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 תיאור העבודה   

 

הקו  "  קלהה כהכנת המרחב הציבורי לתשתית הרכבתמכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח 

 , ירושלים. "הכניסה לעיר"ברובע  "הירוק 

)בסמיכות לתחנת   שדרות שז"ר, העובר בחלקו המרכזי של 32 מספר הינובמכרז זה  "הקו הירוק"מקטע 

 (. הסמוך ל"בנייני האומה")ן ציו לברחוב הפרופסור נחמיה ברחוב נורדאו ורכבת יצחק נבון(, ב

           

שלב זה  " )1"אינפרא  - כ עבודות המוגדרשלב תבוצענה במסגרת המתוארות במכרז זה, עבודות הפיתוח  

  מסילות הרכבת הקלה ה"קו הירוק"וכן אינו כולל הקמת בניינים ו 0  את שלב "אינפראאינו כולל 

 (. "2שלב "אינפרא הקרויים 

 

 ייחודית ואיכותית.   שפת רחובהמרחב הציבורי ברובע "הכניסה לעיר", מאופיין ע"י 

בעבודות הפיתוח נכללות עבודות ריצוף אבן במדרכות, רחבות, חניות וכניסות למבנים, אבני שפה,  

 מסגרות, ריהוט רחוב, ניקוזים, בורות נטיעה לעצים, עבודות גינון השקיה וכו'.  

 

העבודות תבוצענה בהתאם לאמור בחוזה ומפרט זה, ברשימת הכמויות ובהתאם לתוכניות, לשרטוטי  

לעבודות המפורטות בחוזה/מכרז    המתייחסיםצורפים לחוזה התקנים והמפרטים הכלליים הפרטים, המ

 זה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

            

ת בו  ואתר בניה פעיל ועבודות קבלנים שונים מתבצעהינו על מציע ההצעה לקחת בחשבון שאתר העבודה 

 זמנית עם עבודות המכרז הזה.
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 עבודות בטון מזוין יצוק באתר - 02פרק 

 כללי   02.01

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

 עשויים בטון מזוין יצוק באתר.

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

דות סלילה וגישור. באין התאמה ספציפית לנושא כלשהו במפרט זה, תבוצע העבודה בכפוף  הכללי לעבו

 למפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(.  

  28על סמך חוזק הבטון בגיל  118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  -
 יום. 

 באתר כמפורט בתכניות. סוג הבטון לאלמנטי המבנה השונים היצוקים  -

תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה   -
 לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים ברמה   -
 הנ"ל. ובאופן שמתאים ליישום

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

מ"מ ויסולקו מי הצמנט   7כל תפרי עבודה )הפסקות יציקה( יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  -
ורה  מפני הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר איש

 להמשך הביצוע. 

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת קטימה   2X2כל הפינות תהיינה קטומות. מידת הקטימה תהיה  -
  –כלל. במקרה ומידת הקיטום המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע קיטום 

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. 

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

בכל המקומות בהם נדרש הדבר עפ"י פרטי התכניות ו/או הוראות המפקח יבוצעו מישקי   -
התפשטות בין חלקי מבנה מבטון מזויין יצוק באתר לרבות קירות, קורות, רצפות, תקרות  

וסיים המפורטים בתכניות לרבות שלבי העבודה, סדר היציקה  וכיו"ב עפ"י הפרטים הטיפ 
 ומיקום המישקים. 

 

 בטון חשוף חזותי ותבניות  02.02

 כללי  02.02.1

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

כל פני הבטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים היצוקים באתר יהיו ברמת גמר בטון חשוף חזותי,  

היציקה בתבניות לפי המפורט בתכניות האדריכלות ו/או תכניות קונסטרוקציה של האלמנטים השונים  

 בהתאמה. 
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התבניות   עיף זה.על הקבלן לתכנן את התבניות המשמשות ליציקות השונות בהתאם לכל הדרישות שבס

 תהיינה יציבות וחזקות ומתאימות לקבלת לחצי הבטון ביציקות השונות. 

במקרים בהם יידרש עיבוד פני בטון חשוף בלוחות אנכיים ו/או משופעים יש להשתמש בלוחות חדשים  

מהוקצעים בשלושה צדדים. הפאה הבלתי מוקצעת תופנה כלפי הבטון הנוצק. סידור הלוחות יהיה כך  

 ס"מ.  50ורי חיבור בין לוחות יהיה לסירוגין עם איזור חפיפה של כ שאיז

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף חזותי, לרבות מריחת התבניות בשמן  

 תבניות מאושר. 

 

 תערובת בטון  02.03

 כללי  02.03.1

ן יצוק באתר יתוכננו בהתאם  תערובות הבטון המשמשות ליציקת רכיבי המבנה העשויים בטון מזויי

וזאת בהתאם לסוג הרכיב, תנאי   3פרק   1חלק   466למפורט להלן ובהתאם לדרישות המפורטות בת"י  

 הסביבה שלו ודרישות התכן. 

במפרט לעבודות סלילה וגישור תוך   02בפרק  02.01.03כמות הצמנט בבטון תקבע עפ"י הנחיות סעיף  

השונים ובעיקר אלמנטים הבאים במגע עם הקרקע בהתאם  התייחסות לתנאי הסביבה של הרכיבים 

 לדרגת הקורזיביות של הקרקע.

 

 אשפרה   02.04

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

 לעבודות סלילה וגישור של חב' נת"י ובכפיפות להנחיות המפורטות להלן: 

 white curing sheetsקיים תהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוג אשפרה של פני שטח אופ

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

ותימנע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על מניעת "סדיקה פלסטית" בפלטת המיסעה  

 לאחר גמר עבודה פני הבטון במשטח העליון. וזאת ע"י ביצוע החלקה  

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

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

Curing Compound .כלשהו 

 

 בטון רזה  02.05

ובכל המקומות שסומנו בתוכניות, תושם שכבת בטון   רצפות קירות, מתחת לקורות ראשי כלונסאות, 

ס"מ, אופקיות ו/או משופעות אשר תבוצע בהתאם למפלסים המתוארים   5רזה בעובי מינימלי של  

 בתוכניות. 
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  8במקרים בהם מיושמת שכבת בטון רזה ע"ג ארגזי הפרדה יש להתקין ביציקה רשת זיון מרותכת קוטר 

 ס"מ לפחות.  15/15מ"מ בצפיפות 

 

 פלדת זיון לבטונים  02.06

 כללי  02.06.1

. רשתות מרותכות  3חלק  4466)כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י  פלדת הזיון לבטונים

. בכל מקום בו נדרש במפורש ביצוע ריתוכים לפלדת הזיון  4חלק   4466יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י 

 . Wלרבות פלדת הזיון עבור כלונסאות תהיה הפלדה רתיכה סימון 

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

ככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח. אם יינתן אישור כזה,  

)דלות מימן( והריתוך יהיה לפי הנחיות   ASWE  7018יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון 

 הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(. (, ובכפיפות להנחיות המפקח. לאחר בצוע 1)חלק  466ת"י 

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כיסוי בטון לפי הפרטים והוראות התכניות ועל מיקום מדויק של  

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

וטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( מכופפים במידות  תמיכות לזיון עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים מ 

שיבטיחו מיקום נכון של הזיון, צורת הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את החוזק הדרוש  

 ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב.-לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע על 

 

 מוטות מקשרים –מוטות עיגון  02.06.2

המסומנים בתכניות ו/או במקומות בהם יורה המפקח יותקנו מוטות עיגון אשר משמשים  בכל המקומות  

 כמוטות מקשרים בין אלמנטי מבנה יצוקים )בטון קשוי( לאלמנטים חדשים.  

מוטות העיגון יהיו מפלדה מצולעת בקוטר ובאורך כמפורט בתכניות ויתאימו לכל הדרישות המפורטות  

 לעיל.    02.06.1בסעיף 

הקוצים יהיה באמצעות אפוקסי העבודה תבוצע בהתאם להוראות יצרן האפוקסי )לרבות הנחיות   עיגון

מ"מ עד   2  -לאופן הכנת החומר, הכנת שטחים ועיגון המוטות(. קוטר הקדח המשמש לעיגון יהיה גדול ב

 מ"מ מקוטר מוט הזיון.  3

אבן וכו' בלחץ אויר עד הבטחת  לפני ביצוע העיגון יש לנקות הקדח היטב מכל אבק או שרידים, שברי 

 שטח פנים נקי מאבק וקדח פנוי מכל חומר רופף. אין להשתמש במים לצורך הניקוי.  

 

 אביזרי עיגון )אינסרטים(  02.06.3

בכל המקומות בהם נדרש הדבר עפ"י פרטי התכניות יותקנו אביזרי עיגון )אינסרטים( המשמשים לצורך  

 ע השונים. בשלבי הביצו חיבור בין חלקי המבנה
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 התקנת אביזרי העיגון תהיה בהתאם להנחיות המתוארות בתוכניות ולפי הוראות היצרן.

 

 קירות תומכים   702.0 

קירות תומכים מבטון מזויין לרבות קירות נקיון המבוצעים כחלק מעבודות הפיתוח הנופי יבוצעו לפי  

 . החתכים הטיפוסיים המתוארים בתכניות

 ת המפורטות בתכניות, הנחיות המפקח והמפורט להלן: ביצוע הקירות עפ"י ההוראו 

ביסוס הקירות יבוצע בתוך הקרקע הטבעית ו/או בתוך החלפת קרקע בהתאם להנחיות בפרק   .א
להלן ולחתכים הטיפוסיים לעבודות העפר המתוארים בתכניות. לאחר חישוף הקרקע   51

ך תבוצע החלפת קרקע  למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור התשתיות ובמידת הצור
 בהתאם להנחיות המפקח/'יועץ הביסוס. 

יציקת יסודות הקיר תהיה ע"ג מצע בטון רזה בהתאם לפרטי התכניות. עובי היסוד, מידות שן   .ב
 תחתונה, מפלסי פני בטון, עיבוד פני הבטון והפסקות יציקה לפי המתואר בתכניות.  

יציקת הקירות תהיה עפ"י המתואר בתכניות לרבות שלבי העבודה, סדר היציקה ומיקום   .ג
מטר. חיבור קטעי הקירות   15תפרים. בכל מקרה לא יבוצעו קטעי קירות באורך הגדול מ 

בתחום התפר יהיה עפ"י פרטי התכניות והנחיות המפקח לרבות התקנת מוטות מייתדים, 
 יו"ב. סתימה אלסטומרית מילוי התפר וכ

 

 מדידה ותשלום – עבודות בטון מזוין יצוק באתר  02.08

 כללי  .10802.

כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, עפ"י אופני המדידה ותכולת המחירים  

 כמפורט להלן. בנוסף לאמור בפרק המוקדמות יהיה סדר העדיפות לתכולת המחירים ואופן המדידה : 

 סעיפי המפרט המיוחד.הנחיות  .1

 הנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.  .2

 הנחיות המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(.  .3

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. .א

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים  -בניגוד לאמור במפרט הכללי   .ב
 ין יציקות, כלול במחירי הבטון ולא נמדד בנפרד.ולהפרדה ב

נפח בליטות באלמנטי בטון כלשהם לרבות קורות בטון בחתך כלשהו המהוות כותרת   .ג
לקירות בטון, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט הרלבנטי. הבטון בבליטות משולם, 

 ות במידותיהן. אפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות ומשולמות בנפרד, וזאת ללא תל 

  30-במקום ב  50-ו/או ב  40- בכל מקום שנדרש בתכנון, תשולם תוספת עבור יציקת בטון ב .ד
 המצוין בכתב הכמויות. 

מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כולל מערכת הפיגומים לקורות   .ה
ולא ישולם  רוחב של נציבים אמצעים כלול במחירי היחידה של עבודות הבטון השונות  

הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או   בעבורם בנפרד.
 תמיכות זמניות, ביצועם, התקנתם, אחזקתם השוטפת, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.
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יסודות זמניים ו/או כל מערכת ביסוס אחרת הנדרשת למערכת הפיגומים כלולים אף הם 
 ים ולא ישולם בעבורם בנפרד. במחירי היחידה השונ 

ראש כלונס וכו'( לבין   מודגש בזאת שכל הרולקות במפגשים בין אלמנט אופקי )יסוד, .ו
 אלמנט אנכי )קיר, קיר תומך וכו'( יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטון. 

 

 פלדת זיון .08.202

יהיו לפי משקל )טון או ק"ג(, בהתאם להנחיות בסעיף    המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטונים

לעיל ולפי האמור במפרט הכללי. שומרי מרחק מסוג כלשהו, כלולים תמיד במחיר ולא נמדדים    02.06.1

בנפרד. תמיכות לזיון )"כסאות"( עשויים מוטות זיון מכופפים, לא ימדדו לתשלום. ומחירם כלול  

דרשים בתכניות, ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים  במחירי היחידה. ריתוכי זיון, אם נ

 היחידה.   ר, יהיו כלולים במחיבמעבדה מוסמכת ומאושרתלתשלום ומחירם, כולל מחיר בדיקתם 

מ' למוט, לא   15בכל מקרה שבפרויקט זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד )וכולל( 

זיון מחלק הנתון בתכניות   של חפיפות  מוטות באופן הנ"ל.תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש ב

   במסגרת הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות.  לתשלוםימדדו באורך כללי, 

מוטות זיון המשמשים כמוטות עיגון )מוטות מקשרים בין אלמנטי מבנה יצוקים )בטון קשוי( לאלמנטים  

בין מוטות מסוגים שונים, מחיר היחידה   חדשים( ימדדו לתשלום לפי משקל )טון או ק"ג(, ללא אבחנה

 כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים באספקת והתקנת מוטות העיגון לרבות האפוקסי. 

מוטות מייתדים המותקנים בתפרים בין חלקי מבנה שונים ימדדו לתשלום לפי יחידה. מחיר היחידה  

ד ומותן ביציקה לפי הפרטים  כולל את מוט הפלדה ושרוול פלדה בחתך כלשהו סגור בצידו האח

 בתכניות.

 

 בטון רזה .08.302

במפרט הכללי ימדד בטון רזה לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא הבחנה   02.01.15.01.01בניגוד לאמור בסעיף 

בין יציקות אופקיות ו/או משופעת, בין יציקות בשטחים גדולים ו/או קטנים וללא ציון והבחנה בעובי  

 שכבת מצע הבטון הרזה. 

 

 ראשי כלונסאות וקורות ראש כלונס 08.402.

ראשי כלונסאות וקורות ראש המבוצעות במפלס עליון של כלונסאות ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק(  

כקורות ראש כלונס ללא אבחנה בין אלמנטים במידות שונות ו/או מטיפוסים שונים לרבות ראשי  

 כלונסאות לחלקי מבנה, עמודי תאורה וכיו"ב. 
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902.0 OCS foundations 

Description of the work 

There are 3 basic types of foundation for the OCS: 

1. Piles foundations 

2. Plate foundations 

3. Wall foundations 

Piles foundation: 

1-3 piles with a diameter of 45 cm or 2 piles with a diameter of 60 cm. The number of piles 

and the direction depends on the forces applied on the foundation. Above the piles, there is a 

suitable reinforced concrete pile cap with 4 or 8 anchor bolts. 

 

Plate foundation: 

The plate thickness is 50 cm, the dimensions of the plate varies between 190/190-330/330 cm. 

From the plate a column of 80/80 or 86/86 is rising with 4 or 8 anchor bolts. 

 

Wall foundation: 

The wall depth is 300 cm (with a cover of 32 cm). The thickness is 80 or 86 cm, and the width 

varies between 100 and 350 cm. the upper part of this foundation is a column consisting the 

anchor bolts. 

Tis foundation is to be executed only in hard rock. 

 

The work process 

1. Exploratory excavation for existing utilities at the position of every foundation. 

2. If utilities are found at the same location – perform a survey. Based on the survey an 

updated design shall be prepared. 

3. Drill the piles at the exact position and with the exact height of reinforcement, or 

Excavate the pit for the plate or wall. 

4. Install the reinforcement for the piles or plate and wall lower part, and cast. 

5. Install the reinforcement and the anchoring bolts. 

6. Check the position of the anchoring bolts with a surveyer. 

7. Cast the upper part of the foundation. 
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Drawings that are part of the tender package 

General plans defining: the position of all the foundations and piles, the dimensions of the 

pile caps,  

Booklet with detailed design for the 3 types of foundations are part of the tender documents. 

In addition to the typical foundations, a design of the special foundations is also part of the 

tender package. The difference between the typical and the special foundations can be: 

The level of the foundation, the distance and position of the piles, the dimensions of the 

plate, the position of the anchoring relative to the center of the foundation, etc. 

Since the situation below earth level is in some degree unknown, after excavating the details 

of the foundations can change. 

 

Anchor bolts 

The grade of steel for the anchor bolts is to be no less than 6.8. 

The finish of the bolts: thermo diffusion galvanizing with a depth of at least 40 micron. 

The bolts shall be prepared as a cage with a lower ring and an upper plate with a hole at the 

center for the pipes. 

 

Tolerances 

Anchor bolts 

X/Y: ±10mm 

Z: -0/+20mm from reference level 

G (orientation): ±9° 

Piles 

X/Y: ±20mm 

Z:-20/+50mm from reference level 

Plates and walls 

X/Y: ±20mm 

Z:-20/+50mm from reference level 
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Quality Control and Acceptance form 

As part of the quality control process, the contractor will fill for every foundation a form as 

specified in the following document. 

 

Measurement and payment 

Foundation will be measured and paid as a complete unit including all works needed to be 

done such as exploratory excavations, excavation to foundation bottom, drilling and casting 

Micro-piles in diameter of 45 cm and B- 30 concrete (if needed according to foundation 

type), Lean concrete, Pile cap or foundation casting B-40, all reinforcement, installation of 

anchor bolts including plate for bolts location, sealing and refill with CLSM around the pile 

cap (or foundation). 
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 עבודות איטום  - 05רק פ

 איטום רצפות במגע עם קרקע  05.01

 מערכת אוורור גז ראדון באזור חדרים טכניים  .5.1.1

 הערה:  

של  ן דואתעשה בכפוף להוראות המפרט הכללי למניעת חדירת גז רן דוא הר לאוורור גז כל המערכת  

 והנחיות של יועץ אינסטלציה בפרויקט.   עיריית ירושלים

 ההנחיות שלהלן הינם כלליות:

 בד גאוטכני   .5.1.1.1

 ג"ר/מ"ר.  500  " או שו"ע במשקלמסוג "אורים יש להניח בד גאוטכני חפירהתחתית הב

 גז ראדון  לאוורורשכבת חצץ  .5.1.1.2

עובי  ס"מ.  2.5עד   1 ה עד האגרגט יהי הגז. גודל לאוורוריש לפזר שכבת חצץ   הגאוטכניעל גבי הבד 

 ס"מ.  20מילוי החצץ יהיה  

 צינור שרשורי   .5.1.1.3

- אחת לכל שטח של כ מחורר תונח לולאת צינור שרשורי אזור המטופלבתוך שכבת החצץ בהיקף ה 

ס"מ מהיקף הקירות   30- ויונח במרחק של כ  . הצינור השרשורי יהיה עטוף בבד גאוטכנימ"ר 185

 )ראה תוכנית מיקום הצינורות(.  .)כלפי פנים(

כל שתי קצוות צינור   לקליטת גז הראדון.  5"הצינור יהיה מסוג "וולטה קיז" או שו"ע בקוטר  

 "עולה" עד    4בקוטר " אטום P.V.C   קשיח  אוורוראחת לצינור " Tשרשורי יחוברו ביציאת "

 גג.   ס"מ מעל פני ה  135-גובה כ ל

 מעבר בין קורות תחתונות  .5.1.1.4

גז הראדון,   לאוורורקורה תחתונה על מנת להעביר את הצינור דרך במקומות בהם יש צורך לחדור 

ולחבר אליו משני צידיו את הצינור  קשיח   P.V.Cור יש להכניס לתוך הקורה חתיכה של צינ 

 השרשורי.  

   לסתום במסטיק ביטומני מסוגיש  ,במעבר דרך קורת הבטון ,סביב הצינור

 המסטיק יצור רולקה עבה סביב הצינור.   .או שו"ע" 18פזקרול "

במקומות בהם הקורה מבוצעת בצורת ווטה יעבור הצינור השרשורי מתחת לקורה באופן רציף  

 בתוך שכבת החצץ. 

 הגז  לאוורורשיח "עולה" ק P.V.C צינור .5.1.1.5

אינטש. יציאת האיוורור של הצינור העולה   4קוטר ב .P.V.C-מ הצינור הקשיח לפליטת הגז יהיה 

.  והקונסטרוקטור מיקומו הסופי יהיה בתאום עם האדריכל  .היה בתוך הקיר ההיקפי התת קרקעית
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ס"מ ובגובה   20 ויכוסה בכובע "סיני" בקוטר של  "מ מעל פני הגג ס 135קצה הצינור יהיה בגובה של  

 מניעת חדירה וקינון ציפורים. ס"מ מעל קצה הצינור ויכוסה ברשת ל  20של 

יש להקפיד על חיבור אטום בין חוליות הצינור ועל שלמותו. כל החיבורים בין חלקי הצינורות יהיו   

י הנחיות יועץ  לפ  ל והכ  - ע"י מופות, בנדים, חבקים וכד' ויסגרו בברגים לאטימה מושלמת

 אינסטלציה.  

לא לפגוע בשלמותו ולא    -"צינור לפינוי גז ראדון  על גבי הצינור העולה יש לציין באופן ברור ובולט:

 להתחבר אליו". 

מוך לנקודת היציאה יש להכין נקודת חשמל, על מנת לאפשר חיבור מפוח יניקה לצינור במידה  ס

 ויהיה צורך לשאוב דרך מערכת זו.  

 נקודת החשמל, סוג ועוצמת המפוח יקבעו בהתאם להנחיות היועצים המתאימים.   

של  ן דואתעשה בכפוף להוראות המפרט הכללי למניעת חדירת גז רן דוא הר לאוורור גז   כל המערכת

 עיריית ירושלים. 

 

 על גבי תחתית החפירה יש לבצע:

 תשתית בטון לקבלת האיטום .5.1.2

ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל. אין   5עם אגרגט שומשום בעובי  30-יציקת תשתית בטון ב

 פעמים ביום.  3פני השטח. יש לבצע אשפרת הבטון ע"י מים בלבד לאפשר בליטת אגרגטים על  

שעות לאחר סיום   48לפני תחילת עבודות האיטום יש להמתין לייבוש תשתית הבטון לפחות 

 האשפרה. 

יציקת הבטון תבוצע בכל השטח המיועד לקבלת האיטום כולל קטעים המיועדים לחיבור עם  

 מתוכננים ליציקה במרווח עבודה. מערכות האיטום של קירות, קורות וכד' ה

 

- וכד' תבוצע הנמכה כ  קיר דיפון כלונסאותשל קירות תת קרקעיים,   בחיבור למשטחי בטון אנכיים

 ס"מ לכל האורך של משטח האנכי.   40- ס"מ בתשתית הבטון. רוחב ההנמכה יהיה של כ 20

 

ס"מ   30  -ת הבטון כתמשך יציקת תשתי מעבר לקירות המבנה המתוכננים ליציקה במרווח עבודה

 לצורך הכנת תשתית לחיבור איטום הרצפה לאיטום הקיר בשלב מאוחר יותר. 

 

 הכנת השטח  .5.1.3

לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא:  

 צינורות החודרים את האיטום, הנמכות, פינות וכו'.  

 אין לאפשר מעבר צינורות ללא מרווח ביניהם המאפשר לבצע את מערכות האיטום המתוכננות. 
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 קשיח ואטום.  PVCמעברי כבלי חשמל  יבוצעו דרך שרוול 

יש לבצע קיר מיישר בחלקם התחתון של קירות הדיפון הסמוכים למשטח המיועד לקבלת האיטום.  

 לכל גובה קיר הדיפון. שכבה זו תבוצע ממפלס תחתית תשתית הבטון ברצפה 

יש לנקות את התשתית לקבלת האיטום מלכלוך, אבק, אבנים, שמן, חוטי ברזל וכו'. פני השטח  

 יבשים לחלוטין לקבלת האיטום. יהיו חלקים, יציבים, נקיים ו

 בכל המקומות בהם פני המשטח מחוספסים יתר על המידה )בליטות יותר  

חול,   2צמנט,  1מ"מ( יש להחליק את פני השטח באמצעות תערובת  10-מ"מ ושקעים יותר מ 5-מ

 .  1:2" או שו"ע מדולל במים ביחס SAPIR M-140מים ו"

 

 רולקה .5.1.4

ס"מ    5X5קיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות לאורך חיבורים בין שטחים אופ

 " או שו"ע. יש להמתין   620באמצעות תערובת "ספיר  

 שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום. 48-כ

" או שו"ע במידות  BORNER TEKלחילופין ניתן להשתמש ברולקה ביטומנית מתועשת מסוג "

5X5 על גבי " ס"מ. הרכבת הרולקה תבוצע בריתוךGS 474 .או שו"ע " 

 

 פריימר ביטומני  .5.1.5

  300" או שו"ע בכמות של GS 474 על גבי תשתית הבטון יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "

ג"ר/מ"ר. במקרה של יישום בריסוס יש לדלל את הפריימר בהתאם להוראות היצרן. יש להמתין  

 שעות לפני המשך העבודה.  3-כ  לייבוש הפריימר

 

 ביטומן חם .5.1.6

 " או שו"ע בכמות  105/25ביצוע שכבה של ביטומן חם מסוג "אלסטקס  

מעלות   190-180מ"מ ממוצא. חימום הביטומן יבוצע עד לטמפרטורה   2-מ"ר, בעובי כ\ק"ג 2-של כ

 ל.צלסיוס. לאחר יישום הביטומן החם פני השטח יהיו חלקים ללא בליטות או שקעים כל

 

 יריעת חיזוק  .5.1.7

לאורך חיבורים בין משטח האופקי למשטחי בטון אנכיים, מעל הרולקה, יש לרתך יריעת חיזוק  

 " או שו"ע על בסיס  5Mמסוג "פוליפז 

. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של החומר.  1430/3, מתאימה לדרישות ת"י  S.B.Sפולימר 

הצדדיות לאורך  החפיפות  נוע חריכת החומר.ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למ
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ס"מ, החפיפות לרוחב בשני הקצוות של היריעות הסמוכות   10- היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ.  20-יהיו לא פחות מ

 יריעה ביטומנית לאטימה  .5.1.8

,  S.B.Sעל בסיס פולימר  " או שו"עM5בכל שטח הרצפה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  

. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של החומר. ההלחמות  1430/3מתאימה לדרישות ת"י 

הצדדיות לאורך היריעות  החפיפות   וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

יהיו לא  ס"מ, החפיפות לרוחב בשני הקצוות של היריעות הסמוכות  10- הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ.  20-פחות מ 

 

 יריעת חיפוי  .5.1.9

" או שו"ע על בסיס פולימר  M5לאורך חיבור לשטחים אנכיים יש לרתך יריעת חיפוי מסוג "פוליפז 

S.B.S  ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של החומר. ההלחמות  1430/3, מתאימה לדרישות ת"י .

הצדדיות לאורך היריעות  החפיפות   וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

ס"מ, החפיפות לרוחב בשני הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא   10- הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ.  20-פחות מ 

 

ס"מ מעל פני רצפת הבטון   50-בחיבור לקירות הדיפון יעלה קצה יריעת החיפוי עד מפלס כ

 המתוכננת במגע עם קרקע. 

 

תעלה יריעה החיפוי עד תחתית רצפת הבטון   קירות תת קרקעיים  בחיבור לשטחים אנכיים של

 המתוכננת במגע עם קרקע. 

 

 איטום במעברי צינורות וכבלים .5.1.10

יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים מסוג    ובמעבר שרוולים עבור כבלי חשמל במעברי צינורות

"DALLMER DELBITלחיבור עם מערכת איטום בהלחמה.    " או שו"ע בעלי צווארון ביטומני

 הידוק הצווארון על גבי צינורות יבוצע ע"י חבק נירוסטה.

 

" או  LINKSEAL BSTבתוך השרוולים למעבר כבלים יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים מסוג "

 שו"ע. בחירת האביזר תהיה בהתאם לכמות הכבלים וקוטר השרוול דרכו עוברים הכבלים. 

 

נית מעבר לקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה ובאזורי חפיפה מערכת להגנה זמ .5.1.11
 בין שלבי ביצוע  
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ס"מ המיועדים לחפיפה, יש להניח על גבי האיטום לצורך הגנה זמנית,    30  -על גבי שכבת האיטום ב

ס"מ, לצורך פרוק וגילוי האיטום לחיבור עם האיטום שבקירות בשלב מאוחר   2לוח קלקר בעובי 

 יותר. 

 

 ת האיטום הגנ .5.1.12

 להגנת האיטום    30-על גבי שכבות האיטום יש לצקת שכבת בטון ב 

 ס"מ. תערובת הבטון תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. 5בעובי  

שכבת הבטון להגנה תכסה את שכבת האיטום באופן מושלם. בחלקי האיטום הבולטים מעבר  

 "מ. ס 3לרצפה עובי בטון הגנה יהיה  

 

 טיפול בהפסקות יציקה ברצפה .5.1.13

בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות ושרוולים החודרים את הרצפה יש להצמיד עצר מים מתנפח  

   ו"ע" או ש"ELASTO SWELL  מסוג

 מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על גבי  פריימר מתאים.   X 20 10במידות של 

 ס"מ.   10-כיסוי בטון המינימאלי מעל העצר יהיה של כ

 

 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה .5.2

 עצר מים מתנפח   .5.2.1

 PCעצר מים מתנפח מסוג "  פסבכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד 

ELASTOSWELL 10" או שו"ע במידות של  X 20    .מ"מ 

 " או שו"ע. PC LEAKMASTERעל גבי סרט הדבקה מסוג " יודבק העצר

 הקירות תוצמד רצועה סביב הצינור במרכז עובי היציקה.סביב צינורות החודרים את  

 

 הכנת השטח  .5.2.2

יש לנקות את שטח הקירות מאבק, לכלוך, אבנים וכדו'. לחתוך את כל הקוצים הלא  

 ס"מ   2קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  

רובת  יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים בתע

 " או שו"ע.  על השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום. 620"ספיר  
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" ומעליו ע"י מילוי בתערובת  KP3באמצעות פקק מתועש מסוג " יש לסתום את חורי הדווידגים

" או שו"ע. המילוי יבוצע מעל הפקק מצדו החיצוני של הקיר. עומק  620לשיקום בטון מסוג "ספיר  

 ס"מ. 2-מ המילוי יהיה לא פחות 

 

 רולקה .5.2.3

יש להצמיד רולקה ביטומנית מתועשת   המבנה הבולטתבהיקף הקירות בחיבור עם איטום רצפת 

 ס"מ על גבי יריעת האיטום הקיימת.  4X4" או שו"ע במידות של PAZ-ROLKAמסוג "

מ"מ כל אחת.   5בעובי  " או שו"ע5Mיריעות חיזוק וחיפו מסוג "פוליפז  מעל הרולקה יש להלחים

 ס"מ מעל הפסקת יציקה בין רצפה לקיר.  5-קצה יריעת החיפוי יעלה כ

 בחלקה האופקי יולחמו יריעות החיפוי והחיזוק באופן מלא ליריעה הבולטת מהיקף הרצפה. 

 

 פריימר .5.2.4

 ראשית, יש לבצע שכבת פריימר ל"רפידפלקס" או שו"ע.  

 יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר.  הפריימר

 בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד. 

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.  

 

 שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות.  

 י מזג האוויר. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנא

 יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו יהיה בצבע חום. 

 

 מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב הבא. 

 במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע שכבת פריימר נוספת. 

 

 שכבת איטום .5.2.5

על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "רפידפלקס" או שו"ע באמצעות אקדח  

 מ"מ.  5ריסוס דו ראשי, עד לקבלת עובי שכבה של 

 דקות.  5-לפני יישום החומר יש לערבב את האמולסיה הביטומנית כ

 ימים לפני ביצוע שכבות הגנה.  5- יש להמתין לייבוש שכבת האיטום כ
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יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של הקיר. זאת על מנת למנוע ביצוע התזה על הקיר  

 כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון. 

 

 יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים.  

יש לקחת בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה 

 הביטומנית.

 

 . שכבה יבשהמ"מ   5עובי כולל של שכבת האיטום יהיה 

 שעות.  24ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות  

ת באופן  יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה הביטומני

 ס"מ.   20רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

 

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת לחפיפה שנעשתה  

 בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל פגם.  

 

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של חומר האיטום  

 עד להשלמת השכבה.  מסוג "אלסטומיקס"  

 

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים החשופים באופן זמני   7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר. 

 

 יבוצע האיטום על גבי יריעת החיפוי שבוצעה בהיקף הקיר.   בחיבור עם רצפת המבנה  

 

העליון של הקיר לחפיפה עם שאר האיטומים על פי הפרטים  של הקירות יעלה לקצה   בחלק העליון

 כנדרש.

 

 בדיקת האיטום  .5.2.6

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח המיועד   -
לביצוע איטום. יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון  

מ"מ. כלומר על מנת   1ר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה ק"ג/מ"ר של החומ 1.75כי נדרש 
מ"ר חומר אטימה טרי. יש לוודא כי  \ק"ג   8.75נדרש  מ"מ 5לקבל שכבת האיטום היבשה בעובי  

 כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה. 
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קירת שכבת האיטום  בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות ד -
 והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה.  

 שעות לאחר ביצוע האיטום.  24 –בדיקת עובי האיטום תבוצע כ -

 מ"ר.  100מקומות במפלסים שונים לכל   5- הבדיקה תבוצע ב  -

הטכני. במידה ועובי הממוצע  עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט  -
 בדיקות נוספות.  5יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהנדרש על הקבלן לבצע שכבת איטום   -
 נוספת עד לקבלת העובי הנדרש.

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום.  -

 

 גנת האיטום ה .5.2.7

גר'/מ"ר. הדבקת הבד תבוצע בצורה   200על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גאוטכני במשקל  

נקודתית בעזרת מריחות נקודתיות של חומר איטום ביטומני "אלסטומיקס" או שו"ע, נקודה אחת  

בשכבת הבד  ס"מ. הדבקת קצה עליון של הבד תהיה בצורה רצופה. אין לאפשר קיפולים  50X50כל 

 לפני הרכבת יריעת הגנה. 

ס"מ.   15-מ"מ, בחפיפות של כ 1שטוחות להגנה בעובי   HDPEמעל הבד הגאוטכני הרכבת יריעות  

ס"מ, רק מעל קצה האיטום.    30-קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם דיסקיות כל כ

 ת להדבקה עצמית  באזור חפיפות תבוצע הדבקה נקודתית של רצועות יריעה בוטילי

 " או שו"ע. SCAPA TAPES 318מסוג "

 

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את חלקי היריעות  

" או  620הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי קיבוע בתערובת "ספיר 

 שו"ע. 

 מילוי חוזר   .5.2.8

 יר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.ביצוע מילוי חוזר מבוקר באופן זה

 

 

 מפרט עקרוני  – איטום מעברי צינורות בקירות תת קרקעיים  .5.3

לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות/קורות  תת קרקעיים   מפרט כללי ועקרוניסעיף זה מהווה 

 בפרויקט.  

המפרט מהווה הנחיות לסוגי צינורות ו/או כבלים שונים, יש להתאים את המפרט ספציפית לכל מעבר  

 צינור/ כבל באופן פרטני.  
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 דרך קדח או שרוול בודד בודד או צינור איטום מעבר כבל חשמל .5.3.1

או שרוול פלדה    CSDבמעבר של כבל בודד או צינור בודד יש להרכיב בזמן יציקת הקיר שרוול מסוג  

 מגולוון שהוכן לפני יציקת הקיר.

 במידה ומבוצע קדח דרך הבטון לאחר יציקתו, יבוצע הקדח על ידי מקדח יהלום בצורה מדויקת. 

 

 ס"מ. 10 –המרווח הנדרש בין מעברי הצינורות לא יפחת מ 

 

 " או שו"ע. PC ELASTOSWELLסביב השרוול יש ללפף עצר מים מתנפח מסוג "

בת השרוול יש לברר את כל הנתונים הנדרשים לגבי הכבל או הצינור העובר דרכו: סוג,  לפני הרכ

מידות, קטרים וכד' על מנת לבחור את אביזרי האטימה המתאימים ולפיכך לקבוע את מידות  

 השרוול דרכו יעבור הכבל או הצינור כפורט להלן: 

 

 : חלופה א' לאיטום

 מה מתועש מסוג  ע"י הרכבת אביזר אטיאיטום המעבר יבוצע 

"P-PIPE BASIC  הלבשת האביזר לתוך  . או הצינור העובר דרכו מתאים לקוטר הכבלה" או שו"ע

 בוצע בהתאם להוראות יצרן האביזר. השרוול או הקדח ת

 במהלך ביצוע עבודות האיטום בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי האביזר. 

 

 : חלופה ב' לאיטום

וט של ספוג  מרווח הנוצר בניהם מ יש לדחוס בול או לקדח  לאחר הכנסת הכבל או הצינור לשרו

 " או שו"ע.  EASY GUMולסתום במסטיק מסוג "  ס"מ יותר גדול מהרווח 1-בקוטר כ פוליאתילן

 אביזר אטימה  של הקיר יש להרכיב על גבי הצינור מצידו החיצוני 

. יש  האיטוםצווארון ביטומני לחיבור עם מערכת  " או שו"ע בעל DALLMER DELBITמסוג "

 על גבי דופן הבטון של הקיר המרוח בפריימר ביטומני.   הצווארוןלרתך את 

 את האביזר יש להדק לצינור בעזרת חבק נירוסטה.  

 

 . פרט זה יבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקירות

 

 איטום במעברי צינורות מבוטנים בקירות .5.3.2
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  10-להקפיד כי המרחק בין הצינורות יהיה לא פחות מבזמן הרכבת הצינורות לפני יציקת הקיר, יש  

 ס"מ.

 

לאחר פרוק התבניות יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים סביב הצינורות ולבצע שיקום בטון  

 " או שו"ע. 620באמצעות תערובת "ספיר  

 

לאחר ייבוש הבטון יש לבצע סביב הצינורות מריחות של חומר איטום ביטומני דו רכיבי  

מ"מ, בשתי שכבות תוך כדי יצירת רולקה ביטומנית עבה סביב כל   4או שו"ע בעובי   "אלסטומיקס"

 צינור וצינור בחיבור לקיר. 

 יש להמתין לייבוש האיטום לפי הוראות היצרן לפני המשך עבודות האיטום בשטח הקיר. 

במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר, יעלה האיטום החדש על גבי שכבות האיטום  

 צעו סביב הצינורות. שבו

 

 דרך כוורת מתכת )חלופה א'(  –איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל  .5.3.3

בשטח הקיר יש להכין פתח משותף במידות מתאימות למספר הצינורות ו/או הכבלים הנדרשים  

 למעבר. 

 

,  מתכת אל חלדלמעבר כבלים עשויה  רכיב בצדו החיצוני של הפתח כוורתלהלאחר יציקת הקיר יש  

עובי הפח לא יפחת  המיועדים לעבור דרכה.    כבלים או הצינורותשרוולים מרותכים כמספר ה בעלת

 ס"מ גדול יותר מגודל הפתח הנתון.  10 -מ"מ וגודל הכוות יהיה כ 4 –מ 

 מידות הכוורת יקבעו בהתאם לגודל הפתח הנדרש, למספר ומידות הכבלים האמורים לעבור דרכה.

 

 יצונית של הקיר יעשה באמצעות ברגי ג'מבו  קיבוע הכוורת על גבי הדופן הח

 ס"מ, על גבי מצע של מסטיק פוליאוריטן   20מ"מ כל   10קוטר 

 " או שו"ע.  "SAPIR" או שו"ע על גבי פריימר מסוג SAPIR THANE 230מסוג "

 

אין להעביר יותר מכבל אחד דרך כל שרוול. יש להקפיד על כך כי לאחר השחלת כל כבל לשרוול  

 ס"מ לפחות בכל ההיקף.  2שאר רווח בין השרוול לכבל של הנתון, יי

 

בקו החיבור בין הפלטקה לקיר הבטון, לפני יישום האיטום המתוכנן בכל שטח הקיר, יש לבצע  

רצועת איטום היקפית בין קצה היקף הכוורת לקיר הבטון. האיטום יבוצע באמצעות מריחה של  
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ס"מ   10ס"מ ) 20-מ"מ וברוחב כ 4ו שו"ע בעובי  חומר איטום ביטומני דו רכיבי "אלסטומיקס" א 

 ס"מ על גבי הקיר(.   10-על גבי הפח ו

 גר/מ"ר.   60ס"מ ובמשקל  20בין שכבות האיטום יש לשלב רשת "אינטרגלס" ברוחב 

 

 יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקיר.  

הקיר, תבוצע מערכת האיטום בחפיפה לרצועה הנ"ל  במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח 

 שבוצעה. 

 

במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל שטח הקיר, יכסה האיטום החדש את כל שטח הכוורת כולל  

 רצועת האיטום שבוצעה מסביבה. 

 

" או  NOFIRNOמסוג " לאחר השחלת הכבלים בכל שרוול של הכוורת יש לבצע מערכת איטום

 ל כל שרוול. המערכת מורכבת  בקצה החיצוני ש שו"ע

" למילוי החלל ומילוי חומר אטימה משחתי. יש לעבוד בהתאם  RESWATTמצינוריות גיבוי "

 להנחיות היצרן. 

 

 )חלופה ב'(   PVCדרך כוורת  –איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל  .5.3.4

מוכנה בתבנית הקיר לפני יציקת הקירות, לצורך מעבר כבלי החשמל    PVCבחלופה זו תורכב כוורת

 דרכה.

  

בחירת הכוורת תהיה בתאום עם יועץ חשמל בהתאם לכמות ומידות הכבלים האמורים לעבור  

 דרכה.

 

" או  NOFIRNOמסוג " לאחר השחלת הכבלים בכל שרוול של הכוורת יש לבצע מערכת איטום

 ל. המערכת מורכבת  בקצה החיצוני של כל שרוו שו"ע

" למילוי החלל ומילוי חומר אטימה משחתי. יש לעבוד בהתאם  RESWATTמצינוריות גיבוי "

 להנחיות היצרן. 

 

 סתימת קדח / שרוול שאינו בשימוש .5.3.5

, יש למלא את הקדח בבטון גראוט בלתי מתכווץ מסוג  במידה ובוצע קדח בבטון שאינו בשימוש

 כל עומק הקדח והחלקת פני הבטון.  " או שו"ע עד למילוי600"ספיר רוק 
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 מערכת האיטום תושלם על גבי המילוי הנ"ל עד לקלת שכבת איטום הומוגנית.  

