגיות                                                                              
 מחלקת נכסים ובינוי                                                                                                                                 

 תחום תשתיות לסיבים אופטיים 
                                                                                                    16/03/2010  

  052-9984699: טלפון                                                                                                                                  
  09-8607970:                                                                                                                                     פקס

            RE  19987  

  5

 ולפני הנחת הצנרת ללא הצלבותהצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר   -
  .נקי מעצמים שונים שהחפיר יש לוודא

  
מ לפחות " ס5יש לרפד את תחתית התעלה בשכבת חול בגובה של    -

 להוראות מ בקרקע סלעית הכל בהתאם" ס10ד באדמות רגילות וע
  .המפקח

מ " ס50 - סרטי סימון אחד מעל לשכבת החול כ 2בכל חפירה יונחו    -
  .מ מפני הקרקע" ס40 ÷ 30 -והשני כ  מגובה פני החפירה

  
 באחריות הקבלן לנקות את כל עודפי האדמה המיותרים הכל בתאום   -

  .  עם המפקח באתר והרשות המקומית
  
ר על הקבלן לתאם מראש עם ככלל בכל העבודות שדורשות שיחזו   -

מרכיביו והתאמתו , הפיקוח באתר את אופן השחזור/ מנהל הפרוייקט
  .                    לדרישת הרשויות

  
 :שיחזור מצע)            2.4

  
 .מ" ס30 תמולא שכבת חול בת הצנרת ךמעל למער -

  
בין אם , מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה -

תעשה , )חפיר(חומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית פת בוצעה החל
דרישות , תוך ביצוע הידוק בהתאם לסוג הקרקע )בשכבות(בשלבים 

 .'מפקח וכו הדרישות, צ"מע, הרשות המקומית
  

בהתאם לסעיף ' שכבת המצע תהיה בכל מקרה שכבת מצע סוג א  -
מנהל / י המפקח"אלא אם מוגדר אחרת ע, המפרט הכלליל  ש40062

 .פרוייקטה
  

מ ובדרישה לייצוב שוליים עובי השכבה לא " ס40עובי השכבה הנה  -
 .' מ1מ ותבוצע ברוחב עד " ס20 תיעלה על

  
  ובאחריות הקבלן 98% של  מינימליתהמצעים יהודקו לדרגת צפיפות -

 .דיקות אלו המאשרות את הנדרשבהעברת תוצאות 
  

 קבלת אישור ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא   -
  .מהמפקח

  
  
 

  : אספלט שיחזור )            2.5
  
יש לבצע חיתוך , בחפירה במשטחים מצופים באספלט או משטחי בטון -

 .מסור בהתאם לרוחב החפירה בלבד י"ע
  

 .מ" ס30 תמולא שכבת חול בת הצנרת ךעל למערמ -
  

בין אם , מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה -
תעשה , )חפיר(ומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית ת חפבוצעה החל

דרישות , וך ביצוע הידוק בהתאם לסוג הקרקע ת)בשכבות(בשלבים 
או כל גורם מקצועי /והמפקח  דרישות, צ"מע, הרשות המקומית

 .'וכומוסמך אחר 

 42140 פולג נתניה 4060. ד.ת, 10רחוב הגביש 
  

או כל שימוש אחר במסמך / הפצה ו , העתקה. המידע הכלול במסמך זה הינו מידע פנימי,  חברת סלקום מסמך זה הינו רכוש"
  "הינם אסורים בתכלית האיסור, או חלקים ממנו, זה



                                                     חטיבת הטכנולוגיות                                                                              
 מחלקת נכסים ובינוי                                                                                                                                 

 תחום תשתיות לסיבים אופטיים 
                                                                                                    16/03/2010  

  052-9984699: טלפון                                                                                                                                  
  09-8607970:                                                                                                                                     פקס

            RE  19987  

  6

  
, "אין עצירה"רוק והרכבת תמרורים ותיקוני צבע כגון סימוני פי -

בוצעו בחומרים התקניים לעבודות אלו י" חציה מעברי"ו" חניה"
מחירי עבודות אלו כלולים במחירי החפירה  .ובהתאם למפרט הכללי

  .              שבכתב הכמויות
  
     
  :שכבת השחזור העליונה תבוצע כך   -

   
השחזור יבוצע לפי דרישת הרשויות המקומיות ובהיעדר הוראות מטעם 

  :כדלהלןהמקומיות יש לבצע את התיקון  הרשויות
  

  תאור  שחזור אספלט כביש  שחזור אספלט מדרכה
  .מ" ס40שכבה בת   .מ" ס20שכבה בת 

מחייב הרטבה והידוק בשכבות   .מחייב הרטבה והידוק
  .א"מ כ" ס20בנות 

  'שכבת מצע סוג א

אפיון בהתאם לדרישות 
  .המפקח

  ריסוס שכבת ביטומן  .אפיון בהתאם לדרישות המפקח

   . מ" ס5שכבה בת   ___
. פיון בהתאם לדרישות המפקחא
האפיון כולל שכבת אספלט קר (

  ). מ" ס6קבועה בעובי עד / זמנית

שכבת אספלט נושאת
  )ראשונה(

  שכבת אספלט מקשרת  .מ" ס4שכבה בת   .מ" ס5שכבה בת 
אפיון בהתאם לדרישות 

  .המפקח
  )עליונה(  .אפיון בהתאם לדרישות המפקח

               
  