, יש לסגור את הקדח בעזרת פקק  או אחר ביציקה שאינו בשימוש  PVCבמידה וקיים שרוול 

" או שו"ע מצידו הפנימי של הקיר. יש  BAILEY ENGLAND  13מתועש מסוג "פקק מכאני 

 אים את קוטר הפקק לקוטר השרוול הקיים. יש להדק את הפקק היטב לסתימת השרוול. להת

מצידו החיצוני של הקיר יש למלא את השרוול בבטון בלתי מתכווץ כמפורט לעיל. על גבי הבטון  

  10 -הנ"ל בזמן השלמת מערכת האיטום של הקיר יש להטביע רשת אינטרגלס במידות של כ

תון של השרוול. יש לוודא כי מריחות האיטום מכסות לחלוטין את  ס"מ גדול מהיקף הקוטר הנ 

 הרשת.

 

 איטום פנימי בשוחת ניקוז .5.4

 הכנת השטח   .5.4.1

כלוך, שומן וכו'. כמו כן יש לגרד את כל  ליש להכין את שטח הבור, ולדאוג שיהיה ללא אבק,  

 החומר הלא מודבק )כמו: חול(, לחתוך קוצים בעומק 

באמצעות  ולמלא את כל החורים עד להחלקת השטח   סגרגציהה  . יש לסתת את כיסי ס"מ 2

 " או שו"ע.620תערובת "ספיר  

 

יש ללטש את פני הבטון של הקירות עד להורדת כרום צמנט העליון וקבלת פני השטח 

 מ"מ.  0.5-מחוספסים בצורה עדינה לעומק כ

 

רות הבור. לשם כך יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות החודרים דרך קי

יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן הפנימי של קיר הבור, רצועה של מוט ספוג 

 ס"מ.  2X2-ילן במידות של כ תפוליא

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, אבק, חומרים  

 רופפים וכד'. 

 יטום. יש להרטיב את פני הבטון לפני יישום מערכת הא 

 

 רולקה .5.4.2

ס"מ    5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 

שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת   48-" או שו"ע. יש להמתין כ620באמצעות תערובת "ספיר  

 עבודות האיטום. 

 איטום  .5.4.3



25 

 

מסוג   הידראוליעל בסיס צמנט איטום  מערכתעל פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  

  מאושר. ו שו"ע" א 730ספירקוט "

מ"ר. יש \ק"ג 3מ"ר כל שכבה, סה"כ \ק"ג 1יישום המערכת יהיה בשלוש שכבות בכמות של 

להשתמש בחומר איטום בשני גוונים, לבן ואפור. וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של השטח  

 וון לבן. בשכבות האיטום המתוכננות. שכבת האיטום הראשונה תבוצע בג

מעל הסדקים ובמקומות בהם בוצע תיקון כיסי סגרגציה ופגמים אחרים בבטון יש לשלב בין  

 מ"ר. \גר 60שכבות האיטום רשת "אינטרגלס" או שו"ע מאושר במשקל 

 

 קירות ותקרה.   ,רצפה , האיטום יכלול את כל שטח פנים הבורות

 

 איטום מעברי צינורות  .5.4.4

  4.1סעיף לצינורות לצורך מילוי בחומר אטימה )ראה   יש למלא את החריצים שהוכנו מסביב

 באמצעות מסטיק פוליאוריטן   לעיל(,

 " או שו"ע. EP-W" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסוג "

" או  COEDICHTבמקרה של מעבר צינורות "גבריט" יש למלא את החריץ במסטיק מסוג "

 שו"ע. 

 לעיל.  3.1שבסעיף איטום מעבר צינור מצדם החיצוני של קירות הבור יבוצע לפי הנחיות 

 

 

 איטום קיר דיפון כלונסאות .5.5

 קורת ראש מעל לקיר הכלונסאות .5.5.1

על גבי קיר דיפון הכלונסאות, בקצה העליון,  תבוצע קורת בטון המקשרת מעל הכלונסאות  

 בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. 

בהתאם לתכנון הקונסטרוקטור, יציקת הקורה תהיה בתוספת ערב  מידות הקורה יהיו

 קריסטלי מסוג "פנטרון" או שו"ע. 

כמות התוסף, סוג התערובת וכד' יקבעו על ידי הקונסטרוקטור ובהתאם להנחיות ספק החומר 

 תוך כדי הקפדה על התנאים הדרושים.

 

 הכנת השטח  .5.5.2

, חומר לא מודבק היטב, לכלוך, יש לבצע שטיפה של הכלונסאות ולהסיר שאריות קרקע

 אבק וכד'.  
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לסתת את כיסי הסגרגציה עד במידה וקיימים אזורי סגרגציה בשטחי הכלונסאות, יש  

מסוג   באמצעות תערובת אזורים הללו  קבלת פני הבטון יציבים. יש למלא את כל ה

 " או שו"ע. 620"ספיר  

 

 

 קירות הדיפון.אין לתכנן ולבצע מעברי צינורות או כבלים דרך 

 אין לבצע חציבות בקיר הכלונסאות בלי תאום פרטים עם יועץ האיטום. 

 

 קיר יישור: 

 

על שטח הכלונסאות והקרקע בניהם תבוצע יציקה של קיר מיישר לקבלת האיטום.  

רשתות  הקונסטרוקטור עבור  היש להכין קוצים בהתאם להנחיות משטח הכלונסאות 

 לקיר מיישר. 

 תבוצע ע"י בטון מותז "שוטקריט" או בתבניות. היישור יציקת קיר 

 יש להכין קוצים לקשירת רשתות עבור קיר בטון פנימי היישור,  רלאחר גמר יציקת קי

. קוטר הקוצים, מרחק ביניהם ואופן  )קיר הציפוי( בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה

 הרכבתם יהיו בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור. 

 

ויוצאו קוצים מהכלונסאות לקשירת קיר הציפוי, יש להגן עליהם  בעזרת  במידה 

צינוריות פלסטיק. הגנה זו תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בהתזה, כהגנה זמנית, 

חלק של הקוצים  כדי לא ללכלך את הקוצים הקונסטרוקטיביים באיטום הביטומני. 

עטיפה על מנת להשאיר מקום  ס"מ הצמוד לדופן קיר הדיפון יהיה ללא  3-באורך כ

 לסגירת מערכת האיטום מסביב לקוצים.

 

מ"ר בו ישתמש   100 –לפני ביצוע האיטום, יבצע הקבלן הוכחת יכולת על שטח של כ 

 בחומרים ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה.  

מנוסה בעבודות איטום, ע"י  /חלקת ניסוי זו יכולה לשמש לצורך הסמכתו של קבלן חדש

היצרן )תחילת העבודה הסדירה של קבלן האיטום כפופה לקבלת הסמכה בכתב מיצרן 

 חומרי האיטום(.  

עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט ניתן לוותר על כך כאשר הקבלן מנוסה  

 מ"ר לפחות.   15,000בסוג עבודה זה, וביצע איטום עפ"י מפרט זה בהיקף של  
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יש להכין את שטח הכלונס האחרון עד לצידו החיצוני   בור לקיר יצוק במרווח עבודהבחי

ס"מ לביצוע החפיפה בין איטום קיר   30כך שתתקבל רצועה ברוחב מינימלי של 

 הכלונסאות לאיטום הקיר היצוק. 

 מותזאיטום  .5.5.3

 : פריימר

 

שכבה בעובי  ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני ב

 מינימלי ביותר. 

 בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד. 

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.  

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג  

 האוויר. 

יצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו יהיה  יש להדגיש, שבזמן ב 

 בצבע חום. 

 מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב הבא. 

במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע שכבת  

 פריימר נוספת. 

 

 :איטוםהשכבת 

 

הפריימר תבוצע שכבה של ביטומן מותז מסוג "רפידפלקס" או שו"ע עד  על גבי  

 מ"מ שכבה יבשה.   5לקבלת עובי שכבה של 

למנוע ביצוע התזה  ל מנתבחלק התחתון של הקיר. זאת עההתזה  יש להתחיל בביצוע  

 על הקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון. 

עוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי חומר הדרושה ל הכמות את יש להתיז 

 המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית. 

 

 שעות. 24יהיה לפחות  יה ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי 
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יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה  

  20תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של  הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, 

 ס"מ.

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת  

לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם 

 ללא כל פגם.  

 

ה בעזרת  ההתזה  הציפוי, יש לבצע רולקה עבמסביב לקוצים לקשירת רשתות קיר  

לבצע השלמת האיטום  הביטומנית. במידת הצורך לאחר הסרת הצינוריות להגנה, יש

באמצעות מריחות של חומר איטום ביטומני מסוג "אלסטומיקס" או  סביב הקוצים, 

 שו"ע. 

 

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים החשופים  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר. באופן זמני ע"י בד 

 

יבוצע האיטום בחפיפה ליריעה הביטומנית שבוצע בזמן איטום הרצפה  בחלקו התחתון

 ס"מ.  20-על גבי הקירות בחפיפה של כ 

 

יעלה האיטום עד קצה קירות הכלונס על גבי דופן הקורה המקשרת   בחלקו העליון

 היצוקה. 

 

יבוצע האיטום על גבי הכלונס האחרון  וח עבודה לקראת חיבור עם קיר בטון יצוק במרו

ס"מ, מעבר לנקודת הממשק עם הקיר היצוק לצורך  30-עד לקבלת רצועה ברוחב של כ

 חפיפה בין שלבי האיטום השונים. 

 ס"מ, כהגנה זמנית.  3על חלק זה של האיטום יש להגן בעזרת לוח קלקר בעובי  

 

 בדיקות האיטום .5.5.4

 בדיקת כמות החומר: 

 

תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח המיועד לביצוע  לפני 

ע בשטח זה. יש לקחת בחשבון כי  ו צייש לחשב את כמות החומר הנדרשת לב איטום.

מ"מ. יש   1של   לקבל עובי שכבת איטום יבשה ל מנתק"ג/מ"ר של החומר ע 1.75נדרש 

 תחילת העבודה. לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני 
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 בדיקת עובי שכבת האיטום: 

 

תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע  

 של הקליבר לפני השכבה.  

 שעות לאחר ביצוע האיטום.  24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ

 מ"ר.  100מקומות במפלסים שונים לכל   5- הבדיקה תבוצע ב 

איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה  הוצע של שכבת עובי ממ

 בדיקות נוספות.  5ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  

ם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן  א

 לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי הנדרש.

 ים בשכבת האיטום. אין לאשר חור 

 

 עצר מים מתנפח  .5.5.5

" או שו"ע  ELASTO SWELLבכל הפסקת יציקה יש להרכיב עצר מים מתנפח מסוג "

 מ"מ. הרכבת העצר תבוצע על גבי דבק מתאים.   20X10במידות  

 

 ס"מ. 20-אין להרכיב עצר כימי כאשר עובי קירות הבטון פחות מ

 

 פנימי  ציפוייציקת קיר  .5.5.6

בטון בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. הרכבת התבניות תבוצע ע"י  ציפוי יציקת קיר 

 תמיכה חד צדדית.  

לא יבוצעו קוצים לקיר הכלונסאות המיועדים לתפיסת התבניות, העלולים לפגוע  

 באיטום שבוצע בשטח קירות הדיפון. 

 

 אין לבצע את הקיר בשיטת בטון מותז. 

 

 השלמות האיטום ע"י הזרקות פוליאוריטן .5.5.7

במידה ולאחר יציקת הקיר הפנימי יתגלו חדירות מים דרך קירות המרתף יהיה צורך 

 MCלבצע השלמות האיטום באמצעות הזרקות חומר פוליאוריטן מתנפח מסוג "

INJECT 2133 FLEXאו שו"ע " . 
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ת, בצורה מבוקרת  הזרקת החומר תעשה דרך פיות מקומיות שיוחדרו לאזור הרטיבו 

 לאחר קבלת החלטת היועץ.

 

 השלמות האיטום בהזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המפקח ויועץ האיטום.

 

 

 ומדרגות עליה למפלס פיתוח 812.63איטום פני רצפת פיר אוורור במפלס  .5.6

 בטון שיפועים ברצפת פיר אוורור  .5.6.1

לכוון הנקזים. פני   1.5%בשיפוע לפחות  30-ב יש לצקת בטון על גבי רצפת הבטון של הפודסט 

 הבטון יהיו חלקי, נקיים ויציבים לקראת קבלת האיטום. 

 

 מערכת ניקוז   .5.6.2

תאפשר כניסה של האיטום  תשוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך ש

 ים סביבו.  לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מ

 

לקבלת  צווארון ביטומני  או שו"ע בעלי " DALLMER DELBITאביזרים לניקוז יהיו מסוג " 

האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס האיטום וממפלס  

 .  הגמר

 דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה. 

 

 הכנת השטח  .5.6.3

ס"מ   2-יש לסתת את כיסי הסגרגציה ולחתוך את כל הקוצים המולטים מעל פני הבטון לעומק כ

 בתוך הבטון. 

 " או שו"ע.620יש למלא את כל החורים באמצעות תערובת "ספיר  

 יש להמתין לייבוש התיקונים לפני המשך העבודה. 

 

ח מחוספסים בצורה עדינה )עד  יש ללטש את פני הבטון בכל שטח המדרגות עד קבלת פני השט

 מ"מ(, ללא כרום צמנט עליון.  0.5לעומק  

 יש לנקות את פני המשטח מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 

 

 איטום .5.6.4
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מ"מ    3" או שו"ע בשתי שכבות, בעובי כולל MB2Kיישום מערכת איטום פולימרית מסוג "

 שכבה יבשה. 

 

המדרגות ורצפת פיר האוורור ויעלה על גבי הקירות הסמוכים    האיטום יכלול את כל שטח פני

 ס"מ מפני הריצוף.   15-למדרגות עד לגובה של כ 

 גמר .5.6.5

 ביצוע גמר ריצוף בהדבקה בעזרת דבק קרמיקה או טיט כמתוכנן.

 

 

 איטום תקרת חדר מישרים במפלס פיתוח  .5.7

או  אזורי גינון, ריצוף אבן אזור מפלס הפיתוח סביב הבניין מעל למרתף: עיף זה מתייחס לכל שטח  ס

 כל שטח אחר חיצוני הנמצא מעל תקרת המרתף. 

 

   איטום מפלס הפיתוח יבוצע באופן המשכי ללא הפסקות ברצף האיטום.

 

 מערכת הניקוז תתואם עם יועץ האינסטלציה ויועץ הפיתוח.  

 

 שיפועים  .5.7.1

בשיפועים. שיפוע   20-יש לצקת בטון ב  אופקית קומות בהם התקרה הקונסטרוקטיבית במ

ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים   4. עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה 1.5%מינימאלי יהיה 

יום   21-בהליקופטר, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום. יש להמתין כ

 לייבוש שכבת השיפועים לפני תחילת עבודות האיטום.  

 

מתחת לבטון   F30ס"מ יש לבצע מילוי קלקר  15עובי שכבת השיפועים מעל  במקומות בהם

 שיפועים ע"מ להקטין את כמות הבטון ועומס על התקרה. 

 במקומות אלה יש להוסיף ברזל זיון לשכבת השיפועים בהתאם להנחיות של הקונסטרוקטור. 

הנמוכה ביותר כך  במקומות בהם הניקוז מתבצע בעזרת נקזים, מסגרת המרזב תמוקם בנקודה  

שיתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת  

 הצטברות מים סביבו.  
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כל  כך ש השיפועים יבוצעו באופן רציף כך שיתאפשר ביצוע האיטום בהמשכיות וללא הפסקות

מפלס הפיתוח, אזורי גינון, אדניות אזורי ריצוף וכד' ינוקזו לנקזים או תאי ניקוז בהתאם 

לתוכניות האינסטלציה. קווי הרכס של השיפועים יהיו באזורי המעקות, אבני השפה וכד'  

 התוחמים את אזורי הגינון.  

 

 מערכת ניקוז   .5.7.2

שיתאפשר כניסה של האיטום  שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך 

 לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו.  

 

או  או שו"ע בעלי מסגרת מוברגת  " HARMER," "DALLMER" אביזרים לניקוז יהיו מסוג  

לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס  שוליים  

דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות   הגמר.כבת האיטום ומש

 יועץ אינסטלציה.

  

 רולקות ו/או קיטומים  .5.7.3

בחיבור  . הרולקות ס"מ 2X2או קיטומים במידות  ס"מ X 5 5יש לבצע רולקות במידות של 

   .ו שו"ע" א620באמצעות תערובת "ספיר  שטחים אנכיים יבוצעו ל

בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון: קפיצה בין מפלסים, חיבור פינת   קיטומים יבוצע

 קיר החניון )תת קרקעי( לרצפת מפלס פיתוח וכד'.  

 

 הכנת השטח   .5.7.4

לפני תחילת עבודת האיטום יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים 

ודרים לאיטום, מרזבים או  שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות חיצוניים, צינורות הח 

צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'. צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך,  

 אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו'.  

 

הדלתות יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל שכבת האיטום   בספי

וניתן לקביעה בהתאם   היציאות שתנה בין מהכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת. גובה החגורה 

 לתוכניות האדריכל.

ח שטוח אל חלד או משקוף עיוור, כמתוכנן בפרטי יועץ אלומיניום, על  יש לקבע פ  לחגורת הבטון

מנת לקבל את האיטום בחפיפה. אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור  

הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה  הדלת. עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן 

 חלק בלתי נפרד ממנה. 
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 הקורה המקשרת מצידה החיצוני. יש לחשוף את  הדיפון בחיבור לקירות

 

 פריימר   .5.7.5

  300" או שו"ע בכמות של GS 474 על גבי תשתית הבטון יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "

ג"ר/מ"ר. במקרה של יישום בריסוס יש לדלל את הפריימר בהתאם להוראות היצרן. יש להמתין  

 שעות לפני המשך העבודה.  3-לייבוש הפריימר כ 

 

 ביטומן חם  .5.7.6

 " או שו"ע בכמות  105/25ביצוע שכבה של ביטומן חם מסוג "אלסטקס  

  190-180מ"מ ממוצא. חימום הביטומן יבוצע עד לטמפרטורה   2-מ"ר, בעובי כ\ק"ג 2-של כ

מעלות צלסיוס. לאחר יישום הביטומן החם פני השטח יהיו חלקים ללא בליטות או שקעים  

 כלל. 

 

 יריעת חיזוק  .5.7.7

. היריעה תהיה  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק לקראת שטחים אנכיים,

  15ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום  30של  וםברוחב מינימ 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.   15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו

 מ"מ.  5בעובי    S.B.Sבסיס   על "5Rפוליפז מסוג " יריעת החיזוק תהיה  

 

 ריעה ראשונה לאטימה  י .5.7.8

מ"מ.  5 בעובי  S.B.S על בסיס"   5Rפוליפז   הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " על כל השטח 

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת  

  10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות  ר. כדי למנוע חריכת החומ

העבודה   ס"מ.  20- הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ  ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי

 תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 

 

 יריעת חיפוי תחתונה  .5.7.9

יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי תחתונה.   על גבי הרולקות  לקראת שטחים אנכיים,

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על  

ס"מ מעל יריעת   3גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 

 החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. 
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 "מ. מ 5  עוביב  S.B.S על בסיס "  5Rפוליפז   "סוג יריעת החיפוי תהיה מ

 

 יה לאטימה  י יריעה שנ .5.7.10

  4 עוביב  S.B.Sאו שו"ע על בסיס "   4Rפוליפז   הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " על כל השטח 

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש  "מ. מ

הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות  החפיפות   ר.מבוקרת כדי למנוע חריכת החומ

  ס"מ. 20- ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-מ

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 

 

 יריעת חיפוי  עליונה  .5.7.11

חיפוי. היריעה  ה יש להלחים רצועה נוספת של יריעת  על גבי הרולקות  שטחים אנכיים,ל  בחיבור

תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי  

 ס"מ מעל יריעת החיזוק.   8 השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של

 "מ. מ 4  עוביב S.B.S על בסיס "  4Rפוליפז   "יריעת החיפוי תהיה 

 

 יה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.  יהיריעה השנ על 

 

שורשים יה לאטימה ליריעה ביטומנית נגד י באזורי הגינון, אדניות וכד' תוחלף היריעה השנ

 . S.B.S מ"מ על בסיס  4ו שו"ע בעובי  " אנגד שורשים 4  פוליפז   מסוג "

 

 , ספי הדלתות  קפיים, פתחי אוורורהית קירות המבנה, מעקובחיבור ל

"מ מעל פני  ס  15-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ  או כל שטח אנכי אחר

ס"מ.   20כל  M6מ"מ בעזרת ברגי דפיקה  30X5X7X1.5סרגל אלומיניום במידות   גמר סופי עם 

 מעל הסרגל יש לבצע סתימה 

או   "SAPIR" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230במסטיק פוליאוריטן מסוג " 

 שו"ע. 

 

העולה על גבי שטחים אנכיים של קירות ומעקות יש להרכיב רצועה של רשת   מעל קצה האיטום

או אחר המכסה את קצה האיטום. קצה העליון של הרשת   לולים לקבלת גמר טיח, אבן, גרנוליט

ברגים מגולוונים וקצה התחתון שלה ירד עד   יהיה מחובר בשטח הקיר מעל קצה האיטום ע"י

   לפני האיטום האופקי.
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חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב באופן אטום  י יבוצע ע" גמר האיטום סביב הנקזים 

ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור  

 שלוליות מים עומדים.  

  לאחר הרכבת הסבכה לנקז, יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני מסוגן, באזור הגינו 

 קז.י לנ ג"ר/מ"ר למניעת סתימה וכניסת המילוי הגננ  500במשקל "אורים" 

 איטום במעברי צינורות  

במעברי צינורות קשיחים בודדים דרך שכבות האיטום בתקרת המרתף יש להרכיב אביזרי  

" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לחיבור עם  DALLMER DELBITאטימה מתועשים מסוג "

 מערכת האיטום בהלחמה. 

 

 ס"מ.   50המרחק המינימאלי בין הצינורות יהיה 

 

 איטום במעברי כבלים  .5.7.12

 או פלדה מגולוון.    PVCמעבר כבלי חשמל, צנרת גז, מ.א., תקשורת וכד' יבוצע רק דרך שרוולים 

 

" או  DALLMER DELBITלהרכיב אביזר אטימה " במעבר שרוולים דרך שכבות האיטום יש 

שו"ע בעל צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. המרחק המינימאלי בין השרוולים יהיה  

 ס"מ.  50

 

 איטום במעבר הכבלים דרך השרוול יבוצע באמצעות אביזר מתועש 

".  NBR" " עם גומי טבעי מסוגP-PIPE BASIC - HSD SSG universal SL סיל דולמסוג "ג 

 יותאם לקוטר השרוול ולמספר ומידות הכבלים העוברים דרכו.   אטימההאביזר 

 

 בדיקת הצפה  .5.7.13

לאחר סיום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפה בכל השטח של תקרת המרתף בהתאם 

 .1חלק   1476להנחיות של ת"י 

חלקי המבנה במקרה  יש לדאוג כי במהלך הבדיקה לא יגרם שום נזק לאנשים, רכוש, ציוד או 

 של נזילות מים.

שעות או עד גילוי סימני חדירת מים הראשוניים בשטחים הנמצאים  72-הבדיקה תמשך כ

 מתחת או בצמוד לאזור הנבדק.
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במקרה ויתגלו חדירות מים או סימני רטיבות בזמן הבדיקה יש להפסיק את הבדיקה, להוציא  

הפגמים במערכת האיטום ולבצע בדיקת  את המים ולייבש את המשטח. יש לאתר ולתקן את  

 הצפה חוזרת. 

 

 בד גאוטכני   .5.7.14

ג"ר/מ"ר   300 במשקלאורים" או שו"ע " מסוג על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני

 .   ס"מ 10של  בחפיפות 

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת הבטון להגנה כך שיהיה רווי במים.

 

 ת האיטום הגנ .5.7.15

   :בשטחים האופקיים

ס"מ להגנת האיטום. תערובת הבטון תהיה   5עם אגרגט שומשום בעובי של  20-בטון ביש לצקת 

נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל  

 לאיטום.   לשני כוונים

 

 בשטחים האנכיים:

הרכבת יריעת ניקוז מסוג   ס"מ מעל לוחות הקלקר 3בעובי של   F30הדבקת לוחות קלקר 

"ISODRAIN 8 VLIES GEO .או שו"ע " 

 

 שכבת ניקוז   .5.7.16

 ביצוע שכבה מנקזת לפי הנחיות של אדריכל פיתוח. 

 

 גמר  .5.7.17

 ריצוף: ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכל פיתוח. 

 

 

 איטום קירות חיצוניים בשיטה קונבנציונאלית  .5.8

,  בשיטה רטובה בחיפוי אבן ו/או בלוקים יצוקים  החיצוניים בטוןסעיף זה כולל את שטח הקירות 

   וכד'. הצדדים  המעקות משני ,פתחים פנותכולל ד  וכד'  טיחבגמר 
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 הכנת השטח   .5.8.1

וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק, שאריות   יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות

  ס"מ 2י קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של יש לחתוך את כל הקוצים, חוט  .חומר לא מודבק וכד'

 " או שו"ע. 620מסוג "ספיר   באמצעות תערובת מוכנה אזורי סגרגציה וכד'  ,לסתום את כל החוריםו

 

 איטום צמנטי   .5.8.2

   -  בקירות בלוקי בטון

 

לי של  א. עובי מינימ" הרבצה צמנטית אטומה" של חברת א.צ שיווק או שו"עהאיטום יעשה ע"י 

 מ"מ.   8-כ  השכבה

 

   -בקירות, עמודים, או קורות מבטון   

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג  3על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  

 ק"ג/מ"ר.   3" או שו"ע בכמות כוללת E-730"ספירקוט 

 

" או  505לביצוע גמר טיח כנגד שכבת האיטום, תבוצע שכבת הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית  

 שו"ע ובהתאם להנחיות יצרן חומר האיטום.

 

בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, איטונג וכד' יש  

 להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס  

ס"מ מכל צד של קו החיבור.   5ס"מ והיא תוצמד  10 צועה יהיה ג"ר/מ"ר. רוחב הר 60 במשקל

 על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן.  

 

 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן .5.8.3

 לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן. 

 סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן  

 ו שו"ע על גבי פריימר מסוג  " אSAPIR THANE 230מסוג "

 " או שו"ע. SAPIR THANE-"פריימר ל

 

 חיבור למשקופי החלונות  .5.8.4

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.
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יש להצמידה לשטח הכללי של הקירות,  , E.P.D.Mיריעת  קיימתמשקופים העיוורים בבמידה ו

או שו"ע. המסטיק יחבר בצורה אטומה את  "  SILIRUBמסוג "לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק 

 לקיר האטום.    E.P.D.M – היריעת  

 

 SELF" יש להצמיד יריעת סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת 

ADHESIVE מסוג " על בסיס בוטילי 

 "SCAPA TAPES SC-318 "קירות וס"מ חפיפה לאיטום ה  10"מ )ס 20- או שו"ע ברוחב של כ -

 ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.   10

 

 האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה   הערה:

- " או שו"ע על גבי פריימר מסוג "פריימר לSAPIR THANE 230במסטיק פוליאוריטן מסוג " 

SAPIR THANE.ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום.   " או שו"ע 

 

 גמר .5.8.5

 ביצוע גמר תליית אבן או טיח כמתוכנן. 
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 1נ ס פ ח  

  

 אחריות הביצוע   .1

או   כללית שנים החל מתאריך קבלת העבודה  10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה, אחריות  

 זו תכלול:  

 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1

 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(.  .1.2

 האיטום. כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל   .1.3

ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות   אם

לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר  

ע"י המזמין. אחריות הקבלן תכלול הן את    מים מהודעה שניתנה לו בכתבי  7 ולא יאוחר מ 

 החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים. 

 

 לוח זמנים  

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים להשלמת  

עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של חומרים 

 יובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו. מ

 

 ביקורת על הביצוע  

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.   .1.4
בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או  

או  חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות 
 שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם.  

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

 ע"י גשם טבעי  

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.  

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.  
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 יבדק ע"י הצפה.  יכל אזור בו מבוצע עבודת איטום  .1.5

 ן התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.  על הקבלן להזמין את מכו .1.6

מספר הצפות במכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח ובהתאם למצב  .2
 בשטח.

  בא לידי ביטוי בתכניות אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן  .3
באחריות הקבלן לעצור את , וכדומה שטחפועל בו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

רק לאחר קבלת  כיצד לנהוג.  ו יועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  העבודה וליידע 
 הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו. 

יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה הוא  האיטום  קבלן  

יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו להבטחת 

 דרישה זו.  

ויקבל את אישורו   מטעם מזמין העבודה יבדק ע"י המפקחיכל שלב משלבי עבודות האיטום  .4
לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי   ודות האיטום.שלב הבא של עבבלפני שיתחיל 

 קבלת אישור המפקח על שלב קודם.  

את כל   )לספק ולאחסן באתר( לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח .5
 . איטוםביצוע עבודות  החומרים הנדרשים ל

 תחלת העבודה.  על ה מטעם מזמין העבודה  מהמפקח בכתב לקבל אישורעל קבלן האיטום  .6

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות  בענף הבניה   .7
ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה. לפני תחילת העבודה יש לבצע את כל  

ההכנות הנדרשות לכך לרבות: סולמות ופיגומים תיקנים, מטף כיבוי אש במקרה של עבודה עם  
 דליקים, רתמות, קווי חיים, ציוד הגנה אישי וכד'. חומרים

 כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו בכתב.

כל  על הקבלן לבצע את   בחללים הפנימייםבמקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות  .8
ת מבלי להפחית את אחריותו  האיטום, וזא  התאם להנחיות מתכנןהדרושים ב   האיטום תיקוני

  של הקבלן על מערכות האיטום.

 

 עבודות בתקופת החורף 

 באופן כללי יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם בתקופת החורף.  

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ  

 לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים בתכנון.  האיטום מבעוד מועד, על מנת

כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני המתנה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה צורך להתאים  

 את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים. 
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התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים  

 ד'.   לאוורור וכ

 

 עלות התוספות והתאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום.

 

 הערות כלליות  

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ   .8.1
 לפני תחילת העבודה.  האיטום

איטום ללא מתן  הקבלן   אתהזכות לא לאשר   ו/או למתכנן ישנה למזמיןאו  /ו  לפיקוח

 שהוא והנמקות. הסבר כל 

 אוטם מוסמךבתוקף, תעודת קבלן  קבלן רשום על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת

 .1752בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת  

עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור   .8.2
 להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר. 

. על מנהל העבודה לנהל עבור האתרבאופן קבע  מנהל עבודה כמו כן על הקבלן להעסיק 

 . לכל עבודות האיטום הנעשות באתר פרוגרמת בקרת איכות עצמית רישום ל

, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את  האיטום חובתו של קבלןמ .8.3
השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י  

 הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה.  

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות   .8.4
חייב להיות נוכח באתר בזמן   האיטום קבלןנציג  ם לא יתאפשר הדבר, לפגיעה. א

 ביצוע ההגנה.  

ל הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקינותו של ע .8.5
האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת השלב הרלוונטי, וינקוט בכל האמצעים 

מפקח. כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום, לפני  הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של ה
מסירת השלב הרלוונטי יתוקן לאלתר על ידי קבלן האיטום ועל חשבון האחראי על  

 הפגיעה. 

 לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של יועץ האיטום.

איכות  בסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר ה .8.6
 מטעמו והמפקח בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה, גמר או ריצוף.

 שלהלן.  2זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח 

ודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת למערכת האיטום המתוכננת.  מ .8.7
 כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק. 

 כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים: .8.8
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 מפרט טכני לאיטום  -
 3,2,1חלקים 1547, ות"י 1752/2,  1752/1, 1430/3ת"י   -
 במפרט כללי לעבודות בניה )ספר כחול(  05פרק  -
 הוראות היצרנים של חומרי האיטום  -

להנחיות שבמפרט הטכני  במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל 

 לאיטום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.

נלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע  הערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות  מ .8.9
מושלם של העבודה: לרבות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, איטום 

יבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע, כל מסביב למוצאים מפני הגג, ע 
יבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, ע עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, 

מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות  
יקוז אזורי גינון  להגנות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות לנ 

 נדרש במפרט הטכני לאיטום. כהכל   וכד'

מפרטי ביצוע של  לערכות האיטום המתוכננות, תבוצענה בהתאמה מלאה גם מ .8.10
 יצרני החומרים. 

 פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.   .8.11

 

 אופני מדידה  

 למצוין בכתב הכמויות:  אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם  

מדד  יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו ת בהת -    חידת קומפלטעבודות לפי י .8.12
 ביחידת קומפלט.  

 מדד במטר אורך.  יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת  -עבודות לינאריות  .8.13

מדד בפריסה כלומר  יבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו ת -עבודות שטח  .8.14
 תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום.  

 שיטות מדידה  

 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.  

להבטיח הכנת  על מנת  בהיקף מישרה מתאים מנהל העבודה שיועסק על ידי  קבלן האיטום יהיה 

ביצוע ההגנות על  יאשרם באותו יום ולפני כמו כן  פלו באיטום ודפי מדידות של השטחים שטו

 שטחי בטון. 

מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות, הגליפים והשטחים הנסתרים של האיטום תתבצע אך  

 . ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות

ן יהיה  עבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא נית המדידה של הדפי 

לא ייבדקו ולא ישולמו. האחריות לקיום נוהל המדידה   - לראות את השטח שכוסה בשכבת איטום 

 השוטף ) ברמה יום יומית( מוטלת על כתפי הקבלן. 
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נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום   במגע עם הקרקעאיטום רצפות  .8.15
איטומים משופעים  , תבולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטו 

 וכד'.  

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.   .8.16

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד   .8.17
פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי  

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'.  

ם גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים  איטו .8.18
 אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות הגגות וכד'. 

 מדד בנפרד במ"א.  יקיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים י  .8.19

של האיטום,   יחידהה כלול במחיר אינו  -ות, המטרות וכד'  בדיקת האיטום ע"י הצפ .8.20
 באחריות הקבלן הראשי. 

 נפרד במ"ק. ב מדדיי -  או מדה/ו  בטקלבטון ו/או שיפועים ב .8.21

 מדדו בנפרד במ"ר.  יי - בידודים תרמיים   .8.22

 מדדו בנפרד במ"ר.  יי  - הגנות איטום  .8.23

ימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי שטחים י -איטום רצפות חדרים רטובים  .8.24
 אנכיים, חפיפות וכד'.  

 מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה  יי -איטום קירות חדרים רטובים  .8.25
 מ'.   2של 

 

 –  ביחידת מדידה אחת לכל מאגר דדמיבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת  .8.26
 אלא אם צוין אחרת.

דד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים  מיי איטום הקירות החיצוניים   .8.27
 פתחים, מעקות משני צדם, חפיפות לשאר האיטומים וכד'.   דפנותצרים, רצועות, 

ידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ביצוע  י מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  .8.28
בי  לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כת

 הכמויות.  

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד   .8.29
 לשלמותה. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה. 

יתומחר   –או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום מכון התקנים מחיר ביקור  .8.30
 ת הקבלן הראשי. בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריו

יתומחר בנפרד ואינו כלול  –או גורם מוסמך אחר מכון התקנים  מחיר בדיקות המטרה  .8.31
 במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי. 

תוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב  ב המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים .8.32
 הכמויות.  
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איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע  במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי  .8.33
עבודה זו תימדד בנפרד, בכפוף   -עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים  

 למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר. 

 

 

 פיקוח עליון  –  2נ ס פ ח  

 מבוא .1

לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו בשטח   .1.1
 להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים. 

  עבודהה כל שלב משלבי בעת ביצוע עבודות האיטום באתר, יבדוק המפקח הצמוד באתר,  .1.2
 שלב הבא של עבודות האיטום. תחילת האת אישורו לפני  תןייו

  קודם.השלב האישור המפקח על את  בליקשלא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי  .1.3

שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות האיטום   .1.4
יהיו בהתאם לאזור בו מבוצע האיטום, גודל האזור שנאטם, שיטת עבודת האיטום, סוג  

 החומרים וכד'. 

תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה, לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות השטח,   .1.5
 ח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן. ואישורו של המפק

הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים   ת איטוםעבוד של לפני ביצוע כל שלב  .1.6
 , ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. ראוי לאחסנם במקוםאותו אזור,  לאיטום

 מראש. שעות  48באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות   .1.7

לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים כגון: סולמות,   .1.8
פיגומים, רתמות, תאורה, חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשרים בדיקת העבודות  
 בצורה בטיחותית ויסודית. יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני הגעת המתכנן לאתר.

לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם כל באחריות המפקח באתר   .1.9
 הגורמים הרלוונטיים. 

בכל ביקור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול )מפקח באתר(, נציג  .1.10
 קבלן ראשי ונציג קבלן האיטום.

במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות   .1.11
 באתר. 

באחריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום  .1.12
המתוכננים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך בדיקת  

 המצב הקיים על ידי המתכנן.

לקראת קבלת האיטום באלמנטים המיועדים לקבלת   גמר עבודות הכנת השטח .1.13
 האיטום כגון:  
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רזה ברצפות במגע עם קרקע, קירות בטון יצוקים במרווח עבודה, קירות דיפון,  בטון 

קורות ועמודי יסוד, רצפות וקירות בחדרים רטובים, תשתית לקבלת האיטום בגגות  

ומרפסות, קירות חיצוניים, שטחים פנימיים של בורות, מאגרים, בריכות או כל אלמנט  

 אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.

בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת   ך ביצוע עבודות האיטוםבמהל .1.14
האיטום ולפני ביצוע בדיקות הצפה, המטרה וכו', לפני כיסוי שכבות האיטום ע"י שכבות הגנה  

 וגמר. 

תערך בדיקת  במסגרת פיקוח עליוןבמידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות בשלבים,  .1.15
סוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי פיקוח עליון.  קטע ניסוי של כל אלמנט. כל קטע ני

באחריות המפקח באתר לבדוק את העבודות שיבוצעו בשלבים הבאים ולדווח למתכנן על  
 התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פיקוח צמוד. 

ליועץ  להודיע  או מי מטעמו   /המזמין ו  , באחריותו של לצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש .1.16
  2בסעיף מתואר סיום השלבים העיקריים של העבודות כתראה סבירה על מבעוד מועד, ובה

 שלהלן. 
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 על פי החלטת המפקח   –מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון 

 גמר עבודות הכנת השטח ברצפת מרתף לפני יישום איטום. .1.17

 עבודות איטום בכל השטח של רצפת מרתף.  במהלך .1.18

 בקירות דיפון ובקירות יצוקים במרווח עבודה גמר עבודות הכנת השטח  .1.19

 איטום קירות דיפון וקירות יצוקים במרווח עבודהבמהלך  .1.20

 גמר עבודות הכנת השטח בתקרת מרתף   .1.21

 איטום תקרת מרתף  במהלך  .1.22

 הכנת השטח ברצפה וקירות חדרים רטובים לדוגמא  .1.23

 איטום רצפת חדרים רטובים לדוגמא במהלך  .1.24

 הכנת השטח במרפסות לדוגמא .1.25

 איטום מרפסות לדוגמאלך במה .1.26

 הכנת השטח בגגות  .1.27

 איטום גגות במהלך  .1.28

 הכנת השטח בקירות חיצוניים .1.29

 איטום קירות חיצונייםבמהלך  .1.30
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 עבודות חשמל  – 08פרק 

 כללי   08.1

 

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

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

לטיב   התייחסות  כולל  ושצ"פים,  קרקעיים  תת  מעברים  צמתים,  כבישים, 

נית  החומרים והמלאכה, לרבות הוראות והנחיות לעמידה בדרישות המזמין "תוכ

 אב תחבורה ירושלים" ועיריית ירושלים. 

כן,   08.1.1 והתכניותכמו  הכמויות  כתב  זה,  עבודות    מפרט  לביצוע  מתייחסים  המצורפות 

תאורת חוץ,  ביצוע תשתיות תקשורת המתוכנן במסגרת פרויקט הכניסה לעיר. קבלן  

החשמל יהיה מאושר ע"י עירית ירושלים או בא כוחה , ובעל כל הסיווגים התאימים  

לסוג העבודה והיקפה, על פי הפרק הרלוונטי, ומאושר באופן מלא ברשם הקבלנים  

 גם יחד.   3-א 160, 3-א  270יווגים נדרשים כאמור ס

 

 

 עבודות תשתית תת קרקעית לתאורה ולתקשורת      

 עבודות חפירה ומילוי לצורך התקנת צנרת ותאי בקרה/שוחות  .א

 התקנת צנרת    .ב

 התקנת תאי מעבר/שוחות.  .ג

 אספקת הצינורות ותאי הבקרה. .ד

 

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של   08.1.2

לתקנים   כדלקמן,  הטכני  למפרט  לתוכניות,  בכפיפות  החשמל  מתקן 

למפרט הכללי הבינמשרדי    -  1954הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,   

ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי    08פרק    -העדכני ביותר  

אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני  מתקנים מסוג זה. לגבי  

 מדידה מיוחדים בהמשך.  

 

סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע   08.1.3

 שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה.  וכלכליטכני  

 

 מוטבע וברור.   תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת    08.1.4
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 טיב העבודה   08.1.5

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע  

חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע    -מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי  

אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תחייב את  

זאת, כך שיתאים לאמור. ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים  הקבלן לבצע  

וכל דבר הכתוב   נפרד מכתב הכמויות  ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי 

חשמל,   - במפרט   מתקני  לתקנות  בהתאם  העבודה  ביצוע  ייעשה  כן  הקבלן.  את  מחייב 

עיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על  להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור ל 

חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך  

 ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח. 

 

 הקבלן  צוות 08.1.6

 

הקבלן   מתחייב  כן  כמו  העבודה.  לביצוע  והצוות  הידע  ברשותו  שיש  בזה  מצהיר  הקבלן 

 בהתאם לדרישות כמפורט להלן:  להקצות כוח אדם לביצוע העבודה 

מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית   08.1.6.1

 חשמלאי בעל רישיון "הנדסאי".   -

של   08.1.6.2 צילום  המזמין  דרישת  לפי  למסור  הקבלן  על 

 רישיונות לביצוע עבודות חשמל של העובדים. 

במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי   08.1.6.3

 הקבלן ולדרוש החלפתו באחר. 

 

 העבודה: מרכיבי 08.1.7

 

לצורך   08.1.7.1 קיים  כביש  תעלות/פתיחת  חפירת  של  ביצוע 

 הנחת צנרת כמסומן בתוכניות.

ומוליכי   08.1.7.2 לתאורה  צנרת  והנחת  הובלה  אספקה, 

כבלים   והשחלת  בחפירה  מנחושת  אופקית  הארקה 

 בצינורות. 

שרוולי   08.1.7.3 והנחת  מעבר  תאי  והתקנת  הובלה  אספקה, 

 מעבר בחציות כבישים.

יסודות בטון/ 08.1.7.4 רגילים  ביצוע  קולנסים לעמודי תאורה 

 בגבהים כמפורט בתוכניות. 

תאורה   08.1.7.5 לעמודי  בטון/קולנסים  יסודות  וביצוע  תכנון 

 גבוהים בגבהים כמפורט בתוכניות. 

עמודי תאורה   08.1.7.6 של  בשלמות  והתקנה  הובלה  אספקה, 

זרועות,   כולל  בתוכניות,  המפורטים  בגבהים  רגילים 
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 על יסודות בטון. 

ורה במשך כל שלבי ביצוע  ביצוע הגנות על עמודי תא 08.1.7.7

להנחיות   בהתאם  זמני  הגנה  מעקה  ע"י  העבודה 

הפיקוח   בהצעת    –ודרישות  היחידה  במחירי  כלול 

 הקבלן. 

מגשי   08.1.7.8 בשלמות  והפעלה  התקנה  הובלה,  אספקה, 

הנלווים   האביזרים  כל  כולל  תאורה  פנסי  אבטחה, 

 להפעלה מושלמת. 

וחיבור של מערכת הארקה אופקית   08.1.7.9 אספקה התקנה 

 ודות הארקה. ואלקטר

בתוכניות   08.1.7.10 כמפורט  קיימים  תאורה  מתקני  פירוק 

ובתאום עם המועצה. לרבות ביצוע ניתוקים וחיבורים  

 בהתאם לתוכניות. 

 

אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזיות תאורה   08.1.7.11

הנחיות   ע"פ  לבקרה  קצה  יחידות  לרבות  חדשות, 

  . העירייהמחלקת המאור של  

 התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות.  08.1.7.12

בגשרים   08.1.7.13 ותשתיות  יסודות  הארקת  של מתקני  ביצוע 

בתוכניות   כמפורט  צנרת  מעברי  של  הכנות  לרבות 

לביצוע   מפורטות  תוכניות  הגשת  לרבות  המנחות 

 לאישור של המזמין והמתכנן. 

 

הביצוע   08.1.7.14 לשלבי  בהתאם  זמנית  תאורה  מתקני  ביצוע 

לרבות ביצוע שינויים, העתקות והתאמות ע"פ שלבי  

נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין  הביצוע. הקבלן  

מראש וכן לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של  

 המועצה האזורית תמר. 

 ביצוע תשתיות לתקשורת בהתאם למפרט תשתית.  08.1.7.15

טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת   08.1.7.16

תוספת   ללא  שיתגלו  הליקויים  כל  ותיקון  בודק, 

התאורה   הפעלת  ביקורת  העברת  ומסירתה  תשלום, 

 למזמין. 

 

 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:  08.1.8

 

והאישורים   08.1.8.1 התאומים  כל  את  לקבל  הקבלן  על 

הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל האישורים  
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בתכניות   במפרטים,  המכרז,  במסמכי  הנדרשים 

 וכיו"ב. 

לעבודות   08.1.8.2 חפירה,  לעבודות  מתייחסים  אלו  אישורים 

מיני   כל  של  והצבה  לעבודות  הקמה  וציוד,  מתקנים 

ציוד   אשור  בקרבתם,  או  ופועלים  קיימים  בכבישים 

 וחומרים, אישור לתכנון אספקה וכיו"ב. 

הרשויות   08.1.8.3 מכל  חפירה  אישורי  לקבל  הקבלן  על 

בזק,    : לפרויקט  הרלוונטיים  והגורמים  המוסמכות 

, ק.צ.צ.א., קמ"ד, רשות שדות התעופה,  HOTח"ח,  

תיקות, רכבת ישראל,  צה"ל )ח"א(, מקורות, רשות הע

מועצה   ישראל,  נתיבי  המקומית,  הרשות  המשטרה, 

 אזורית מטה בנימין, וכיו"ב לפני תחילת העבודה. 

מלא   08.1.8.4 תאום  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל על הקבלן לתאם  

בכל שלביה,   עם המפקח  וסידורי העבודה  ביצוע  את 

ה ובמיוחד לזו העלולה להפריע  ולקבל אישור לכל פעול 

 ולסכן את התנועה בכבישים.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל   08.1.8.5

במסגרת   כלולות  והרישיונות  התעודות  האישורים, 

החוזה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת  

 עבור הטיפול הזה.

הדרושים   08.1.8.6 ותאומים  אישורים  בהשגת  יטפל  הקבלן 

שת כך  ועד  הנ"ל,  הפרויקט  של  העבודה  ביצוע  קופת 

המופיעה   חוזית  ביצוע  תקופת  על  תעלה  לא  לסיומו 

למכרז"   "הצעה  ובטופס  הצעות"  "הזמנת  בטופס 

כל   לקבלן  תינתן  לא  המכרז/החוזה.  מסמכי  וביתר 

 תוספת זמן עבור הטיפול הזה.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל   08.1.8.7

והרישי התעודות  כלולות  האישורים,  הנ"ל,  ונות 

 בחוזה. 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות   08.1.8.8

הקבלן   שיגרום  נזק  כל  באתר.  קיימות  ועיליות 

לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י  

הכספיות   ההוצאות  בכל  וישא  חשבונו,  ועל  הקבלן 

 והמשפטיות הקשורות בנזק. 
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 אישור שלבי העבודה 08.1.9

העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של  כל שלב משלבי 

המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא  

יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או  

 בה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.  לעבודה במצ

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים באמצעות  

ע"י   -יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 

עד לקביעת המיקום הסופי   - ת המפקח לפי דרישו -מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  

של העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר  

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.    -קבלת אישור בכתב 

 

  ציוד ונתונים טכניים: אישור 08.1.10

 
אישור   את  מועד  ובעוד  מראש  לקבל  הקבלן  לספק  על  נדרש  הינו  אשר  לציוד  והמפקח  המתכנן 

ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים  

הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה  

ימים מיום חתימת החוזה    10ד תהיה תוך  העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישור הציו 

עוד לא   כל  יובא לאתר העבודה  ולא  יירכש  לא  ציוד  לפי המקדים.  צו התחלת עבודה,  או לקבלת 

יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמפקח. אין  

ה לטיב המוצר. הציוד שיאושר  אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלא 

בהתאם ידי    יהיה  על  המאושרים  ולדגם  לתוצרת  בהתאם  או  הכמויות,  ובכתב  במפרט  למפורט 

 לקבלת האישור. דוגמאות מפקח באתר  ההמזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד 

 
 ערך. - שווה –חלופה לציוד המוצע  08.1.11

 המוצר המוגדר כלשונו.  על הקבלן לספק את "שווה ערך ואיכותהכוונה היא תמיד ל"
 

 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר. 08.1.12.1

 

המוצעת   08.1.12.2 בחלופה  המזמין  לטובת  מסחרי  יתרון  יש  הקבלן  לדעת  אם 
ורמת   כספיות  והשוואה  טכניים  במסמכים  החלופה  הצעת  תלווה  לציוד, 

 .לסעיף בכמויות הנחה המוצעת
 
אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן   08.1.12.3

 לא תהיה זכות עוררין בנדון. 

 

 אחריות:  08.1.12

 
 . .במתקן שלישי צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה האחריות : ספק הסר למען

 החומרים , הציוד   , המוצרים של התקנה פעולתם ולכושר ולטיב העבודה לטיב אחראי יהיה הקבלן
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 . ידו על שסופקו מהם חלק וכל ,

 וביצוע חומרים , עבודה  , שרופות נורות זה ובכלל  פגום אביזר כל והחלפת תיקון משמעותה האחריות

 . סופי

 והמזמין  הפרויקט  מנהל י " ע  קבלתו , המתקן אישור  מיום החל להלן כמפורט תהיה  האחריות

 כמפורט  הפרויקט מנהל י" ע סופית מסירה פרוטוקול וחתימת

 

 . שנים 5 –לכבלי חשמל  08.1.13.1
 

 . שנים  LED - 10גופי תאורה מסוג  08.1.13.2
 

   .שנים 10 -דרייברים   08.1.13.3

 

וזרועות   08.1.13.4 תאורה  סימן    -  שנים  10  -עמודי  כל  יראה  לא  זו  בתקופה 
 לחלודה. 

 
   שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. –מרכזיות ולוחות חשמל   08.1.13.5

 

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר   08.1.13.6
והכול    -הוחלף, בחדש תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  

שעות בימי    48על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך   
 חול מיום מתן ההודעה.  

 
 שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות 08.1.13

 
 להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא: השלבים 

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר. 
 

 וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.  סימון תוואי החפירה 08.1.14.1
 

 . ולסימון כולו. אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה 08.1.14.2
 

 כתב הכמויות.  חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני וב 08.1.14.3
 

במקביל    Cu35, הנחת גיד הארקה   השחלת חוטי משיכה,  הנחת צנרת 08.1.14.4
 לצנרת בחפירה. 

 

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.   08.1.14.5
 

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.   08.1.14.6
 
 השחלת כבלים.   08.1.14.7
 
 אישור המפקח לביצוע.   08.1.14.8
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 סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה:  08.1.14

 
את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה  ע"י מודד מוסמך על הקבלן לסמן 

באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי מצע  

תיל חיצוני של קו  מ' מ 5החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר 

   מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.מ' מ   2.5 -ו עילי  בוה גתח  מחשמל 

 הנחיות, תקנים וסטנדרטים  

 

 תיאור העבודה   08.2

 מערכת תאורה   08.2.1

 

 

, פנסי  03.32מתוכננת החלפה של כל מערכת התאורה בתחום קטע   •

על פי המאופיין בכתבי   LEDהתאורה החדשים יהיו מסוג תאורת 

הכמויות או ש"ע , בסוף הקטע ובסוף כל קו נדרש להשחיל כבל המבודד  

בשני הקצוות שלו בתוך צינור לצורך אפשרות חיבור בין מרכזיות מחוץ  

 לתוואי הפרויקט. 

שכבתית קוברה בקוטר  -לתשתית התאורה מתוכננת צנרת שרשורית דו •

 ". 4בקוטר   PVCמ"מ. ולחציות הכביש מתוכננת צנרת  75

 

 

 תשתיות עבור חברת חשמל   08.2.2

 

עבודות התשתית עבור חברת חשמל תבוצע בהתאם לתוכניות המאושרות של  •

פי המפרט הבינמשרדי   ועל  להנחיות חברת חשמל  ובהתאם  חברת חשמל, 

 ועל פי המופיע בתוכניות . 08פרק 

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

 הנחת הצנרת, הכבילה וחיבורם.

תשתית • הנחת  ויזמין    בעת  חשמל  חברת  מול  יתאם  הקבלן  חשמל,  חברת 

 מפקח מטעמה שילווה את החפירה, הנחת הכבלים וסגירת התוואי. 

החפירה   • במחירי  כלולים  יהיו  חשמל  חברת  מול  התיאומים  עלויות  כל 

 והתשתיות. 

 חשמל מ"ג   •
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מכיל בתוכו העתקות של קווי מתח גבוה , ביצוע מופות חדשות ואף   03.32קטע  -

 ר לקווי חשמל קיימים תוך שמירה על קווים קיימים.חיבו

 

 

 חשמל מ"נ   •

מכיל בתוכו העתקת תשתיות חשמל מתח נמוך הכולל העתקת   03.32קטע  -

 חיבורים וחיבור צרכנים חדשים.

 

 

 תשתיות עבור חברת בזק   08.2.3

 

עבודות התשתית עבור חברת בזק תבוצע בהתאם לתוכניות המאושרות של   •

 ובהתאם להנחיות חברת בזק. חברת בזק, 

 .18העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק  •

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

 הנחת הצנרת, הכבילה וחיבורם.

ויזמין מפקח   • בזק  בזק, הקבלן יתאם מול חברת  בעת הנחת תשתית חברת 

 גירת התוואי. מטעמה שילווה את החפירה, הנחת הכבלים וס

החפירה   • במחירי  כלולים  יהיו  בזק  חברת  מול  התיאומים  עלויות  כל 

 והתשתיות. 

מכיל בתוכו העתקות של קווי בזק , ביצוע חיבורים חדשים ואף    03.32קטע   •

 חיבור לקווי בזק קיימים תוך שמירה על תשתית קיימת . 

 

 תשתיות עבור תקשורת עירונית   08.2.4

 

ריית ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות  יעבודות התשתית עבור ע •

 של עיריית ירושלים, ובהתאם להנחיות העירייה. 

 .18העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק  •

 כל עלויות התיאומים מול העירייה יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות.  •
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 תשתיות עבור רמזורים   08.2.5

 

עבודות התשתית עבור עיריית ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות   •

 של עיריית ירושלים, ובהתאם להנחיות העירייה ומנת"י.

 . 18העבודות על התשתית תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק  •

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

מטעם   • למפקח  לדאוג  תשתיות  יש  ביצוע  על  העבודות  בזמן  הפרויקט 

 הרמזורים

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

 איתו זמנים ומועדי כניסה לעבודה 

 

  

  

  

  

 ביצוע עבודות תשתית + מאור בדרכים   08.3

 מבוא  08.3.1

 

תאורת   • ועבודות  תשתית  עבודות  לביצוע  מתייחס  זה  לאורך  מפרט  רחובות 

 תוואי הרכבת הקלה בירושלים.

איכות,  -תנאים כלליים הכוללים: סיווגי הקבלן, איכות העבודה, ציוד שווה  •

המפרט   התוכניות,  התאמת  ורשויות,  גורמים  עם  תיאום  בעבודה,  בטיחות 

 וכתב הכמויות, בדיקות קבלה ואחריות הקבלן 

תת • וסימונ-תשתית  מדידות  השאר:  בין  ובכללה,  חפירות  קרקעית  ים, 

שירותים   עם  חשמל  צנרת  בהצטלבויות  בטיחות  מרווחי  שמירת  וחציבות, 

והנחת צנרת, אספקה והתקנת תאי בקרה,  -אחרים, עבודות פירוק, אספקה 

 אספקה, השחלה וחיבור כבילים, אספקה והנחת מוליכי הארקה 

הקבלן המבצע יהיה אחראי על התשתיות שביצע )צנרת, כבלים, יסודות( ועל   •

יידרש  אחז והקבלן  ובמידה  גם  למזמין  עד למסירת המערכת  קת התשתיות 

 להפעיל את המערכת או חלק ממנה בתקופת הביצוע. 
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גופי • והתקנת  דרישות  - אספקה  השאר:  בין  שבכללן,  הדלקה  וציוד  תאורה 

גופי התאורה מסוג   .תאורה, נורות, ציוד הדלקה ותקנים -כלליות לגבי גופי

פי הנדרש בנוהל הסמכה לספקים  -אורה  יהיו עלת -גופי תאורת כבישים, גופי

 תאורה בעירית ירושלים.-וגופי

עמודי • והתקנת  לגבי  -אספקה  כלליות  דרישות  השאר:  בין  שבכללן,  תאורה 

גופי התאורה מסוג גופי תאורת   .תאורה, נורות, ציוד הדלקה ותקנים -עמודי

תאורה  -וגופי פי הנדרש בנוהל הסמכה לספקים  -תאורה  יהיו על-כבישים, גופי

 בעירית ירושלים. 

יצור, עמידה   • בין השאר: דרישות  ולוחות חשמל שבכללן,  מרכזיות לתאורה 

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

 ובטיחותיות כנדרש 

ביצוע הארקות שבכללן, בין השאר: הארקות יסוד בעמודי תאורה ומרכזיות   •

והנחת ,תאורה הארקה    אספקה  אלקטרודות  אופקיים,  הארקה  מוליכי 

 .אנכיות, הארקות יסוד לגשרים, מעברים תת קרקעיים ולקירות בטון

 

 

 הנחיות כלליות  08.3.2

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

 

  

  

 שלב היתכנות ותחילת עבודה  08.3.3

 

 ,התוכניות ומסמכי החוזה את כל המידותעל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת   •

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

התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו  

 להודיע על כך מיד ובכתב למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב.

נדסיים שבוצעו ע"י צוות התכנון  המזמין יעביר לקבלן את כלל התיאומים הה •

היתרי   קבלת  לצורך  הפרויקט  תכנון  במהלך  והגופים  הרשויות  אותם  מול 

 חפירה והרישיונות המתאימים לביצוע העבודות המתוכננות. 

ענייני   • נושא  בכל  כאמור  ענייניים  וגופים  רשויות  עם  לתאום  אחראי  הקבלן 

 לפרויקט ובכלל :  
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המי - להשגת  קיימות  תשתיות  הנדרש  איתור  כך  לביצוע  דע  העבודה 

 שתימנע כל פגיעה בהן 

עבודות בקרבת תשתיות קיימות בזהירות הנדרשת למניעת כל  ביצוע   -

 פגיעה בהן [

פי הנדרש במסמכי ההסכם האחרים  -התחברות לתשתיות קיימות על -

 או בהתאם לצרכים נדרשים במהלך העבודה באתר. 

 ,בסמיכות לקווים קיימים של חשמלבכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן   •

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

שלמותם   על  קפדנית  שמירה  תוך  המרבית,  בזהירות  העבודות  תבוצענה 

 ותקינותם של קווים קיימים.

בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה/חציבה, עליו לוודא את מיקומן המדויק   •

תיות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות  של התש

הגישוש   חפירות  העבודות.  בביצוע  להתחיל  כך  אחר  ורק  וכיו"ב,  גישוש 

רשות/חברה   כל  מטעם  מיוחד  ומפקח  החשמל  מפקח  בנוכחות  תבוצענה 

 קרקעית הידועה באתר, כאמור לעיל. -האחראית על מערכת תשתית תת

פרק   • הבי  08.02ראה  ועבודה  במפרט  סימון  התוואי,  הכשרת  עבור  נמשרדי 

 הכנה.  

 

 שלב גמר העבודה ומסירתה למזמין   08.3.4

 הבינמשרדי.  08במפרט  08.01.10בנוסף לאמור בסעיף  

לאחר השלמת כל העבודות באתר והשלמת כל חיבורי החשמל, יזמין הקבלן   •

והמתקנים   המערכות  לכל  החשמל"  "חברת  של  כוללת  ביקורת  חשבונו  על 

ומעגל   חשמלי  חיבור  לכל  תבוצע  הביקורת  הפרויקט.  במסגרת  שהושלמו 

 בנפרד.   

עם חיבור מערכת/מתקן תאורה לרשת החשמל והשלמת העבודה, יקבע מנהל   •

ההפעלה  הפ המערכת/מתקן.  של  ניסיונית  להפעלה  מתאים  מועד  רויקט 

הניסיונית תבוצע בנוכחות הקבלן, מנהל הפרויקט, מפקח החשמל, המהנדס  

  המתכנן ונציגי העירייה.

של כל הליקויים שנמצאו, אם נמצאו, בכל אחד    הקבלן יפעל לתיקון מיידי  •

 משלבי המסירה והבדיקות למיניהם. 
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 תוכניות עדות ותיק מערכת/מתקן  08.3.5

 הבינמשרדי.   08במפרט   08.01.09+  08.01.08בנוסף לאמור בסעיפים  

לאורך כל שלבי ביצוע   MADE ASהקבלן נדרש להכין ולהגיש תוכניות עדות  •

בשלבי   כולל  מילוי  העבודות,  תשתיות,  הנחת  בורות,  תעלות/  חפירת  הכנה, 

כביש   מבנה  השלמת  ו/או  לקדמותו  המצב  החזרת  יסודות,  יציקת  חוזר, 

התאמה   חיבורים,  השחלה,  אופקיים,  קידוחים  חפירה,  החציה/  בנקודות 

 והגבהת שוחות/ בריכות/ תאים.

  5לאחר בדיקת המתקן והשלמת כל התיקונים, הקבלן יספק למנהל הפרויקט   •

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

פרטי   - הראשי,  פרטי הקבלן  שם הפרויקט, שם הרחוב, מספר הסכם, 

 קבלן החשמל, פרטי מנהל הפרויקט ופרטי מפקח החשמל.

 רשימת ציוד הכולל מפרט, דגם, ואחריות של כל הציוד במתקן.  -

 מפות ותוכניות מצביות.  -

 .AS-MADEתוכניות הנדסיות בחזקת   -

 דוחות טכניים ואישורים. -

 ספרות טכנית.  -

 יומני עבודה.  -

 

 תקופת בדק ואחריות   08.3.6

 הבינמשרדי.   08במפרט  08.01.11בנוסף לאמור בסעיפים  

תקופת האחריות של הקבלן על מערכת החשמל והתאורה בפרט תחל מהמועד   •

 שבו יוצא אישור למערכת/מתקן. 

הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות  בהעדר   •

 שונות לפי מרכיבי המערכת/מתקן כלהלן: 

 שנים.  6 -עמודים וזרועות לתאורה   -

 שנים.  3  - פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים -

 שנים. 10  –)אחריות על כל חלקי הגוף(  LEDגופי תאורה  -

 שנה.   1  -בגופי תאורה נל"ג   נורות  -
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 שנים. 5 – תאורה: משנקים, קבלים, נורות, מצתים-אביזרי -

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

 

 

 קרקעיות-תשתיות תת  08.3.7

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

הקבלן יפעיל מודד מוסמך שיבצע את כל עבודות המדידה והסימון הכרוכות   •

בהצבה נכונה )הן במיקום ובתוואי והן בגובה ובקביעת רומי הקרקע הקיימים  

 והסופיים( של כל הרכיבים, וככל שיידרש ע"י מנהל הפרויקט.  

כמו כן מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע המודד המוסמך של הקבלן   •

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

 הפרויקט ללא כל תשלום נוסף. 

ישולם   • ולא  היחידה  במחירי  כלול  יהיה  להלן  והמפורט  לעיל  האמור  ביצוע 

מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע יעמוד המודד המוסמך של   .בנפרד

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

יהיה   להלן  והמפורט  לעיל  האמור  כשביצוע  נוסף  תשלום  כל  ללא  הפרויקט 

 כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

ידי המודד המוסמך של הקבלן יעשה רק  -תאורה על-סימון המיקום של עמודי •

הבטיחות מעקות  מיקומי  בשטח  שיסומנו  תנועה,  -איי שפה,  -אבני ,לאחר 

 מדרכות וכבישים. 

מערכות   • של  פיתוח  עבודות  הדורש  העבודה,  אתר  של  המיוחד  אופיו  עקב 

אחרות, יתכן והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים,  

בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות התשתיות האחרות, וזאת ללא תוספת  

כך ו/או חפירות זהירות לגילוי  מחיר, גם אם יידרשו אביזרי חיבור לצנרת עקב  

 תשתיות אשר בוצעו בשלב קודם.

שבה   • קיימות,  לתשתיות  בצמוד  החפירה  תבוצע  בפרויקט  קטעים  במספר 

 .תבוצע עבודת חפירה זהירה , ללא תוספת מחיר

   בקרה-חפירה לתעלות ולשוחות/תאי •

ולשוחות/תאי - לתעלות  לתוכניות  -חפירות  בהתאם  תבוצענה  בקרה 

ולכל   אורכה  לכל  אחת  בבת  תחפר  תעלה  כל  בהן.  המוצגים  ולפרטים 

ומוליך   הצנרת  הנחת  לפני  וזאת  ליעדה,  ועד  ההזנה  מקור  בין  עומקה 

 הארקה.  
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מאפשרים   - לא  אשר  ביצוע  ושלבי  זמניים  תנועה  הסדרי  ובגלל  במידה 

אח בבת  החפירה  בתיאום  ביצוע  בחלקים  החפירה  את  לבצע  נתן  ת, 

 ובאישורו של המפקח. 

 ס"מ וברוחב עד  120חפירות התעלות לצנרת הכבילים תהיינה בעומק   -

הצינורות    60 כמות  ולפי  הכמויות  כתב  או  התוכניות  לפי  או  ס"מ 

ובתוספת   כולל    10המונחים  צד,  מכל  מתחת    10ס"מ  בקרקעית  ס"מ 

רוחב התעלה בתחתית    Invert Level לרום המתוכנן לתחתית הצינורות  

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

עומק התעלה לא יפחת ממטר מפני השטח הסופיים, למעט במצב של   -

 כאמור.  CLSMשימוש    ב

לשוחות/תאי - בתכנון  -חפירה  הקבוע  לעומק  בהתאמה  תבוצע  בקרה 

תחת של  המפלסים  ולפי  לתוכניות  הנכנסים  בהתאם  הצינורות  יות 

 והיוצאים, כולל הנדרש. 

 חציות דרכים   •

חפירה הכוללת פתיחה של מיסעת כביש קיים מאספלט או מבטון תותר   -

תנאי   לפי  לתוכניות,  בהתאם  הפרויקט,  מנהל  של  מיוחד  באישור  רק 

עבודות   במסגרת  חדש,  )בכביש  באתר  האחרות  והתשתיות  הקרקע 

 ביצוע הסלילה(.פיתוח, תותר חפירה גם לפי שלבי 

במידה ולא ינתן אישור לפתיחת המיסעה ו/או נדרש בתוכניות, חציית   -

אופקי קידוח  באמצעות  ככלל  תבוצע  )כביש(  קיימת  כזה   .דרך  קידוח 

יבוצע בכל שיטת קידוח מאושרת, בכל עומק שיידרש ללא תוספת מחיר  

 לעומק.  

מויות  עומק החפירה ורוחב פתיחת הכביש יהיו כפי שמפורט בכתב הכ -

ס"מ    60 ס"מ וברוחב עד  120או לפי התוכניות, אחרת תהיינה בעומק  

 ס"מ מכל צד. 10ולפי כמות הצינורות המונחים ובתוספת 

תת - לתשתיות  הנדרשות  העבודות  כל  תבוצענה  חדש  כביש  -בחציית 

ולביצוע  ק לתאום  האחריות  למיניהן.  הסלילה  עבודות  לפני  רקעיות 

תוכרנה תביעות כלשהן מצד הקבלן אם  כנדרש היא כולה של הקבלן ולא  

 .לא יעשה כן

בכל צינורות המעבר המותקנים בחציית כבישים יושחלו חבלים שזורים   -

בקוטר   מתאים  פלסטי  של  8מחומר  להשחלה/משיכה  שישמשו  מ"מ 

 .הכבילים הייעודיים

 אחריות הקבלן  •

אין בביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה כדי לפתור את הקבלן מאחריותו  

חינת חוק והוא יהיה הנושא הבלבדי באחריות המלאה ליציבות החפירה  מב

 ולבטיחות עבודות העפר והיסודות. 

עומקי חפירה חריגים המתוכננים בסמוך ו/או בתוואי כבישים הקיימים   -
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עבור ביצוע תשתיות החשמל והתאורה, כולל הקפדה על מרווחי פעילות  

בטיחות   ומטעמי  קיימת  רכבים  זמני/  מתנועת  דיפון  )תימוך/  בעבודה 

 מדרגות בחפירה, סימון ושילוט מתאים, מעקות הגנה ובטיחות ועוד( 

 

 מילוי חפירה  •

המפורטות   - להוראות  בהתאם  תבוצע  כבישים  וחציית  חפירה  מילוי 

 הבינמשרדי.   08במפרט   08.02.04בסעיף 

 

מערכות  עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה, הדורש עבודות פיתוח של   -

בקטעים   הנחוצות  העבודות  את  לבצע  יידרש  והקבלן  ייתכן   , אחרות 

  , האחרות  התשתית  עבודות  של  ההתדקמות  לקצב  בהתאם  מוגבלים, 

 וזאת ללא תוספת מחיר . 

 

 

ס"מ מהודקות    20המילוי החוזר מעל הצנרת יעשה ממצע סוג א' בגובה   -

ב מלאה  החלפת    98%-בבקרה  תבוצע  כבישים  בחציות  ל  ,  –החומר 

CLSM    חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי ,

 בלבד.

 

יידרשו קטעי עבודה שיבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה   -

 , כל זאת ללא כל תוספת מחיר.

 מדידת מצב קיים )חפירה/חציה(  •

נדרש למצע מדידת מצב קיים לאחר ביצוע החפירה והנחת התשתיות   -

אישור המפקח לכיסוי התעלה, לשם תיעוד העבודות שבוצעו,    עוד לפני 

 טרם כיסויים. 

 מפגש בין תשתיות עבור מערכות שונות  08.3.8

 

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

בהצטלבות צנרת חשמל עם תשתית של שרות אחר ו/או בהתקרבות לתשתית   •

- המרחקים בין התשתיות השונות בהתאם לתוכניות תאום כזו יש לשמור על  

החשמל   לחוק  בהתאם  ו/או  הכביש  מתכנן  של  לביצוע  מפורטות  מערכות 

 ותקנותיו. 

 בהעדר הוראות אחרות יישמרו הכללים הבאים:

חשמל לבין מערכת תשתית אחרת כגון טלפון,  - בכל הצטלבות בין כבילי -

ותקנו קווי החשמל מתחת  טלוויזיה או מים, ו/או התקרבות ביניהם, י
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 .למערכת האחרת

ו/או התקרבות   - נמוך,  לבין כבילי מתח  בין כביל חשמל  בכל הצטלבות 

 .ס"מ לפחות בין הקווים20יישמר מרווח של    ,ביניהם

בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין צינור מים או ביוב או ניקוז יישמר   -

 .ס"מ לפחות בין הקווים50מרווח של 

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

ס"מ לפחות  30כבילי טלוויזיה, ו/או התקרבות ביניהם, יישמר מרווח של  

 בין הקווים.

על  • יידרש  התשתית  -אם  שייכת  לה  הרשות/חברה  ו/או  הפרויקט  מנהל  ידי 

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

  .י הוראותיהם והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספיתלפ

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

  .מסיבה כלשהי, חייב הקבלן לקבל הנחיה ואישור ממנהל הפרויקט

מעל מכשול )מעביר מים, צנרת "מקורות", צנרת נפט, כבילי    במעבר כבילים •

 "בזק" וכו'(. 

 ביצוע ע"פ פרטים 

 

 קרקעית -כבלים בצנרת תת   08.3.9

 

 הבינמשרדי.   08במפרט  08.05בנוסף לאמור בפרק 

מתוצרת מאושרת ע"י    XLPEמנחושת מסוג  כל כבלי החשמל בפרויקט יהיו   •

 . 579מכון התקנים ונושאי תו תקן לפי ת"י 

 

 הארקות   08.3.10

 

 הבינמשרדי.   08במפרט  08.05בנוסף לאמור בפרק 

קו   • כל  בסוף  וכן  למאור  במרכזייה  תבוצענה  אנכיות  הארקה  אלקטרודות 

 . 1742האלקטרודות תעמודנה בת"י    . תאורה וכן ליד כל עמוד

בחתך   • ושזורה  גלויה  מנחושת  בחפירה בקרקע  35מוליך הארקה  יונח  ממ"ר 

ולמרכזייה   כאלקטרודת הארקה אופקית, לרבות השחלתו לעמודי התאורה 

למאור דרך צנרת מעבר לכבילים וחיבורו בתוך העמודים ובמרכזייה למאור  

לחיצה תקניים. מהדקי הארקה  - כביל ושרוולי-לפס הארקות באמצעות נעלי

   316בדרישות ת"י .  יעמדו
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תבוצע   • בקרקע,  הארקה  מוליכי  של  התפצלות  נדרשת  בהם  במקומות 

כימי   ,ההתפצלות )ריתוך  קדוולד  חיבורי  בשיטת  החשמל,  – באישור מפקח 

(CADWELD   חיבורי מחיר  שיתוך.  בתנאי  עמיד  מולקולרי  קשר  היוצרים 

בנפרד    כלולים במחירי מוליך הארקה ולא ישולם עבורם ,קדוולד, אם יידרשו

   .אלא אם נרשם אחרת במסמכי ההסכם האחרים

בקרה, ביסודות המרכזיות למאור או  -ובשוחות/תאיP.V.C .-בצנרת המעבר מ •

בצנרת במעבר מעל מכשול יושחל מוליך ההארקה הגלוי בתוך צינור מריכף  

 מ"מ 29בקוטר 

לעמודי • בטון  בתוך  -ביסודות  והשזור  הגלוי  ההארקה  מוליך  יושחל  תאורה 

 .מ"מ שיוכן מראש ביציקת הבטון של יסודות אלה29צינור מריכף בקוטר 

 

 

 פירוק מתקן תאורה קיים   08.3.11

 

בשלב  -מערכות/מתקני  • יפורקו  לפרקם  שנדרש  לסוגיהם  קיימים  תאורה 

לביצוע רכיבים ענייניים של  ההכנות לעבודות תשתית רק אם הם מפריעים  

 הכביש בעבודה וזאת על פי הוראות בכתב של מנהל הפרויקט. 

 /תאורה קיימים לפני שהותקנו והופעלו מערכות- אין לפרק מערכות/מתקני  •

תאורה זמניים חלופיים. כל פירוק  - תאורה קבועים או מערכות/מתקני-מתקני

ם טעון אישור בכתב  של מערכת/מתקן קבועים או זמניים כאמור או חלק מה 

 של מנהל הפרויקט. 

 ככלל כוללות עבודות הפירוק בהתאם לסוג המערכת/מתקן המפורקים:   •

 פירוק מכני  -

הזנה, כך שלא ייוותר מוליך או  -פירוק חשמלי מלא, לרבות שליפת כבילי -

חיבור או אביזר או חלק חשמלי או מכני אחר של המתקן המפורק או  

 ח חי.הקשור אליו, ומחובר למקור מת

 החזרת פני השטח לקדמותם  -

 פינוי הציוד המפורק למקום שיורה מנהל הפרויקט  -

 פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר  -

ישנים,   • תאורה  עמודי  ישנות,  מרכזיות  כולל  בשימוש,  לא  ציוד  של  הפירוק 

מעמודי   או  ישנים  תאורה  מעמודי  או  ממרכזיות  חיבורים  חשמל,  תשתיות 
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באישור מראש של מנה"פ ולאחר תאום מראש  תאורה זמנית חדשים, יבוצעו  

 עם הבעלים של הציוד. באחריות הקבלן לבצע תאומים אלה בזמן ומראש. 

צרכן   • חיבורי  ישנה,  רשת  חשמל  עמודי  יסודות  ישנים,  חשמל  עמודי  פירוק 

הקבלן   בתחום הפרויקט, באחריות  בשימוש  פילרים מבטון שלא  מבוטלים, 

הפסולת את  ולסלק  לפרק  חשבונו  של    ועל  המזנים  לוחות  במסגרת  וזאת 

 הפרויקט. 

  

 גופי תאורה  08.3.12

 

 הבינמשרדי.   08במפרט  08.09בנוסף לאמור בפרק 

ידי הקבלן יהיו רק  -כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על  •

בעיריית   מיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים המאושרים לשימוש 

תקן ישראלי, שעברו הליך להסמכת יצרנים/ספקים  ירושלים הנושאים תווי  

 תאורה בהתאם לנוהל הענייני של העירייה. -וגופי

ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף    20גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י    •

  .ידי מכון התקנים הישראלי-אישור בדיקת מנה על 

ה לדרישות  גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי או בעלי אישור התאמ •

גופי   20ת"י   של  משלוח  לכל  דהיינו  מנה,  בדיקת  פי  על  יצורף  -וזאת  תאורה 

 ידי מכון התקנים הישראלי.  -אישור בדיקת מנה על 

ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות  -כל הציוד והאביזרים שיסופקו על •

 תאורה וחישובי תאורה. 

גופים מאושרי • יהיו  ם בעיריית ירושלים,  גופי תאורה אשר יסופקו בפרויקט 

תאורה.  חישובי  תוכניות  לפי  הנדרשת  ההארה  רמת  את   ומספקים 

גוף התאורה יהיה לפי המופיע בכתבי הכמויות ובתוכניות או שווה ערך מאושר  

 כאשר מאפייני הגוף הם כלהלן : 

בתנור   צבוע  אלומיניום  מיציקת  המזמין,    AKZO-150בגוון    -עשוי  בחירת  ולפי 

לומן )לפי כתב הכמויות(     ----לדים )לפי כתב הכמויות(  תפוקת אור    ----מערכת של  

וואט )לפי כתב הכמויות(  גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות    ----הספק כולל של  

,IP-66    טרמי עמידהבהלם  מחוסמת  זכוכית  עם  אור  דרייבר    IK08.מפזר  מערכת 

ל התואמת  בעל  אינטגרלית  תקין.  לקבלת  4 תפעול  שונות  פוטומטריות  עקומות  

עקומה  לפי  התכנון  בביצוע   אופטימיזציה 

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

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

 .דדאו שווה ערך mA 700הפעלה בדרייברים שונים בעלי זרמי  אפשר ות
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כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, מערכת הבקרה, אביזרי גמר וכו'   •

הכמויות.    - וכתב  למפרט  בהשלמות  ותוצרת  לדגם  בהתאם  ויותקן  יסופק 

בתנאי שאושר ע"י מנהל הפרויקט,    -זכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שוה ערך  

מנת להסיר ספק, ציוד שו"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות:    על

חשמליות מכניות, פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים, מיצרן  

 מוכר בעל שרות שוטף ואמין. 

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

 נהל הפרויקט.  תשמר למ  -ציוד מהתוצרת המצוינת(  

בזמן הצגת ציוד שו"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד שו"ע יחד עם הציוד  

 שהופיע בתוכניות או בכ"כ במידה ולא לא יאושר שו"ע.  

 קביעתו של מנהל הפרויקט תהיה סופית וללא עוררין.  

 

 , קביעת שווה ערך יקבע לפי האיפיונים הבאים:  עבור גופי תאורה

 איפיון צורני   .א

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

 חיצוני, מידות וכו'.  

 איפיון ביצוע   .ב

 נקודות ההשוואה תהיינה.    -ע"י מתכנן התאורה 

 השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות.    -

קלווין   - במעלות  האור  הצבע  (K) גוון  מסירת  ומקדם 

 .Ra/CRIINDEX  

 איכות החומרים מהם מורכב הגוף.   -

.נצילות  - LB  

ת"י,   - לאומיים  ובין  אירופים  לתקנים   DIN ,UTE,התאמה 

,CIE.CIBS  

ע"י הגשת תוכנית חישובי תאורה על בסיס תוכנית התנוחה   -

 עם טבלת ריכוז תוצאות  בנקודות שידרשו ע"י המתכנן .

ע"י ניסוי תאורה שיעשה בשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו במועד  -

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

 המוצע.

 איפיון תקציבי   .ג

יש לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת שווה הערך  

והשוואה   טכניים  במסמכים  מלווה  תהיה  אלטרנטיבה  הצעת  המוצע. 

 כספית.  
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   אספקה  .ד

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

של   המתקדמים  בשלבים  התכנון  לפרטי  מיוחד  באופן  שיותאמו 

 הפרוייקט.  

להשגת   ידרשו  באם  למפרט.  בהתאם  תבוצע  כנ"ל  החלפה/תוספת  כל 

טעונה   הוספתם  תהיה  במפרט,  נכללו  לא  אשר  תאורה  גופי  המטרה 

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

מחירים שיבוצע ע"י מתכנן התאורה ויהווה את הבסיס להתחשבנות עם  

 הקבלן. לא תתקבלנה כל דרישות אחרות.  

 

 

 עמודי וזרועות תאורה  08.3.13

 

 עמודי וזרועות התאורה •

בעיריית   - המאושרים  התאורה  עמודי  מסוגי  אחד  יהיו  התאורה  עמודי 

ויהיו אחד   עיריית  ירושלים,  של  במפרט המאור  מהעמודים המתוארים 

 ירושלים. 

 זרועות לעמודי תאורה יתאימו למפרט המאור של עיריית ירושלים.  -

מורשה   - תקנים  מכון  ע"י  שנבדק  כך  על  ישראלי  תקן  תו  יישא  עמוד  כל 

 ונמצא מתאים לתקן הישראלי ולדרישות שבמפרט זה.  

ויהיה למ - מ'  47הירות רוח של  העמוד יתאים לסטנדרט עיריית ירושלים 

 לא יותר כל פגם בגלוון עמוד תאורה וזרועותיו.   .שניה לפחות

מ"מ    600בעמודי התאורה יהיה פתח ו/או פתחים לאביזרים החל מגובה   -

מעל הבסיס עבור מגשי הציוד. מכסה הפתח יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן  

ניתן להוציאו מהמכסה )כך שהבורג לא יאב ד  מנירוסטה אשר לא יהיה 

 ,כאשר פותחים את מכסה פתח העמוד(. גודל הפתח יתואם, לפני ייצורו

  לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו אליו.

אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים,    בפתח העמוד יהיו תפסנים -

" פליז  בורג  בו  יהיה  כן  עם    3/16 כמו  לעמוד  פליז    4מולחם  דיסקיות 

הארקה   פס  חבור  עבור  פליז,  אומי  ושני  מפליז  קפיצית  אחת  רגילות, 

 מנחושת לעמוד, ופס הארקה מגולבן מלוחית שביסוד העמוד 

צפ - לצד  יפנה  התאורה  עמודי  של  הציוד  מגשי  ולכיוון  פתח  מזרח,  או  ון 

 שיהיה ניתן לגשת אליו מהמדרכה ו/או האי אך לא מהצד ולא מהכביש. 

יוצבו   - למדרכה  שפה  אבן  בו  אין  ואשר  הדבר,  ניתן  בו  אשר  מקום  בכל 

מ' משפת הכביש, או במישור העצים, אלא אם  0.8העמודים במרחק של  

 ישנה הנחיה אחרת בתוכניות או בהוראת המפקח.  

יצ - עמוד  כל  להנחיות  על  בהתאם  העמוד  מספר  מתקלף  בלתי  בצבע  בע 
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 עיריית ירושלים. 

לכל עמוד תהיה זרוע לכל פנס לפי סוג העמוד וסוג הפנס ובצבע גמר זהה   -

 לזה של העמוד. 

עמודים מפלדה יהיו מגולבנים בגלבון חם ללא בועות וללא פגם בגלבון.   -

לים. עובי  הגלבון יעשה לאחר נקוי יסודי של העמוד בהתזת חול וכימיק

לפחות   יהיה  בכתב  100הגלבון  כמפורט  באורך  יהיה  העמוד  מיקרון. 

  הכמויות.

ס"מ ראשונים של העמוד יצבעו  30  - ברגיי היסוד ו  -לאחר הצבת העמוד   -

 באספלט חם.  