י הרשות המקומית "למקום כפי שייקבע עפינוי האדמה העודפת  -
 .בשטחח ובתאום עם המפק

כל דרישה חריגה מצד הרשויות המקומיות לגבי עבודות מיוחדות של  -
הן בכביש והן במדרכה מחייבת לקבל אישור מקדים  ציפוי/ קרצוף

 .לפני ביצוע החפירה ממנהל הפרוייקט
/ אבני שפהשימת לבו של הקבלן מופנית לכך כי הוא אחראי לפירוק  -

 .או החלפתן ללא כל תמורה כספית/בשלמות והחזרתן ו תעלה / גן
 ובאחריות הקבלן 98% של  מינימליתהמצעים יהודקו לדרגת צפיפות -

 .אלו המאשרות את הנדרש תוצאות בדיקות העברת
ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור  -

  .מהמפקח
  
  

  :תמשתלב/ שחזור ריצוף  )2.6
  
 ,ש לפרק את המרצפות הקיימות בהתאם לרוחב החפירה בלבדי -

קבלן הביצוע לשלמותן ולהשלמתן במידת  של אחריותו הבלעדיתב
      ברוחב עד והרכבתו מחדש פירוק הריצוף, למען הסר ספק והצורך 

 .ר כלול במחיר השיקום" מ1
  

 .מ" ס30מעל למערכת הצינורות תמולא שכבת חול בת   -
  

בין אם בוצעה , בות הנוספות שמעל לשכבת החול הראשונהמילוי השכ -
 תעשה בשלבים, )חפיר(ובין אם הוחזרה אדמה מקומית ר החלפת חומ
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 מ ולבצע הידוק תוך הרטבה" ס20בעובי ' יש לפזר שכבת מצע מסוג א -

 . מינימלית צפיפות קרקע98% עד לקבלת
  

 מ מעל לשכבת המצע" ס5 -יש לפזר שכבת חול נקי בגובה של כ  -
שיפוע נכון של /יש להקפיד על פילוס .ולהרכיב את האריחים

במידה ונעשה שימוש באריחים חדשים יש לוודא שהנם  .האריחים
       .בצורה ובגוון הדומים לאריחים הקיימים, בגודל

 .פגומות/ יר מרצפות שבורותאין להחז
  

י הרשות "פינוי האדמה העודפת מהאתר ייעשה כפי שייקבע ע -
 .המקומית ובתאום עם המפקח בשטח

  
כל דרישה חריגה מצד הרשות המקומית לגבי עבודות מיוחדות  -

כל רוחב המדרכה והרכבה מחדש חייבות לקבל  לכדוגמת פירוק ריצוף
 .ל הפרוייקטממנה אישור מקדים לפני ביצוע החפירה

  
ככלל אין לבצע מעבר משלב ביצוע אחד למשנהו ללא קבלת אישור  -

  .מהמפקח
  
  
  
  

  :ר'חריצת טרנצ  )2.7
  

קרקעי בתוך המדרכות נוצר הצורך להנחת -עם ריבוי המשק התת -
 .ק בתחומי  הכביש"תשתית תת

  
 . תעלה/התשתית תונח בצדי הכביש בסמוך לאבן השפה -

  
 של משרד תקנות הבטיחות לעבודות החפירה תתבצענה בהתאם -

יש . העבודה ובהתאם  לשיטות הנהוגות לעבודות חפירה צרה מסוג זה
להשתמש בכלי עבודה מכניים ייעודיים מסוגים המבטיחים חפירה 

 .נקייה וישרה ברוחב ובעומק הדרושים ובמהירות הגבוהה ביותר
  

 של כל התשתיות סימון מראשבאחריות קבלן הביצוע לבצע  -
 .לפני תחילת העבודות' יזמי וגורמי חוץ וכו,העירוניות

  
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות לצורך העבודה כולל גידור ושילוט  -

לנוהלי הבטיחות של חברת סלקום  ותקנות הבטיחותלבהתאם 
 .צ"או מע/או משרד העבודה ו/מ ו"ישראל בע

  
כל מסלול החפירה יתבצע בקו ישר וללא פיתולים כאשר יש לוודא  -

ית ודפנות החפיר מספקות תמיכה יציבה ואחידה לכל אורך שתחת
מעבר צנרת חוצה יבוצע בעבודת ידיים בלבד תוך הנחת , התוואי

 .שרוול הגנה על צנרת סלקום בהתאם להוראת המפקח
  

 42140 פולג נתניה 4060. ד.ת, 10רחוב הגביש 
  

או כל שימוש אחר במסמך / הפצה ו , העתקה. המידע הכלול במסמך זה הינו מידע פנימי,  חברת סלקום מסמך זה הינו רכוש"
  "הינם אסורים בתכלית האיסור, או חלקים ממנו, זה