 יסודות לעמודי תאורה •

 הבור ליסודות העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאם לתכניות   -

ה - עבודות  כל  היציקות,  מקצועי  לצורך  ברזלן  ע"י  תבוצע  ברזלנות 

 ובהתאם לשרטוטים 30 -והיציקות תהיינה מבטון ב

לפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי ברגיי היסוד   -

למרכזי החורים של בסיס העמוד אשר ימוקם על היסוד. ברגיי היסוד יהיו  

לעיל כמפורט  ובמרווחים  השרטוטים  ה .כפי  היסוד  בורג  בולט  קצה 

  2מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם. לכל בורג יסוד יהיו  

מגולבנים ודיסקית  גרפיט   .אומים  גריז  במשחת  ימרחו  הברגים  קצות 

מעבר   יבלוט  שלו  העליון  שהקצה  "פד"  צינור  להגנתם  עליהם  ויולבש 

 לברגים וימולא בגריז גרפיט. 

זה של יציקת היסוד    במידה וחלק מהיסוד בולט מעל פני השטח אזי חלק -

ולאחר   קטומות,  פינות  ועם  הפנימי,  בצידה  דיקטים  עם  בתבנית  יהיה 

 .הסרת התבנית יוחלקו כל הפאות של יציקה זו

בתוכניות   - לפרט  בהתאם  יבוצע  העמוד  ביסוד  הצנרת  וקוטר  כמות 

 הפרטים.  

  

  

 
 

 

 הארקות אלמנטים קונסטרוקטיביים   08.3.14

 הבינמשרדי.   08במפרט  08.05בנוסף לאמור בפרק  

תמך  -הארקת • קירות  תחתיים,  מעברים  גשרים,  כגון:  למבנים  תבוצע  יסוד 

ותעלות ניקוז מבטון שמשולבים בהם עמודי תאורה או מתקני חשמל. העבודה  

  .תבוצע לפי שלבי ביצוע המבנה ולפי הנחיות מנהל הפרויקט
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וראות הדין )ראו גם תקנות החשמל  ההארקה תהיה הארקת יסוד בהתאם לה  •

 ובהתאם לתוכניות ולפרטים הטכניים 6356(]הארקות יסוד[, התשמ"א 

תבוצע   • בקרקע,  הארקה  מוליכי  של  התפצלות  נדרשת  בהם  במקומות 

)ריתוך כימי   ,ההתפצלות - באישור מפקח החשמל, בשיטת חיבורי קדוולד 

CADWELD  חיבורי מחיר  שיתוך.  בתנאי  עמיד  מולקולרי  קשר  היוצרים   )

כלולים במחירי מוליך הארקה ולא ישולם עבורם בנפרד   ,קדוולד, אם יידרשו

אלא אם נרשם אחרת במסמכי ההסכם האחרים )גון המפרט הטכני המיוחד  

 ו/או כתב הכמויות( 

לעמודי  • בטון  הארקת-ליסודות  תבוצע  לתוכניות - תאורה  בהתאם    יסוד 

פסי העיגון  -באמצעות  בורגי  של  לכלובים  שירותכו  בעמודים  הארקות 

פלדת עם  בטון  ביסודות  מוטות  -ביסודות.  אל  ההארקה  מוליכי  ירותכו  זיון 

 ההארקות שבעמודים  -הזיון, כלובי בורגי העיגון ופס

פרטים  -שוחות/תאי • לפי  יותקנו  אנכיות  הארקה  לאלקטרודות  בקרה 

בקרה יהיה מוגן מפני פגיעה על ידי רכב  -ה/תא כאשר מיקום כל שוח ,בתוכניות

 היורד לשוליים )כגון מאחורי עמוד התאורה( 

 

 אופני מדידה ותשלומים   08.3.15

 הבינמשרדי.   08במפרט  08.00בנוסף לאמור בפרק  

לכתב הכמויות( מדידה   • )בהתאם  לפי אחת מהשיטות  ככלל ימדדו העבודות 

מושלמת   אחת  ביחידה  נמדדת  מסויים  בסעיף  העבודה  כל  מכלולים:  לפי 

ועובדת, כולל כל העבודות, החמרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי  

 לגרוע מהאמור במפרט .  

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

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

תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים   •

כל  המלאים במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות. בכל מקרה  

פרט אם צויין   וחיבורהכמויות כולל את האספקה התקנה  סעיף וסעיף בכתב

 אחרת במפורש. 

בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב   •

הסעיף   על  המבוססת  אינטרפולציה  ע"י  החשוב  הקבלן,יעשה  של  הכמויות 

 הרלוונטי הנ"ל.  
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המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל סעיפים בכתב    •

 ראות  עיניו.  הכמויות, לפי

 תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:  •

 את המפורט בתנאים הכלליים, דרישות מיוחדות.   -

חשמל   - למתקני  הכללי  במפרט  המפורט  הנ"ל  08את  התנאים  קיום   :

 יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.  

ע"י   - שיסופקו  לאלה  )פרט  שלהם  והפחת  העזר  חומרי  החומרים,  כל 

 המזמין(.  

עבודה,   - בכלי  שימוש  לרבות  והחומרים  הציוד  להתקנת  העבודה  כל 

ב בבטון,  סתימות  ומכונות,  עבודות  במכשירים,  ותיקוני  וכד'  טיט 

 שניזוקו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן.  

הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה   -

 וממנו.  

תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע   -

 בשלבים מתואמים עם העבודות האחרות.  

וכן - ושמירתם,  והציוד  החומרים  עבודות    אחסנת  חלקי  על  שמירה 

 שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם.  

 המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.   -

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

 המוקדמות והמיקריות.  

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

 רווחי הקבלן.    -

  

 מתקן רמזור   08.4

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

והתקנה,   קיימים  רמזורים  למתקני  ושירות  אחזקה  התקנה,  שירותי  למתן 

 אחזקה ושרות של מתקני רמזור חדשים. 

 

 חפירות ותעלות  08.5

 במפרט הכללי(   08.02)סעיף 

 

"עבודות עפר" של המפרט    08.02בסעיף    כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי

 (. 08הכללי למתקני חשמל )

 

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם למרחבי  - החפירות להנחת כבלים וצינורות תת



70 

 

 העבודה הדרושים: 

 

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה.   08.5.1

 מכשירים מתאימים. הדבר יבוצע ע"י הקבלן באמצעות כלים ו

 

עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל   08.5.2

חייב   סיבה שהוא  עומק קטן ממטר מכל  או מתח למכשול המחייב 

ביצוע   לפני  והמפקח.  האתר  מהנדס  של  בכתב  אישור  לקבל  הקבלן 

החפירה.   בתוואי  הקיים  האספלט  את  לנסר  הקבלן  על  החפירה 

 חיתוך שורשים במידת הצורך. החפירה כוללת 

 

כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה   08.5.3

 ס"מ למטר בצינורות.  10ס"מ למטר בכבלים ועל  20לא יעלה על 

 

יהיה   08.5.4 בתחתיתה  התעלה  קווי    40רוחב  אחרת.  צוין  לא  אם  ס"מ 

ויש לסלק מיד ממקום העבודה את   ישרים  הפתיחה חייבים להיות 

 הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים.  

 

בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה   08.5.5

חת  ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנ  10ראשונה בעובי  

 ס"מ.   10הצנרת והכבלים )הנמדדים בנפרד( בעובי של  

 

בתוך   08.5.6 הכבל  יותקן  בתוכניות  כמפורט  או  כביש  מעבר  של  במקרה 

מ"מ במספר וכמות כמצוין    5.4ס"מ עובי דופן   110קשיח  PVC צינור  

 בתוכניות. 

 

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה     :ביצוע החפירה 08.5.7

סוד ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות  בין תא לתא, או בין י

ו/או הכבלים. המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות  

ע"י   ואושרו  נבדקו  הללו  העבודות  שכל  ולאחר  בעפר,  המתכסות 

המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו  

יד  20עולה על    כבדים תוך הרבצה    ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי 

במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע  

 או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו. 

 

עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים  :  אישור חפירה ומילוי 08.5.8

בשום   יוחל  לא  מפקח.  של  אישורו  טעונים  להלן  כמפורט  למיניהם 

 לפני קבלת אישור המפקח בכתב. עבודות המכסות אותו 
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בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצורכי  :  מילוי 08.5.9

מחומרים   מטין,  מאבנים,  חפשי  נקי  עפר  מבחוץ  יובא  מילוי 

אורגאניים, וכל חומר מזיק אחר העפר המובא והמקור ממנו טעונים  

 אישור המפקח.  

 

ולהסדיר את פני השטח   08.5.10 יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר 

 לשביעות רצונו של המפקח.  

 

 

 ינורותצ 08.6

 במפרט הכללי(   08.03)סעיף  

 

   צינורות לתאורה 08.6.1

יהיו     110קוטר   08.6.1.1 כבישים  בחציות    PVCמ"מ 

 .1531מ"מ, ת"י  5.4קשיח בע"ד 

מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם    110קוטר   08.6.1.2

 .4519דופן פנימית חלקה, ת"י 

עם    75קוטר   08.6.1.3 שכבתי  דו  שרשורי  "מגנום"  מ"מ 

 .4519דופן פנימית חלקה, ת"י 

עם    50קוטר   08.6.1.4 שכבתי  דו  שרשורי  "מגנום"  מ"מ 

 .4519דופן פנימית חלקה, ת"י 

 

מ"מ,    8בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   08.6.2

לא   פוליאורטן.  או  פקקים  באמצעות  יאטמו  הצינורות  קצוות  כל 

 תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה. 

 

צנרת 08.6.3 הקבלן  הנחת  מראש.  שהוכן  חפיר  בתוך  תעשה  צנרת  הנחת   :

אחראי לסילוק המיותר של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך  

התעלה. הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע חול נקי )ים או דיונות או  

החול   שכבות  עובי   הצנרת.  את  שיעטוף  המפקח(  באישור  ש"ע 

החול הנ"ל ויונח  כמתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת  

 סרט סימון על פי פרט.  

 

מסוג   08.6.4 צנרת  מסוג  קשיח  P.V.Cחיבורי  פלסטיים  צינורות  קטעי   : 

P.V.Cתת האטימות  -קשיח,  ושקע.  תקע  בשיטת  יחוברו  קרקעיים, 

יש   השקע.  של  החריץ  בתוך  תורכב  אשר  גומי  טבעת  בעזרת  תושג 

 למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. 
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לתאורהצינו 08.6.5 תתרות  פלסטיים  צינורות  יהיו  -:  לתאורה  קרקעיים 

 רציפים מיסוד ליסוד ללא מופות.  

 

: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע  כניסות לתאים 08.6.6

השטח   עם  יסתיימו  הצינורות  קצות  המשיכה  בעת  בכבלים  פגיעה 

מבליטות   תחילה  ינוקו  ואשר  התעלה  או  התא  הקיר,  של  הישר 

 לפגוע בכבלים.  העלולות  

 

משיכה 08.6.7 שזור  חוטי  מניילון  מיוחד  משיכה  חוט  יושחל  צינור  בכל   :

מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות    8בקוטר  

באורך   יתד/מוט  על  שתיקשר  חוט  של  רזרבה  למנוע    20עם  ס"מ 

הצינור   לתוך  ולא    -החזרתו  הצנרת  של  היחידה  במחיר  כלול  הנ"ל 

 ת. תשולם תוספת כספי

 

צנרת 08.6.8 קצוות  הצינורות  סגירת  קצוות  כל  הריקים  הצינורות  בכל   :

פוליאוריטן   או  הצנרת  לסוג  אוריגינליים  פקקים  באמצעות  יאטמו 

אורגינלים פקקים  ואין  שנקבע    במידה  הצנרת  כלול    – לסוג  הנ"ל 

 במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית. 

 

: לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא  בדיקה וכיסוי 08.6.9

כי הם נקיים מפסולת ומגופים זרים. רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות  

של   חדירה  מניעת  לצורך  הקודם  בסעיף  כאמור  היטב  הצינורות 

 סולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.  רטיבות פ

 

: לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות  סימון ומיפוי 08.6.10

והגבהים של פנים הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק  

סימון  -    AS MADEשל קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע  

ע זווית  מברזל  יתדות  באמצעות  יבוצע  וכיתוב  הצנרת  פח  שלט  ם 

 מתאים. 

 

 כבלי חשמל  08.7

 

תרמופלסטי   כבל  מסוג  יהיו  יתאים  N2XY הכבלים  הכבלים  סוג  פלסטי.  מחומר  עטיפה  בעלי 

לת"י יתאימו  הכבלים  החוזה  ושאר מסמכי  המצורפות  בתכניות החשמל  בעדכונו    547  למפורט 

האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים  

או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה  

ר  ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האת

( ועומק  3תכניות  המרחקים  של  מדויק  בסימון  וצינורות  כבלים  הנחת  של  סופיות  העתקים( 
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 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"(.  10ההתקנה. כל קצוות הכבלים, בחתך של 

 

 מעבר -בריכות, תאי  08.8

 

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו  

 לפי תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:  

 

  50ס"מ ובגובה    80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר   08.8.1

מכסה   כולל  הדרוש,  לעומק  בהתאם  תהיה  החוליות  כמות  ס"מ, 

כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט    489מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י  

 העירייה. 

 

בגובה   08.8.2 חצץ  מצע  על  יוצבו  למטרת    10התאים  במוצא  ויצוידו  ס"מ 

 ניקוז. 

 

חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת"י    3או    2-גוף התא יורכב מ 08.8.3

 .  201.1מטיפוס  658

 

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה,   08.8.4

בגובה   יהיו  הצינורות  שתחתית  הבריכה.    20כך  מתחתית  ס"מ 

 ר או קידוח בלבד. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסו

 

או   08.8.5 מצמדים  באמצעות  יעשה  הבקרה  לתאי  הצינורות  בין  החיבור 

 בשיטת תקע שקע. 

 

  20ובעובי    1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " 08.8.6

 ס"מ מתחתית הצנרת.  10 -ס"מ. פני החצץ יהיו נמוכים ב

 

ולמכסה   08.8.7 לצינור  מסביב  בטון  יציקת  להתקין  יש  לבריכה  מסביב 

 במידות המופיעות בתכניות הביצוע. 

 

שוחה   08.8.8 יצוק מדגם    -מכסה  יהיה  במדרכה מרוצפת,  המותקן  מכסה 

Material:GG-20    לפי תקןDIN1691    העומד בעומסB125    לפי ת"י

. מכסה המותקן במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהיה מטיפוס  489

.  489לפי ת"י   B125" עם מכסה העומד בעומס 33כדגם "כרמל  103.2

מטיפוס   יהיה  בכביש  המותקן  "כרמל  103.1מכסה  כדגם  של  33,   "

. פתח המכסה יהיה בקוטר  489לפי ת"י    D400וולפמן" העומד בעומס  

ס"מ יהיה הפתח    80ס"מ. בתאים בקוטר    60ס"מ לתאים בקוטר    50
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והמערכת    60בקוטר   העירייה  סמל  יכללו  המכסים  כל  ס"מ. 

 )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(.

 

 דגם כניסה לעיר.   –יסודות לעמודי תאורה מרובעים קוניים  08.9

 

פרט   08.9.1 לתוכנית  בהתאם  יבוצעו  רגילים  התאורה  לעמודי  היסודות 

העבודה   תחילת  לפני  למפקח  לספק  הקבלן  על  לביצוע.  מאושרת 

הקבלן   על  התאורה.  לעמודי  היסודות  לביצוע  ותוכניות  חישובים 

לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס,  

דרשו.  החישובים, התוכניות  לקביעת המידות סופיות של היסודות שי

מומחה   מהנדס  רישיון  בעל  ישראלי  מהנדס  ע"י  יוכנו  והמפרטים 

תנאי   התאמת  לאישור  מועד  בעוד  יוזמן  הקרקע  יועץ  זה.  בתחום 

הקרקע לדרישות הביסוס.  מהנדס, המאושר ע"י המזמין, אשר בדק  

והקבלן מתחייב   יבקר את המסמכים של הקבלן  ואישר את העמוד 

בעצ לכל  מראש,  המסמכים  את  להתאים  למכרז  הצעתו  הגשת  ם 

להכנת   הדרוש  וכל  הנ"ל  לתכנון  מחיר  מהנ"ל.  שיקבל  ההנחיות 

התוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה של היסודות בהצעתו של  

 הקבלן ולא תידרש תוספת על כך.

 

יציקת היסודות תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר   08.9.2

ס"מ מעל    5ה וע"פ הוראות המפקח. גובה היסוד בגינון  ביצוע אבני שפ

ס"מ מתחת לפני הקרקע. באי תנועה    20מפני הקרקע ובאבן משתלבת  

 מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה. 

  

פרק   08.9.3 לפי  תבוצע  בטון  פרט    02יציקת  תכנית  ולפי  כללי,  מפרט 

ט למ"ק לפחות(. סך  ק"ג צמנ 30לפחות )  30-סטנדרטית. סוג הבטון ב

מ"מ.    3הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים לא תעלה על  

על   תעלה  לא  הברגים  במרכז  מקום    5הסטייה  היסוד.  מציר  מ"מ 

  10  -מעברי ההספקה )במשטח המאוזן של היסוד( לא יסטה יותר מ

 מ"מ לגבי ציר היסוד. 

 

ת"י   08.9.4 לפי  סעיף  812הברגים  חלודה  209.6,  מעודף  ינוקו  באמצעות  , 

ברגים יחוברו ע"י ריתוך    4מברשת פלדה ולפני הכנסתם לתוך הבטון.  

פחמן או  -כלור-מ"מ, ינוקו מכל שומן באמצעות טטרה  30*5פסי ברזל  

יגלוונו אבץ חם     80חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. בורגי היסוד 

 מיקרון או בהתזה.  

  

 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת הבטון.    08.9.5
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או    08.9.6 המדרכה  של  או  הרצפות  משטח  הוא  המסומן  הקרקע  מפלס 

ו/או   סלילה  בשטחי  העתידי.  או  הקיים  השפה  אבן  קו  או  שוליים 

ס"מ מתחת למפלס האספלט    10-ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ

ס"מ ממפלס הסופי    10היסוד יבלטו  ו/או הריצוף. בשטחי גינון בורגי

של הקרקע. המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון  

 למניעת חדירת מים.  

 

ויהודק    08.9.7 בחול  ליסוד  מסביב  החלל  ימולא  היסוד  יציקת  גמר  אחרי 

 היטב בעזרת כלים כנדרש לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. 

 

 תבלוט מתוך היסוד.    שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה  08.9.8

 

התקנים   08.9.9 מכון  או  הטכניון  אישור  המפקח  בפני  להציג  הקבלן  על 

 לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון. 

 

 עמודים וזרועות 08.10

 

גובה   עמודי תאורה מפלדה 08.10.1 מטר דגם כניסה לעיר מרובעים   12עד 

 קוניים.

 

 

 כללי  08.10.1.1

המאור   .א מחלקת  ע"י  המאושר  במפעל  יהיה  והזרועות  העמודים  ייצור 

בעיריית ירושלים, ואשר הוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי, נמצא תחת  

 ביקורתו.  

ובעל תעודת הסמכה של    ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן   .ב

על   רתכים.  הסמכת  תעודת  לספק  נדרש  עמודים  הקבלן/יצרן  רתכים 

 בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים:   הקבלן לעמוד 

תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד   -

מוסמכים   רתכים  יעסיק  הקבלן  מנה"פ  ידי  על  ייקבעו  המומחה  או 

 לשביעות רצונו של מנה" 

תימסר   - זו  הריתוכים.  ביצוע  ומקום  מועד  למנה"פ  להודיע  הקבלן  על 

הריתו ביצוע  לפני  שבוע  המזמין   לפחות  לנציג  לאפשר  כדי  וזאת  כים 

 לפקח על הריתוך.  

נתוני   .ג עם  העמוד  תווית  גבי  על  שיופיע  בדיקה  מס'  יקבלו  העמודים  כל 

 הבדיקה. 
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למכרז. העמוד   .ד לפי התוכנית המצורפת  והזרועות תהיה  צורת העמודים 

. העמודים  414מטר לשנייה לפי ת"י  47יתאים לעמידה במהירות רוח של  

יתוכ ת"י  והזרועות  לפי  המקובלים  העומסים  עפ"י  בהוצאתו    414ננו 

 האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי. 

בהוצאתו האחרונה(    812תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י ) .ה

  - בהעדר הוראה אחרת, העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים  

מ"ר    0.22פנסים לפחות בשטח    2ועלים על   יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפ

ק"ג כל אחד. כמו    20.7כל אחד לפחות )שטח מלבני שווה ערך( במשקל של  

כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי היסוד לכל עמד  

יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד  

 פתחים.  לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני

עם הגשת ההצעה למכרז יגיש הקבלן/היצרן תכנית מפורטת של העמוד,   .ו

של הזרוע )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסודות הבטון לעמודים  

וחישובים סטטיים מפורטים, כולל חישוב כוחות הניסוי. רק לאחר קבלת  

הזרועות   ואת  העמודים  את  לבצע  הקבלן  רשאי  בכתב מהמפקח  אישור 

ום מלא עם מפקח. כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו  בתיא

 על ידי מהנדס קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק.  

תקנים   .ז )עפ"י  המתאימים  האמצעים  בכל  מראש  ינקוט  העמודים  יצרן 

ישראלים או אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון,  

התבריג   העמקת  בכוח  ע"י  לעמוד  הבורג  בנתוני  פגיעה  ללא  וכיו"ב, 

 המתוכנן. 

או    תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניוןעל הקבלן להביא על חשבונו   .ח

גוף אחר המוסכם על המזמין, המאשרת את התאמת העמודים והזרועות  

ולמפרט הזה. מועד הבדיקות יתואם ויערך    812המסופקים לדרישות ת"י  

נציג   שינויים  עלי   המפקחבנוכחות  וידרשו  במידה  המפקח.  ע"י  יוחלט  ו 

בתכנית הביצוע )כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים( הם יבוצעו ע"י הקבלן  

 ללא תשלום נוסף.  

והזרועות   .ט עמודים  של  והפריקה  ההובלה  הטעינה,  בזמן  להקפיד  יש 

ע"י   תמיד  תתבצע  העמודים  הרמת  ושריטות.  מכות  מחבלות,  ולהימנע 

ש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה. אין  מנוף מתאים ושימו

לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו   לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.

הטעינה   ההובלה,  מפעולת  כתוצאה  בציפוי  פגיעה  כל  ההובלה.  בזמן 

והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר  

 וצאה מהנזקים המתוארים לעיל. רשאים גם לפסול את העמודים כת

והפריקהי .י ההובלה  ההעמסה,  בזמן  להקפיד  והזרועות    ש  העמודים  של 

לזרוק   או  לגרור  אין  ומשריטות.  ממכות  מנזקים  מחבלות,  ולהימנע 

עמודים על הקרקע. הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון  

פגיע כל  ולא עם שרשראות או כבלי פלדה.  בציפוי  עם חגורות רכות    - ה 

תותקן על חשבון הקבלן    - כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה  
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העמודים,   את  לפסול  גם  רשאי  אשר  המפקח,  המהנדס  הוראות  לפי 

 הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.  

למנוע   .יא ובכך  ישר  משטח  על  להקפיד  יש  העמודים  של  ממושך  באחסון 

בעמודים. גליות  גבי    היווצרות  ועל  השני  יד  על  אחד  יונחו  העמודים 

קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. את העמודים יש  

לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה לאנשים  

 הנמצאים בסביבה  

ההזמנה.   .יב את  לבטל  למזמין  יאפשרו  וכיו"ב  המפרט  בתנאי  העמידה  אי 

וידרשו   שינויים  במידה  עובי,  הגדלת  )כולל  הביצוע  בתוכנית  שינויים 

בפרטים וכיו"ב( הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד  

 בתנאי המפרט, החוזה וכיו"ב.

 

 פירוט  08.10.1.2

נתיבי   .א של  המיוחד  המפרט  לפי  מגולוונת  מפלדה  בנויים  יהיו  העמודים 

ישראל לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות פרטים לעמודים, ולפי כל  

 הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם האחרונה. 

ע"י   .ב גם  העמוד  לתחתית  בנוסף  תרותך  היסוד  שיתחברו    4פלטת  צלעות, 

 מ"מ לפחות.   8פלדה בעובי של   לעמוד לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח 

ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות וכל חלקי    -הגנה בפני שתוך )קורוזיה(   .ג

המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או מוסתרים  

)מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד, אותם אין הכרח לגלוון(. הציפוי  

)בהוצאתו האחרונה(    918פי התקן הישראלי  ייעשה בטבילה חמה )גלוון( על  

מיקרון לפחות )בניגוד לת"י    80בעוביים הבאים: פחים וכו': עובי הציפוי  

מיקרון לפחות.    56מיקרון(. ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי    60הדרוש    918

מכן.   לאחר  ריתוך  כל  יורשה  לא  הגלוון.  לפני  ייעשו  הריתוך  עבודות  כל 

י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, במקרים מסוימים ועפ"

מ פחות  יהיה  לא  בגלוון  עובי  אך  האלקטרוליזה,  בשיטת    56-והדסקיות 

 מיקרון.

הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים   .ד

ע"י    -או אמריקאים( להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון  

פ ללא  וכד'  התבריג  המתוכנן.  העמקת  בכוח  לעמוד  הבורג  בנתוני  גיעה 

בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד ובתוספת  

ס"מ מאורכו המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י תאום   5 -כ

בשיטת   והדסקיות  האומים  הברגים,  את  לגלוון  אפשר  מראש 

יהיה לא  זה  גם במקרה  הגלוון  אך  מ  האלקטרוליזה,  מיקרון.    56  -פחות 

זה,   במפרט  כנדרש  מגולוונים  יסופקו  האחרים  הברגים  וכל  יסוד  בורגי 

 כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג. 

יסוד(   .ה לבורגי  )פרט  נירוסטה  בורגי  לדרוש  רשאים  המפקח  ו/או  המתכנן 

מאושרת   מעבדה  של  אישורים  לספק  הקבלן  על  כזה  מכון    -במקרה 
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טכ  לדרישות    -ניון  התקנים,  והתאמתם  הברגים  של  החוזק  לתכונות 

התכנון. כמו כן גם אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו  

אספקת   כוללת  ההזמנה  עם    4מחליד.  יסוד  ו  8בורגי  דסקיות    8- אומים 

בכתב   אחרת  צוין  לא  אם  המצורפת,  בתכנית  כמסומן  שביר  רגיל  לעמוד 

 הכמויות.  

יהיה .ו מפלדה    לעמודים  מכסה  עם  ציוד  ייסגר    6תא  אשר  לפחות  מ"מ 

בגריז   יטבלו  חלודה. הברגים  בפני  מוגנים  אלן שקועים,  בורגי  באמצעות 

 סמיך בחלקם הפנימי.

נוסף לסימון לפי ת"י   .ז וכל זרוע    812סימון העמודים והזרועות:  כל עמוד 

 יסומן במספר רץ )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור. 

של   .ח ציוד  בתא  המחובר  הארקה  בורג  באמצעות  תעשה  העמוד  הארקת 

 העמוד. 

 לבורג יחוברו: .ט

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה.  -

גיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף  ממ"ר שיחובר לפס הארקה המ  10מוליך   -

 העמוד(. 

 ממ"ר למנורה על העמוד.  2.5מוליך הארקה   -

 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.  -

 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.  .י

 

 הצבת העמודים  08.10.1.3

עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות. במקומות בהם עמודי  

התקנת   קודם  אלה  עמודים  להציב  אין  פלדה  למעקה  מעבר  יהיו  תאורה 

המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופים ללא הגנה וכל זה כדי  

 למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה. 

 הוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.העמודים יוצבו על יסודות ש 

 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים. 

)ציר העמודים( בעזרת מערכות   יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים  העמודים 

 האומים והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה. 

פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן  באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך  

 ללא תשלום נוסף.

ע"י   העמודים  הצבת  ואחרי  לפני  יימרחו  ליסוד  מעל  שבולטים  היסוד  בורגי 

משחה מונעת החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר  

יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר  

ומתי  העמוד  ביוטה  יישור  והאומים  הברגים  יעטפו  האומים  של  סופית  חה 

רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת  

מסביב   בטון  ויוצק  השרוול,  תום  עד  העמוד  של  התחתון  החלק  ועל  יסוד 

  30  -לפלטה. על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ



79 

 

 ם. ס"מ לפני הצבת העמודי

 

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד   08.10.1.4

כ מוגבה  הבטון  יסוד  כי  להבטיח  יש    7-יש  שבסביבתו.  הקרקע  מפני  ס"מ 

עם   במגע  רטיבות  ושהיית  חדירת  שימנעו  ניקוז,  וסידורי  שיפועים  להבטיח 

תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים  

נירוסטה כנדרש במפרט זה, כאשר  וכן האומים והדסקיות יסופקו למ.ע.צ מ 

האומים המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות  

ע"י   היסוד  לבורגי  הבסיס  בין  חשמלי  חיץ  להבטיח  יש  יגלוונו.  הן  גם  אשר 

דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר  

של   של    10בעובי  ובקוטר  לפחות  תחתית    10מ"מ  בין  שנמצא  לפחות,  ס"מ 

הבסיס ליסוד הבטון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים,  

ידי   על  )מאושרת  מתאימה  אנטיקורוזיבית  במשחה  הברגים  וחורי  האומים 

החיץ ייבדק בבדיקת התנגדות  DENSO. מהנדס גשרים ראשי( כגון של חב'  

ועל היצרן  ידי  על  הביצוע,  לאחר  תבוצע    חשמלית  החיץ  בדיקת  חשבונו. 

בנוכחות המפקח. לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאטום את האומים במשחת  

ס"מ לפחות מכל    2אלסטקס )תוצרת אסקר פז או שווה ערך( לעובי אספלט של  

 צד. 

 

 מגש אבטחה בעמוד תאורה 08.11

 במפרט הכללי(   08.09)סעיף  

 

 המגש יהיה בהתאם לחלופות הבאות: 

 

מ"מ עובי מצופה באבץ חם. אומי הברגים יולחמו למגש, כל חזית המגש     4מבנה מפלסטיק   -

 תצופה בנייר פרשפן. 

 

 . A6 ,KA10מא"ז לאבטחה יהיה  דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  08.11.1

 

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.   SOGEXI  מהדקי 08.11.2

 

08.11.3 " הארקה  לפס הארקה    3/8בורג  שיחובר  ע"י  מפליז  שבעמוד  ראשי 

ממ"ר, לבורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה    4מבודד  

 של הכבל לפנס. 

 

הכבלים   08.11.4 מוליכי  עבור  לחיצה  לשונית  עם  פלסטיים,  יציאה  מהדקי 

היוצאים לכל אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך,  
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 המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן.  

 

" ומוליך  10ס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך "ממ"ר לכל פנ  2.5*3כבל    08.11.5

 הארקה(. 

 

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.  08.11.6

 

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.  08.11.7

 

במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן    הערה: מא"זים

898 IEC .סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן . 

 

 

 הארקות למתקן תאורת חוץ 08.12

 במפרט הכללי(.  08.05)סעיף  

 

 ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

 

ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה    35מוליך נחושת חשוף בחתך   08.12.1

קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא    2בסיס להארקת כל העמודים.  

האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת. נעל הכבל תחוזק  

האביזרים   בתא  הקבוע  מהבורג  העמוד.  לגוף  המרותך  קבוע  לבורג 

 מ"ר לבורג הארקה במגש האבטחה.  מ  10יותקן מוליך גמיש בחתך  

 

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה   08.12.2

בהתאם למפורט בתוכניות. לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף   

מ"מ    19ממ"ר. האלקטרודה תהיה  מפלדה מצופה נחושת בקוטר    35

)  3ובאורך   לפחות  של     2מטר  כ"א(. האלקטרודה    1.5יחידות  מטר 

כסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  ס"מ עם מ  60תותקן בשוחה בקוטר  

 כולל כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט בתכניות.  489

 

 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה  08.13

 

 כללי  08.13.1

 

מטר יהיו בטכנולוגיית לד, בכל הגדרה של    12גופי התאורה לעמודי תאורה בגבהים עד  

יום מצו   14ערך תוך  פנס רשאי הקבלן להציג שווה ערך, לאישור במידה ולא הציע שווה  
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התחלת עבודה, המזמין יראה הגדרת הפנס ע"פ התוכניות והמפרטים כסופית ולביצוע.  

בכל מקרה הליך אישור שווה ערך לא יעלה על שבועיים מיום הודעה על כוונת ההחלפה,  

לאחר מועד זה, המזמין יראה ההגדרות בתוכניות לסוגי גופי התאורה כמחייבות, ללא כל 

 קבלן בשום מקרה, אישור פנס שווה ערך שמורה אך ורק למזמין או מי מטעמו. טענה של ה

 

 לד מתוצרת חברת שריידר.    TESEOגוף תאורה דגם  -

 

ומערכת  דריברים  כוללים  והמחירים  ללדים  יתאימו  ההדלקה  ואביזרי  התאורה  גופי 

מערכת מלאה! הגופים מיועדים לתאורת כבישים, וצמתים. גופי    DALIמלאה לתקשורת  

ויהיו בעלי פיזור אור מסוג     IEC598-2-3ו/או התקן הבינלאומי  20התאורה יעמדו בת"י  

CUT-OFF :לפי הועדה הבינלאומית למאור 

C.I.E – (INTERNATIONAL COMMISION ON ILLUMINATION) 

ודרייברים, גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי  גופי התאורה יכללו ציוד הדלקה  

 תו תקן ישראלי ו/או אחר המוכר ומאושר ע"י המתכנן/המזמין. 

 

 דרישות סף לאספקת גופי תאורה  08.13.2

ספק גופי התאורה יהיה מורשה  ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ ובחו"ל( למתן   .1

גופי   עם  הקשור  בכל  טכנית  ותמיכה  אחריות  במפרט  שרות,  שנדרש  כפי  התאורה 

 הטכני. 

 על הקבלן לצרף הצהרת יצרן בעברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ הנוסח שלהלן:  .2

 אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו בישראל.  .א

אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות למוצרינו בישראל,   .ב

 חברת ___________ בישראל.לארח המכירה וזאת באמצעות 

חברת   .ג דרך  שנרכשו  למוצרינו  ורק  אך  בתוקף  יהיה  זה  במסמך  האמור  כל 

 ___________ בישראל. 

 

 אחריות לגופי תאורה  08.13.3

וכן   נורה  רפלקטור,  הפנס,  מגוף  מורכב  אחד  כמכלול  הפנסים  לתקינות  אחראי  הקבלן 

הינה   הקבלן  אחריות  מצת.  קבל,  משנק,  אביזרים,  כל  מכלול  על  לפנס  כוללת  אחריות 

מרכיביו. בעת אישור פנס ימסור הקבלן למזמין יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות של 

של  יימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל  זה  הספק. כתב אחריות 

המתקן. מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים, הנורות והאביזרים 

 ו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם.לאחר שנבדק 

 כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן: 

 

 תקופת האחריות  08.13.4

 שנים.  10  -גוף הפנס   -

)בתקופת האחריות לא יראה כל סימן לכלוך מכל סוג  שהוא בתוך הפנס וכל סימן  
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 חלודה שהוא בפנס בשלמותו(. 

 שנים.   10- דריברים -

האחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה, עבודה, חומרים וביצוע  

 סופי. 

 

 בדיקת הציוד  08.13.5

של  לאישור  וקטלוגים  דוגמאות  להציג  הקבלן  על  והציוד  נורות  הגופים,  הזמנת  לפני 

 המתכנן והמפקח כמפורט להלן: 

 דגם הלדים,   -

 ן )דרייברים(דגם ציוד הפעלה מאושר ע"י יצר  -

 סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן הפנס.   -

 הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המפקח והמתכנן.   -

 הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה.   -

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 08.13.6

דרישות   בכל  עומדים  הנתון  שהפנסים המסופקים במשלוח  יצרן המעיד  מסמך הצהרת 

, בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  חוק החשמל   2.3חלק    20ישראלי  תקן  

 המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.  08ובדרישות  פרק 

המסופק   התאורה  גוף  עמידות  על  המעידה  התקנים,  מכון  של  בדיקה  תעודת  תצורף 

הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת    , בצרוף צילום של 2.3חלק    20לדרישות תקן ישראלי  

 . C.O.C  ,T.O.Cהציוד.  עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 

 

 LEDגופי תאורה, פנסים מבוססי  08.14

 

בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור     LEDלנורות מסוג    ייעודייםגופי התאורה יהיו גופי תאורה  

אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור  כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין, תקן  

יהיו   גופי התאורה  והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים.    FULL CUT OFFישראלי 

 רויקט זה.  למניעת סינוור וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפ

 

 :  כולם גם יחד( –)תנאי סף ׁ   גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן

 

)יש להציג    2.3חלק    20גוף התאורה יתאים לכל  דרישות תקן ישראלי   08.14.1

 (. 20תעודת בדיקה מלאה לכל דרישות ת"י 

מכאני   08.14.2 חוזק  להבטחת  אלומיניום,  מבנה  בעל  יהיה  התאורה  גוף 

 מופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה. ופיזור החום ה

לזינה באמצעות מערכת   08.14.3 ולהתחברות  מיועד להתקנה  גוף התאורה 



83 

 

ייעודית   אינטגראלית  אלקטרונית  ההתקנה    –(Driver) הפעלה 

 תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן.

גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור   08.14.4

ליישום דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים  פוטומטרי,  

התאורה   עוצמת  קיום  ויאפשרו  אתר,  בכל  הנדרשים  השצ"פ  ו/או 

 ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.  

)בידוד    2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג   08.14.5

 . 20כפול( בהתאם לדרישות תקן ישראלי  

בהתאם    IP-66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק   08.14.6

 . 20לדרישות תקן ישראלי  

-IKגוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים   08.14.7

 . IEC62262בהתאם לדרישות תקן   08

 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.  08.14.8

לפחות בהעמסה    0.92דם הספק של  גוף התאורה המוצע יהיה בעל מק 08.14.9

 מלאה, בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת. 

יהיו מסוג   08.14.10 או שווה תכונות,    CREEמתוצרת    LEDמקורות האור 

 איכות וערך.  

 לפחות.  75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  08.14.11

האור   08.14.12 מקור  חיי  הנדרש    LEDאורך  התאורה  שעות    50,000וגוף 

של   סביבה  בטמפרטורה  ירידת    35לפחות  מותרת  צלסיוס,  מעלות 

 . 70%שטף האור עד 

בהתאם לדרישות התכנון. על    3000K-4000Kגוון מקור האור יהיה   08.14.13

הספק יהיה להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות  

 התכנון. 

 .   Surge – Protectionגוף התאורה יכלול מערכת הגנה  08.14.14

גוף   08.14.15 יצרן  ידי  על  )מאושרת  אינטגרלית  מערכת  יכלול  התאורה  גוף 

יש להגיש אישור זה עם הגשת ההצעה( לבקרת תאורה    –התאורה  

 כמפורט במפרט הטכני. 

 שעות לפחות.  100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור   08.14.16

  IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן  -אישור פוטו 08.14.17

פוטו )השפעה  מקביל  אמריקאי  תקן  מעבדה  -או  של  ביולוגית( 

 ".EXEMPTהאישור חייב להיות מותאם לרמת " –מאושרת 

מלאה   08.14.18 אחריות  למשך    מקוריתתעודת  היצרן  מעת    10של  שנים 

 ההתקנה כולל עלות ההחלפה באתר. 

 תעודות בדיקה:  08.14.19

 . 2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי    -

)בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה    2.13חלק    61347מלאה לתקן ישראלי  תעודת בדיקה    -

 . IEC-61347-2-13בהתאם לתקן 
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ישראלי    - לתקן  להתאמה  בדיקה  אלקטרומגנטיות    2.1חלק    961תעודת  )הפרעות 

 מוקרנות(.

ישראלי    - לתקן  להתאמה  בדיקה  זרמי    12.3חלק    961תעודת  מולכות,  )הפרעות 

 הרמוניות(. 

להתאמה    - בדיקה  ישראלי  תעודת  שינויים    12.5חלק    961לתקן  מולכות,  )הפרעות 

 רגעיים(. 

יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן   08.14.20

ISO17025 : 

לתקן   - להתאמה  בדיקה  פוטו  IEC 62471תעודת  מעבדה  -)השפעה  של  ביולוגית( 

)קרינת לייזר(, בהתאם לסוג ג"ת המוצע כהגדרתו בתקן    IEC60825 מאושרת ו/או  

 הרלוונטי. 

 (. LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

וזעזועים    IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן   - )דרגת הגנה מפני הולם מכאני 

IK-08 ) 

ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט  דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור   -

IES  אוLUMDAT  .עבור כל סוג גוף תאורה מוצע, 

 

 ערך  נתונים טכניים של ג"ת  

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות  LEDכמות קבוצות 

  ( barבקבוצה )  LEDכמות נורות 

  לפרט( ( )יש mAאפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה )

  (mAזרם פעולה של הדגם המוצע )

  ( driver(  )כולל Wשל הדגם המוצע ) כלליהספק חשמלי 

 ׁ של הדגם המוצע )LM79 פי -( עלlmשטף אור כללי של הדגם המוצע )

Absolute Photometry  עבור טמפרטורת סביבה )Ta=25º 

 

   40º- Ta=35ºמקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה 

  Ta=25º(  עבור טמפרטורת סביבה   lm/Wנצילות הדגם המוצע )

 

על   √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 

צירוף  

 המסמך  

 הערה 

)במקרה שהייצור   מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת 1

בחו"ל( לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו  

המורשה הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן תמיכה  

 טכנית, שירות, אספקת חלפים ואחריות. 
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על   √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 

צירוף  

 המסמך  

 הערה 

של   2008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות   2

 הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי 

  

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או   3

גופי תאורה   3,000של  –של התקנות גו"ת המוצע 

 לפחות. 

  

תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות   4

  2.3וחלק  1חלק   20 גו"ת המזווד לזרם המוצע בת"י

 כולל דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו.  

  

 קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע  5

הכולל שרטוטים , הסברים, הוראות, נוהלי הרכבה,  

 הפעלה ואחזקה שוטפת. 