                                                     חטיבת הטכנולוגיות                                                                              
 מחלקת נכסים ובינוי                                                                                                                                 

 תחום תשתיות לסיבים אופטיים 
                                                                                                    16/03/2010  

  052-9984699: טלפון                                                                                                                                  
  09-8607970:                                                                                                                                     פקס

            RE  19987  

  8

מספר היזמים ,  רוחב ועומק החפירה ייקבעו בהתאם למערך הצנרת -
 מול הרשות ולפי דרישות מנהל הפרוייקט תוך תיאום' בתעלה וכו
 ).ראה חתך תעלה(המקומית 

  
כל שינוי הכרחי בעומק החפירה ייעשה בהדרגה ובתיאום מראש עם  -

 .הפיקוח
  

לפני הנחת מערך הצנרת יש לוודא שהחפיר נקי מעצמים שונים  -
תחתית התעלה חייבת להיות שטוחה וישרה שתהווה , ושאריות חפיר

 .בסיס איתן להנחת הצנרת
  

ראה ( מ " דיגום סלקום ישראל בעHDPEג הצנרת שתונח הנה מסו -
או מנהל /י הפיקוח ו"בהתאם למערך הצנרת שיוגדר ע) 3פרק 

 .הפרוייקט
  
  
  

  
    :אופן המילוי והשחזור -

 
כל מפרט המילוי והשחזור יבוצע בתאום עם הרשות , כללי -

  .'צ וכו"מע, המקומית
  
כלול במחיר (כל החפיר מהתעלה הצרה יפונה לשטח הביצוע  -

  ).'הקומפ
  
י עיסת מילוי עם או בלי פיגמנט שחור "מילוי התעלה יבוצע ע -

) שמות רשומים של מוצרי חברות עיסקיות (מהדגמים הבאים
מ לאספקת "אשר קיבלו את אישור חברת סלקום ישראל בע

 RLM ,CLSM :)תערובת בעלת חוזק נמוך ומבוקר (מ"תבחנ
 בהתאם להוראות מנהל הפרוייקט ובהנחיות הפיקוח תוך 

 .תיאום מראש עם כל הגורמים
  

 )תערובת בעלת חוזק נמוך ומבוקר-מ"תבחנ (עיסת המילוי -
י תחום תשתיות "ספקים מאושרים ע/תסופק ממפעלים
 והכל בהתאם בעזרת טופס מוגדר לנושא, לסיבים אופטיים

 .לנוהל הקיים
  

מילוי התעלה ייעשה עד גובה פני הכביש העליון אלא אם כן   -
  .נהל  הפרוייקטי מ"הוגדר אחרת ע

  
למפרט עיסת המילוי ולהנחיות הספקים , בהתאם לדיגום  -

י קרצוף וריבוד אספלט עליון "תבוצע עבודת השחזור העליון ע
בהתאם (י מילוי התעלה באספלט ברוחב  החפירה "מחדש או ע

  ).'לזמן התקשחות החומר וכו
  
ראה פרק (כל עבודות השחזור העליון יבוצעו בהתאם למפרט   -

2.5. (  
  
מעברי חצייה , "חניה", "אין עצירה"תיקוני צבע כגון סימוני   -

יבוצעו בחומרים התקניים לעבודות אלה ותוך תיאום מראש 
                    .  'צ וכו"מע, עם הרשות המקומית
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  :HDPEצנרת פוליאתילן   ) 3
  

, תאים-בין, בכבישים, במדרכות, הצינור מיועד להנחה בתעלת אדמה בשדה −
כדי לאפשר , קרקעית-וכניסות למבנים ברשת תתקידוחים אופקיים ,  ירותק

  .אופטיים ונחושת-לתוכו תקשורת מסוגים שונים השחלת כבלי 
  

הגנה מפני חדירת , הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות −
  .חומרים כימיים וגם מחדירת מים, חרקים,מכרסמים  ,עצמים מוצקים

  

השחלה ( יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר הואיל והצינור −
 למשך שעה באמבט מינימום  בר 24עליו לעמוד בלחץ פנימי של   )בנשיפה

  .º2º ± 20מים בטמפרטורה 
  

 ומסופק מגולגל 6%מכסימום אובליות של , הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל −
  .על תוף

  

הורדה תוך הסעת (בלת לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקו −
  .על הצינור להתיישר) התוואי התוף לאורך

  

שקעים ופגמים אחרים , בליטות, לא יהיו בו חריצים, פני הצינור יהיו חלקים −
  .בעין בלתי מזוינת ולא יהיה חלל בדופן הצינור הנראים

  

מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל  −
 -" BELLCORE"בהתאם לנוהל )  מכסימום ( 0.15 -יותר מ  לא יהיה

 על השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת . 1992 מ 000356
ערך זה של מקדם  .טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקון

 .ללא שימוש בחומרי סיכההחיכוך יושג 
  

  .3.12 סעיף 1531י "רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה  יהיה לפי ת −
  

 מינימום אך אף 550%דרישת המפרט הינה ממוצע של , 3.16 סעיף 1531 י"ת −
  .        500%-דוגמה לא תהיה קטנה מ

  

 .מ"י סלקום ישראל בע"הצינור יסופק בצבע שחור אלא אם כן יוגדר אחרת ע −
בהתאם לדרישות    )V.U( קרינה אולטרה סגוליתהצינור יבטיח הגנה בפני 

 .3.14 סעיף 1531י "והבדיקה כמוגדר בת ההגנה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :אך עם השינויים הבאים, 1531י "תבוצע בהתאם לת" בדיקת ההולם" −
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 . קטעי צינור24המדגם הראשוני לבדיקה יכלול   .א

 
.  המנה מתאימה למפרט- הקטעים24- באף אחד מ אם לא נתגלה כשל  .ב

.  המנה אינה מתאימה למפרט- או יותר קטעים4-אם נתגלו כשלים ב
 10 בודקים -שלים בקטע אחד או בשנים או שלושה קטעיםאם נתגלו כ

 24כל מדגם מתוף אחר וכל מדגם כולל , מדגמים נוספים מאותה מנה
המנה מתאימה למפרט רק אם לא נתגלה אף כשל אחד . קטעי צינור

  .     הקטעים הנוספים240בכל 
  

 העשויים ' ממ4כל הצינורות יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה   −
 ).PP(רופילן מפוליפ

  

 ביחס לאורך %8באורך עודף של חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד  −
תסופק תוספת '  מ1300הווה אומר לאורך תוף בן (פריסה ישר הצינור במצב
 ). מכל צד של הצינור' מ50בת חוט משיכה 

  

קטרים   רציף)HDPE(בעל צפיפות גבוהה העבודה תבוצע בצינורות פוליאתילן  −
עם עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה להלן '  ממ63 - ו 50, 40ל חיצוניים ש

  :ובהתאם למיונם
  
  
  

   הסטייה המותרת של הקוטר החיצון   עובי הדופן הנומינלי 
  )'ממ(מהקוטר הנומינלי   )'ממ (11ע "יק

  )'ממ(הקוטר הנומינלי

3.7  0.4+   40  
4.6  0.5+   50  
5.8  0.6+   63  

  
            

        ).SN 64= מינימום  (1531י "י ת" עפ11.0יהיה ) ע"יק(ר לעובי דופן יחס קוט       
  . מידות3.5 סעיף 1531י "י ת"סטיית עובי הדופן עפ

  
  

  :סימון האריזה   -
  

 קיימא הפרטים -שעליה יסומנו בסימון ברור ובר, תוצמד תווית          לכל תוף 
  :שלהלן

          
  .יסוג הצינור על פי קוטרו החיצונ  .א
 .כתובתו וסימונו המסחרי הרשום, שם היצרן  .ב
 . זהירות סיב אופטי-מ " סלקום ישראל בע- HDPEצינור : המילים  .ג
 ).ע"יק(מיון הצינור   .ד
 .הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור  .ה
 .ספרור שנת הייצור ומנת הייצור  .ו
 .אורך הצינור בתוף  .ז
 ).סימן בר קיימא על התוף(מספר תוף   .ח

  
  
  
  
  :סימון הצינור   -          
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  במרווחים שלבר קיימא          הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור 

  :מטר אחד בצבע לפי הפירוט הבא תוך שימוש במדפסת צבע בלבד
  

              .מ"בע" פלעד/ "פלסטרו גבת'  חב-או צהוב /צבע כחול ו
  .            מ"ישראל בעדורה ליין '  חב-צבע צהוב             

  .מ"ש פלסט בע.א'  חב-או כחול/ ואו צהוב/             צבע לבן ו
  
  :הסימון על הצינור יכלול את הפרטים הבאים        -
  
  .שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום  .א
 .ח. מHDPE: שם המוצר  .ב
 .זהירות כבל סיב אופטי-מ"סלקום ישראל בע) לוגו כוכבים(לוגו חברה : לוגו  .ג
  .64SN / 11ע "יק: מיון הצינור  .ד
 .קוטר נומינלי של הצינור  .ה
 .ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור  .ו
 .ספרור מנת הייצור  .ז
 .אורך רץ במטרים  .ח

            
  .  מכסימום ובצבעים שפורטו  לעיל'  ממ7 ל 5גודל אותיות הכיתוב יהיה בין 

         
 3.5ור יהיו בצבע לבן מלא וברוחב לאורך הצינ)  ארבעה במספר ( סי הצבע פ

  .0- / 2.5+' ממ
  

" פלעד/"גבת-פלסטרו'  של חב"אופטי פלקס"צינור יהיה מדגם  צינור ה
של " מופחת חיכוך"ו,  מ "דורה ליין ישראל בע' של חב" סיליקור", מ"בע
  .מ"ש פלסט בע.א' חב