  

  IESעם קובץ עקומה פוטומטרית בפורמט  CDדיסק  6

של אותן   (I-Table)וגם פלט מודפס  LDTו/או 

העקומה חתום ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי  

מבוסס על ערכים    ISO17025מעבדה מאושרת 

. פורמט  (Absolute Photometry)אבסולוטיים 

 . AGI32הקבצים יאפשרו ביצוע  חישובים בתכנה 

  

   הצהרת המבקש על אימות עקומות פוטומטריות  7

חלק   61347ישראלי  תעודת בדיקת התאמה לתקן  8

"אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות מיוחדות   2.13

לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת  

 " או לתקן בינלאומי מקביל LEDאור 

  

  2.1חלק    961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   9

)הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות( או לתקן  

 בינלאומי מקביל 

  

  12.3חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  10

)הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות( או לתקן בינלאומי  

 מקביל 

  

  12.5חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   11

)הפרעות מולכות, שינויים רגעיים( או לתקן בינלאומי  

 מקביל 

  

או תקן   IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן  12

ביולוגית( של מעבדה  -אמריקאי מקביל )השפעה פוטו

 מאושרת 
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על   √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד 

צירוף  

 המסמך  

 הערה 

או תקן   IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן   13

אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת )דרישות  

  (LEDבטיחות של מודולים 

  

או תקן   IEC62262תעודת בדיקת התאמה לתקן  14

אמריקאי מקביל )דרגת הגנה מפני הולם מכאני  

 ( IK-08וזעזועים 

  

או תקן    IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן   15

 Vibration –אמריקאי מקביל )עמידות מפני רעידות 

test) 

  

או תקן   IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן  16

 EMC)אמריקאי מקביל )תאימות אלקטרומגנטית 

  

עובד מן המניין אצל הספק המוסמך לנושא בקרת   17

איכות, הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות  

הוותק בתפקידו בעירייה  )לצרף אישור רו"ח +קורות  

 חיים( 

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה טכנית   18

הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות  חשמלית  

הוותק בתפקידו ביצרן  )לצרף אישור רו"ח + קורות  

 חיים( 

  

  עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית 19

הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק  

 בתפקידו ביצרן  )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים( 

  

 

 סימון ושילוט   08.14.21

ס"מ לפחות,     10* 15על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל  

 שתראה  מתחתית  עמוד התאורה. 

 

 

 לשלבי הביצוע    –מתקן תאורה זמני  08.15

 

 כללי  08.15.1

 הזמנית תוכננו עקרונית, ע"י המתכנן. מתקני התאורה  .א

רצף   .ב להבטיח  יהא  הקבלן  על  פעיל  תאורה  מתקן  קיים  העבודה  ובתחום  במידה 

כל תקופת הביצוע.   למשך  בכל שעות החשכה  זה  תאורה  של מתקן  ותפקוד תקין 
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אחריות תחזוקת מתקן התאורה הקיים בתחום הפרויקט ותקינותו חלה על הקבלן  

למתק  בדיקה  הקבלן  יבצע  העבודות  תחילת  לפני  תשלום.  תוספת  התאורה  ללא  ן 

 והקיים בתחום הפרויקט יתקן ויסדיר במידת הצורך. 

במידה ולא קיים מתקן תאורה בתחום העבודה יהא על הקבלן לבצע מתקן תאורה   

 זמנית להבטחת רצף תאורה במהלך בכל שלב ושלב ע"פ התוכניות. 

כל   .ג במשך  העבודה  בתחום  רמת התאורה מתוגברת  יאפשר  הזמני  מתקן התאורה 

 בערך של רמה אחת מעל הנדרש בתקן.   תקופת הביצוע 

מתקן התאורה זמנית יבוצע רק לאחר קבלת אישור המתכנן/המפקח מראש. מתקן   .ד

התאורה הזמנית יסופק, יותקן ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל תקופת העבודה  

 במיקום שיקבע ע"פ הפיקוח והמתכנן בהתאם לשלבי הביצוע.

בהתאם לשלבי הביצוע של עבודות הסלילה    מתקן התאורה הזמנית יפורק ויועתק .ה

 וע"פ הנחיות הפיקוח.  

צורך בביצוע תאורה זמנית, וזמן הפעלתה יקבעו ע"י המתכנן והמפקח ובאישורם   .ו

 בלבד. לפני הדלקה של כל קטע יבוצע ניסוי וכיוון הפנסים.

עיליים.   .ז וכבלים  מגשים  נורות,  תאורה  גופי  עם  עץ  עמודי  יכלול  העבודה  המתקן 

תפורק   בדרישות,  תעמוד  שלא  עבודה  כל  מקצועית  ובצורה  מעולה  בטיב  תעשה 

 ותעשה מחדש.

עם התחלת העבודה יגיש הקבלן אל משרד המהנדס או המפקח דוגמא מכל דגם של   .ח

כל האביזרים בהם הוא עומד להשתמש במשך העבודה זאת, לצורך קבלת אישור  

 . וקביעת סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים

שימוש   .ט לבצע  האפשרות  לקבלן  תינתן  הקבלן  הזמנית  התאורה  עבודות  במסגרת 

בפנסי תאורה המיועדים לשימוש במתקן התאורה הסופי. אחריות הקבלן לתקינות  

ושלמות גופי התאורה, אביזרי ההדלקה )משנק, מצת, קבל( תהיה לאורך כל תקופת  

 הביצוע. 

תב  .י הזמני  המתקן  במסגרת  בפנסים  השימוש  ע"י  בסיום  התאמה  בדיקת  וצע 

המתכנן/המזמין לכשירות גופי התאורה ואישור שימושם החוזר במתקן הסופי. גופי  

 תאורה אשר לא יאושרו יוחלפו בחדשים ע"ח הקבלן ללא תוספת תשלום.  

תקופת האחריות שתינתן לגופי התאורה, ציוד ההדלקה והנורות תחל מיום מסירת   .יא

 המתקן הסופי למזמין. 

ע .יב השלמת  בודק  לאחר  בדיקת  להזמין  הקבלן  על  זמנית  התאורה  התקנת  בודות 

 מוסמך על חשבונו. 

כל עלויות הזמנת חיבורי החשמל הזמניים למתקן התאורה הזמני לרבות תשלום   . יג

 חשמל בגין צריכה יהיו ע"ח הקבלן כלולים בתכולת העבודה ללא תוספת תשלום. 

הקבלן. פירוק סופי של    בגמר עבודות הסלילה יפורק המתקן הזמני ויפונה למחסני .יד

ולא   כלולים  הקבלן  לרשות  והחזרתו  מהשטח  פינוי  לרבות  הזמני  התאורה  מתקן 

 ישולמו בנפרד.  

 

 עמודי עץ  08.15.2

. העמודים יהיו ישרים עשויים 33  -ק  העמודים יהיו עמודי עץ אורן מהסוג המטופל בולידן
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מעץ יבש חזק ללא סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך קונית. קוטר העמוד במקום 

ס"מ. העמוד יהיה ישר ללא "בטן" באופן שהאנך ייפול תמיד    15הצר ביותר יהיה מעל  

 1/6בתוך שטח בסיסו. סיקוסים בריאים יותרו בתנאי שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על 

ההיקף. אחוז הלחות בעמודים   1/3ההיקף, ורוחבם הסכומי באותו החתך לא יעלה על  

.  רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים ואשר חוסנו בחומר חיסון נגד מזיקים 5לא יעלה על  

 וטפילים יותרו לשימוש. החלק הנמצא בקרקע יצבע בצבע בטומני. 

 יותרו סדקים רק בגבולות הבאים: 

 מ"מ.  15רוחב  .א

 עומק ¼ מקוטר העמוד במקום הסדק.  .ב

 פעמים קוטר העמוד במקום הסדק.  8אורך מקסימלי   .ג

מ"מ לכל   40סה"כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי  .ד

 היותר. 

 

הצבת עמודי עץ תתבצע באחת מהדרכים הבאות בהתאם להחלטת   08.15.3

 המפקח: 

העמוד יוצב על ידי משטח/יסוד בטון חיצוני יצוק הכולל בתוכו צינור פלדה מגולוון   .א

 בקוטר המאפשר החדרת העמוד בתוכו, כולל ייצוב העמוד והידוקו למניעת תנודות.  

מאורכו הכולל, אך לא    1/5עד    1/6  -עמוד התקוע ישירות בקרקע ייתקע בעומק כ .ב

חוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב  ס"מ. באדמה חולית וסלעית י  150  -פחות מ

 לכל עומק הבור.

באדמה בוצית יחוזק הבסיס לפי מפרט מיוחד. תחתית העמוד תיחתך בניצב לצדו.    .ג

 מעלות ביניהם.   45ראשו יעובד לפי שני שיפועים בזוית 

בגובה   .ד שתותקן  אלומיניום,  בדסקית  יסומן  ועליה    400העמוד  מתחתיתו,  ס"מ 

 ס"מ לפחות.  6ל הספרות תוטבע שנת ייצורו. גוד

 

 כבל אווירי  08.15.4

הכבל יהיה מטיפוס ת.א.מ. בו התיל הנושא הנו חלק מהכבל עצמו.  התיל הנושא   .א

יחוזק   הכבל  התקנתו.  ותנאי  לכבל  יותאם  וקוטרו  שזורה  מגולוונת  מפלדה  יהיה 

 לתיל הנושא בחבקים מבודדים. 

שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכנים יועברו אל התיל הנושא והכבל יהיה   .ב

 משוחרר מהם לחלוטין.  

על   .ג המותקנות  ואטומות  משוריינות  בקופסאות  יעשו  אווירי  מכבל  הסתעפויות 

של   התחתון  בחלקה  מתאימות  כניסות  דרך  לקופסה  יוכנס  הכבל  העמודים. 

 כלפי מטה. הקופסה, או בצדדיה ע"י כיפוף הכבל בקשת 

 הכבלים העיליים יהיו מסוג ת.א.מ. חתך כמפורט בתוכניות וכ"כ.  .ד

 מ'.  30המרחק בין העמודים לא יעלה על  .ה

בנקודת המתלה   .ו פני הקרקע  כי מפלס הכבל מעל  יובטח  ודרכים  בחציית כבישים 

 מטר.  7 -הנמוכה ביותר יהיה לא פחות מ

ימאלית המותרת לכבל  במתיחת בכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה מקס .ז
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 הפלדה כמומלץ ע"י יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה. 

 הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק. .ח

 הכבל הנושא יהיה מוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניות.  .ט

 

 ארגז אבטחה  08.15.5

הדרושים. אם  ארגז האבטחה יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר   .א

רשת האספקה היא בכבלים, תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז והוא יכלול מהדקים  

 ופתחים נוספים לכבלים. 

בעובי   .ב פלסטי  יהיה מחומר  ע"י    1.5הארגז  שיאושר  בתנאי  אחר  )או מחומר  מ"מ 

מפקח מחלקת התאורה של מע"צ באותו מחוז בו מבוצעת העבודה( עם דלת נפתחת  

ו סגירה לא יהיה צורך להשתמש בכבלים ולא יישארו בידי  כלפי מעלה. לפתיחה א 

 החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן הארגז. 

הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק. כל הברגים, הצירים וכו' יהיו מפלדה   .ג

מצופה בקדמיום. הברגים, האומים ואשר האביזרים לא יתרופפו או ישתחררו עקב  

 תנודות ורעידות. 

ש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים ומחורים עם כל חלקי התליה  את הארגז י .ד

 הדרושים.  

  1.5בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם כבלים ט.ב.ט בחתך   .ה

 ממ"ר לנורות ולרשת. 

לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בטון או ברזל. החיזוקים   .ו

)או פרופיל הקונסטרוקציה( עם בורגי חיזוק או סרט    יהיו צמודים מסביב לעמוד 

 נירוסטה. 

 מ"מ עליו יורכבו האביזרים הבאים:  1בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל 

 אמפר עם ניתוק אפס.  6נתיך חצי אוטומטי לזרם    –אבטחה לכל  נורה  ▪

 .  SOGEXIמהדקי   ▪

 פס הארקה מנחושת.    ▪

 שלות לחיזוק הכבלים.    ▪

 ממ"ר.  2.5חיווט המגש עם מוליכים   ▪

המהדקים יחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי    ▪

 מ"מ.   0.5בעובי  

 האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט לעיל. 

 

פירוק/ העתקת שדה במתקן תאורה זמני המדידה תבוצע לפי שדה,   08.15.6

 כולל: 

במתקן תאורה זמני בשלמות ו/או בחלקו, כולל העברתו ו/או התקנתו מחדש פירוק שדה  

תאורה  במתקן  שדה  לפי  המדידה  הפיקוח.  הנחיות  לפי  העבודה  בתחום  אחר  בקטע 

 זמנית. 

יחידה = שדה במתקן תאורה זמנית הכולל: עמוד עץ, עוגנים, עמודי משען, יסוד נייד,   1
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חיבורים,   אבטחה,  קופסת  פנסים,  שוחות  זרועות,  פח,  הגנת  ותת"ק,  אווירי  כבלים 

 הארקה וכיו"ב. 

 

 הערה   08.16

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר פרקים  

מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא תהא לקבלן תביעות  

נקבעו לפי אומדן. התשלום לקבלן ייעשה על סמך   שונות. הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות 

שיטת  המדידות   המפורטות.  התכניות  סמך  ועל  העבודה  ביצוע  כדי  תוך  שתעשנה  המדויקות 

 המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל.  

 

 AS MADE -תוכניות  08.17

 

מהיקף עבודתו יאושר וישולם לו אך ורק    5%מובהר לקבלן בזאת כי התשלום הסופי בשיעור של  

עם גמר העבודה, ולפני הגשת חשבון סופי יהיה  ממוחשבות.    AS MADEלאחר השלמת תוכניות  

של   סט  למזמין  לספק  הקבלן  מגנטית.    3על  מדיה  כולל  ביצע  אשר  התוכניות  מכל  העתקים 

התוכניות יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו, יאושרו ויחתמו ע"י מודד מוסמך מטעמו. התוכניות יכללו  

פירוט מדויק  בלן במסגרת הפרויקט,  סימון מדויק ועומק של כל  תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הק

גובה עמודים   פירוט חתכי כבלים, מספרי עמודים,  לרבות  ומפורט של מתקן החשמל והתאורה 

מסירת תוכניות אלה מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. ביצוע התוכנית יהיה    והספק נורות בפנסים.  

 .  AS MADEיות  כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע תוכנ

 

 כללי    -אופני מדידה ותשלום   08.18

  

ובפרקים    08.18.1 זה  במפרט  והמפורט  המתואר  המפרט    00-ו   08כל  של 

הכמויות,   שבכתב  המתאימים  לסעיפים  והנוגע  המתאים  הכללי, 

כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. תיאור הפריטים  

כ וממצה.  קצר  בלבד,  מנחה  הוא  הכמויות  בכתב  ל  והעבודות 

הרשומים   ו/או  המשורטטים  ו/או  הנזכרים  והעבודות  הפריטים 

בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי  

להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן  

בשלבים,   המתקנים  בדיקת  השונים:  היחידה  במחירי  כלול 

באחריות ועל חשבון    התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הם

הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים  

חוטי   למיניהם;  מהדקים  קיים;  אספלט  של  פתיחה  האחרים: 

תת קווים  בקרבת  ידיים  חפירת  קיימים; -משיכה;  קרקעיים 
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חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי  

 העזר ועבודות הלוואי.

  

שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל,    08.18.2

וכן פיצול העבודה עקב שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי  

 מחירי היחידה.  

 

בלבד"    08.18.3 "אספקה  ורשום  החומר    -במקרה  עבור  רק  הוא  המחיר 

והתקנה"   "הובלה  ורשום  ההובלה    -ובמקרה  עבור  הוא  המחיר 

 ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר הדרושים. 

 

באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכיו"ב    08.18.4

המ  עד  הנדרש   כל  את  כולל  הסעיף  כי  נאמר  בשלמות  אזי  סירה 

 למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות מסוג כל שהוא. 

 

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת    -בנוסף לאמור במפרט הכללי    08.18.5

התוכניות עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות  

חרוטים   פח  )שלטי  בעזרת  העמודים  ומספור  בבריכות  והכבלים 

 רת ניטים(. המוצמדים לעמוד בעז

 

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות,    08.18.6

ביקורות,   תיאומים,  עבודה,  חלקי  פיצול  עבודה,  שעות  פיצול 

המחיר   אישורה.  וקבלת  החשמל  חברת  ביקורת  פנסים,  כיוונים, 

בכתב   הסעיפים  של  היחידה  במחירי  כלול  יהיה  הנ"ל  כל  עבור 

 הכמויות. 

 

כל  08.18.7 ישולם  כדי    לא  ביצועם  שיידרש  עבודה  סעיפי  עבור  תשלום 

רצון   לשביעות  ופועלת  תקנית  בצורה  העבודה  מסירת  לאפשר 

הרשומים   הסעיפים  במחירי  יכללו  אלו  סעיפים  מחירי  המזמין. 

 בכתב הכמויות.  

 

וחיבור    08.18.8 התקנה  אספקה,  כוללים  המחירים  מצוין    -כל  אם  אלא 

אופני מדידה של   08.00.00 -אחרת. מדידת הכמויות כמוגדר בפרק  

 מתקני חשמל.  

 

 פריטים לתשלום   08.19

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:     
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תעלות:  08.19.1 לכבלים    חפירת  תעלות  חציבת  ו/או  חפירה  כולל  המחיר 

מכאניים   כלים  באמצעות  קרקע  סוג  בכל  למובילים  ו/או 

ופנאומטיים במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה  

ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית    20סתימה והידוק בשכבות של  

של   הדוק  השטח  MOD AASHTOלפי    %95לשיעור  החזרת   .

ו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט  לקדמות

ובתכניות   הטכני  במפרט  המפורט  לפי  הכול  לאזהרה.  פלסטי 

  סטנדרטיות של המזמין.

 המדידה לפי מטר אורך.  

 

כביש  08.19.2 כולל    :פתיחת  צינורות  הנחת  לצורך  קיים  כביש  פתיחת 

)בקו   בטון  או  אספלט  כביש  ושבירת  חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך 

ישר( בעזרת מכשירים מכאניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש  

מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל  

והחזרת מתוכננים  או  הנדרשים  ואספלט  המצעים  המצב    שכבות 

מטר   לפי  המדידה  הטכני.   במפרט  המפורט  לפי  הכול  לקדמותו, 

 אורך.  

  

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים    :פתיחת מדרכה/שביל  08.19.3

לצורך הנחת צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית  

פלסטי,   סרט  הנחת  וכיסוי  הידוק  התעלה  מילוי  הדרוש,  לעומק 

יל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט  תיקון המדרכה או השב

 במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך.  

  

לכבלים  08.19.4 מובילים  מגן  הצינור    :צינורות  אספקת  כולל  המחיר 

אטמים,   חיבורים,  האביזרים,  כל  כולל  חפורה  בתעלה  והנחתו 

  8פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה  

 לפי תכנית פרט סטנדרטית. מ"מ לפי המפרט הטכני ו

 המדידה לפי מטר אורך. 

  

פי.וי.סי.  08.19.5 כל    :צינור  כולל  חפורה  בתעלה  צינור  והנחת  אספקה 

אספקה   כולל  ומופות,  פקקים  אטמים,  חיבורים,  האביזרים, 

תשלום   בפריט  כמפורט  ניילון  חוט  חומר    08.00.04והשחלת  עשוי 

 .  858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן   4פי.וי.סי. בקוטר "

  

תשלום סוג החומר    יאספקה והנחת צינור כמפורט בפריט  :צינורות  08.19.6

 והמידות כמפורט בכתב הכמויות.  

 

מעבר  08.19.7 תא   :תאי  והצבת  חפירה  אספקה,  הובלה,  כולל  המחיר 
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 ביקורת למעבר כביש כולל: 

וסמל   08.19.7.1 כיתוב  כולל  פלדה  מיציקת  מכסה 

 . 489הרשות יצוקים לפי ת"י 

עשוי צינור בטון טרומי  חוליות לתא המעבר   08.19.7.2

 . 658לפי ת"י 

 תקרה לתא מעבר.   08.19.7.3

 הכנת צנרת כניסה לתאים.   08.19.7.4

העבודה כוללת חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ בתחתית 

 התא הכל לפי תכניות פרט.  

 

לעמודים:  08.19.8 מהדס    יסודות  פרט  תוכנית  לפי  יבוצע  היסוד 

חשומ  קונסטרוקציה  ועל  הקבלן  מטעם  במחיר  מחה  כלול  בונו 

היסוד, לרבות קבלת אישור מנה"פ והתאמת תכנון הביסוס במידת  

מבטון,   יצוק  תאורה,  לעמוד  יסוד  כולל  המחיר  כן  כמו  הצורך. 

אספלט   שבירת  הקרקע  סוגי  בכל  בור  פריצת  או  חציבה  חפירה 

, בורגי  30-במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, יציקת בטון ב 

והכנ מתאימים  שרוולים  היסוד  השחלת  מסגרת,  הרכבת  סתם, 

ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף  

העמוד   סוג  לפי  הטכני  במפרט  כמפורט  העבודה  בגמר  החומרים 

תשלום  ה  י וגובהו. יסוד בטון: יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט 

 ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית.  

 

תת  08.19.9 בתוך    :קרקעיים-כבלים  כבל  והנחת  אספקה  כולל  המחיר 

תעלה או השחלתו בצינור שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים  

ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני,  

אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. המדידה לפי מטר אורך.  

תת כמקרקעי-כבל  תרמופלסטי  כבל  בפריט:    תשלום ה  י פורט 

 לפי ת"י.   N2XYקרקעית מסוג  -להתקנה תת

 

אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט    :כבל נחושת שזור 08.19.10

 תשלום  בחתך כמפורט בכתב הכמויות. ה  יבפריט

 

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור    : גופי תאורה )פנסים( 08.19.11

  - 1000-ממ"ר ל  N2XY 3*2.5וכל הציוד. כולל הספקה והתקנת כבל  

וולט בתוך העמוד כולל חיבורי החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל  

כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל  

, פנסים אשר ימסרו לעירייה ללא התקנה  לפנס. המדידה לפי יחידה

 מהצעת הקבלן, ללא התקנה.  70%ישולמו לפי 
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ס מפלסטיק, מהדקים, חומרי עזר  המחיר כולל בסי :מגשי אבטחה 08.19.12

וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת  

  בקליט. 

 המדידה לפי יחידה.    

 

  הכמויות.  בכתב  תשלוםהכמפורט בפריטי    :עמודים וזרועות מפלדה 08.19.13

אספקה   כוללים  בהמשך  המפורטים  הפריטים  כל  של  המחירים 

את   המחירים  כוללים  וכן  המזמין  למחסן  או  העבודה  לאתר 

הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת  

 הסגסוגת וכו'. 

וצביעה   08.19.13.1 הגבהים  בכל  ואחרים  רגילים  עמודים 

 ע"פ מפרט עירייה באם יידרש.

 וכפולות זרועות יחידות   08.19.13.2

 שרשרת לדלת תא אביזרים.  08.19.13.3

 

. מחיר הזרועות כולל את התכנון, את בכתב הכמויות  תשלוםהבפריטי  : כמפורט  זרועות

הברגים, את האביזרים, את הייצור, את הצביעה, את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת 

הזרועות בהתאם לדרישות מפרט זה. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג  

  E).והבליטה    Hיחידה או כפולה(, ובציון האורך )הגובה)

כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן  

גם לפסול את  לפי שיקול דעתו  להוראות מפקח המזמין, שרשאי  ועל חשבונו בהתאם 

 הפריטים הנ"ל. 
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 עבודות אבן  - 14פרק 

 

 כללי    14.9.01

 

 . , כמפורט בשרטוטים האדריכלייםהמרחב הציבורי מרוצף כולו באריחי אבן בחיתוך ייחודי

המדרכות והרחבות ירוצפו באריחים מדגם "טופוטק גדול", חניות ברחובות וכניסות לחניות ירוצפו  

 באריחים מדגם "טופוטק קטן". 

( MOCK-UPתיאור "קטע ניסוי ריצופים ), להלן טרם תחילת עבודות הקבלן, יבוצעו דוגמאות ריצוף

 . 14.9.02אפ" בתת פרק -מוק

 

הכמות הכוללת של עבודות האבן )מכל סוג שהוא( תינתן עם פרטי המכרז, והמזמין יהיה רשאי לשנות  

שינוי מחיר יבוצע עבור שני סוגי   האבנים השונות ללא שינוי מחיר.)מקורות(  סוגי את יחס הכמויות בין 

 ופים גדולים למדרכות וריצופים קטנים למיסעות. הריצופים: ריצ

 על ספק האבן להמציא אישורים על איכות האבנים, מקורן, ועמידותן בתקנים הנדרשים.

 בדיקות מעבדה לאבנים תבוצענה בטרם תחילת חיתוך ועיבוד האבן, ותועברנה לאישור מנהל הפרויקט.

 מידות האבן כמפורט בתוכניות ובפרטים. 

 

 :סוגי האבנים .א

  י אבנים סוג  שלושהשל    שילובע"י    העשיי  דגם "טופוטק קטן" מו  דגם "טופוטק גדול"מ  האבן  ףריצו

שונים גוונים  בשרטוטים  בשלושה  הנחיות  ע"פ  תהא  הריצוף,  בדוגמת  האבנים  חלוקת  יחס  או  ו/ . 

  ע"י מנהל ותיקבע באופן סופי    "אדריכלות נוף-עיצוביות"הנחיות  הנחיות למרחב הציבורי  בחוברת  

 . באתרבמפעל ודוגמאות האישור בחינה ולאחר הפרויקט 

 

 האבנים יהיו מהסוגים הבאים:

1) Bluestone- כהה  אבן גיר 

2) German dolomite- דולמיטית גרמנית - אבן גיר 

3) Chocolate stone- שוקולד ירושלמית -אבן גיר 

 

 איכות האבן  .ב



96 

 

ריצוף/בניית/התקנת אבן טבעית, חייבות להתבצע רק ע"י בעלי מקצוע בעלי ידע המומחים  עבודות  

 והמנוסים בעבודות אבן. 

האבן הינה מוצר טבעי ולכן ייתכנו שינויים בגוון ובמרקם של פני האריח, הן ביחס לדוגמא והן בין  

 האריחים עצמם. כמו כן, תיתכנה סטיות בגוון ובאיכות האבן. 

 תוספת לכמות התיאורטית בגין פחת ומיון איכותי במפעל ובאתר. 10%להזמין  על הקבלן

יופיעו לעיתים נקרים ועורקי חרסית צבעוניים. תופעות אלו הן חלק בלתי   על פני האבן הטבעית, 

עורקים אלו אינם מחלישים את   כי  לוודא בבדיקות מעבדה  יש  נפרד ממראה האבן הטבעית, אך 

 רים וסדקים. האריח וכי לא צפויים חו

 

 .14.9.02פרק  -לתיאור תכונות וחוזק אבני הריצוף, ראה תת

 

 חיתוך האבנים: מידות ו .ג

 ע"י מכונות מדויקות, לאחר אישור המפקח.  יבוצע במפעלהינו ייחודי והאריחים  חיתוך אופן  

ם  , ע"פ שרטוטיהנדרשים לביצוע עבודת הריצוף  סוגי האריחיםהחיתוכים השונים וכן  איפיון מידות  

   אדריכליים.

במפגשים עם קירות, אבני שפה, לרבות חיתוכים והתאמות  ייעשו    בשטחאריחים    התאמות חיתוכי

 מסביב לריהוט רחוב, שילוט, תאורה, שוחות וכד'. 

לחיתוך ולעיבוד האריחים הנדרשים  ו האבנים  על הקבלן לאשר את אופן התארגנותו באתר לאחסון  

 להתאמות בשטח. 

 במכונת ביקוע אריחים או בכל מכשיר אשר יותיר את האריח החתוך שבור בשוליו. לא יותר שימוש  

מ"מ מהמידות המתוכננות. במידה וסטיות אלו אינן אפשריות    1סטיות בחיתוך האבנים תותרנה עד  

 על כך. מבחינת המבצע, יש ליידע את המפקח מראש

הנדרשות ע"י שימוש במגוון גדלי  יש להיערך להתאמות  ס"מ. 15/15 -לא יבוצעו אריחים הקטנים מ

 האריחים המאופיינים בשרטוטים האדריכליים. 

 

 עיבוד האריחים:  .ד

  800(, גרגירי החול בדרגה Sandblastעיבוד פני הפאות הגלויות של האבנים יהיה בהתזת חול מכנית )

ור  . דרגת העיבוד תקבע לאחר ביצוע דוגמאות במפעל והבאתן לאתר לבחינת המפקח ואיש 1200או  

 יועץ נגישות ע"פ תקן החלקה.

 פאות האריחים יהיו מלוטשות.

 מ"מ.  2פינות האבן יהיו מלוטשות לרדיוס של  

 כל האבנים ללא "זמלה" )מסגרת( וללא "שפה". 
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 הכנת מצע הריצוף  .ה

 .  14.9.02פרק -תשתית מתחת לשטחי ריצוף מדרכות ומיסעות, ראה תתשכבות ביסוס ומבנה 

 

 פים ריצוהנחת העבודת  . ו

ביצוע עבודות להנחת הריצופים תתחלנה לאחר אישור המפקח להשלמת שכבות הביסוס והתשתית,  

 . 14.9.02פרק - כמתואר בתת

באופן ידני או ע"י מיכשור ייעודי )ואקום(  בהקפדה ובזהירות  תתבצע  לשם הנחתם,  הרמת האריחים  

 אשר יותקן באתר בהתאם להנחיות המפקח. 

 תתבצע בעזרת פטיש גומי., למפלס ולשיפוע המתוכנן, יקומו הסופיהתאמת האריח למ

 ס"מ, בין כל פאות האריחים, לשמירת מרחק בין האבנים. 1יש להשתמש בספייסרים של 

מ"מ.    8בכל מקרה יש להשאיר מישק )פוגה( מינימאלי של  יש להימנע מהצמדת אריחים זה לזה ו

 ס"מ ע"פ תקן נגישות(.  1)סטיות תותרנה עד 

 אופן הנחת האריחים וכיווניות הריצוף, ע"פ שרטוטים אדריכליים.

 ס"מ. 1סטיות תותרנה עד  ע"פ תוכנית אדריכלית.מפלסים  יש לבצע שיפועים והתאמות  

לנקות את    ישלאחר גמר העבודות )כולל יישום מילוי המישקים( ועד למסירתן לאחר אישור המפקח,  

, ההגנה תבוצע בעזרת  להגן על השטח המרוצף באופן שימנע הכתמה, שריטה ושברשטחי הריצוף ו

 לוחות עץ או גבס, ובכל מקרה האחריות על שלמות הריצופים עד למסירתם חלה על הקבלן. 

 

   קים )רובה(מילוי מיש .ז

 . 14.9.02פרק -ראה תת

 

 דוגמאות: .ח

צוף, חיפוי קירות, וכו' מכל סוג  יבתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של ר

 מ"ר לפחות.   2  יהיה בוד נדרש. גודל הדוגמא מכל סוגיומכל ע 

 העבודה ומסירתה.יישמרו באתר עד גמר  ו  , יסומנומפקחהשור יאאת  הדוגמאות שיקבלו 

 ביצוע הדוגמאות באתר, איפיון המצעים ותיחום הדוגמא, יהיה לאחר תיאום עם המפקח.

, יסופקו לאתר רק  14.9.01אשר אינם זהים לאלו שהוגדרו בסעיף  ו  "שווי ערךשיוגדרו "אריחי ריצוף  

 לאחר אישור המפקח. 

 

 מחיר: .ט
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ועיבוד שידרשו באריחי האבן לצורך התאמתם בשטח  מחיר עבודות ריצוף האבן כולל הכנה, ניסור  

 במפגשים עם אובייקטים ואלמנטים שונים.

 מחיר הנחת השכבה ימדד בנפרד לפי הסעיף המתאים בכ"כ

והתאמות   חיתוכים  לרבות  אבני שפה,  קירות,  עם  במפגשים  האריחים  מידות  העבודות להתאמת 

ולות במחיר האבן ולא תשולם תוספת מחיר  מסביב לריהוט רחוב, שילוט, תאורה, שוחות וכד', כל 

 לעבודות אלו.

 אחסון האבנים באתר בעת עבודות הביצוע, יהיה בשטח מוגן מפגיעות מכניות.  

 

 מדידה לפי מ"ר.

 

 

 

 מ.נ.מ מהנדסים בע"מ   , הנחיות תכן מבנה (UP-MOCK)ריצופים קטע ניסוי  14.9.02

 

 כללי 

קטע ניסוי   מהחומרים, שיטות היישום, בקרת איכות לחומרים ולביצועפרק זה מתאר את הדרישות -תת

  .  ריצופים

כולל שכבת הנחה ייעודית  של אריחי אבן, והמדרכות מורכב משכבת ריצוף עליונה  חניות/מבנה המיסעה

 בטון ו/או חומר גרנולרי ממצע סוג א'. שכבת  יהומתחת 

ה והדבקת הריצוף לשכבת ההנחה בהתאם  חומרי המילוי למישקים, תפרי ההתפשטות, שכבת ההנח 

או שו"ע. עיקרי השיטה והחומרים מפורטים להלן, במקרה של סתירות ו/או אי   SOPROלהנחיות היצרן 

 התאמות יש לפנות ליצרן לקבלת הבהרות. 

ם כמפורט  חניוניולכניסות ל  , לחניות( יבוצעו כאמור דוגמאות למדרכותmock-upבמסגרת קטע הניסוי )

 להלן.   1'  בטבלה מס

 

 : חומרי ומידות שכבות המבנה 1טבלה מס' 

תיאור  

 המקטע 
 סוג ועובי האבן  חלופה

 מישקים )פוגות( 
שכבה  

 מקשרת 

 )פריימר( 

 שכבת הנחה 
שכבת בסיס/מבנה  

 עובי במ"מ  -תחתון 

 מצע א'  15-בטון ב עובי  חומר  רוחב  חומר מילוי 

 מדרכות 
 ריצוף "טופוטק גדול"  1

 מ"מ   60עובי 

SOPRO 

PFM HF 

מ"מ  8  SOPRO 

HSF 748 
SOPRO TRB 

ואגרגט   421

 300 - מ"מ  80

מ"מ   8 2  150 150 מ"מ  40 
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כניסה  

 לחניות 
1 

 ריצוף "טופוטק קטן" 

 מ"מ   80עובי 
מ"מ  8  

"שיטת   –גרוס 

SOPRO" 40  200 150 מ"מ 

 

 . עובי האבןמ 2/3-מישקים: עומק מילוי המישק יהיה לפחות כ 

 מטר.  8מ"מ כל  10תפרי התפשטות: רוחב תפר  

גוונים. לצורך בחירת הגוון המתאים ע"י   3-: חומר זה קיים ב PFM HFחומר המילוי למישקים מסוג 

בהתאמה לגווני  מ' כ"א. בכל משטח לדוגמא ייושם גוון אחר   2X2משטחים בגודל   3האדריכל, יבוצעו 

 אריחי האבן.  

 

 תכונות חומרי המבנה 

להלן, מודגש כי מדובר בתרשימים עקרוניים בלבד   2,3רוט עקרוני לחומרי המבנה מוצג בתרשימים יפ

 .האדריכליים לפרטיםמתכנן הכבישים ובהתאם וחתך המיסעה יבוצע בפועל בהתאם לתוכניות 

 

 

תשתית בטון בריצוף חניות ובכניסות  : חתך עקרוני המפרט את חומרי המיסעה:2תרשים מס' 

   לחניונים
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 : חתך עקרוני המפרט את חומרי המדרכה: תשתית מצע סוג א' 3תרשים מס' 

 

 אבני הריצוף 

מערכת רצפה מאבן טבעית:   – 1חלק   5566תכונות אבני הריצוף ושיטות הבדיקה יהיו בהתאם לת"י  

 לריצוף בגרסתו העדכנית.   לוחות ואריחים

הריצוף תהינה כמפורט להלן )שאר התכונות  בשונה מדרישות התקן תכונות אבן הריצוף תכונות אבני  

 בהתאמה לדרישות התקן(. 

 מגפ"ס. 10מגפ"ס, מינימום לדוגמא בודדת  11.2חוזק מתיחה בכפיפה: מינימום ממוצע   •

 .1%ספיגות כוללת: מקסימום  •

 מ"מ.  2שיעור השחיקה: מקסימום   •

 ק"ג למ"ק.  2500צפיפות מינימלית:  •

 . 0.2%מישוריות פני הלוח: מקסימום  •

 מ"מ.  ±2עובי האבן: בהתאם למתוכנן עם סטייה מותרת של  •

 להלן.     2המקסימלית מזוויות צלעות לוחות האבן כמפורט בטבלה מס'  הסטייה המותרת •

 

 : סטיות מותרות מזוויות צלעות לוחות אבני הריצוף2טבלה מס' 

אורך הצלע של אבני  

 הריצוף

סטייה מקס' 

 בזווית
 הערות 

 מ"מ 1.5או עד  0.2° מ"מ 500-גדול מ

 מ"מ 1.5או עד  0.3° מ"מ  500עד  300



101 

 

 מ"מ 2או עד  0.4° מ"מ 300-קטן מ

 

 : שכבה מקשרת )פריימר(

 SOPROמתוצרת חב'   HSF 748השכבה המקשרת )פריימר( תהיה  

 : שכבת הנחה

 : " וכמפורטSOPROלעיל, שכבת ההנחה תהיה על פי "שיטת  1בהתאם לחלופות שפורטו בטבלה מס'  

 SOPRO שיטת

 מרכיבי שכבת ההנחה:  .א
  5אבקה :  1) 5:1עם אגרגט מדורג ביחס של    SOPROתוצרת   TRB  421אבקה יבשה מסוג  

 אגרגט(.
 תכונות האגרגט: .ב

 מ"מ. 9מ"מ ומקסימום  5האגרגט: מינימום סוג א', גודל  3האגרגט יעמוד בדרישות ת"י 
 להלן:  3הנדסיות של שכבת ההנחה יהיו כמפורט בטבלה מס'  תכונות .ג

 : תכונות הנדסיות של שכבת ההנחה 3טבלה מס' 

 הערות/שיטת הבדיקה  דרישה  התכונה 

 חוזק לחיצה במעבדה  

 מ"מ  150/150קוביות 

-ממוצע גדול מ -מעל תשתית בטון

 מגפ"ס 15

-ממוצע גדול מ -מעל תשתית מצע

 מגפ"ס 20

 26ת"י 

 חוזק לחיצה מדגמי גלילים קשוי

 מ"מ 150קוטר 

 מגפ"ס,  8-ממוצע גדול מ

 מגפ"ס 6דוגמה בודדת מינימום 

 

 26ת"י 

חוזק הידבקות של האבן לשכבת  

 ההנחה )ביחד עם הפריימר( 
 מגפ"ס  0.4-ממוצע גדול מ

DNV - Richtlinie Pflaster- und 

Plattendecken, Mai 2014 

 מטר לשניה  10×4-5גדול מ  חדירות למים
DNV - Richtlinie Pflaster- und 

Plattendecken, Mai 2014 

יניקה קפילרית )בדיקה על קוביות 

 מ"מ(  150או גלילים 

שעות השריה  24לאחר  5%-קטן מ

 מ"מ 10במים בגובה 

DNV - Richtlinie Pflaster- und 

Plattendecken, Mai 2014 

 

 מרווחים בין האבנים(  -חומר למילוי משקים )"פוגות" 

 ויעמוד בתכונות ההנדסיות הבאות:  SOPROתוצרת חב'    PFM HF 575שקים יהיההחומר למילוי המי

 (. 26מגפ"ס )ייבדק על פי ת"י   68  -חוזק לחיצה לא יפחת מ •

 (.26מגפ"ס )ייבדק על פי ת"י  8-בכפיפה לא יפחת מ חוזק מתיחה •

 תפרי התפשטות

 להלן:  4תפרי ההתפשטות במדרכות יבוצעו מהחומרים הבאים המוצגים באופן עקרוני בתרשים מס' 
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 : תיאור עקרוני של החומרים בתפר התפשטות במדרכות4תרשים מס' 

 
 חומר איטום אלסטי על בסיס פוליאוריתן.  SOPRO PUD 682חומר מילוי בפוגות  .א

 .OTTOCORD PE-B2גליל פוליאוריתן מסוג   .ב

 Gummimüllerיחידת גומי מסוג  .ג

 תפרי ההתפשטות בחניות ובכניסות לחניונים יבוצעו מהחומרים הבאים המוצגים באופן עקרוני  

 להלן:  5בתרשים מס' 

 

 

 ת בחניות ובכניסות לחניונים: תיאור עקרוני של החומרים בתפר התפשטו5תרשים מס' 

 , חניות וכניסות לחניונים סעהיחומרי סלילה למבנה מ 

. בנוסף  51יענה לדרישות האיכות והביצוע של המפרט הכללי לעבודות סלילה פרק  -מצע א' .א

לדרישות המפרט הכללי, בפני המצע במדרכה תבוצע בדיקת מודול דפורמציה באמצעות "פלטה  

 מגפ"ס.   45-(, מודול הדפורמציה לא יפחת מ  LDW-Light Drop Weightגרמנית" )



103 

 

 . 118בהתאם לדרישות ת"י   15בטון מסוג ב .ב

על מיון וסווג החומר ובהתאמה להנחיות המפרט הכללי    –עיבוד והידוק שתית וחומרי המילוי  .ג

 . 51בפרק 

מ'   1.0ק של במקרה של קרקע חרסיתית תסולק הקרקע עד להגעה סלע או לעומ -החלפת קרקע .ד

לפחות מתחתית המבנה. חומר המילוי להחלפת הקרקע יהיה חומר מילוי אינרטי אטים מסוג  

A-2-4  18-35%( בשיעור של #200ס"מ וכמות דקים )עובר נפה  7.5בעל גודל גרגר מקסימלי . 

 
 (Mortar Bedding)שכבת ההנחה  

יה תיושם שכבת ההנחה הינה  בטרם ביצוע השכבה יש לוודא כי שכבת הבסיס )מצע או בטון( על .א

 במפלסים המתוכננים, שיפועים מתאימים, ללא שקעים וסגרגציה.

במקרה של שכבת בסיס מבטון יש לוודא שהיא הגיעה לחוזק המתאים, לפחות כשבועיים ממועד   .ב

היציקה. בהתאם לאישור המתכנן יעשה שימוש בחומרים מזרזים לקבלת חוזק תכנוני בתקופה  

 קצרה יותר. 

 שכבת הבסיס באמצעות מטאטא ו/או שטיפה במקרה של בטון.  ניקוי .ג

 ערבב המרכיבים בערבל )"טפלה"( בהתאם ליחסי ההרכב המתאימים.  .ד

ס"מ, יישור  ±1פיזור התערובת הרטובה לעובי הנדרש בהתאם למתוכנן עם סטייה של עד  .ה

 והחלקה באמצעות כף. יש לוודא כי שכבת הבסיס לחה אך לא מוצפת טרם הפיזור. 