  
  :הובלה   -

  
 ינור נזקיםהובלה ופריקה שלא ייגרמו לצ, יש לשמור בזמן העמסה   -

  .או מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ כתוצאה מחבטות
  
 המידות וגדלי התופים צריכים להיות מתאימים לגרורים סטנדרטיים   -

  .באתר העבודה בלי סכנה/כך שתובטח הובלת התופים לאתר העבודה
  
  :התקנה   -

  
          .הצינור יונח בשלמות ללא חיבורים בין נקודה לנקודה

  . מעוך או חתוך, בזמן הנחת הצינור יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע
- 

 או לרבות בעליה למבנה, מ" ס90 -רדיוס כיפוף הצינור לא יהיה קטן מ    
    .  מתקן אחר

  . יש להקפיד על מניעת הצטלבויות ופיתולים
  . מעלות90  חיתוך הצינור ייעשה בזוית של 

ש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים י  -
י מחברים תקניים מאופיינים לצרכים האלה כדוגמת "ע והם יתבצעו

  .שווה ערך או/ו"   COMFIT ","חבצלת"מחברי 
  ".AS-MADE "-מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה   -
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  :סיום הצינור   -
  

) עגול (מעבר: כל מערך הצנרת יסתיים באופן קבוע בתאי בטון כדוגמת −
  ).מלבני(וחיבור 

  

כל צינור וצינור יוכנס לדופן תא הבטון לקידוחים המוכנים מראש  −
  .שבוצעו במפעל מוצרי הבטון

  

יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצינור הן בצדו החיצוני והפנימי בדופן  −
תא הבטון ועליה להבטיח אטימות מלאה בפני כניסת מים 

  .ומכרסמים
  

יש לאטום בעזרת פקק אטימה ) וך התאבת(את קצה הצנרת הפנימי  −
, "JACKMOON " ,"LANCIER"ומאופיין כדוגמת  מאושר מתאים

            . ישראל-אביזרים" פלסים"
את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת מושחל 

המושחל בפרט וכל האמצעים אשר ( בנוכחות המפקח בשטח) מנדרול(
 הנם באחריות קבלן הביצוע ,בכלל דרושים לביצוע בדיקה שכזו

  יש להכין את הצנרת לנשיפת כבליםוכן) ובהתאם להוראות המפקח
  .  בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט)'שחרור חבלים וכו(

  

'  מ2 -לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ  −
  .עודף חבל זה יחובר לצדו הפנימי של האטם ,מכל צד של חיבור

  
  

  : איכותבדיקות -
  

 ובעלי ISO 9001כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל 
 כמוגדר בסעיף HDPEצפיפות גבוהה  (1531י "היתר לסמן בתו תקן לפי ת

1.4.1.3.(  
  

מ רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת  "סלקום ישראל בע' חב
   .1531י "י ת"עפ

  
 לבין מפרט 1531י "רישות התאו שוני בין ד/ במידה וקיימת סתירה ו

 ובכל דרישות המפרט הן הקובעותמ "סלקום ישראל בע' הצנרת של חב
  .מ"סלקום ישראל בע' מקרה שכזה יש לפנות לחב

  
י "אישורה וחתימתה ע, בדיקתהלא תסופק צנרת לשטח הביצוע טרם

המעבדה -י"י מת"עמ "צנרת דיגום סלקום ישראל בע" סגר"
  .להידראוליקה
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 ):SN-16 (17.0ע "מ יק" מHDPE 40צנרת פוליאתילן  -
  

  .או דרכי תקשורת קיימים/הצנרת מיועדת להשחלה בתוך קנים ו -
  
ל למעט "המפרט לעיל בכללותו חל במלואו על סוג הצנרת הנ -

 :או הדרישות הבאות/השינויים ו
  

 דקות 30 למשך  בר מינימום15על הצינור לעמוד בלחץ פנימי של   .א
 .3.13סעיף  1531י "לפי ת

  
 .מ" מ2.4של מקסימום אובליות   .ב

 
סטייה מותרת של הקוטר החיצוני , מ" מ40קוטר מינימלי   .ג

 17.0ע "עובי הדופן הנומינלי יק, מ"מ+ 0.4מהקוטר הנומינלי 
)16-SN ( מ" מ2.9-2.4בין. 

 
 .1531י "י ת"עפ) SDR-17) SN-16יחס קוטר עובי הנו   .ד

 
וגודל המנה המינימלי הנו   מטר8,000עד גודל המנה המירבי הנו   .ה

 . מטר5,000
  
  

 ):SN-32 (5.13ע "מ יק" מHDPE 25צנרת פוליאתילן  -
  

  .או דרכי תקשורת קיימים/הצנרת מיועדת להשחלה בתוך קנים ו -
  
ל למעט "המפרט לעיל בכללותו חל במלואו על סוג הצנרת הנ -

 :או הדרישות הבאות/השינויים ו
  

 דקות 30 למשך ר מינימום ב15על הצינור לעמוד בלחץ פנימי של   .א
 .3.13 סעיף 1531י "לפי ת

  
 .מ" מ5.1של מקסימום אובליות   .ב

 
סטייה מותרת של הקוטר החיצוני , מ" מ25קוטר מינימלי   .ג

 13.5ע "עובי הדופן הנומינלי יק, מ"מ+ 0.4מהקוטר הנומינלי 
)32-SN ( מ" מ3.2-9.1בין. 

 
 .1531י "י ת"עפ) SDR-13.5) SN-16יחס קוטר עובי הנו   .ד

 
 וגודל המנה המינימלי  מטר00010,עד גודל המנה המירבי הנו   .ה

 . מטר5,000הנו 
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  :תאי מעבר וחיבור  ) 4
  

  :כללי   )4.1
  

אלא אם כן אופיין אחרת  (יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראליהתאים  −
 כדוגמת ISO-9002 -ל מחברות בעלות הסמכה )י מנהל הפרוייקט"ע

 ורוקח מוצרי מ"מיקס מוצרי בטון בערדי, מ"אקרשטיין תעשיות בע
 .מ"מלט בע

 

או אחרים עליהם /שאין לרכוש כל מוצרי בטון כאלה ו, למותר לציין −
  .מטעם מנהל הפרוייקטוהסכמה הסמכה לא ניתנה 

  

 )עליון ותחתון(כל מחירי התאים למיניהם כוללים התקנת זוג שלטים −
 תא מעבר - עיקריים בפרוייקט יותקנו שני סוגי תאיםכאשר , לפחות

  ).מלבני(ותא חיבורים ) עגול(
  

לחץ (יעמדו בעומס עילי ובעומס צדי ) התקרהכולל (התאים בשלמותם  −
  . טון לפחות25של ) הדופן הקרקע על

  

  . פתח הכניסה-מ לפחות " ס60קוטר המכסה יהיה  −
  . מדרגות-בתאים יותקנו שלבי דריכה 

תקנו במסגרת יציקת שלבים אלו יהיו חלק אינטגרלי מהתאים ויו
  .התא במפעל

  .מיקום שלבי הדריכה יתואמו במהלך הפרוייקט עם הפיקוח באתר
שימנע את , יהיו בליטות, המיועד לדריכה, במשטח העליון של השלב

  .מעידת הדורך
  .מבנה השלב יאפשר אחיזה טובה בידיים

  

   פניית, ובכל הסתעפות'  מ300 ÷ 600תאי המעבר העגולים יותקנו כל  −
כניסה ויציאה מקידוח ובכל מקום אשר יסומן על ידי המתכנן , °90
תאי הבקרה המלבנים יותקנו בהתאם  .הפיקוח בשטחי "עאו /ו

של המערכת ולפי הסימון אשר יסומן ) אורכי הכבלים(לתכנון האופטי 
  .או הפיקוח בשטח/י המתכנן ו"ע

  
  :)עגול( מעבר תא   )4.2

  
  .        טון25מ עם מכסים " ס100התאים יהיו גליליים בקוטר    -
 מ בהתאם" ס100התא מורכב מחוליות גליליות בעלות תו תקן בקוטר    -

  .לעומק החפירה
  .מ" ס100 -מ ו " ס50: החוליות בגבהים הבאים   -

  
  :אופן מיקום והתקנת החוליות ייעשה כך   -
  

  .מ" ס100 חוליה אחת בגובה -'  מ1.0   בעומקתא
מ ומעליה חוליה נוספת " ס100ליה אחת בגובה  חו-'  מ1.5תא בעומק 

  .מ" ס50בגובה 
מ ומעליה חוליה נוספת " ס100 חוליה אחת בגובה -'  מ2.0תא בעומק 

  .מ" ס100בגובה 
מ ומעליה חוליה נוספת " ס100 חוליה אחת בגובה -'  מ2.5תא בעומק 

  .מ" ס50 ומעליה נוספת בגובה מ" ס100בגובה 
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  .מ" ס12יות הנו עובי הדופן של החול   -
  
מ בשלושה " מ50  קדחים 4 -בחוליה התחתונה תבוצע הכנה מלאה    -

  .במפעל מוצרי בטון) המדרגות למעט צד( צדדים
  
                . טון40 עד - כבד -המכסה הנו מסוג תקרה עגולה עם פתח    -

                  .מ" ס60מ עם פתח כניסה " ס100קוטר המכסה הנו 
המכסה יאפשר התקנת צווארון הגבהה . מ" ס20ה הנו עובי המכס

או הפיקוח ללא  /או מנהל הפרוייקט ו/ ובהתאם לדרישות המפרט
  .הגבלת כמות הצווארונים

  
  

  :התקנת התא   -  
  

  .התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה −
  

באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית  −
הקיימים ' השחזור וכו, חסות לפני הקרקעהתא תוך התיי
  .בשטח ההתקנה

  

החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ואשר תפוזר עליו  −
  .מ" ס20שכבת חצץ בעובי 

  

כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית  −
  .המפקח והחיצונית ובהתאם להוראת

  

כניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט  −
  ).3ראה פרק  ( HDPEצנרת 

  

: בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל −
  .להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח הרטבה והידוק בהתאם

  