 ילוק חומר עודף באמצעות לוח מתכת.ס .ו

 SOPRO HSFמודגש כי הנחת הריצוף תבוצע מיידית לאחר טבילה/מריחה של פריימר מסוג  .ז

הדבקה במצב   -דקות ממועד הכנת התערובת(   60-בטרם שכבת ההנחה תתייבש )לא יותר מ 748

 "רטוב אל רטוב". 

 יסוי בברזנט. במידת הצורך יש להגן כנגד ייבוש, אבק או גשם באמצעות כ .ח

 ימים.  7-שעות. נסיעת כלי רכב תותר לאחר כ  24- ע"ג הריצוף תתאפשר לאחר כהליכה  .ט

 

 שכבה מקשרת )פריימר( 

 בטרם היישום יש לוודא כי שכבת ההנחה הינה במצב רטוב ונקייה ממזהמים.  .א

ק"ג חומר מסוג   25ליטרים מים לכל  4.5-5.0הכנת התערובת במיכל נקי ע"י ערבול מכני של   .ב

SOPRO HSF 748. 

 . מגובהה 1/3- טבילת תחתית האבן בתערובת עד למפלס של כ .ג

 שעות.   3-4-של התערובת לאחר ערבוב המרכיבים כאורך חיים  .ד

 מילוי מישקים 

 נקיים ממזהמים. בטרם מילוי המישקים יש לוודא כי הם  .א

יש לאפשר לשכבה המקשרת להתייצב ולאחר מכן להרטיב את שטח המישקים למילוי ע"מ   .ב

 למנוע מצב של יניקה משטח אבני הריצוף. 
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ק"ג חומר   25ליטרים מים לכל  3.5-4.0הכנת תערובת המילוי במיכל נקי ע"י ערבול מכני של  .ג

 ל שנית את התערובת. דקות יש לערב 3-5. לאחר מנוחה של SOPRO PFM HFמסוג 

פיזור תערובת המילוי על פני הריצוף באופן מידי ואחיד ודחיפתו באמצעות מטאטא או כף   .ד

 להלן.    תמונה מס' מריחה ייעודית, כמוצג ב

שעות ולאחר מכן לשטוף   6לאפשר לחומר מילוי המישקים להתייצב ולהתייבש במשך לפחות יש  .ה

פני  להלן. אין לשטוף את   תמונה מס'     את הריצוף בצורה אלכסונית למישקים, כמוצג ב

 . המישקים בצורה ישירה

    

 : שטיפת חומר מילוי המישקים מהריצוף 2תמונה מס'     : פיזור אחיד של חומר מילוי המישקים1תמונה מס' 

 

 תפרי התפשטות

 להלן.  6באופן כללי תפרי ההתפשטות יבוצעו כמוצג בתרשים מס' 

 

 : תיאור עקרוני של תפרי ההתפשטות6תרשים מס' 
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 במדרכותיישום תפרי התפשטות 

 בהתאם לפרט הטיפוסי כמפורט בתוכנית האדריכליות   .א

לא  ( תבוצע באופן ובדיוק המתאים אשר PEוהגומי העגול )  rubber unit)הנחת יחידת הגומי ) .ב

(. לצורך כך במידת הצורך יעשה   682PUDבטרם יישום חומר מילוי האלסטי ) יצריך ניסור

 מ"מ.  10שימוש בספיסרים ברוחב  

 יש לוודא כי פני המישקים יבשים ונקיים ממזהמים.  .ג

 במידת הצורך על פי הוראות היצרן. SOPROתוצרת  PPU 683 PUשימוש בפריימר מסוג  .ד

 לצרכי גימור יש לכסות את קצוות הריצוף בנייר דבק.  .ה

 להלן.   תמונה מס' , כמוצג בGummimüller יש להכניס לתפר יחידת גומי מסוג .ו

 להלן.  תמונה מס'  , כמוצג בOTTOCORD PE-B2יש להכניס לתפר גליל פוליאוריתן מסוג   .ז

                                                  באמצעות אקדח נקניק, כמוצג ב SOPRO PUD 682יישום חומר איטום מסוג  .ח

 להלן.   תמונה מס'

 יבוש חומר האיטום יש להסיר את נייר הדבק.לאחר  .ט

 

 

 : הכנסת יחידת גומי3תמונה מס' 

 

 : יישום חומר איטום5תמונה מס'                                                   פוליאוריתן: הכנסת גליל 4תמונה מס' 
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 יישום תפרי התפשטות בחניות ובכניסות לחניונים 

 בהתאם לפרט הטיפוסי כמפורט בתוכנית האדריכליות. .א

יצריך   לא( תבוצע באופן ובדיוק המתאים אשר PEהנחת חומר המילוי למישקים והגומי העגול ) .ב

(. לצורך כך במידת הצורך יעשה שימוש   682PUDבטרם יישום חומר מילוי האלסטי ) ניסור 

 מ"מ. 10בספיסרים ברוחב  

 יש לוודא כי פני המישקים יבשים ונקיים ממזהמים.  .ג

 במידת הצורך על פי הוראות היצרן. SOPROתוצרת  PPU 683 PUשימוש בפריימר מסוג  .ד

 לצרכי גימור יש לכסות את קצוות הריצוף בנייר דבק.  .ה

 .OTTOCORD PE-B2יש להכניס לתפר גליל פוליאוריתן מסוג   .ו

 באמצעות אקדח נקניק.  SOPRO PUD 682יישום חומר איטום מסוג  .ז

 יבוש חומר האיטום יש להסיר את נייר הדבק.לאחר  .ח

                           

 בקרת איכות 

 חומרי הסלילה מסוג בטון ומצע ייבדקו בהתאם לנדרש במפרט הכללי.   .א

 חומרים לשכבת ההנחה, השכבה המקשרת )פריימר( ולמילוי המישקים בהתאם להנחיות היצרן.  .ב

 . 1חלק  5566אבני הריצוף יבדקו בהתאם לת"י תכונות  .ג

 

 

 עבודות אבן נוספות:

 

 ריצוף גרניט    314.9.0

 

ו/או בהתאמה  ס"מ  6ובעובי  flamedבעיבוד )כדוגמת הקיים ברחוב יפו(    אריחים מאבן גרניט אפורה

 קיים. לעובי הריצוף ה

 . 14.9.01בסעיף  והכנת מצע הריצוף ועבודת הריצוף יהיו כפי שפורט 

 

 לפי פרט. ודוגמת הנחה  מידות

 

 מדידה לפי מ"ר.
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 מדרגות גרניט  414.9.0

 

  flamedבעיבוד   , כל הפאות הגלויותכדוגמת הריצוף הקיים מאבן גרניט אפורה גושניות מדרגות

 כדוגמת הקיים. 

 מ"מ.  15חזית המדרגה תהיה מעוגלת ברדיוס  

 יותקן פס אזהרה מאבן מסותתת בגוון בהיר באישור האדריכל. בקצה המדרגה 

 מידות ובסיס בטון לפי פרט. 

 

 "א. מדידה לפי מ 

 

 

 גושנית שפה ןאב  514.9.0

 

נגד  flamedבעיבוד , כל הפאות הגלויות בזלת מהגולן בגוון אפור כהה מאודגרניט מ גושנית  אבן שפה

 . החלקה

 מ"מ.  15פינת האבן הפונה לכביש תהיה מעוגלת ברדיוס 

 

 מידות ובסיס בטון לפי פרט. 

 

 מדידה לפי מ"א. 

 

 אבן שפה שטוחה  614.9.0

 

בזלת מהגולן בגוון אפור כהה מאוד בעיבוד מוסמסם כולל איטום בסילר בגוון  גרניט אבן שפה גושנית מ

 מט טבעי. 

 

 מידות ובסיס בטון לפי פרט. 
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 מדידה לפי מ"א. 

 

 אריח ניקוז   714.9.0

 

בהתאם לתכנית  משלוש סוגי האבנים, וסידורם יהיה אריחי הניקוז יהיו מדגם "טופוטק גדול", 

   הריצוף.

ס"מ. בין שני חריצי ניקוז   1ס"מ, ורחובם   20האריח יהיה מחורץ במרכזו בחריצים אליפטיים שאורכם 

 הכל לפי פרט.  חריצי ניקוז בלבד. 5בכל אריח יהיו ס"מ.  5יהיה מרווח של  

 האריחים ברצף אחד תהיה עפ"י תכנית ריצוף.   אריחי ריצוף יונחו מעל תעלת ניקוז בלבד, וכמות

 פרטי תעלת הניקוז יהיו עפ"י הנחיות יועץ הניקוז. 

 

 מדידה לפי יח'. 

 

 אבני סימון נגישות  .8014.9

 

 אבן אזהרה  .א

פני   .ס"מ 60*60בצורת ריבוע במידות   בזלת מהגולן בגוון אפור כהה מאודגרניט גושנית מאבן אריח מ

  ס"מ.  6כיפות יהיה   2ס"מ, ומרווח בין מרכזי   2.4כיפות בולטות. קוטר כל כיפה יהיה  עובדו עםהאבן י 

 עיבוד הכיפות יהיה בהתאם להנחיות תקן ישראלי. 

 פינות האבן יהיו מעוגלות ולא מחודדות. 

 

 אבן הולכה .ב

ס"מ. פני האבן יעובדו   60*60מבזלת מהגולן בגוון אפור כהה מאוד בצורת ריבוע במידות  אבן גושנית

  7.5יהיה הבליטות ס"מ. מרווח בין שני מרכזי   54מאורכת יהיה   בליטהמאורכות. אורך כל  בליטותעם 

 עיבוד הבליטות המאורכות יהיה בהתאם להנחיות תקן ישראלי.  ס"מ.

 מחודדות.  פינות האבן יהיו מעוגלות ולא

 

 .מדידה לפי מ"ר
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 עבודות מוזאיקה  14.9.09

 

מ"מ. אריחי   20מ"מ ובעובי   15* 15באריחי פסיפס. כל ריבוע פסיפס יהיה בגודל  הספסלים יחופו 

הפסיפס יודבקו למשטח בטון ו/או יציקת בטון, הפינות יהיו מפרופיל פלדה מגולוון וצבוע בגוון לפי  

 בחירת האדריכל. 

 תוצרת איטליה.  sicisהאריחים יהיו מתוצרת 

 

 הכל עפ"י פרטים ותוכניות. 

 מ"ר של דוגמת המוזאיקה לאישור האדריכל ומנהל העבודה.  1* 1וגמא של הקבלן יכין ד

 

 מדידה לפי מ"ר.
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 תשתיות תקשורת  – 18פרק 

 תשתיות תקשורת )סלקום, פרטנר והוט(

 כללי  תיאור העבודה:

 

 התקשורת ת ותשתי 

 מיקום תשתיות תקשורת קיימות:  .א
תשתיות התקשרות באזור העבודה  ברח שז"ר, רח' נורדואו הנשיא השישי, חציית רח' יפו  

 ושרי ישראל. 

תת  .ב מתשתית  מורכבת  הקיימת  אשר  ותאים  "קהתשתית  והשינויים  ,  העבודות  עקב 
 הגיאומטריים המתוכננים, צפויה פגיעה ניכרת בכל מערך תשתית התקשורת הקיימות.

ה .ג מתוכננת  הנ"ל  המכרז  הנדרשות  במסגרת  העבודות  כלל  וביצוע  נורדאו,  רח'  של  גבהה 
 , לצורך פינוי רצועת הרק"ל.  1במסגרת מכרז אינפרא  

יידרש לתת  .ד ביצוע והסדרי תנועה, בכל שלב  יבוצעו במספר רב שלבי  כלל העבודות במכרז 
 פתרון ושמירה על תשתיות התקשורת  הקיימות.  

ו .ה קיימות  לתשתיות  ומעל  בסמוך  יבוצעו  כל  העבודות  ע"פ  לפעול  הקבלן  ועל  מתוכננות 
 ההנחיות ע"מ למנוע פגיעה בתשתית קיימת. 

 

 מפרטים ותקנים מחייבים: 

                 

 מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 

 

 מפרט כללי לעבודות עפר.  של משרד הביטחון, 01מפרט  .1

 פרק ט'. 1988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  .2

 הרשות המקומית. תקנות   .3

 מפרטים של חברות תקשורת הוט, סלקום ופרטנר.  .4

 חוק בזק ותקשורת.  .5

 . 08המפרט הכללי הבין משרדי פרק  .6
 

 

 

 ביצוע העבודות: 

  

ביצוע העבודות יהיה על פי מפרט הטכני של חברות התקשורת עבורה מתבצעת התשתית.  
ברשימת   הכלול  משנה  קבלן  באמצעות  תבוצע  והתאים  הצנרת  תשתית  ביצוע  עבודות 
הקבלנים של חברות התקשורת. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת והקבלן יוודא כי קיימת אצלו  

את קבלן המשנה לביצוע עבודת התקשורת ע"י   הרשימה המעודכנת. על הקבלן לאשר בכתב
 בעל התשתית. 
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הקבלן הראשי יעבוד בתיאום מלא משך כל זמן העבודה מול קבלן המשנה ומפקחים מטעם חב'   -
התקשרות. לא ישולם לקבלן הראשי כל תשלום נוסף, בגין עבודות שבוצעו ע"י קבלן משנה מטעם  

 חב' התקשורת.

 

 

 תכנון

 תוכניות .א

 לות :  התוכניות כול

 למתקן התקשורת כולל מיקום מוצע לתשתיות חלופיות חדשות.  תוכניות

 חדשות, ארונות וכל הנדרש. מיקום מוצע לשוחות  

 פרטי חפירה, פרט להגנת בטון וחתכים לאורך חציות הרק"ל. 

לקבלת   בשטח  למפקח  לפנות  יש  לשטח  התוכניות  בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל 

 הנחיות מתאימות 

 תוכניות מצורפותרשימת  .ב

למסמכי   במצורף  ראה  המזמין  מטעם  שהוכנו  תקשורת  מערכות  תוכניות  רשימת 

 המכרז.

  

 תכולת הפרק  

)חפירות, - הנחת    פינוי החומר לאתר מאושר,  חציבות,  בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת, 

החזר  צינורות, גובים,  ניקוי  בטון,  הגנות  החפירה,  מילוי  תאים,  של  בניה  ואו  המצב  הנחה  ת 

 לקדמותו(. 

מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת, וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה, הנחה,   -

חפירה/חציבה, הידוק, תושבת החול או החמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך הצנרת באורכים  

מתקן  ו/או  התעלה  לדופן  בהתאמה  לתעלה,  למוצא  מתאים  בשיפוע  הצנרת  וחיתוך    נדרשים 

מושלם   לביצוע  הנדרש  וכל  האביזרים  כל  כולל  מתוכננת  ו/או  קיימת  לצנרת  חיבור  הניקוז, 

   ולשביעות רצון המזמין והמפקח.

 

 בטיחות

על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של חברות   -

 תקשורת. לבינוי תשתיות  1תקשורת המופיעות בחוברות המפרטים 
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 תכניות תאומים ואישורים

 העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן. 

אנשי   - ובפיקוח  צמוד  בליווי  העבודות  התקשורתכל  הקבלן    חברות  על  היחידה.  במחירי  וכלול 

על תחילת העבודות עבורם ולתאם עבודתו עימם בזמן    חברות התקשורת למסור הודעה בכתב ל

קווי  ביצ בקרבת  עבודות  קבלנים  התקשורתוע  ידי  על  רק  יהיה  התשתית  עבודות  ביצוע   .

. כמו כן על הקבלן לסייע לחברת התקשורת בכל הדרוש  חברות התקשורתהמאושרים לביצוע ע"י  

לביצוע עבודות השחלת כבלים וחיבורים דרושים לעמודים ושוחות קיימות, כולל כל העבודות  

 כלול זאת במחירי היחידה בפרק זה.שידרשו על ידם, ועליו ל

תקשורת   - לחברות  חלקו  או  כולו  את  ולמסור  התקשורת  פרק  את  לבטל  רשאית  מוריה  חברת 

ולקבלן מטעמם, לביצוע עבודות במסגרת "קידום זמינות", ו/או במהלך העבודה השוטפת, ללא  

 כל תמורה נוספת לקבלן. 

וע  - הקבלן  ידי  )על  תקשורת  לתאי  מכסים  והתקנת  את  אספקה  להוביל  הקבלן  על  חשבונו(.  ל 

 המכסים מהמפעל או מהמחסן.

 סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ומחירים כלול בסעיף החפירה.  -

אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חברות תקשורת. התכניות המאושרות  לביצוע ימסרו על ידם   -

 לקבלן. 

באתר   - העובדים  הקבלנים  יתר  עם  עבודתו  את  לתאם  הקבלן  הנחת  על  חפירות  מועדי  ולוודא 

 אבני שפה וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום. מצעים,

המתאימות, - מהרשויות  חפירה  היתרי  לקבל  ובאחריותו  הקבלן  של    על  בשטח  סימון  ולתאם 

 התשתיות הקיימות באזור העבודה לפני ביצוע. 

 

 חפירה ומילוי 

,הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות,  יתכן והקבלן    עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה -

של עבודות   מוגבלים, בהתאם לקצב ההתקדמות  הנחוצות בקטעים  לבצע את העבודות  יידרש 

 התשתיות האחרות, וזאת ללא תוספת מחיר.           

לשכבות   - מתייחס  החפור  החומר  להחלפת  המחיר  הכמויות,  שבכתב  חומר  החלפת  סעיפי  בכל 

  - ס"מ, המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ל   20בגובה  

, חישוב הכמויות   CLSM-, בחציות כבישים ובחפירה בשול הכביש תבוצע החלפת החומר ל98%

 לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.           

יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה,  כל  ביצוע קטעים בעייתיים מבחינה תחבורתית   -

 זאת ללא  כל תוספת  מחיר. 
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 החזרת המצב לקדמותו. 

העבודה כוללת פרוק מבנה כביש/מדרכה, אבני שפה, תיקוני אספלט וריצוף והחזרתם למצב הסופי, פינוי   -

 הפסולת  לאתר מורשה. 

 

 שונות

 לרכוש עקב ביצוע העבודות. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנפש או  -

מפקח מטעם מנהלת הפרויקט ואו חברות תקשורת, יפקח על שלבי העבודה, בהתאם לשיקול   -

תנאי ההתקשרות,    דעתם יהיו רשאים לפסול כל פרט או קטע שאינו עומד בדרישות המפרטים,

 או ברמה מקצועית נאותה. 

 

 עבודה על תשתית קיימת

 בודת ידיים כפי שיידרש ע"פ הוראות המפקח בשטח. הקבלן יעבוד בזהירות המירבית ובע

העבודה כוללת עבודה בסמוך לכבלי תקשורת ותשתיות פעילות כמו גם חיבורים זמניים וסופיים הדורשים   

 משנה זהירות. 

 לא תשולם מעבר לסעיף בכתב כמויות. 

 

 פרטי תשלום והבהרות לכתב כמויות: 

התקשורת מטרת מסמך זה להבהיר את אופני המדידה ותכולת העבודה  עקב ריבוי המפרטים בעבודות  

 של כל סעיף בכתב הכמויות. 

אופן   אך  העבודה,  מבוצעת  עבורה  התקשורת  חברת  של  הרלוונטי  המפרט  פי  על  יהיה  העבודה  ביצוע 

 המדידה והתשלום בהתאם למסמך זה. 

מסוים   לסעיף  המדידה  באופן  התייחסות  ואין  התקשורת  וישולם    דיימדבמידה  חברת  מפרט  לפי 

 המתאימה.

בחב'  כ מאושרים  קבלנים  וע"י  התקשורת,  חברות  ע"י  שאושרו  לתוכניות  בהתאם  תבוצע  העבודה  ל 

 התקשורת וע"פ נהלי העבודה הנהוגים בחברות התקשורת.

כל העבודות בליווי צמוד ובפיקוח אנשי חברות התקשורת וכלול במחירי היחידה. על הקבלן למסור הודעה  

תב לחברות התקשורת על תחילת העבודות עבורם ולתאם עבודתו עימם בזמן ביצוע עבודות בקרבת  בכ

קווי תקשורת. ביצוע עבודות התשתית יהיה רק על ידי קבלנים המאושרים לביצוע ע"י חברות התקשורת.  

רושים  כמו כן על הקבלן לסייע לחברות התקשורת בכל הדרוש לביצוע עבודות השחלת כבלים וחיבורים ד

 לעמודים ושוחות קיימות, כולל כל העבודות שידרשו על ידם, ועליו לכלול זאת במחירי היחידה בפרק זה. 
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ולקבלן   תקשורת  לחברות  חלקו  או  כולו  את  ולמסור  התקשורת  פרק  את  לבטל  רשאית  מוריה  חברת 

תמורה נוספת  מטעמם, לביצוע עבודות במסגרת "קידום זמינות", ואו במהלך העבודה השוטפת, ללא כל  

 לקבלן. 

 

 חפירת תעלה תקשורת 

/ 18.01.0110/18.01.0120/ 18.01.0130/  18.01.0140/ 18.01.0150 /18.01.0160  : סעיפים

 בכתב הכמויות.  18.01.0100

מחיר היחידה כולל בין היתר: חפירה או חציבה לעומק נדרש בהתאם לתוכניות וברוחב תחתית חפירה  

ס"מ בהתאם לסעיף בכתב הכמויות, כולל ניסור פירוק וסילוק אספלט, ניסור פירוק וסילוק   71של מינ' 

פלט/ריצוף  משטחי בטון, פירוק וסילוק יסודות עמודי חשמל, תאורה וכל יסוד בטון אחר, מדרכות אס

 מכל סוג, פירוק וסילוק כל עצם אחר בין אם מוחזר ובין אם לא, לאחר חישוף השטח. 

מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש על מנת להגיע לעומק החפירה הנדרש, כולל שיפועים, דיפון ושאר  

פעילויות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהתאם לחוקי הבטיחות ובהתאם לנדרש במפרט חברת  

 תקשורת.  ה

  60ס"מ מפני הצנרת והשני בגובה  30סרטי סימון אחד בגובה   2מחיר היחידה כולל גם הספקה והנחת  

בסלע מתחת   ס"מ 10-ס"מ באדמה רגילה ו 5ס"מ מפני הצנרת. הספקה והנחת שכבת חול בעובי 

ס"מ מעל הקצה העליון של הצינור. החול הנדרש הינו חול   30-לצינורות, חול בין הצינורות ושכבת חול

 . 444מפמ"כ 

מחיר היחידה יכלול גם החזרת החומר החפור )בהתאם למפרט חברת התקשורת( בהידוק מבוקר עד  

 לפני הקרקע הקיימת.  

י או קצה צינור במקרה ואין תא ויכלול את כל  המדידה תהיה לפי מ"א מדוד ממרכז תא אחד לשנ

ס"מ ישולם לקבלן החלק היחסי של סעיף   71- המפורט לעיל. במידה ויש צורך בתחתית חפירה רחבה מ

 זה.

 

לקבלן ישולם ע"פ סעיף מתאים לפי חתך תיאורטי ועומק החפירה בפועל. לא ישולם כפל סעיפים  

  18.01.0140מטר התשלום ע"פ סעיף   2.7חפירה לעומק   בעומקים שונים אלא סעיף תשלום אחד. לדוגמא 

 מטר( בלבד.  3)חפירה עד 

 

 אספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה לפי תוכנית 

 בכתב הכמויות  60008.02.0/   18.01.0570/    18.01.0590 / 18.01.0455סעיפים /

 לכיתוב הנדרש,ובהתאם  סופקו ממפעלים מאושרים קשיח/ מריפלקס,  יP.V.C צינורות 

 מאושרים ע"י חברות התקשורת.
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 המדידה ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא. 

אפיון חברות התקשורת וימדדו מתא לתא או קצה צינור במידה  יהיו בהתאם ל מ"מ50צינורות קוטר  

 ואין תא. 

 הצינור. השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים )שרוולים( כלולים במחיר אספקת והנחת 

מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים , תומכות, קשתות,   8במחיר הצינור תיכלל אספקת והשחלת חוט משיכה 

 מצמודות, מחברים וכל הנדרש במפרט חברות התקשורת.

 המדידה לפי מ"א המחיר כולל את כל המפורט לעיל. 

 

 מ"מ.  63מ"מ ו/או  50מ"מ ו/או   40בדיקת לחץ לצינורות 

 כתב הכמויותב 18.01.0690סעיף 

 בדיקת לחץ בהתאם למפרט חברות התקשורת. 

 וישולם לפי מטר אורך צינור.   דיימד

 

 מ"מ  40מ"מ ו/או  50ו/או  63מ"מ ו/או  110העברת מנדרול לצינורות 

 בכתב הכמויות 18.01.0700סעיף 

   מ"מ בהתאם למפרט חברות התקשורת.            50מ"מ ו63מ"מ,  110העברת מנדרול לצינורות  

 וישולם במ"א.   דיימד

 

 התאמת תאי תקשורת 

 בכתב הכמויות 18.01.1040סעיף 

 מטר.   0.5בניית תוספת צווארון לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

 וישולם לפי יחידה.   דיימד

 

 חיבור צנרת חדשה לתא קיים

 בכתב הכמויות 18.01.1071סעיף 

הסעיף כולל גילוי וניקוי התא, חציבת פתח הכנסת הצינורות כולל מופות וביטון ותיקון טיח התא הכל  

 בהתאם למפרט חברות התקשורת.

 וישולם לפי כניסת כל קבוצת הצינורות לתא.   דיימד 

 

 חפירה ובניית תא מתוכנן 

 בכתב הכמויות 18.01.1200סעיף 
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(, הספקת  שרות התקשורת ויכלול חפירה )לכל עומק שיידראספקה, הובלה, התקנה וביצוע לפי מפרט חב

 התא כולל טבעות רצפה, תקרה כולל מכסה וכל המפורט בכתב הכמויות.  

 וישולם כיחידה.   דיימד

 

 תוספת לבניית תא על תוואי תקשורת קיים 

 בכתב הכמויות 18.01.1350סעיף 

   ורך הקמת התא על קו קיים.יכלול את כל העבודות הנדרשות כולל חריצים ברצפה ובדפנות לצ

 

 הוצאת כבל סיב אופטי מצינור קיים.

 בכתב הכמויות 18.01.3420סעיף  

 הסיב יוצא מצינור קיים עפ"י הנחיות חברות התקשורת. 

 . וישולם במ"א  דיימד

 

 גישושים לגילוי צנרת 

 בכתב הכמויות 18.01.3455סעיף 

מטר באורך של עד   3.0חפירה ידנית לצורך איתור מכשול תת קרקעי וגילוי תשתיות קיימות בעומק עד  

 מטר לרבות החזרת המצב לקדמותו   6.0

 כיחידה לכל גישוש.  דיימד

 במידה ועומק החפירה יהיה גדול יותר ישולם החלק היחסי.

 

 הריסת תאי תקשורת

 בכתב הכמויות 1.01605.18סעיף 

התקשורת,   חברת  למחסני  והעברתו  מכסה  פירוק  וגודל,  סוג  מכל  תקשורת  תאי  של  והריסה   פירוק 
 פינוי הפסולת ומילוי חפיר התא בחומר מאושר ע"י הפיקוח 
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  –ביסוס עמוק  -   23פרק 

 כללי   23.01

זה, על פי המפורט בתכניות   ביצוע עבודות הכלונסאות יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בפרק

של המפרט   23"ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחה קשה" ופרק  1378ובהתאם לדרישות ת"י  

הכללי לעבודות סלילה וגישור של החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה )נתיבי ישראל( 

 במהדורה המעודכנת ביותר. 

הה למפלס תחתית ראש קידוח כלונסאות יבוצע ממפלס פני ראש הכלונס ומטה. )מפלס זה ז 

הכלונס( עם זאת, הקבלן רשאי לקדוח מפני השטח או אפילו מפני משטח עבודה מוגבה )לפי  

בהתאם הצורך(. משטחי העבודה המוגבהים )אם יהיו( יהיו עשויים מצע מהודק מבוצע 

 משטח העבודה יסולק בתום השימוש בו.   במפרט זה. 51להנחיות בפרק 

עו רק לאחר שבוצעה סוללת הנציב עד למפלס תחתית קורת ראש כלונסאות נציבי קצה יבוצ 

 הכלונס. 

בכל מקרה שהקבלן יבצע את אלמנטי הביסוס, ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלונס,  

יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש אלמנט הביסוס בעודו במצב לח, או כשהוא כבר 

 בטון קשוי )עפ"י שיקול דעתו ובאישור המפקח(. 

 יש לבצע אלמנטי ביסוס בדייקנות רבה הן מבחינת מיקום והן מבחינת אנכיות.  

ס"מ לגבי מיקום בכל כיוון,    2מודגש כי הסטייה המותרת בקצהו העליון של הכלונס תהיה 

 )ביחס לאורך האלמנט( לכל היותר.  1:200והסטייה מהאנך תהיה 

 

 ציוד הקידוח וייצוב דפנות הקידוח   23.02

 ללי כ 23.02.1

קידוח כלונסאות הביסוס לרכיבי המבנים השונים יבוצע תוך שימוש בציוד המתאים לתנאי  

ידי הקבלן,  -סוג המקדח לכלונסאות מהסוגים השונים יוצע על הקרקע באתר ולשיטת הביצוע.

אך הוא טעון קבלת אישור המפקח. בכל מקרה יהיה הציוד מתאים לביצוע הביסוס בכל 

שכבות הקרקע והסלע שבאתר, והאחריות לכך תחול על הקבלן, אפילו אם אושר הציוד ע"י  

 המפקח.  

תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או  קידוח הכלונסאות יבוצע ברציפות לכל העומק לא 

 תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת קרקע כלשהי. 

ציוד הקידוח והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב, אם לצורך זה יהיה על הקבלן לבצע מילוי  

חשבון הקבלן ולא יימדד -ליצירת משטח עבודה זמני, יהיה מילוי זה וסילוקו אחר כך, על

 בנפרד. 
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 פלדת זיון   23.03

 . Wלעיל, פלדת הזיון תהיה רתיכה סימון  02.06הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף 

ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של  קשורהכלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת 

הכלונס. תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק הלולייני יהיה באמצעות  

 קשירה בלבד )לא יאושר חיבור בריתוך(.

מנת להבטיח את יציבותה של צורת הכלוב, יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק וירתך אותך מידי  -על

היה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יכול להיעשות  פעם. כיוון האלכסון י

, אך מותרים ריתוכים נקודתיים  ASWE 7018ידי אלקטרודות בעלות סימון בין לאומי -על

מ', אשר מעצב את המידות   3מ"מ כל  14בלבד. בכל האלמנטים יהיה חישוק מרותך בקוטר 

 נדרש בתוכניות. המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב הזיון ה 

, שימוקמו בהיקף  2.5צינורות פלדה "  3ידי  - שומרי מרחק לכלוב הזיון של הכלונסאות יהיו על

ביניהם, וביניהם יוכנס כלוב הזיון. הצינורות יישלפו עם תום היציקה,   120הקידוח, בזוית 

 לפחות.   2/3בעוד הבטון לח. שומרי המרחק יהיו עד לעומק של  

למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה  כלוב הזיון יורד על  

וייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח. כל פלדת הזיון, לרבות החישוק 

. יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון  3חלק    4466הלולייני, תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י 

 . כך שלא יינזק בעת התליה והיציקה

 הבטון והיציקה   23.04

תערובת הבטון תתוכנן עפ"י ההנחיות המתאימות לכולנסאות המבוצעים תוך שימוש בתמיסת  

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור   23בנטונייט ו/או כלונסאות המבוצעים ביבש בפרק 

של החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה )נתיבי ישראל( ותהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר 

 צופה באמצעות צינור הטרמי. יציקה ר

יציקת הכלונסאות תבוצע באמצעות משפכי טרמי ברציפות לכל העומק, צינור הטרמי יגיע עד  

לתחתית הכלונס, לפי הנחיות המפרט הכללי ליציקה עם צינור טרמי, וזאת גם בכלונסאות  

 המבוצעים עם בנטוניט וגם באלה המבוצעים עם צינור מגן.  

קוטר )מיקרופיילס( תבוצע ע"י צינור יציקה בקוטר שיתאים לקוטר   יציקת כלונסאות קטני

הכלונס, עם משפך בראשו. הצינור יורד לעומק הקידוח עד למצב שיבטיח כי גובה השפיכה  

מ'. המפקח רשאי להתיר לקבלן להשתמש בצינור היציקה של  1.5החופשי לא יעלה על  

כח כי שיטת עבודה זו אינה גורמת משאבת הבטון כצינור שפיכה, אך זאת אך ורק אם יו

לתזוזות של כלוב הזיון של הכלונס, ו/או לפגיעה ברמת הביצוע או בטיב היציקה. הפסיקה  

 בענין זה נתונה בידי המפקח בלבד.

אין להתחיל ביציקת כלונס בטרם  היציקה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה, בקצב קבוע.

הבטון הדרושה לכלונס זה. אין להכניס כלוב זיון    הובטח כי באתר נמצאת, בפועל כל כמות

  50שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניקוי הקידוח, בוצעה קדיחת  3אחרי 

 ס"מ עומק נוסף, והוחלפה תערובת והבנטוניט. היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון.  



119 

 

 

 דגימות ובדיקות   23.05

 הכללי, יהיה הנוהל כדלהלן: בניגוד לאמור בעניין זה במפרט

 בדיקות בטון

דגימות בטון יילקחו מכל אלמנט ביסוס בעת יציקתו. הדגימות יילקחו הן מן הערבל והן מתוך  

ידי  -הבטון שיוצא ראשון מפי הקידוח ונחשב לבטון טוב ובריא. כמות הבדיקות תיקבע על 

 המפקח. 

 קידוחי גלעין  

קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק. במקרה  המפקח רשאי להחליט על ביצוע 

שמתאים לבדיקות חוזק בטון תקינות. אם יוכח כי הבדיקות   3כזה יהיו הקידוחים בקוטר "

יחולו התשלומים   -עונות על דרישות המפרט, דהיינו, היציקה מלאה ורצופה והחוזק כנדרש  

אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על על המזמין, לפי המחיר הנקוב לכך בכתב הכמויות. 

הדרישות, דהיינו, היציקה אינה רצופה ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו התשלומים  

בגין הקדיחה והבדיקות על הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו התשלומים על הבדיקות  

המדגמים ובדיקתם  את כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע הקידוחים, הוצאת 

 לפי ת"י. 

  

 סוניות לאלמנט הביסוס הקשוי-בדיקות סוניות ואולטרא

בכל כלונס יבוצעו בדיקות סוניות ובדיקות אולטרסוניות. במחצית מצינורות הבדיקה יבוצעו  

 גם בדיקות רדיואקטיביות בנוסף לנ"ל. 

תואר בתכניות  לצורך ביצוע הבדיקות יותקנו בכל הכלונסאות צינורות בדיקה בקוטר כמ

. פוליאתילן וכד'(. P.V.Cעשויים פלדה )לא יורשה שימוש בצינורות מחומרים אחרים 

 הצינורות ימוקמו בהיקף הכלונס לפי ההנחיות בתוכניות ו/או הוראות המפקח.  

הצינורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג בקצה העליון והתחתון. כל החיבורים  

 יהיו בריתוך והצינורות יהיו אטומים לחלוטין בפני חדירת בנטונייט ו/או מי בטון.  

מפלס  ס"מ מעל  50-הצינורות יחוברו לכלוב הזיון, אורך הצינורות יקבע לפי האורך הנדרש מ

 , בהתאם למופיע בתכניות. ס"מ מעל פני הכלונס 80  -ד לתחתית הכלונס וע

סוניות, ומועדן, יותאם ככל -קצב ביצוע הבדיקות הרדיואקטיביות, הסוניות והאולטרא

האפשר ללוח הזמנים של הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בבצוע. אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה  

לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי   שימנעו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות.

 עקב האמור לעיל, לרבות תביעת זמן ביצוע.
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 פלדת זיון 2623.0.

עבודות   02פלדת הזיון תימדד בנפרד לפי משקל )טון או ק"ג( במסגרת סעיפי התשלום של פרק 

 בטון מזויין יצוק באתר )מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון(. 

 של מפרט זה. 02המחירים תהיה עפ"י המפורט בפרק שיטת המדידה והתשלום ותכולת 

מ' למוט,   15בכל מקרה שבפרויקט זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד )וכולל( 

 לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות באופן הנ"ל. 

 

 צינורות פלדה לבדיקות   3623.0.

המותקנים בכלונסאות ימדדו לתשלום    סוניות ורדיואקטיביות- צינורות לבדיקות אולטרא 

בנפרד לפי אורך )מ"א( בסעיף תשלום אחד ללא הבחנה בין צינורות המותקנים בכלונסאות  

 בקטרים ו/או אורכים שונים וללא הבחנה בכמות הצינורות המותקנים בכלונס. 
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 עבודות פיתוח  -   40פרק 

 עבודות עפר   40.01פרק 

 

 כללי   40.01.01

 

 על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר נעשו עבודות מילוי בחומר בלתי מבוקר. יש                

   עד קרקע קיימת ולהחזיר או גינון  ריצוף שטחי לבצע עבודות חפירה במקומות המיועדים ל              

 לפי הגבהים המתוכננים   בהתאם להנחיות יועץ קרקע ותכן מבנה  י מילוי ומצעיםחומר 

 . המופיעים בתוכניות

 

 מילוי חוזר מסביב לקירות ויסודות      40.01.02

 

 המילוי החוזר מסביב לקירות ויסודות יבוצע מחומר מילוי נברר שיאושר על ידי                

 המשך. כמפורט ב  הקונסטרוקטוריועץ הקרקע                

  

 סילוק עפר שאינו ראוי למילוי   40.01.03

 

 למילוי חוזר    שאינו ראוי תמוין לפי הוראות המפקח, וחומר אדמת החפירה              

 ויורחק על ידי הקבלן למקומות שפך מותרים מחוץ לאתר )ראה גם האמור               

 לעיל(.  00.30בסעיף               

 חומר חפור שהרכבו מותאם לאדמה גננית יעורם בנפרד לצורך שימוש חוזר. ופיזור               

 קרקע החפורה בהתאם    בשלבים הבאים. התאמת החומר תקבע לאחר בדיקת טיב ה             

 למפורט בהמשך. הקרקע תהיה נקיה מאבנים, פסולת ושירי צמחיה וחומר אורגני.              

 

 שטח מוגבל   40.01.04

 

 לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, המחייבים עבודת ידיים, או                          

 ציוד מיוחד.                
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 חפירה לתעלות, יסודות עוברים ויסודות בודדים  40.01.06

 

 העבודה כוללת עיצוב שוחות וצידי תעלות. הקבלן יהיה אחראי לשלמות                 

 השוחות והתעלות עד גמר יציקת הבטון בתוכן וינקוט, על חשבונו, בכל                 

 לשביעות רצון המפקח(. האמצעים, למניעת מפולת )כולל סידור תמיכות                

 במקרה של מפולת יתקן הקבלן, על חשבונו, כל נזק שיגרם ויחפור מחדש בלי                 

 תשלום נוסף.               

 מדידת החפירה תהיה מידות חוץ של הבטון ללא מרחב עבודה.                

 

 חפירת יסודות לקירות תומכים  40.01.07

 

בצורה הגיאומטרית הרצויה   החפירה/חציבה תבוצע במידות המסומנות בתכניות

)טרפז/משולש וכדו'( ו/או לפי הנחיות יועץ הקרקע שינתנו באתר העבודה, כוללת גם הידוק  

 מודיפייד.אשיו. 94%שתית בתחתית החפירה לצפיפות של 

 

 חישוף ניקוי השטח וסילוק עודפי עפר .8040.01

 

נה. במידה ועפ"י  הקבלן יבצע ניקוי הפסולת מהשטח וסילוקה בהתאם להוראות הממו

התוכניות ו/או הוראות הממונה יש לפנות אדמה מיותרת, יחפור הקבלן בשטח בהתאם 

לתוכנית ויסלק את החומר החפור למקום שפך מאושר.  הקבלן ינקה את כל השטחים 

ס"מ ומעלה, צמחיה   5-7המיועדים לשתילה מכל פסולת בנין, תשתית אבן, אבנים בגודל  

נשארת בשטח תסומן ע"י המתכנן ובאישור הממונה(, גדמים, עשבים  קיימת )צמחיה קיימת ה

וכו', ויפנה את כל החומר והפסולת אל מקום שפך מותר.   על הקבלן לקבל את אישור 

 הממונה לניקיון השטח וגובה החישוף לפני  מילוי הקרקע.

 

 אדמת גן    .0940.01

 

 כללי .   1

 

טרה  קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך או מסוג "סוג  מאדמת גן לעבודה באתר הינה 

 " המתאימה לשטחי גינון. רוסה

 לא תאושר אדמה מסוג "חמרה נזז" או אדמה חקלאית כבדה.        
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לידי המפקח, מנהל הפרויקט    -יש לספק בדיקת מעבדה מוסמכת של דגימות מייצגות מאדמת הגן        

 בטרם הובלתה לאתר.  -קרקע ויועץ ה

 

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד  הקרקע  -אישור התאמת אדמתא.   

 גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי הבינמשרדי.-בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת

אה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות  ב.  הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במר 

שנתית, בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים ולא  -שנתית ורב-וחלקי שורשים, שורשי עשביה חד

 תכיל פסולת כלשהי.  

ג.  אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל )בדיקות קרקע לאדמה מקומית( ו/או הדרישות  

המפורטות בטבלה בהמשך ו/או הנחיות הממונה, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו  

 למקום שפך מאושר. הקבלן יחוייב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא תוספת מחיר. 

  ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה 5ת גן בתקופה של ד.  פיזור ויישור אדמ        

 סורה בהחלט. אמהשקיה,              

 

 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת  40.01.10

 

 א.  לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע(, יש לבצע             

 בדיקת קרקע.               

 גן טעונה אישור מוקדם ובכתב ע"י הממונה. חל איסור  -ב.   כל אספקה לאתר ופיזור אדמת        

 גן  -להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה, האישור לאספקת אדמת              

 לאדמת הגן . ממעבדה מוסמכת ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע               

 הבדיקות  תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו ועל הדגימות המובאות      .ג

 למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת               

 שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה.              

 תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור              

 וקריא לחלוטין.               

 דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים   5יש לבצע לפחות   ד.          

 .  בהמשך              

 י וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן (  הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיז               

              ,pH, ( מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמליתE.C   .מחלות ומזיקי קרקע ,) 

 ס"מ.  0-30,  30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה               
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 ל סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו  ה.   שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה ע          

 והמלצות המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.                 

 לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן                                .ו

 כמפורט בהמשך.        

 לא תזכה את       –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה   .ז

 הקבלן בכל פיצוי שהוא.                

 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו.               

 

 בדיקות קרקע לאדמה מקומית   .1140.01

קרקע  יש לבצע בדיקת     לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע(, 

 במעבדה מוסמכת לעניין זה. 

הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך ועל הדגימות המובאות  

 למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק ועומקו.  

בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר  

ממונה, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא  ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו ל

דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך.    5לחלוטין. יש לבצע לפחות 

מיצוי רוויה   pHהבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן( ,

ע. הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה  (, מחלות ומזיקי קרק E.Cמליחות, מוליכות חשמלית ) 

90-60  ,30-60 ,0-30 . 

שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע  שבוצעו והמלצות המעבדה,  

 באישורו של הממונה בצרוף התוצאות. 

 רט בהמשך.לפני הבאת קרקע )אדמת גן ( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפו

 הערה:  הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י                         

 הממונה. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע                           

 ישירות לממונה.                          
 

 נדרשותטבלת הבדיקות המעבדתיות ה

  הפרמטר  הדרישה 

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט  

 הטכני המיוחד. 

 .1 הגדרה של סוג הקרקע 

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 

ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על  

50% . 

% )הרכב   - חלוקת )שיעור( המקטעים ב

 מכני( )חול, סילט, חרסית(. 

2 . 
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  5גודל א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל 

 ס"מ.

 . 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח(  

  4מ"מ עובר נפה   4)מחלקיקים מגודל 

 ומעלה( 

3. 

 .4 )חומציות קרקע(  pH – 7.8  pHמקסימום 

 . 20%א. גיר כללי 

 . 8%ב. גיר פעיל  

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע  

הכללי בבדיקה עולה  רק באם שעור הגיר  

 (. 10%על 

5. 

  2.0  –מוליכות חשמלית מירבית 

 מילימוס/ס"מ. 

( )במילימוס /ס"מ  E.Cמוליכות חשמלית )

 או דציסימנס/מטר(.

6. 

(  MG / KG -)ב  3NOתכולת חנקן   מ"ג/ק"ג  30  –מקסימום 

 )במיוצוי בתמיסה רוויה(

7 . 

 תכולת זרחן   מ"ג/ק"ג  15מקסימום  

 = מ"ג/ק"ג(  MG/KG -)ב

8. 

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(  מיליאק/ליטר  10מקסימום  

(MEQ./LITTER  מיליאק/ליטר = 

9. 

 תכולת כלורידים  גר'/ק"ג  0.3מקסימום  

 ( GR/KG)גר'/ק"ג =   

10. 

 .11 ( )ביחידות( SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום  

 (CA+MGמגנזיום )תכולת סידן +  מיליאק/ליטר  5מקסימום  

 MEQ/LITTERבמיליאק. / ליטר = 

12 . 

 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה.  •

ויזואלי במקום   מנוסה המבצע אבחון  סוקר קרקע  של  נדרש אבחון  לא מתאפשר  והדבר  במידה  

נזז,   הידרומורפיות,  קרקעות  כדוגמת  מעבדה  בבדיקות  לאיבחון  ניתנות  שאינן  תכונות  להגדרת 

 תופעות חימצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכו'. 

 קע המאושר ע"י הממונה.הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קר

 תוצאות בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה.

 

  עובי שכבת הקרקע  40.01.12

כאשר לתוכניות )לאחר ההנחתה(. או בהתאם מינימום ס"מ   30עובי שכבת הקרקע יהיה 

בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע  ס"מ, יש להביא קרקע הזהה  30מוסיפים קרקע עד לעומק של 

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה   30המקומית. כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 
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 בהרכבה זהה או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

מ"ק   30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של  

 כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו. לדונם. 

 

 

 המדידה והתמורה לאדמת גן   40.01.13

מסר במקום  העבודה עם  י המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר ת      

 האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת. 

סופי        לתשלום  ולפי    -המדידה  סופיים,   לרומיים  רומי התשתית  בין  ההפרש  לפי  בחישוב  נטו  מ"ק 

פי מדידות שיבצע  - גן בעובי שכבת הגן, כפי שנמצא על-מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

 הממונה )ממוצע המדידות( .  

מספר מקומות : לפי שיקול דעתו  הבלעדית  לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד הממונה את גובה השכבה ב      

 וייחשב לפי הממוצע.  

התמורה כוללת: בדיקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש  לביצוע        

 מושלם בהתאם למפורט לעיל.

הנדרשים     הקריטריוניםהערה:  אדמת גן מובאת תאושר ע"י הממונה רק במידה ותעמוד בכל         

בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה  

 והוראות הממונה. יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.
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 עבודות מסגרות  40.5

 עבודות מסגרות פלדה  40.5.1

 קנים ת           1

 

 הישראליים לצורך מפרט זה הם כדלקמן )כל תקן בהוצאתו האחרונה(:התקנים              

 בחינת רתכים   127 

 ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות.   265 

 ברגים ולולבים משושים וכו'. 378עד   374 

 אומים ואומים נגדיות וכו'.  381עד   379 

 ברגים, לולבים ואומים וכו'.  382 

 צנורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי.   530 

 (. 1סבולות בבניה )חלק   789 

 

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, ובהעדר תקן ישראלי   

 יחולו עליהם דרישות התקנים הזרים כדלהלן: 

 התקנים והמתאימים של ארצות מוצאם. –לגבי חומרי ומוצרים מיובאים  א.

התקנים של הארץ שחוקתה או תקנותיה   –לגבי דרכי ביצוע ואיכות העבודה הגמורה   .ב

 שימשו יסוד לתכנון הקונסטרוקציה. 

 

, תחייבנה דרישות התקן הגרמני לבחירת  127באשר לדרישות ביחס לרתכים הרי בנוסף לת"י   

 . DIN 8560רתכים שסימונו 

 

 כ ל ל י  2

, כדוגמת  פלדהאלמנטים מ על הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והציוד הדרושים להקמת   
כפי שמתואר להלן: העבודה כוללת את    מעקות, שערים, מאחזי יד וכד'מחסומי גלישת קרקע,  

וראש   בסיס  פלטות  עמודים,  קורות,  עוגן,  ברגי  חיזוקים,  פחים,  אלקטרודות,  הברגים,  כל 
וית, פרופילי תעלה, פנות, תליות, אלמנטים מקשיחים, חבורים, ברגים וכל  לעמודים, פרופילי ז

 יתר האביזרים הנדרשים להשלמת הקונסטרוקציה. 

 

ולבדוק את התאמתן    האלמנטיםלפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק את מידות    בתכניות, 

התאמה יש לדווח  ן להתחיל בעבודה לפני בדיקה זו, ובמקרה של סטיה או אי  אי  למציאות בשטח.

 למתכנן לפני תחילת העבודה. לא תשולם כל תוספת עבור אי התאמה של המידות. 
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 הנחיות כלליות לביצוע  3

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי שדה על ידי   א.
 . וללא ריתוכים בשטח

במקום   הריתוך  יעשה  מקומית  מיוחדת  בעבודה  צורך  יש  כאשר  מיוחדים  במקרים 

 בהנחיית המפקח בלבד. 

 

ה ב. של  אישורו  לקבל  יש  בשדה,  נוסף  חור  קידוח  או  ריתוך  שדרוש  מקרה  מפקח בכל 

 במקום. יש להתחשב מראש בהתכווצויות הנגרמות עקב הריתוך. 

 

 על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל חלקי הקונסטרוקציה לשם זיהויים הקל.  ג.

 

את  ד. יתן  לא  המפקח  המפקח.  ידי  על  בדיקה  אחרי  רק  להרכיב  מותר  האלמנטים  את 

 הסכמתו להרכבה של חלקים פגומים. 

 

על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות הבטונים, ולהתאימן למציאות ורק  ה.

לאחר אימות של כל המידות ובאישור המפקח יוכל להתחיל בחיתוך החומר, בהתאם 

 דה שעליו להכין )ראה להלן(. לתכניות עבו

 

עקומת  ו. עוד  כל  במשור  יבוצע  לשם הרכבתם לאלמנטים,  פלדה  צנורות  קצוות  חיתוך 

החיתוך היא מישורית. חיתוך לפי עקומה מרחבית, הדרוש לשם יצירת מפגש של קצה 

 אציטילן. -צנור עם דופן גלילית, יבוצע אך ורק באמצעות מבערי חמצן

וייד במכונה אוטומטית לחיתוך עקומות כאלו, יש לחתוך בעזרת אם אין מפעל היצרן מצ 

יד לפי שבלונה מורכבת בקצהו של הצנור, ואחר כך לעבד אותו במכונה מיוחדת -מבער

 עד התאמת הקו לתכנית. 

קצוות הצנורות יהיו קטומים לצורכי הריתוך, מדוייקים מבחינת הצורה ונקיים להנחת  

 דעתו של המפקח. 

 

של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין לשם הבטחת   שטחי המגע ז.

בתוכם   המופיעים  החורים  ואילו  ביניהם,  מלא  קטנים   –מגע  דיוקים  אי  מרכזיים. 

במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך פצירה. לא תורשה, בשום פנים, התאמת 

שים, או אמצעים אחרים החורים באמצעות מקבים מוחדרים לתוכם תוך הקשה בפטי

 העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם. 
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בהתאם   משתנה  עובי  בעלות  תהיינה  משופעים  שטחים  עם  במגע  הבאות  הדיסקיות 

 לשיפועים אלה.  

יובטחו   המפקח,  ידי  על  שייקבעו  או  בתכניות  המסומנים  העיקריים  החבורים  כל 

 הברגים עם גמר ההרכבה. באמצעות שני אומים ויש להדק היטב את כל

 

לאלה  ח. בדומה  וחלקים  אחידים  יהיו  אחרת,  ופסולת  סיגים  יכללו  לא  הריתוך  שטחי 

לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך  נמרץ  בדיוק  ויתאימו  המעובדים בהשחזה, 

 אשר לא יענו על הדרישות האלו יתוקנו על ידי עיבוד נוסף.

 

המה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשות יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזו  

פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך, שמן וכדומה, עד 

 לקבלת שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין. 

  19033הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית על ידי רתכים מנוסים כמפורט בסעיף   

לגבול   הקרובה  זרם  בעוצמת  וזאת  יצרני  לעיל,  ידי  על  המומלץ  הטווח  של  העליון 

נמצאים  לחיבור  המיועדים  שהחלקים  לוודא  יש  הריתוך  ביצוע  לפני  האלקטרודות. 

במקומם הנכון והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות 

 אחרות. האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. 

 

להקפיד על סגר נכון של הריתוך אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל יש   

הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי  

מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת 

 לחלק. של האלמנטים המוכנים. מקומות הריתוך ילוטשו  

 

 תוכניות עבודה    4

  " תכניות ייצורבנוסף להנחיות הקונסטרוקציה המצורפות הקבלן יתכנן על חשבונו תכנון " א.

"shop drawing  הפלדה של האלמנטים הדרושים, הכוללת את    קונסטרוקציית" ויבצע את כל

בתוכניות   והמופיעים  האלמנטים  להשלמת  הדרושים  והעבודות,  החומרים  החיבורים,  כל 

 הקונסטרוקציה והאדריכלות ויגישם לאישור מהנדס. 

 

המלאכה" ויהיה אחראי לתכנון הנ"ל, ואישור המהנדס אינו  -הקבלן יערוך את תכנון "בית ב.

כנון יבוצע על ידי מהנדס רשוי מנוסה ויועבר בשלמותו למפקח  הת ו.פוטר אותו מאחריות 

 לאישור. 
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הפרופילים   ג. סוג  האלמנטים,  מידות  הרלבנטיים:  הישראליים  התקנים  על  יתבסס  התכנון 

 ושיטת החיבורים יוכתבו על ידי המתכנן. 

 

"בית ד. אלמנ- תכניות  לכל  המתאים  מידה  בקנה  תכניות  תהיינה  הקבלן  של  ט  המלאכה" 

גודל האלמנטים, סוג  ויכלול בין השאר גם את  המהווה יחידה שלמה לצרכי יצור והקמה 

הריתוך, עובי הריתוך, חירור מתאים. תכניות ההרכבה יבהירו את סוגי הברגים, האומים  

 והדיסקיות הנחוצים לקבלת תמונה שלמה ומלאה לטיפול בקונסטרוקציה. 

ה  ה. כל  להכין תכניות עבודה עם  על  על הקבלן  ולהרכבה שיתבססו  לייצור  פרטים הדורשים 

 התכניות הכלליות המצורפות.

לאישור   ו. שלם  וכמכלול  אחד  בשלב  יוגש  הנ"ל  כל  ובשלבים,  חלקיות  תכניות  יתקבלו  לא 

המהנדס תוך חודש אחד מיום מתן צו התחלת העבודה בליווי של המפרט. הקבלן שיתייחס  

 נוע וההנפה.י הש לשיטת הייצור, לציפויים, לפרטי ההרכבה,

 

 קונסטרוקציות פלדה 5

לתכניות  א. בהתאם  יבוצעו  הכמויות  בכתב  המוצגות  מפלדה  )השלד(  קונסטרוקציות 

ו/או פרופילים אחרים, מפחי פלדה   RHSהקונסטרוקציה ופרטיהן והן עשויות מפרופילי  

 וכיו"ב. 

 , האלקטרודות יתאימו לסוג הפלדה המרותכת.הריתוכים יהיו מלאים ב.

כל האלמנטים יהיו מגולוונים לרבות אביזרי ההרכבה עם חורים מוכנים מראש לפני   ג.

 המהדורה האחרונה.   918הגילוון, הכל על פי התקן הישראלי מס'  

גילוונם על הקבלן להתחשב בדרישות המיוחדות  ד. בתכנון הביצוע של האלמנטים לפני 

והחומ האלמנט  שתכנון  ולוודא  הצפוי  מפעלי  של  לייצורו  ובמגבלות  המשמשים  רים 

 יתואמו מראש בין המסגר לבין המצפה )ראה סעיפים מתאימים בתקן(, כגון: 

 

 תכולת הסיליקון בפלדה.  .1

 ערוב פלדות במוצר אחר.  .2

 ניקוי בחול להכנה לגילוון.  .3

 פתחים לשחרור אויר וניקוז באבץ באלמנטים חלולים.  .4

 מניעת עיוותים. .5

 הברגות.  .6

 מניעת שטחי חפיפה בלתי מבוקרים.  .7

 אמצעים לשינוע והרמה.  .8
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 ניקוי שארית הריתוכים )"שלקה"(.  .9

 מניעת כיסי אויר. .10

 קביעת כיוון הטבילה.  .11

 

האלמנטים יגולוונו כך שכל משטחי הפלדה הנראים והסמויים, יצופו אבץ, ממדי המשטח  ה.
 הגילוון. העיקרי )כמוגדר בתקן(, ייקבעו עם המפקח לפני

לא יבוצע כל טיפול לאחר הגילוון, למעט צביעת מקומות הריתוך שאושרו על ידי המפקח   ו.

בשלבי   האלמנטים  וצביעת  הגילוון(  שנפגע  )במקומות  אבץ  עשיר  צבע  של  שכבות  בשתי 

 הגימור.

 מיקרון. 80  -עפ"י התקן הנ"ל ולא פחות מ –עובי הציפוי  ז.

ים המיועדים לגילוון יהיו מושלמים ומוגמרים בצורה  הקבלן מתחייב לכך שכל האלמנט ח.

לאחר   באבץ.  לציפוי  שישלחו  לפני  המפקח,  של  רצונו  ולשביעות  התוכניות  פי  על  סופית 

הצפוי לא יותר כל תיקון או שינוי במוצר )כגון: ריתוכים משלימים, קידוח חורים, השחזות  

 ילוון חוזר. וכו'( מוצר שייפסל על ידי המפקח מסיבות אלה יישלח לג

יבוצעו בדיקות עובי וכן בדיקות הידבקות ואחידות כמצויין בתקן, בשיטה שתקבע על ידי   ט.

לאתר,  ההובלה  לפני  המפקח,  אישור  ויקבלו  הציפוי  במפעל  יתבצעו  הבדיקות  המפקח. 

 מוצר שלא יעמוד בבדיקות יגלוון מחדש, על פי הנחיות המפקח. 

 

 צ ב י ע ה  6

 קונסטרוקציה מפלדה מגולוונת צביעה  א.

הסעיף    הוראות  לפי  תבוצע  סינטטית  במערכת  ו/או    190521הצביעה  הכללי  המפרט  של 

 של המפרט הכללי לפי החלטת המהנדס/המפקח.  11057בהתאם להוראות סעיף  

 

 להלן שלבי העבודה: 

 . 4/100ניקוי הקונסטרוקציה המגולוונת עם מדלל  .1

 מיקרון.  40. עובי כל שכבה  4/100אפוגל". המדלל שכבות מסוג " 2 .2

 מיקרון. 100-80השכבות  2. עובי  11עליון" עם מדלל מס'  - שכבות "טמגלס 2 .3

 

 גוונים וניקיון  ב.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לצבוע את הקונסטרוקציה בגוונים   .1

 שונים, לפי בחירת האדריכל או המפקח. 
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יש להגן על כל חלקי הבטון הגלויים לעיל מפני כתמי צבע כלשהם  בעת הצביעה   .2

את   יכסה  הקבלן  חשוף.  בטון  שטחי  לגבי  חשיבות  משנה  מקבלים  והדברים 

 האלמנטים הנ"ל ביריעות פוליאטילן או כיוצ"ב, כפי שיאושר על ידי המפקח. 

פקח,  אישור המפקח אינו גורע מאחריותו של הקבלן בנושא זה ובמידה ויורה לו המ 

הוא ינקה כל כתם שימצא על אף האמצעים שנקט בהם, וזאת באופן מיידי ועל  

 חשבונו.

 

 אופני מדידה ומחירים 7

, במפרט  1900.02באופן כללי אופני המדידה והמחירים יהיו בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף   

כמויות )או  המיוחד לעיל, כמסומן בתוכניות ובפרטיהן ולרבות בהתאם למוגדר בסעיפי כתב ה

 בהערות במפרטים המיוחדים(.

 מבלי לגרוע מהאמור במסמכים אלה מובאים להלן הנחיות הסבר משלימות:  

 

הגראוטינג .1 הגלוון,  כלולים   הצביעה,  לקיים  להתחברות  הדרושים  האמצעים  ויתר 

הנדרשים  הקידוחים  כל  את  כולל  הקונסטרוקציה  שמחיר  מודגש  היחידה.  במחירי 

בבטונים של הקירות, תקרות, עמודים וכד' וכן את כל העיגונים של מוטות הפלדה כולל 

 אפוקסי מיוחד לעיגון בבטון. כולל מוטות הזיון עצמם.

נכל  .2 היחידה  שטחים, במחירי  )פילוס  הבטונים  מבחינת  הדרושות  ההכנות  כל  גם  לים 

 גון. י חיזוק משטחים, סיתות בבטון קיים, עיגון וקדוח בקיים וכד'( כולל אפוקסי לע

 

 

 ריהוט רחוב ממתכת   40.5.02

 

 ריהוט הרחוב כולל מתקני חניה לאופניים, אשפון, עמודונים, וברזיה. 

 " ולאפיין את המוצר ליצורו הסופי.shop drawingלייצר "יצרן הריהוט הנבחר יהיה אחראי 

 

בצבע פוליאסטר טהור אלקטרוסטטי בחום בגוון לפי   כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים במפעל בתנור

 שנות אחריות נגד חלודה וקילופי צבע מפגעי אקלים.  7בחירת האדריכל, כולל  

 ון, יהיה עשויים מחומר מגולוון.גם חלקי המתכת הנלווים, כדוגמת מנעול בדלת האשפ

 אין לבצע צביעת האלמנטים בשטח.

 כל הפינות החדות, הריתוכים והמחברים ילוטשו במפעל בטרם צביעתם. 
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 עיגון האלמנט ייעשה לפני הנחת ריצופים, הנחיות בנוגע לביסוס בהתאם לקונסטרוקטור.

 

פיה ולחצן מפליז מצופה ניקל, רשת חיפוי    מ"מ. הבירזיה תכלול  5גוף הברזיה יהיה מפח בעובי    בירזיה:

 מ"מ, סנן מי ניקוז וקופסת ביקורת וחצאית.   4בעובי  316על תעלת הניקוז מפח נירוסטה 

 

 .50/50/3.25האלמנט יבוצע מפרופיל  חניית אופניים:

 

יכל  מ"מ כולל עם דלת צדדית הניתנת לנעילה וממיכל פנימי. מ  3גוף האשפון יהיה מפח בעובי    האשפון: 

 מ"מ.   1האשפון הפנימי יהיה מפח בעובי  

 

 מידות הפריטים לפי פרטים מצורפים. 

 

 מדידה לפי יח'. 

 

 חדר מיישרים    .640

 כללי  – חדר מיישרים    .6.040

מלא בשטחי  גמר גמר פנים חלקי ו  ,( כוללות גמר שלד מבנה100RRהעבודות לביצוע חדר מיישרים )

 השטח. פני , הגישה למבנה ובפיתוחה

 .2מלא של פנים המבנה, יבוצע ע"י זכיין הרכבת הקלה בעת העבודות על שלב אינפרא גמר 

באמצעות גרם מדרגות חיצוני.  הינה החדר הינו חלל תת קרקעי בחלקו, הגישה אליו לאיש תחזוקה 

 . , ע"י זכיין הרכבת הקלההכנסת ציוד באמצעות פתחי ציוד בתקרת המבנה

שאר  ביחד עם תוכניות פני הפיתוח,  דריכלות של חדר המיישרים ושל יש לקרוא את תוכניות הא

חשמל, איטום, בטיחות,  תיאום תשתיות, עבודות עפר,  קרקע, קונסטרוקציה, : , ביניהםהמתכננים

 ותנועה. תכן מבנה  ,כבישיםמים, תאורה, קרינה, 

 עבודות גמר שלד  – חדר מיישרים    .6.140

 הסעיפים הבאים: עבודות גמר השלד כוללות את 

יציקת מבנה בטון, כולל כלונסאות, קירות, תקרות וכל הנדרש ע"פ תוכניות קונסטרוקציה   .1
 ואדריכלות. 

 אחרים. מתכננים לפי איפיון   –וכד'  קרינה  ,, מיזוג אוויר, בטיחותים, ניקוזמיםאיטו .2

משקופים, ידיות, מנעולים, צירים וכל הנדרש    תכולל. מפלדהעמידת אש דלת כניסה דו כנפית  .3

או שו"ע. ייצור משקופים ודלת   " ע"י "פלרז הנדסה בע"מ  Shop drawingע"פ  –להתקנה מושלמת 
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והתקנה מלאה, לאחר מדידה בשטח ולאחר אישור המפקח לתוכניות. גוון לפי בחירת האדריכל,  
 מדידה לפי יח'. 

 

 פנים עבודות גמר  – חדר מיישרים    .6.240

 כוללות את הסעיפים הבאים:יכללו עבודות גמר פנים המבנה  

 בגמר הליקופטר מוחלק רצפת בטון   .1

 שכבות של צבע אקרילי  2  -ברמת גימור הכנה לצבע פנים בבטון קירות  .2

יבוצעו ע"י זכיין   , תאורה, מיזוג אויר וכד'צבע אקרילי, גמר קירות פניםפנים כולל חלוקת גמר  .3
 הרכבת הקלה  

 

 עבודות גמר פיתוח  – חדר מיישרים    .6.340

 , מאופיינים בתוכניות ובפרטי אדריכלות. כוללות את הסעיפים הבאיםפני פיתוח עבודות גמר 

 תכולת העבודה: 

 ריצוף משטח עליון בחיבור למדרכה  .1

 ריצוף משטח עליון עבור חנית רכבי תפעול  .2

 תפעול, כולל אבן עליה לרכב גישה לרכב   .3

 מדרגות גישה לחדר תת קרקעי  .4

 חיפוי קירות המבנה באריחי אבן מסותתת כולל קופינג )ראש קיר(   .5

 אלומיניום למעבי מזגנים  ימסתור מפרופיל .6

 גידור היקפי ושער פשפש למניעת כניסת הולכי רגל  .7

 קירות טראסות בחיפוי אבן מסותתת  .8

 גינון על גג   .9

 והשקיה עבודות גינון   .10
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 עבודות גינון והשקיה   -   41פרק 

 כללי   41.1

 

מפרט טכני מיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה    1.1

ים אחרים, באופן שצירוף כל  י ( ופרקים רלוונט41פרק   -שהוצא ע"י משרד הביטחון )אוגדן כחול  

מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם של העבודות במכרז/חוזה  המסמכים מהווה את 

 זה.

על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור  סעיפי   1.2

 המפרטים האחרים ו/או כתב הכמויות. 

אם למצוין  הקבלן יקיים את החוקים, תקנות, תקנים ופרסומים של משרד החקלאות והפנים, בהת 1.3

 במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה.

על הקבלן ללמוד היטב את תנאי השטח הייחודיים במקום בטרם הגשת המכרז, לרבות התנאים   1.4

שישררו במקום במועד בו יבצע הוא את עבודותיו, המגבלות לגבי הבאת ותנועת ציוד מכני/הנדסי,  

פים.  לא תתקבלנה כל הסתייגויות דרישות  בעיות שינוע חומרים, עצים /ומגבלות / אילוצים נוס 

 הבנת המצב באתר בעת ביצוע העבודות. - ידיעת ו/או אי- ותנאים מצד הקבלן בשל אי

 

 הכנות לעבודות   41.2

 קרקעיות )צנרות וכבלים וכו'(.  -לפני תחילת העבודה יסומנו על פני השטח כל  המערכות התת 2.1

 ך  ביצוע העבודה וכל גורם בעל מערכת  על הקבלן לקבל את כל האישורים המתאימים לצור 2.2

 תת קרקעית או עילית בשטח )כולל אישורי חפירה(.        

 קרקעי טעון אישורו המוקדם של הממונה. -אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת 2.3

אישור זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם 

 קעיים תוך כדי ביצוע העבודה.קר - למתקנים עיליים או תת

קרקעי, יודיע על כך לממונה ויקבל ממנו  -נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת 2.4

 הוראות על אופן הטיפול בו. 

 קרקעי כלשהו לרבות צינור,     -בו נמצא מתקן תת חל איסור מוחלט להמשיך בעבודה באיזור  2.5

 כבל תא ביקורת וכיוצא בזה אלא אם ניתנו הוראות מפורשות מידי הממונה וכן מהגוף/רשות          

 קרקעי. -המופקדת על אותו מתקן/רכיב תת        

   

 הכשרת הקרקע   41.3

 כללי   3.1
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עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללת: הדברת כל העשביה לרבות עשביה רב שנתית מעוצה  

ס"מ, זיבול ודישון, עיבודי   30והסרתה לחלוטין מהשטח, דיסוק ותיחוח הקרקע בשני מעברים לעומק  

 כל האמור לעיל כלול במחירי הנטיעות.   –קרקע לקראת השתילה /נטיעה ויישור גנני סופי 

 הנחת צנרת השקיה תעשה במועד שיקבע  הממונה. הערה:

 

 לשטחים המיועדים לגינון  –הדברה עשביה   3.2

 

הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד והרב שנתית. הקבלן יבצע הנבטת עשביה בהתאם  

 להוראות הממונה.  

מ"ק לדונם לכל    30השקיית הקרקע להנבטת עשבייה, תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים בכמות של 

השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח. לאחר הופעת העשבייה ירוססו העשבים בחומרים  

ובריכוזים בהתאם לאישור הממונה. הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות  

 סיום הריסוס.  שעות  ממועד  48וכאשר עלוות הצמחייה רטובה, כמו כן אין להשקות את השטח במשך 

הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות, במידה ויהיו נזקים על הקבלן יהיה לתקן את הנזקים על  

 חשבונו.

 לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור הממונה לתמותה מלאה. 

 השתילה. שבועות לפני  4-6 –שנתיים תבוצע בחומרי הדברה סיסטמים לא יאוחר מ -הדברת עשבים רב 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה ודרישות הממונה. כל  

העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחייה ובעלי החיים  

 באזור.

חומרי הדברה.  מועד הריסוס יתואם עם הממונה, וכל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד ב 

 הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני. 

כמפורט  לעיל  עשבים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים, יודברו בחומרים כימיים 

 וכמפורט בהוראות היצרן.  

 שבועות ע"פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה.  4-6 –לאחר כ 

ביטה( לפני השתילה, יהיה רק לאחר יישור סופי של השטח ובאישור  שימוש בחומרים מונעי הצצה )נ

 הממונה. הדברת עשבים תבוצע לפני השתילה, ועפ"י הוראות הממונה. 

בר על פני השטח והורה הממונה לבצע ניקוי  והסרת צמחיה הרי מאותה עת יהא  –באם היו עשבי 

 ד אישור המסירה הסופית ועל חשבונו. בר עד למוע-הקבלן חייב להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי

 

 זיבול ודישון   3.3

 

 ס"מ בכל        20א.  הקומפוסט יהיה תוצרת 'גבעת עדה' או שו"ע ויסופק ,יפוזר ויוצנע  לעומק           

 מ' או  יותר.      2.0שטחי הגינון למעט שטחי הגינון בהם תתבצע השתילה במרווחים של               
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 מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי  הצמחים    20ליטר למ"ר )=   20כמות הקומפוסט תהא              

 המיועדים לשטחים אלו.               

   מ' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק     2.0בשטחים בהם השתילה הינה במרווחים של        

 בתערובת המילוי של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה.        

 

   ס"מ בכל שטחי הגינון  למעט שטחי הגינון                 20ב.  דשנים כימים יסופקו ,יפוזרו ויוצנעו לעומק         

 או יותר.  2.0בהם תתבצע השתילה במרווחים של                

 גר' למ"ר    120גופרת אמון   -כמות הדשנים תהא: דשן חנקני                   

 גר' למ"ר  120סופר פוספט   -דשן זרחני                                                     

 גר' למ"ר  80אשלגן כלורי   - דשן אשלגני                                                  

 כמויות אלו יסופקו ויישמו בלא קשר לגודל כלי הצמחים  המיועדים לשטחים אלו.  

 אישור הקומפוסט  

עליו להציג אישור היצרן לטיבו  הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה. 

 עבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על חשבונו.  ותכולתו וכן תוצאות דגימות מ

 במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן הרקבת קומפוסט.  41.0.17הדגימות יכללו את דרישות סעיף 

שעות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאתר ולספק   48  -קומפוסט שישאר בשטח ולא יוצנע למעלה מ

 קומפוסט אחר על חשבונו. 

הבינמשרדי הרי כל אספקת הזבלים/הדשנים, פיזורם והצנעתם כלולה  בניגוד לאמור במפרט  הערה :

 במחירי הנטיעות ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

 עיבוד קרקע ויישור השטח   3.4

 

ס"מ בעבודות ידיים ו/או  באמצעים   30ו/או תיחוח הקרקע לעומק  עיבודי קרקע כוללים קילטור 

אחרים בהתאם להוראות הממונה, ויכלול הצנעת הזבלים, קומפוסט, דשנים, ויישור גנני של פני  

השטח לגבהים הטופוגרפיים המתוכננים תוך בהקפדה על שיפועי הניקוז הנדרשים לפי התוכניות  

 ו/או לפי הנחיות הממונה. 

סופי  במגרפות יתבצע לקראת הנטיעה ולאחר הזיבול, עיבוד הקרקע והתקנת מערכת  יישור 

 ההשקיה. 

 ימים לפני הנטיעה.  5עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 יש לקבל אישור בכתב מהממונה ורק לאחר מכן להמשיך בביצוע העבודה. 

 

 קרקע המדידה והתמורה לסעיפי הכשרת ה  3.5

 

המדידה לעבודות הכשרת הקרקע כמפורט לעיל כלולה במחירי היחידה של הנטיעות ולא תשולם  
 בנפרד. התמורה תכלול: 
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השקיות הנבטה במידת הצורך, חומרי ריסוס והדברת עשביה לרבות הדברת עשביה רב שנתית   •

 וסילוק שאריות הצמחים במידת הצורך. 

 זיבול ודישון, כולל בדיקת מעבדה לקומפוסט.  •

 עיבוד הקרקע ויישור גנני  •

 יישור סופי. •

 וכל המפורט לעיל כולל אספקת כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע עבודה זו בשלמותה.       

 

 

 לעץ  מבני בור נטיעה 5.8

המורכבת מבור שתילה גדול עבור כל עץ, מצנרת אופקית )עם  כמערכת תשתיתית בורות העצים ייבנו 

 אוורור וניקוז אנכיים )המחוברים לצנרת האופקית(.  צנרתמוצאים אנכיים( לאוורור ועם 

 "בית גידול לעץ". בור העץ ייקרא להלן גם 

 

 תיאור ודרישות  – 1חלק  5.8.1

 כללי  5.8.1.1

במסמך זה נכללות כל המטלות הקשורות בעבודות עפר ועבודות אחרות, בהקשר הקמת בתי גידול  

לעצים, כפי שמתוארים בתכניות/פרטים/במפרט זה. מדובר בפרט קונסטרוקטיבי המאפשר מחד את  

יציבות מבנה המדרכה, השביל והכביש ומאידך את יכולת התפתחות שורשי העצים ובכך את גדילתם  

 טבית. בצורה מי

בית הגידול ייבנה בשני אופנים, האחד ברצועת השרות )מדרכה, אי תנועה, חניה וכו'( כפרט אורכי  

מתמשך ורציף והשני כפרט בודד לעץ יחיד או קבוצת עצים. בשני המקרים מדובר במילוי בתחום  

רכה  מיסעות, אשר אמור לתת מענה לתפקוד ההנדסי של המשטח שמעליו )שביל אופניים, חניה, מד

 וכד'( ובה בעת לאפשר חדירה והתפתחות שורשים בתוכו.

 ההנחיות הכלולות במסמך זה מוסיפות מעל דרישות הכלולות במפרטי העבודה ואינן גורעות מהן. 

ייעודם, המפורטים בתכניות ובמפרטים הכלליים    כל החומרים המיועדים למילוי יעמדו בדרישות 

 והמיוחדים ויעובדו בתנאי עיבוד המתאימים והמוגדרים עבורם. 

 יש להבטיח כי החומרים המיועדים יהיו אחידים, לכל תכולת הפרויקט. 

 מפרטים ותקנים 5.8.1.2

העבודה תבוצע בכפוף לתקנים ישראליים במהדורתם האחרונה, למפרטים כלליים )כגון המפרט   .א

הכ- הבין "הספר  המכונה  )משרדי  אמריקאים  תקנים  אמריקאים  ASTMחול"(,  נהלים   )

(AASHTO .כולם במהדורתם האחרונה ) 
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 ( וכמפורט להלן.2014במהדורתו האחרונה ) 51עבודות העפר תבוצענה בכפוף להנחיית מפרט   .ב

 חומרים 5.8.1.3

מיסעות   עבור  גם  המשמשים  אחרים,  חומרים  הגידול.  לבתי  המיועדים  מחומרים  דרישות  להלן 

 בדרישות המוגדרות בסעיפי העבודה של המיסעות.  הפרויקט, יעמדו

 

עם  A-3יהיה מסוג    –חול   .א חול  או  בחול מחצבה  שימוש  יורשה  )לא  בלבד  נקי, ממקור טבעי   ,

 צרורות(. 

בסביבה טבעית חולית, החול יותקן ויצופף בשכבות בעובי כמתואר בתכניות, באמצעות "הרבצת  

 מים". 

"מודיפייד    98%  הכוונה למצע סוג א', אשר יהודק לדרגת צפיפות    – בכל מקום בו מצוין    –מצע   .ב

 פרוקטור". 

לפחות, ובגודל    80%מילוי מבני מורכב משברי אבן טבעית, קשה, זוויתית בדירוג אחיד, שטופים,   .ג

נפה    150עד    100לא אחיד במידות של    עובר  על    200מ"מ. תכולת  גודל הא5%לא תעלה  בן  . 

בחומר. האבן תהיה ממקור חומר קשה כגון    15%מ"מ, בכמות שלא תעלה על    200  –המרבית  

טון/מ"ק לפחות. יש להבטיח אספקת אבן    2.4דולומיט, גיר או בזלת, בעלת משקל סגולי של  

 שטיפתה באתר טרם התקנתה במבנים.  -שטופה או לחילופין, במידה והאבן מאוחסנת באתר 

גיאוטכני   .ד מ  –בד  יריעה  בכל  או  גיאוטכני  בד  מצוין  בו  ליריעה  גיאוטכניותקום  היא  הכוונה   ,

 גר'/מ"ר לפחות. 400גיאוטכנית לא ארוגה, ממוחטת, מפוליפרופילן, במשקל  

  1בעובי    HDPE  - בכל מקום בו מצוינת יריעה אוטמת, הכוונה היא ליריעה מ  – יריעה אוטמת   .ה

 (. 2014) 51במפרט   51.09מ"מ לפחות, העומדת בכל דרישות פרק 

 

 פעולות מקדימות 5.8.1.4

 

 טרם התקנת המילוי בתחום בית הגידול תבוצענה הפעילויות הבאות )או חלקן, בהתאם למקרה(: 

 חפירה לממדים המתוכננים בכל מקטע.  .א

 הרחקת חומרים רופפים ו/או מזוהמים מהתחום המיועד לבית הגידול.  .ב

 ניקיון אלמנטים מבטון אשר אליהם יש לחבר יריעות אוטמות או יריעות גיאוטכניות אחרות.  .ג

למניעת קרעים ביריעות אוטמות או    –הרחקת כל מרכיב בעל אופי בולט או חד או לא רגולרי   .ד

 בפרטים אחרים. 

הידוק תחתית חפירה באמצעי הידוק קטנים )כגון פלטה ויברציונית, ג'פקה( בעיקר בין ובסמוך   .ה

 לתשתיות תת קרקעיות קיימות )חדשות וישנות(. 



141 

 

הגנה על תשתיות תת קרקעיות ידועות ולא ידועות, תלייתן על אמצעי תליה זמניים וכד', הכל   .ו

שמירה על תקינות המערכות מוטלת  בתיאום עם בעלי התשתיות. למען הסר ספק האחריות וה

 על הקבלן המבצע.

 

 הגדרות ושלביות הביצוע של פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית  5.8.1.5

 

לאחר ביצוע המצעים בכביש/שביל/חניה, יש לחפור את ממדי התעלה הנדרשת לפי התכנית. יש   .א

)מעל   לה להתקנת  ( ותע2%לדאוג לשיפוע בתחתית החפירה לכיוון צינור הניקוז במידה וישנו 

 . צינור שרשורי לניקוז

עד   .ב בגודל אגרגט  עטוף בחצץ/טוף  צינור    1הנחת הצינור השרשורי  ומתוכנן  ס"מ. זאת במידה 

 שרשורי להולכת מים עודפים למערכת ניקוז תת קרקעית.

 מעל לשכבת החצץ העוטף את הצינור השרשורי ייושם בד גיאוטכני.  .ג

 ס"מ. 30כבה פיזור שכבה ראשונה של שברי אבן. עובי הש .ד

 מותאמת לסוג העפר שיש להחדיר כדלקמן: – החדרת עפר לתוך החללים בין שברי האבן  .ה

ס"מ    10-5יבוצע תהליך מחזורי של פיזור   –  (A-4-2במקרה של חול חרסיתי )חמרה חולית מסוג  

עפר על פני שכבת האבן והחדרת העפר באמצעות זרם מים חזק אל החללים שבין האבנים. יש  

להמשיך בתהליך )פיזור עפר והחדרתו אל בין החללים( עד שלא חודר יותר חומר המילוי. לאחר  

מנפח החול    8%בכמות של  ,  801כל שכבת עפר יש להוסיף קומפוסט מטיב מאושר העונה על תקן  

 . חרסיתי, רצוי לערבב ביחסים אלו את החומר לפני החדרתו בעזרת מים

ס"מ והחדרת האדמה כמתואר לעיל וחזרה על סעיף    30פיזור שכבה שניה של שברי אבן בעובי   .ו

 ו.

מים   .ז ע"י  מורבצת  אבן  כל שכבת  פני  על  שו"ע  או  איטי תמס מסוג אוסמוקוט  דשן  של  פיזור 

 גר' למ"ר   200שכבות כאמור מעלה(, ובכמות של   2חרסיתית )בחמרה 

התקנת "ערוגות הנטיעה" כמפורט בפרט פילוסם בהתאם לגבהים ושיפוע המדרכה, שביל, חניה   .ח

 . וכו' וזאת על גבי פלטות בטון או כל אמצעי אחר שיאושר ע"י המזמין

 כמפורט בפרט לרבות פילוסם והתאמת הגבהים לגובה המדרכה. איוורור צינורותהתקנת  .ט

מ"מ ובעופי המצוין בפרט. מעל    30-60פיזור שכבת איוורור, שכבה נושאת מחצץ שטוף בגודל   .י

שכבה זו, טרם התקנת יריעה גיאוטכנית, במידה ונכללת בפרט, נתן לפזר חצץ עדין )"שומשום"(  

 על מנת להגן על היריעה למנוע קריעתה. 

ערוגות  ה .יא בין  רציף  באופן  שיעברו  כך  המתאימים  ובדרגים  בקטרים  ההשקיה  שרוולי  תקנת 

 הנטיעה 

 ממליצים בשלב זה להעביר גם את הצנרת המוליכה בקטרים ובדרגים המתאימים  .יב
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 פריסת בד גיאוטכני )במקומות בהם נכלל בפרט במפלס זה, מעל לשכבת האוורור(.  . יג

הגיאוטכני, באמצע .יד על  פיזור המצע, מעל הבד  וכלים  ציוד  עם  לעלות  ידיים, מבלי  עבודות  ות 

מפרט   כהגדרת  צפיפות  לדרגת  יהודק  המצע  קריעתה.  למניעת  "מודיפייד    98%)  51היריעה, 

 פרוקטור"(. 

קומפוסט מטיב מאושר העומד בתקן    15%פיזור אדמה גננית חרסיתית ב"ערוגות הנטיעה כולל  .טו

801 

 התקנת המבנה העליון   .טז

 

 

 הביצוע של בור השתילה שלביות  5.8.1.6

את בור השתילה יש להתחיל לבצע תוך כדי שלב ז' בסעיף הקודם )לפני יישום החצץ והמצעים(   .א

כך   לא  לבור    –שאם  המוקצה  העומק  כי  להבטיח  יש  השתילה.  לבור  עומק  מספיק  יוותר  לא 

 השתילה יתאים לגבה המתוכנן עבורו. 

 בור השתילה, בהתאם לפרטים שבתכניות.  אם מתוכננים יש להניח את מכווני השורשים בהיקף .ב

כי החורים במכוון השורשים   להבטיח  יש  וצינורות השקיה,  צינורות שרשורים  אם מתוכננים 

 מונחים בכיוון המתאים.

תאי   .ג בין  המרחק  כמחצית  כלל  )בדרך  לו  המיועד  במיקום  האוורור"  "פיר  את  להתקין  יש 

 הנטיעה(. 

האוורור וכל מה שנדרש, יש להמשיך במילוי הבור    לאחר התקנת הצינורות השרשורים, אלמנט .ד

 באדמת גן. 