הצבת הגובים תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן  −
  .מתחת לפני הקרקע בכל סוג של חפירה ושחזור

  

מ יותקנו " ס50 צווארוני הגבהה למכסים בגבהים של עד −
 מ"דיגום סלקום ישראל בע-והשחזור בהתאם לתנאי השטח

  ).'המחיר כלול במחיר התא קומפ(
  

 היצקתבאחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת ו −
י דרישת הרשויות "שחזור ועפ ,בהתאם לתנאי השטח

 .או המפקח בשטח/המקומיות ו
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  :)מלבני(תא חיבורים    )4.3
  

) יציקה אחת(ים המלבני הנו יציקת בטון מלבנית תא החיבור −
התא יכלול הכנה לכניסת צנרת מכל צדי ,  טון25המותאם לעומס עד 

  ).למעט צד המדרגות( התא
  

  : מידות התא −
 והוא ייקבע בהתאם לעומק מ" ס250 -מ ל " ס100 בין הנוגובה התא 
  .החפירה

  ).מידות פנים (מ" ס140: אורך התא מ" ס120: רוחב התא
  

 -אשר יבוצעו בשטח ) אופטיקה(התא מיועד עבור כל חיבורי הסיבים  −
  .ארגוניות שטח

  

מ ועובי התקרה לא " ס12 -עובי הדופן של התא המלבני לא יפחת מ  −
  .מ" ס20 -יפחת מ 

  

מ המותאמים לגודל החוליה "ס  170x150מידות התקרה הנם  −
  . טון25   המלבנית ולעומס עד

  

מ ותאפשר התקנת צווארון " ס60ל התקרה בעלת פתח כניסה ש −
או לחליפין תקרה בעלת פתח / המפרט ות לדרישו הגבהה בהתאם

  .המותאם ליצקת מלבנית כפולה
  

החוליה המלבנית תיוצר ללא רצפה והתקרה תותקן בצורה חופפת  −
  .החוליה המלבנית על גבי) זכר ונקבה(

  
  :התקנת התא   - 

  

ות לתכנון ולבניית באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימ −
הקיימים ' השחזור וכו, הקרקע לפני התא תוך התייחסות

  .בשטח ההתקנה
  

  .'החוליה המלבנית תונח על משטח מהודק של מצע סוג א −

כניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט  −
  ).3ראה פרק   (HDPEצנרת 

  

: וללבצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כ −
  .להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח הרטבה והידוק בהתאם

  

כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן  בדופן הפנימית  −
  .המפקח והחיצונית ובהתאם להוראת

הצבת התא תבוצע כך שהתקרה המלבנית עם הפתח תותקן  −
  .מתחת לפני הקרקע בכל סוג של חפירה ושחזור

                                                                                                                                                   

או בהתאם להנחיות המפקח יש לבצע בור ניקוז /במרכז התא ו −
פקק סגר ,  סטנדרטי הכולל מסגרת בטון-סורג בטון מזוין + 
 25בנפח של עד  גול מבטון כולל סידורי קשירה ודלי צבירהע

  .ליטר
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או שווה ערך /סורג הבטון הנו תוצרת חברת פורמן גבריאל ו −
  .או שווה ערך/ודלי הצבירה הנו תוצרת חברת כתר פלסטיק ו

  

 כולל רשת 200 ב-מ " ס10רצפת התא תבוצע משכבת בטון  עד   −
  .שטחברזל סטנדרטית ובהתאם להוראות המפקח ב

באופן קל לכיוון רצפת התא תהא משופעת קלות מכל הצדדים  −
י חשמלאי " עביצוע הארקות בגמר ותבוצע רקבור הניקוז 

  .מ"מוסמך מטעם סלקום ישראל בע
  

 והיצקתאחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת ב −
י דרישת הרשויות "שחזור ועפ ,בהתאם לתנאי השטח

 .או המפקח בשטח/המקומיות ו
  

             
  
  :קיימים סוגים נוספים של תאים מלבניים כדלקמן - 

  
I.  תאA 1פניםבמידות)  דגם מקוצר(מ " דגם סלקום ישראל בע  

ותקן בהתאם להוראות התקנת תאי יהתא  ,מ"  ס100*57*127
התא משמש כתא מעבר בשטח צפוף מערכות , המעבר העגולים

  .במדרכות עירוניות
  

II.  תאA 401  פניםמ במידות"ראל בעדגם סלקום יש :                
ותקן בהתאם להוראות התקנת תאי יהתא , מ" ס255*240*110

שמש כתא חיבורים מרכזי בצמתי יהתא  ,החיבור המלבניים
 .חיבור ותשתית מרכזיים

  
  

III.  תאPמ" ס61*61*83: מ במידות פנים" דגם סלקום ישראל בע ,
ות כאשר התא יותקן בהתאם להוראות התקנת התאים בכללי

אלא אם הוגדר  ( ופתח ניקוז עם רצפה יצוקה מדוגםהתא
 .   )אחרת

  
                                                                                                   

  משמש כתא מעבר בשטח צפוף מערכות במדרכותהתא
או / ולקוחאו בשטחי חצר / ואו ברחובות הולנדיים/ ועירוניות

  .                                                                                                    אתרי קצה
  
  

  :יצקות )4.4
  

סלקום  ' הנם דיגום מיוחד שבוצע עבור חב)רינג(פקק האטימה והמסגרת 
 מוצרי מלטאו חברת רוקח / ומ"יציקת המפרץ בע' חבי "מ ע"ישראל בע

 .מ"בע
 498 -לפי תקן ישראלי ' תקשורת וכו, ביוב, ופן הייצור מותאם לתאי בקרהא

  . טון40של  בעומס
 עם או בלי ם וניתן לקבל)סוג(י דיגום התא "מותאמים עפ ם הכניסה הניפתח
הכל ', שינוי ליצקת מותאמת לצורכי פיתוח וכו, שינוי ליצקת בטון, נעילה

  .מ"סלקום ישראל בע' בהתאם לדרישת חב
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  :קידוחים אופקיים  ) 5

  
  :כללי  ) 5.1

  

או בכל מטרד /מסילות ברזל ו, מחלפים, בצמתים, בחציות כבישים −
בהם החדרת צנרת הן פוליאתילן והן פלדה  שתידרש כזה או אחר 

  .            יבוצעו קידוחים אופקיים
  

ככלל קידוח לפי הגדרת מפרט זה משמעו קידוח אופקי בכל עומק  −
לצורך ) למטרדים ולמערכות הקיימות בשטח בהתאם (אשר יידרש
  .סוג של קרקע בכלים המיועדים לכך בכל, החדרת צנרת

  

עומק הקידוח יקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח וזאת  −
בין עירוני / ובכל מקרה עומק הקידוח בשטח עירוני לאחר איתורם

  .מ" ס150יהיה לפחות 
  

 מהלך הפרוייקט ללא קבלת אישור לא יבוצע כל קידוח אופקי בכל −
  .ממנהל הפרוייקט

  

  . צנרת קלה וצנרת פלדה-קיימים שני סוגי קידוח אופקי  −
  

כל הקידוחים אשר יבוצעו במסגרת הפרוייקט יהיו מסוג צנרת קלה  −
רכבת , צ"מע: י הרשויות המוסמכות כדוגמת"אחרת ע אלא אם הוגדר

 .'מנהל הפרוייקט וכו, ישראל
  

  
  :)פוליאתילן(ופקי עם צנרת קלה קידוח א  )5.2

  
  

  :מ לבצע קידוח אופקי עם צנרת קלה יש לבצע את הפעולות הבאות"ע
  

               הדרוש בורות בשני קצוות קטע הקידוח בעומק חפירת   -
  .)במידה ויידרש(

  
 וכן )במידה ויידרש (בבור שממנו מתחילים לקדוח יותקן ציוד הקידוח   -

או כל מי /י דרישת מנהל הפרוייקט ו"יפון עפאו ד/כל מתקן הגנה ו
  .מטעמו

  
לכלוכו ומבלי לפגוע , יצוע הקידוח יתבצע ללא הפרעה לפני השטחב  -

  . במתקנים תת קרקעיים אחרים הקיימים בשטח הביצוע
  
סימון מסלול התקדמותו ותיקון , יתור ראש הקידוח במהלך העבודהא   -

  .סטיות כדרוש
  
לפי דרישת  )3ראה פרק  (לפי אופיין הצנרת הצנרת  מערךחדרתה   -  

  .מנהל הפרוייקט
  
  .סרת ציוד הקידוחה  -
  
  .סידור הצינורות במקומות המיועדים להם וחיבורם לתאים   -
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פ הוראת " עתיקון השטח וניקויו, הידוק האדמה, מילוי הבורות   -
  ).כאשר כל העבודות כלולות במחיר הקידוח(המפקח 

  
י הנחיות "לת מושחל לבדיקת הצנרת עפ השח-בדיקת הצנרת    -

  . כמתואר במפרטוהוראות המפקח
  

  
  

  :קידוח אופקי עם צנרת פלדה  ) 5.3
  

או בכל מטרד כזה /מסילות ברזל ו, מחלפים, צמתים, בחציות כבישים   -
או הגורמים המוסמכים יבוצע /י הרשויות ו"תידרש ע או אחר שבהם

  .קידוח אופקי בצנרת פלדה
            

עומק הקידוח ייקבע בהתאם למיקום המערכות הקיימות בשטח    -
  .ובהתאם לזאת ייחפר  בור הקידוח

 צול 24 ועד 8 שבין בקוטר', דרג ב, צנרת פלדה תיקנית: נתוני צנרת   -
  .המחוברים בריתוך

הגורמים המוסמכים ולהוראות המפקח , בהתאם לדרישת הרשויות   -
 עם או בלי עטיפת וינו לעילטרים שצח יונחו שרוולי  פלדה בקבשט

         .או בלתי מזוין/בטון מזוין ו
החיבור בין שרוולי הפלדה יבוצע בריתוך בלבד ובהתאם להוראות            

  .המפקח בשטח
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