יש לבצע מילוי בין בורות השתילה ולאורך המדרכות / מיסעות / חניות על פי התכנית והנחיות   .ה

 היועצים השונים. 

 

 מדידה לתשלום  5.8.2

תעלת השתילה תימדד לפי מטר אורך )מ"א(. רוחב התעלה קבוע בתכנית )רצוי להנחות כי הרוחב   .א

כוללת   השתילה  תעלת  וכו'(.  קיימות  תשתיות  הרוחב,  חתך  במגבלות  האפשר  ככל  גדול  יהיה 

חפירה ופינוי עודפים, הידוק השתית, צינור שרשורי בתחתית התעלה במידת הצורך כולל החצץ  

ים אותו, מילוי בשברי אבן, החדרת עפר, שכבת האוורור מחצץ, בד גיאוטכני,  והיריעה העוטפ

המצורפים   הפרטים  לפי  העבודה  של  מושלם  לביצוע  הנדרשות  והמלאכות  החומרים  כל  ואת 

 והמפרט. המצעים מעל ולצידי הפרטים וריבוד המדרכה / מיסעה / חניה ימדדו בנפרד.

חירור התיחום אם נדרש, אדמה קידוח/ ,  הבור  םבור השתילה יימדד קומפלט וכולל את תיחו .ב

 . אבן שפה וחיפוי תימדד בנפרד. , צינורות אוורור וכד'גננית, שרוולי השקיה
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 אספקה, פיזור והצנעה של דשן אורגני מסוג קומפוסט 5.8.3

 

 תיאור ותכולת המחיר: 

 המחיר כולל אספקה, הובלה, פיזור והצנעה בעזרת כלים מכאניים או בעבודת ידיים.  

ולשאת תווית מפורטת    801הדשן האורגני )קומפוסט( יהיה ממקור ידוע ומאושר ועליו לעמוד בתנאי תקן  

של היצרן, הדשן יעבור טרם יישומו בשטח בדיקת מעבדה להגדרת טיבו, התשלום עבור בדיקה יעשה  

 ע"ח  המזמין, במידה והדשן יפסל הבדיקות הנוספות יהיו על חשבון הקבלן. 

 ובכפוף לבדיקות מעבדה והוראות המפקח.  801הקומפוסט יענה על תקן 

 

 

 אספקה ופיזור אדמה גננית חרסיתית לאזורי הגינון )לרבות ל"ערוגות הנטיעה לעצים"( 5.8.4

 .להרבצה בשכבת האבן לאלמען הסר ספק 

 

 המחיר: תיאור ותכולת 

סעיף אדמת גן במחירון כולל: אספקה, הובלה, פיזור במקומות הדרושים לרבות בקופסאות האדמה,  

בעובי השכבה הדרוש ולפי הרומים הדרושים, תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגניות )קומפוסט(  

 וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע. 

 

תפוזר רק לאחר אישור המפקח בכתב ובשום מקרה לא תפוזר האדמה על פסולת מכל סוג  אדמת הגן  

 שהוא. 

 אדמת הגן תיבדק לפני פיזורה )ראה סעיף "בדיקות קרקע"(.

הפיזור ייעשה בכל האמצעים הדרושים והאפשריים לפי תנאי השטח, קרי ,בכלים מכאניים ובאופן ידני.  

 לן בגין תנאי שטח קשים לפיזור האדמה. בכל מקרה לא תינתן תוספת כלשהי לקב

 

על הקבלן לבצע ראשית את כל העבודות הדורשות חפירה, חציבה, הטמנת צינורות ורק לאחר מכן יפזר  

 את האדמה הגננית וזאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי.   

רה, פיצול  על הקבלן להציג בפני המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה , בכל מק

לוח הזמנים לביצוע   עילה לשינוי  יהוו בשום מקרה  פי סדר שיקבע המפקח לא  על  והעבודה  העבודות 

 העבודות ולתוספת מחיר כלשהי. 

 

ס"מ בכל מקרה, אלא אם קיבל הקבלן    30  -עובי שכבת האדמה יהיה כמצוין בתכנית אך לא יפחת מ

 אישור בכתב מראש על עובי השכבה. 

 

 לבצע פיזור אדמה רטובה. חל איסור מוחלט  

 חל איסור מוחלט לבצע עבודות עם כלים מכאניים כבדים על קרקע שפוזרה. 

 האדמה לא תכיל בשום אופן פסולת מכל סוג שהוא. 
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 האדמה לא תכיל בשום אופן חלקי עשבי בר, פקעות, שורשים, קנה שורש וכו' אלא באישור המפקח. 

 .  10%ס"מ ושיעור האבנים בה לא יעלה על  5האדמה לא תכיל אבנים מעל גודל 

 

 בדיקות קרקע  5.8.5

כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח, האישור לאספקת האדמה יינתן על  

 סמך תוצאות בדיקות הקרקע.

 

בשטח המוערם ולאחר הפיזור  הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו  

וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור, במקרה של חוסר התאמה יהיה על הקבלן לפנות את האדמה על  

 חשבונו לאתר פסולת מורשה.

הבדיקות יבוצעו על חשבון החברה הכלכלית לוד באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד החקלאות  

 המפקח יחייבו את הקבלן.   או מעבדה מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או

 

במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם תהיה(, לא תזכה את  

 הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה על חשבונו. 

דישון אורגני ו/או  במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או  

תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים ו/או לבצע בה  

עילה   זו לא תהווה  על חשבונו, בכל מקרה פעולה  / מפקח  ע"י המעבדה  פעולות אגרוטכניות שיומלצו 

 לתוספת מחיר כלשהי. 

 

 הערכים לבדיקות קרקע  5.8.6

 ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך: להלן פירוט הערכים שיבדקו

 ערך נדרש יחידת מידה  ערך סעיף 

1 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול
% 

 60%עד  –חרסית 

 80%עד  –חרסית +סילט 

 6-7.5בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע  2

  2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 80%עד  % SPרוויה  4

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 15עד  מאק/ליטר mg+caתכולת סידן + מגנזיום  6

 6עד  מאק/ליטר Naנתרן 7

 20%עד   % גיר כללי  8

 3000 יחס Fדלתא  9

10 PAR 1עד  יחס  

 15-20 מג'/ק"ג  N\NO3חנקן חנקתי  11

12 K 1 מאק/ליטר במיצוי 

13 P 15-20 מג'/ק"ג  אולסן 
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 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  14

 

 : לתשלום מדידה 5.8.7

נטו מדידות    מ"ק  ממוצע  לפי  יקבע  המילוי  )עומק  המילוי  שכבת  בעובי  השטח  גודל  מכפלת  )בחישוב 

 שכמותן ומיקומן יקבעו ע"י המפקח( או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי(.
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 ביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.4

 

 כללי    4.1

 

 רכבות מצינורות פוליאתילן . ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי הנוי המו .1

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את   כל הצינורות  

 והאביזרים הדרושים להשקיית הגן . 

ביצוע מערכות השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,   .2

 וההנחיות לביצוע תקין . שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל הסברים 

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ ו/או כל   .3

 תקן אמריקאי ו/או אירופאי. 

 לפני אספקת החומרים על הקבלן לקבל את אישור הממונה לתקינותם. 

 י הביצוע. אם חלפה שנה מגמר התכנון , יש לקבל מהממונה אישור מחודש לתכנית לפנ  .4

לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים הדינמיים במקור המים, קוטרו   .5

 ומיקומו זהים לנדרש בתכניות. על כל סטיה מהלחץ, או שינוי מהתוכנית יש להודיע לממונה. 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת  תוכנית מעודכנת  .6

 המתכנן או הממונה, אשר תישא את החותמת "לביצוע".  ומאושרת ע" י  

, כלומר תכנית מצב קיים  AS- MADEעל המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית עדות  .7

בשטח לאחר ביצוע העבודות וכן עדכון לגבי יישום תכנית ההפעלה התכניות יהיו בפורמט 

 ויצורף להם דיסק. 2000אוטוקד  

 כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור  כל הפרטים במפרט הכמויות  .8

הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות כולל החפירה הנדרשת, הכל בהתאם 

 להנחיות במפרט ובתוכנית. 

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י הממונה, כך שלא   .9

 תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

עשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור הממונה על  ביצוע העבודה י .10

 כל שלב שבוצע. שלבי העבודה יקבעו ע"י הממונה בתאום עם המתכנן. 

 .  חלק מעבודות  ההשקיה יבוצעו במצעים  מנותקים.  11      

 

 מדידה וסימון    4.2

 

 הקרקע, כולל גבהים . המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת 
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המבצע יביא לידיעת הממונה והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה  

לעדכן את מיקום המערכות השונות. על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא  

 אישור מוקדם בכתב מאת הממונה. 

  

 חפירה    4.3

 

יוודא מקום הימצאותם של קווי החשמל, טלפון, מים, ביוב,  לפני תחילת העבודה הקבלן     .1

מקורות וכו'  אצל הגורמים המוסמכים, ובאחריותו הבלעדית לקבל אישור חפירה ועבודה  

 בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן . 

בהמשך לאמור לעיל כל עבודות החפירה  לצורך הנחת   –חפירת התעלות תעשה בעבודת ידים     .2

                       צנרת ואביזרי השקיה כוללים במחירי היחידה  ולא תשלום תוספת עבור  חפירה זו.                                                       שרוולים,

 להפעלת כלים מכניים יש לקבל אישור בכתב מהממונה.     

 מן : עומק החפירה בשטחי גינון )לא על פני המדרונות( יהיו כדקל   .3

 

 קוטר צינור                               עומק חפירה                 

 ס"מ  60מ"מ ומעלה                             75                 

 ס"מ  40מ"מ                                  40-63                 

 ס"מ   30מ"מ, ומטה                             32                 

 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב בעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י  

 ר תיאום עם הממונה.  שרוול פי.וי.סי ו/או חיפוי בחול ובמרצפות וזאת לאח

ס"מ מהעומק בסעיף   15  -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב

ס"מ וזאת לפני השלמת הכיסוי בקרקע   15לעיל ולאחר מכן תרופד בחול דיונות בעובי  4.3.3

 מקומית לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין חול דיונות שיסופק. 

 התאם לכמות הצינורות שיונחו בתעלה.  רוחב החפירה יקבע ב   .4

צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה, יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את 

 רוחבה או להעמיק את עומק התעלה בדרגה אחת לפחות ו/או בהתאם להוראות הממונה. 

חפור תעלה  צינורות מובילים ראשיים המתוכננים בסמוך לעץ קיים ו/או לעץ מתוכנן, יש ל   .5

 מטר מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף(.   2.0במרחק 

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ברמה, כביש או קיר וכו' יש לפתוח מעבר להנחת שרוול     .6

ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו )ע"י מילוי מהודק של התשתית, ציפוי אספלט, החזרת 

 מרצפות, אבני שפה וכו' (. ללא כל תמורה נוספת. 
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השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל     .7

  50מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  8חוט משיכה מניילון בעובי - דרכו. בתוכו יותקן 

ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים  

ייק בשטח ע"י יתדות סימון מברזל +דגל בשלב עבודה, ולקראת  וכן, לסמן את המקום המדו 

 סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה/שביל או בגב הקיר. 

יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע     .8

. יש לגלות את המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. שרוולים קיימים בשטח

 הקצוות, לפתוח סתימות בשרוול  ולהכניס צינור השקיה במידה ואין .

לפחות בהתאם לתכנית.   10לבן קשיח  דרג   P.V.C -שרוול החוצה כביש  יהיה ממתכת  או מ    .9

 ס"מ מתחת לפני הכביש  הסופיים.                       100השרוול יוטמן בעומק 

 פירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. במעברי כביש רוחב הח      

  50שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  .10

מ"מ, וזאת בהתאם  110מ"מ,  90ביוב )כתום( בקטרים  P.V.C -מ"מ ו/או מ 75מ"מ או  

 ס"מ.  40למצוין בתכנית ובכתב הכמויות. השרוול יוטמן בעומק 

 רות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות הממונה.  מועד השחלת צינו

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.

 שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. וזאת ללא כל תמורה נוספת.  .11

ך תא כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתו .12

ס"מ, כמפורט בכתב הכמויות/בתכנית. המכסה בגובה   80או  60ביקורת מבטון טרומי בקוטר 

   .הריצוף. על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקיה"

העבודה כוללת השלמת הריצוף/האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא. מרחק בין  

 ס"מ מינימום. 20תחתית השרוול לתחתית התא )למצע( יהיה  

 ס"מ.  10תחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי ב

 נורות המחלקים והמנקזים יונחו מעל פני השטח ולא יוטמנו. יהצ  - במדרונות .13

 

 צנרת ומחברים    4.4

 

  יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי כשכל החיבורים יעמדו   -צינורות מחומרים פלסטיים    .1

 בלחץ הנדרש של המערכת. 

 על הקבלן לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, וזאת על מנת למנוע חדירת לכלוך פנימה.     .2

למערכת  כל המחברים לצנרת טמונה וגלויה כולל קווי טפטוף יהיו עשויים מפוליאתילן.   .3

המטרה, קווי טפטוף או מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים  

 ללחץ מים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או שו'"ע. 
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 חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "פלסאון " או שו"ע.  

 . אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא

 מ"מ ניתן להשתמש ברוכבים.  40לן בקוטר מעל בצינורות פוליאתי     .4

מ"מ יהיו בעלי טבעות אטימה וזוג ברגים מגולוונים וטבעת נירוסטה   75הרוכבים עד קוטר  

 ברגים וכל המפורט לעיל.  4מ"מ ומעלה יכללו  75ביציאה מהרוכב, הרוכבים מקוטר 

 

 פריסת הצנרת וחיבורה   4.5

 

סומן על גבי  כביש או מדרכה בתוכנית(, צנרת שלא  צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמ    .1

 עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים. 

 צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, בסיום חפירת התעלה .    .2

 חיבורים והתקנות בצינור יעשו רק לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.    .3

 זווית חדה בצנרת פוליאתילן , תעשה אך ורק ע"י אביזר פלסטי מתאים.    .4

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ע"י השני כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול.     .5

 צינורות זהים בקוטרם יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. 

 ם.צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברי   .6

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות     .7

מתאימים. החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהיינה נזילות )מקדח כוס עם  

 מ"מ מקוטר חור הרוכב.   2 -מוביל( כשקוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 שנקדחה.  יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור 

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.   2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של    .8

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה .    .9

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו ויוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת או ע"פ הנחיות   .10

 בתכנית.  

 

 שטיפה ובדיקה ,כיסוי ראשוני  4.6

 

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים ולפני כיסוי התעלה )פרט לממטירים( יש למדוד     .1

 את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות. 

 שטיפת הקווים הראשיים וסופי השלוחות יעשה ע"י פתיחה וסגירה של כל שלוחה ושלוחה.    .2

מה נקייה מאבנים. בכל  לאחר המדידה והשטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באד      .3

מ' בכל צד. באדמה המכילה   1.0מקום בו  מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך  
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ס"מ  15אבנים, עצמים קשים או חדים יש להניח את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי 

ס"מ )החול והעבודה כלולים במחיר הצינור( ומעל שכבה זו את הקרקע   7ולכסות בשכבה של  

 ת. המקומי

שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית.   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן במשך     .4

 כיסוי סופי של התעלות יהיה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהממונה. 

 

 כיסוי סופי  4.7

 

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור הממונה, יכוסו התעלות סופית באדמת גן נקייה ללא        

אבנים. על הקבלן לוודא שלא יהיו שקיעות על פני הקרקע, במידה וקיימות שקיעות יש   להוסיף  

 אדמה עד לקבלת שטח ישר. 

 

 טפטוף   4.8

 

ת ואביזריה, כולל ראש המערכת, כל ההוראות המפורטות לעיל המתייחסות להתקנת צנר    .1

 נכונות גם לסעיף זה )טפטוף(.

  2.3 - 2.1 מ"מ בספיקת טפטפת 16-17שלוחות הטפטוף תהינה מצינור מטפטף מווסת בקוטר     .2

ובמרווחים    אחרת, בצבע חום  ליטר/שעה. הטפטפת הינה אינטגרלית בצינור אלא אם צוין

 ו/או כתב הכמויות.   המצוינים בתכנית

 צנרת הטפטוף לשיחיות ועצים תהיה זהה )של אותו יצרן ( .   .3

בעומק כפי    בשטחים מישוריים : הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע   .4

 שצוין בסעיף חפירה לעיל. 

  30בעומק  קוטר ו/או כפי שצויין בתוכנית ויונחו  הקוים המחלקים והמנקזים יהיו באותו

 ו/או בהתאם להוראות הממונה.   הערוגה "מ כשהם צמודים לשוליס

ולבצע  יש לשטוף צינורות מחלקים, ולאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק    .5

 שטיפה בשנית, ורק אז לחבר לקו מנקז ולשטוף בשלישית. וכך לוודא שכל הטפטפות פועלות

 כנדרש.

מצמד +  ניקוז או נור( מנקז, שיסתיים בבריכתכל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צי   .6

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו    פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.

 בקיפול הצינור.  במצמד + פקק ולא

פרטים כגון: ברזים, וסטים, שסתומים וכדומה יוגנו ע"י וו מברזל ו/או מבטון בבריכת הגנה     .7

 ינימום, מסוג המשווק ע"י "עומר" או שו"ע. ס"מ מ 30כולל מכסה בקוטר 

 בתחתית יפוזר חצץ כחומר מנקז.  
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 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.    .8

טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י הממונה. טפטפות נעץ יורכבו על    .9

עזרת מחורר המיועד לכך. הטפטפת תורכב במרחק  ב 4מ"מ ומעלה דרג  16צינורות מקוטר 

 ס"מ מצוואר השורש של הצמח.  5שלא יעלה על 

יונחו הקווים מעל פני הקרקע לאורך השורות בסמוך צמחים, אלא אם צוין אחרת   -בשיחים     .10

                        בכתב הכמויות ו/או בתכנית השקיה ו/או על פי הוראות הממונה.                                     

קווי הטפטוף יהיו ישרים ללא חזרות ויתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד השני. הטפטפות יונחו  

 ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות הממונה.  

פריסת קווי הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל    .11

מ' בין אחת   2.5ס"מ  )אלא אם צוין אחרת( ובמרחק של   60 " באורךUמ"מ בצורת " 3מגולוון  

 לשניה, לאורך שלוחות הטפטוף ו/או בהתאם להוראות הממונה. 

( ו/או  3סעיף  4.3הצינורות הראשיים יוטמנו בקרקע בהתאם לסעיף המפורט לעיל )  - לעצים  .12

 בהתאם להוראות הממונה.  

טפטפות   5-8לעיל(, הכוללת   2ר בסעיף מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף )כאמו

  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30טפטפות לדקל המקיפה את הגזע במרחק  6-12 -לכל עץ, ו

                                       לעיל(. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י הממונה.                                                                 11יתדות )כאמור בסעיף 

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע" י  

 המתכנן. 

ס"מ מינימום,   30תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק 

בע חום, לגומה בתוך  מ"מ בצ 16הצינור המחלק  יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור עיור  

 שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 

 חיבור טבעת הטפטוף לצינור מחלק יהא באמצעות אטם כדוגמת "פלסאון" ו/או שו"ע. 

 השימוש במחברי שן אסור בהחלט.      

חיבור שלוחות הטפטוף יהיה במחברי פלסאון או ש"ע, אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או   .13

 מחברי שן מכל סוג שהוא. 

          

 ראש מערכת )ראש בקרה(    4.9

 

מיקום הראש, צורת הרכבתו, סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו עפ"י פרט בתכנית, ו/או   .1

 עפ"י הוראות הממונה. 

עם אביזר חיבור מהיר המיועד לחיבור צינור גמיש  3/4לכל ראש מערכת יורכב ברז גן " .2

 עם פקק.  Tובסוף הראש תורכב הסתעפות 

ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פרוק נוח ומהיר של כל אביזרים המצויים   .3

 בראש המערכת . 
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ו/או   P.V.C  -ם מביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ואחריהם זקפים. הזקפים העשויי .4

 90ברזל מגולבן יורכבו אנכית )כלפי מטה( עד למתחת פני הקרקע ויחוברו בזווית של 

 לצנרת )וזאת כמצוין  בתוכניות ו/או הוראות הממונה(. 

יהיו מוגנים מקרינת שמש וזאת רק במידה ויהיו גלויים מעל פני   P.V.Cכל אביזרי  .5

 הקרקע. 

אותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל  במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם ב .6

 מדכנים למדידת לחץ. 

כל ראש מערכת יעוגן בתמוכות העשויות מפלדה מגולוונת ומוגנות מקורוזיה בתוך ארון   .7

ראש המערכת. הארון מפוליאסטר משוריין על בסיס בטון כמופיע בפרטים ובכתב  

 הכמויות. 

ם במקום ובתיאום עם הממונה.                                                                         בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאי .8

 פי מיקום הראש את גובה ארון ראש מערכת ביחס לגובה פני הסביבה.-הממונה יקבע על 

 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.  .9

ראש המערכת יהיה במרכז הארון. המידות יקבעו לאחר השלמת הראש,  – מידות הארון .10

 ס"מ.   20כך שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר שבמערכת לפחות 

בריח" או שו"ע. שקוטר -, מסוג, "רבETSAMארון ראש המערכת ינעל במנעול מפתחות  .11

אר בידי  מ"מ לפחות. מפתח אחד ימסר לבעל המבנה ומפתח אחד יש 10לשון הנעילה  

 הקבלן וימסר לממונה בתום בל העבודות. 

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע   -מז"ח  .12

בהתאם לפרט בתכנית ועל פי הוראות/תקנות משרד הבריאות ומיא"מ, מיקומו  ייקבע לפי  

 יותקן בסמוך לראש המערכת(.     )לא מחויב שהמז"חהממונה הוראות 

 עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח רשמי לממונה. 

סביב מתחם מיכל  הדשן והאביזרים הנלווים, יש לגדר את השטח  כדי למנוע כניסה  .13

 חופשית ולתלות שלט אזהרה שהמים  אינם ראויים לשתיה. 

 לתקשורת אלחוטית, צינוריות  המחשב יכלול את כל ציוד הדרוש  -מחשב השקיה    .  14

 בצבעים שונים ו/או כבלי תקשורת שלכל גיד יהיה   10מ"מ דרג  8פיקוד בקוטר            

 בצבע שונה. מיקום מחשב ההשקיה יקבע לפי תכנית ו/או בהתאם            

 להוראות הממונה. המחשב ימוגן בארגז הגנה אטום למים עשוי מפוליאסטר            

 משוריין תוצרת "ענבר" או שו"ע.           

 הארגז יוצב על גבי יציקת בטון מזוין )מחוץ לראש המערכת(, כשבעת  יציקת הבטון             

 מ"מ.   50שרוולים מפוליאתילן בקוטר  3יוכנסו              

 50יונח בתוך שרוול פוליאטילן   N.Y.Y  1.5כבל חשמלי דו גידי     -תשתית לאוטומציה 

 מ"מ מוטמן כנדרש. 
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בכל הסתעפות או במעבר כבישים יותקנו בריכות ביקורת טרמופלסטיות בהתאם  

 להוראות הממונה. כל העבודות החשמליות יעשו ע"י חשמלאי מוסמך. 

 הרכבת מחשב השקיה תוצרת 'מוטורולה' או ש"ע יבוצע ע"י היצרן וכוללת אחריות לשנה.  

 חיבור ראש/י המערכת למחשב יבוצע עד להפעלתם המושלמת.                

למי פיקוד הכולל   3/4הערה: יש להקפיד כי בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "

 מש.                      150ברז, מקטין לחץ ישיר )גוף פליז( ומסנן  

 

 

 סיום  עבודה     4.10 

 

בראשי המערכת בכל קו הממטיר ראשון ובממטיר אחרון. בקווי טפטוף  יש לבדוק לחצי מים    .1

בתחילת כל שלוחה ובסיומה, ולהעביר לממונה רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספרי קוו  

 י ההשקיה וההפעלות.

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות   3לאחר תקופה    .2

 יעת הקרקע באדמה מאושרת ע"י הממונה.  והתעלות שנוצרו עקב שק

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח 

 בזמן הביצוע. 

 

 המדידה והתמורה לסעיפי מערכת השקיה   4.11

 

  המדידה תהיה לפי מטר אורך )אלא אם מצוין אחרת בכתב הכמויות(, מדוד במקום לאחר  ביצוע         

 העבודה בהתאם לתוכניות ו/או הוראות הממונה. 

 המדידה לראשי מערכת ומתקנים נלווים תהיה קומפ' ע"פ פרטים בתכניות.                                 

עבודות            של  בביצוע מושלם  הקשורות  הוצאות הקבלן  כל  למערכות השקיה תכלול את  התמורה 

במפרט המיוחד ,בתוכניות ההשקיה ו/או המשתמעות מהן   מערכות השקיה השונות, כפי שמתואר 

במידה ולא הוזכרו במפורש ,כדי לקבל עבודה באיכות הנדרשת. לרבות כל עבודות ההכנה )אספקת  

 חומרים הובלה , הנחה  והרכבה, ציוד נדרש הכולל ציוד שיידרש במקרה הצורך(. 

 

על הקבלן להכין על חשבונו תכניות עדות למערכות ההשקיה,   –  AS MADEתכנית עדות          

, התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על ידו. הרקע לתכניות עדות  2000בפורמט אוטוקד  

 יהא תוכנית  המתאימה לתנאי השטח שבוצעו בו העבודות.

ות שביצע הקבלן,  לרבות  תכנית "לאחר ביצוע" שיכין הקבלן על חשבונו, תכלול את כל העבוד         

 הצנרת התת קרקעית.
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 יום  אחר גמר העבודה  בשני עותקים, ובצרוף דיסק. 14התכניות תימסרנה למזמין          

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.           

 

 שתילה נטיעה   41.5

 

   כללי   5.1 

             

לא תבוצענה עבודות שתילה/נטיעה אלא לאחר שאישר הממונה בכתב שהושלמו כל עבודות          

 ההכנה, הכשרת הקרקע, מערכת ההשקייה בוצעה והשטח מוכן לנטיעה/ שתילה.  

 

 מדידה וסימון 5.2

 

   , ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה זה במהלך  יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי .א

 אחד, אלא אם אושר ע"י הממונה, בכתב ומראש, לפצל הסימון. 

גבולות    בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי )המינים/זנים לחוד(.  .ב

 השטחים/גושים יסומנו בחול נקי. 

יסומנו ביתד עם סימון שם העץ על היתד או על סרט עמיד קשור    -מכל המינים והגדלים -עצים  .ג

 ליתד.  

הקבלן אינו נדרש למדידה אנליטית של השטחים וניתן להסתפק בסימון המבוסס על    .ד

 רשמות כללית וסימון על פי מדידה מתוך התוכניות והתאמה למצב הקיים בשטח. הת

 תב מהממונה לפני ביצוע הנטיעה/שתילה. על הקבלן לקבל אישור בכ .ה

 

 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה    5.3

 

הכמויות המצויינות במסמכי מכרז/חוזה הינן אומדן בלבד. לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב  

 פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את הכמויות הנדרשות בהתאם לכך. - את הכמויות הנדרשות על

עה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין  לא תתקבל כל תבי 

 הכמויות הנדרשות בפועל באתר. 

 

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה   5.4
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ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן לממונה לאישור את רשימת             14א.  תוך         

הצמחים הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות  

 והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש. 

"שצמח/ים מסויימים אינם ניתנים    -אם יהיו טיעונים כאלה -וס טיעוניו של הקבלן ב.  לביס

 להשגה" יגיש הקבלן  לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות.

יציין הקבלן את    במשתלות כלל ג.  העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי         

וי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים  המשתלה שבה יוזמן ריב

 וגודלם במועד זה. 

ד.  תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן להציג בפני         

הממונה אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט   גודל, כמות ודרישות אחרות )אם 

 והינם מובטחים למכרז/ חוזה זה.  אושר מראש ובכתב בידי הממונה,אשר יישנן(, 

  ה. מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי 

 ממונה.  ה

             -בכל מקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה  ובלתי .ו

 מפותלת במיכל.  

 קבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה בפועל לבו של ה-תשומת .ז

 פי הביצוע של עבודות הפיתוח באתר. -ולצורך להתאים את הכמויות לנדרש על 

 לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים.  

 

 תנאי ומועדי נטיעה   5.5

 

או   אך אין לטעת בשרב , יבשה או מעט לחההנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, בקרקע  •

 כשיש רוחות חזקות. 

 בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור.  •

 מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה המתאימה.                                              •

 בספטמבר. 1 -מרץ ל  15תמרים ודקלים אחרים יינטעו בין  •

לוח הזמנים המדוייק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב ע"י הקבלן  ויאושר   •

 ע"י הממונה.    

הלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י הממונה   ל •

 בהתאם לפרוט הבא: 

 חודשים     6 -                א. אחריות קליטה לשיחים                          
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 חודשים     6 -ב. אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול                  

 חודשים   12 -ג. אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה                  

 חודשים   12  -ד. אחריות קליטה לדקלים                                        

 חודשים    3 -טה לצמחיה עונתית               ה. אחריות קלי             

 

 דוגמאות    .65

 

 על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, לכל מיני וזני הצמחים  .א

   בוגרים מהאדמה.-אשר צויינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או כעצים חצי      

 עצים ודקלים שאספקתם מגידול באדמה/מטע, יוצגו בפני הממונה, בסיור אחד   .ב

 ימים לפני מועד הסיור.                                                  14שיתואם מראש עם הממונה, לפחות       

 כל הצמחים האחרים יובאו למשרד הממונה או יתקיים סיור למשתלות לקבלת אישור  .ג

 מונה לפני הבאתם לשתילה באתר. מהמ      

 ליטר שאושרו ע" י הממונה יישארו למשמרת ליד משרד    25כל הצמחים במיכלים עד  .ד

 הממונה מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.        

 ליטר ומעלה כולל  עצים בוגרים  מהקרקע, יינטעו לאחר   25 -צמחים במכלים מ .ה

 דוגמא מאושרים.  אישורם  וסימונם במשתלה כעצי      

 אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי   .ו

 הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים   שכלהצמחים כנדרש.  הקבלן אחראי        

 הנדרשים לפי מסמכי המכרז/ החוזה אשר אושרו במשתלה ו/או לפי הוראות הממונה.        

       ישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים אשר לא קיבלו את אישור הממונה בכתב.                             לא י                

  שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל.                                                                             

המופיעים בתכנית, אלא  אם אישר זאת בכתב  לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים  

 הממונה. 

 

 פרטים מיוחדים     .75

 

( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד   מבחינת  )=אקסמפלרים מיוחדיםמיוחדים" -סווג "פרטים  

סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו. פרטים אלו יחויבו באישור המתכנן לפני  

ידו  - הקבלן. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים עלהעברתם לרשות 
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לסיווג "פרט מיוחד", והאישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיתואם עם 

 הממונה. 

 

 זיבול ודישון–מידות צמחים   .85

 

כמות 

קומפוסט  

 לבור

 בליטר

כמות דשן בשחרור 

 איטי 

 הרכב :

16-8-9 

 +3% Mg   

 16-18 

 חודשים

כמות דשן 

 בשחרור

 איטי 

 הרכב:

15-9-9 

 +3% Mg 

12-14   

 חודשים 

 גודל כלי 

  גודל שתיל

)לכל הפחות  

) 

 

 ליטר 1-0.25 גרם  30 גרם  60 0

 ס"מ  10גובה 

  15קוטר 

 ס"מ 

 צמח

 גרם  30 גרם  60 0
1-3 

 ליטר 

 ס"מ  18גובה 

  20קוטר 

 ס"מ 

 צמח

 ליטר  5-4 גרם  60 גרם  90 1

 ס"מ  25גובה 

  25קוטר 

 ס"מ 

 צמח

 גרם  60 גרם  100 5
10-7.5  

 ליטר 

 ס"מ  35גובה 

  35קוטר 

 ס"מ 

עץ או  

 שיח 

  ליטר   40-25 גרם  130 גרם  200 10
עץ או  

 שיח 

 גרם  160 גרם  260 20
  50ממיכל 

 ל' ומעלה 
 

עץ או  

 שיח 

עץ בוגר   גרם  200 גרם  300 30

)"בכיר"(  
 עץ  
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מעוצב  

 מהאדמה 

"2 – "4 

 גרם  300 גרם  500 40

עץ בוגר  

מעוצב  

מהאדמה  

 ומעלה  4"

 עץ  

 גרם  300 גרם  500 40

דקל בוגר  

)תמר או  

וושינגטוניה 

) 

 דקל 

 

 בקרקע

 

גרם 

 למ"ר

 בקרקע

דשן בשחרור 

  100%מבוקר 

 מצופה בהרכב

משך שחרור  

הדשן 

 בחודשים

 סוג הצמחייה  

 

100 

 אוסמוקוט פרו 

15-9-11 

 

5-6 

 

 עונתיים  

 

 יישום הדשן  בשלב ההקמה. 

 

 הדשן ייושם בבור השתילה בשלב ההקמה.   .1

16-ודשן   14-12הדשן מסופק בשקיות מתכלות הכוללות דשן  –  שקיותהשימוש יתבצע באמצעות    .2

 במשקל של:   18

 גרם   30 •

 גרם  100 •

 

 שתילת עצים וצמחים מיוחדים  .95

 

 מידות עצים והגדרות: - כללי          

 ס"מ מפני מצע/ קרקע גידול העץ במשתלה.                                          20יימדד בגובה - הקוטר         
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מקוטר הגזע   40%משמעו גובה מפני מצע /קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו  -גובה גזע         

וצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו  בנקודת התפצלות בזמן ה

וסומנו  הכוונים בהם היו נטועים במשתלה, וזאת על מנת לנטוע אותם בשנית עפ"י אותם כוונים.                       

על הקבלן להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ בעת הוצאת השתילים, העברתם 

 ושתילתם מחדש.  

 נטיעת העצים ובצוע צנרת ההשקיה יושלמו לפני ביצוע הרצוף. -עצים בשטחים מרוצפים         

          

 4"– 2מעוצב מהאדמה( " -עץ בוגר )"בכיר"         

 שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר.  3-10הכוונה לעץ בין          

, אלא אם צוין אחרת בכתב              4"  – 2מ' לפחות וקוטרו " 2.0גובה הגזע עד להתפצלות ענפים          

 הכמויות  או בהתאם להוראות הממונה. 

ענפים עיקריים  לפחות   3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפות. בעל  -הגזע          
 בצורה סימטרית. 

הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה, שאינה צרה. העצים הועתקו עם גוש אדמה                       

 ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש.  70בקוטר 

 

 ומעלה  4מעוצב מהאדמה( " -עץ בוגר )"בכיר"         

 שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר.   10 -הכוונה לעץ בן למעלה מ         

לפחות, אלא אם צויין אחרת בכתב      4מ' לפחות וקוטרו "  2.5גובה גזע עד להתפצלות הענפים          

 הכמויות או בהתאם להוראות הממונה.  

ענפים עיקריים לפחות, מפותחים                3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום. העץ יהיה בעל  -הגזע          

 גידול סימטרי. מ' לפחות, בעלי 1היטב באורך 

מ' קוטר, עטוף   1 -העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף, אך לא פחות מ         
 וקשור כנדרש. 

 

 זית בוגר        

 ס"מ אלא אם צוין אחרת.  35ס"מ לפחות ולא יותר מ   25קוטר הגזע         

 ס"מ.  5לעץ יהיו לפחות שלושה  זרועות בפיזור שווה סביב הגזע , קוטר כל זרוע לפחות          

 ס"מ קוטר.  5העץ יהיה חופשי מפגעים ו/או אחרים ומפצעי גיזום מעל         

   כל פצעי הגיזום יהיו מטופלים באופן מקצועי וכל עץ ירוסס בחומר הלבנה מסוג "ילבין " או                 

 "לובן" ע"פ הוראות היצרן. 
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 צמחים )פרטים( מיוחדים      

סווג "פרטים מיוחדים"  )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין  פרט מיוחד הן                  

 מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו. 

 פרטים אלה יאושרו ע"י המתכנן לפני הבאתם לאתר .       

מיוחד",         -על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על ידו לסיווג "פרט       

 האישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיותאם עם המתכנן. 

 

 נטיעת עצים      

 דל הגוש הנשתל  ועומק  הבור יהיה כגובה הגוש הנשתל.                           מגו  2קוטר הבור גדול פי        

הדשנים          את  לערבב  הקבלן  על  הקרקע.  פני  כגובה  יהיה  הגוש  שגובה  כך   הבור  במרכז  יונח  העץ 

( עם האדמה המוכנסת לבור השתילה וזאת  5.11והקומפוסט לפי הכמויות המפורטות )טבלה בסעיף  

 מילוי הבור במים. תוך כדי 

בגמר הנטיעה יש למרוח את השטח הגזום במשחת עצים ואת הגזע יש למרוח בלובן, וכן                            

לתמוך את העצים בסמוכות בהתאם למספר הנדרש  וזאת על מנת לייצב את העץ כמוסבר בהמשך  

 ובהתאם הוראות הממונה. 

 

   תמיכה, קשירת ועטיפת עצים  05.1

 

 על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו ו/או מהקרקע(   - תמיכת עצים        

 ( סמוכות מעץ. 2בשתי )        

  7  -בחתך אחיד לכל אורכו ועוביו לא יפחת מ   אקליפטוסמעץ  מ' מינ'    2.50בגובה  הסמוכה תהיה         

ישרה ומחודדת בקצה התחתון  ס"מ, הסמוכה תהיה   . כל חלק הבא במגע עם  מקולפת, מחטאת, 

 ס"מ מעל  פני הקרקע יהיה טבול בקרבולינאום. 10הקרקע + 

 לא יותר להשתמש באותו אתר בסמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל הסמוכות באתר יהיו מאותו סוג.        

ס"מ  משני צידי העץ    30ס"מ ובמרחק של    50יש לקבע את הסמוכות בקרקע לעומק מינימלי של         

 וץ לגוש השורשים של העץ ובניצב לכיוון רוח השכיח ביותר באתר.ומח

 ס"מ.    2.0מ', הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב    2.0החלק העל קרקעי של הסמוכה יהא בגובה         

העץ          תנועת  שתתאפשר  כך  זקוף,  נשאר  העץ  בו  ביותר  הנמוך  במקום  תעשה   רוח  בהקשירה 

 הקפדה שהמגע עם הגזע יהיה כך שלא יגרום נזק לקליפת העץ.להתחזקות הגזע, תוך  

עטוף כ        יהא  עץ  החשוף-ל  גזעו  אורך  לפחות.    -לכל  מקומות  בשני  קשור  יהא  הקרטון  גלי.  בקרטון 

לשמור   הקבלן  חובת  מהממונה  ובכתב  מפורשת  הוראה  לקבלת  ועד  העבודות  תקופת  כל  לאורך 

 ולהחליפן מעת לעת לפי הצורך.עטיפות אלו במצב שלם ותקין 
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 התמיכה והעטיפה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד.        

 

 מדידה ותמורה לנטיעה ושתילה    15.1

 

 המדידה כוללת:           

 המדידה לסעיפי  שתילה ונטיעה  היא לפי יחידות רק לאחר קליטה.            

 התמורה כוללת:         

   אספקה, הובלה, חפירת/חציבת בורות שתילה, פינוי החומר בהתאם להוראות הממונה,                         

 , זיבול ודישון  מקומית אספקה ומילוי בורות השתילה בהתאם לצורך באדמת גן מובאת ו/או         

סדירה.            השקיה  ובהמשך  השתילה  בעת  לרוויה  השקיה  תמיכה,  ונטיעה,  שתילה  הצורך,  במידת 

 המפורט לעיל.  

יישור השטח לאחר השתילה,    יישור והכנת השטח לפני שתילה )כמפורט בפרק הכשרת השטח(,           

  יישור שלוחות הטפטוף, ניקוי השטח מכל פסולת שהיא וכל   העבודות והחומרים  הדרושים לביצוע 

 כמפורט לעיל.  

 

 

 עבודות השקיה   41.7

 

 א. הצנרת ושרוולי ההשקיה ימדדו לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור. וכוללים את עבודות הקרקע  

 הדרושות ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע.     

 

 ב. ממטרות ימדדו בנפרד. 

 

 ג. ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרטים. 

 

 כן צויין אחרת.  ד. ארון הגנה לראש המערכת ימדד בנפרד אלא אם

 

 ה. התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות וימדד בנפרד. 

 

 ו. אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים. 
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 לגינון   מסירה, תחזוקה, אחריות  .841

 

 כללי   41.7.1        

 

יום עד   למסירה    90לאחר סיום  כל העבודות ומסירה ראשונית ,יתחזק הקבלן על חשבונו  במשך  

 סופית. 

 

 מסירה ראשונה  41.7.2        

 

בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית בכתב למזמין העבודה            

ובמצב נאות    -ותחל תקופת האחזקה. עת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר

וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה  והמזמין לא יקבל  

השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים ו/או אי התאמה לדרישותה, ימשיך הקבלן לתחזק את   את

השטח ללא תשלום , בהתאם למפורט בהמשך פרק זה , עד להשלמת הליקויים . רק לאחר קבלת  

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן .   3אישור בכתב  על תקינות המסירה תחל תקופת 

 (, הכוללת : דומם , צומח ,  AS MADEק למזמין תכניות עדות )במסירה ראשונית על הקבלן לספ         

 השקיה ,גודל השטחים  וכדומה, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת.          

 חודשי אחזקה אלו . 3  -לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב         

ה השונים. לאחר תקופה זו   תתקיים  ועליו לכלול את כל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחיד          

 מסירה  סופית.

 האחזקה  תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס בהרביצידים.         

עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים , השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה ו/או ע"פ הוראות            

הממונה, יישור ומילוי שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים  

כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעו  

ת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות צמיחת העצים, תקינותה ואחזקה  והגנתם, הגבה

 של מערכת הניקוז, זיבול ו/או דישון ע"פ  הוראות הממונה. 

 

ההשקיה. עליו  הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת            

אביזרים, תקלות רציניות הכרוכות  שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת וב 12לתקן תוך 

באובדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  



163 

 

התקלה. כל הנזקים שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים  בחדשים,  

ונה, בעלי תו תקן   כך כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושרים ע"י הממ

 ויתאימו לדרישות מפרטי מיא"מ.

 

 מסירה סופית     41.7.3

 

חודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר   3בגמר כל העבודות והאחזקה )למשך            

השטח מסירה  סופית בכתב למזמין העבודה והאתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בעת  

ובמצב נאות וכל שאר העבודות    -ל העבודות גמורות, שטח הגן מיושרהמסירה תהיינה כ

 המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות.  
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 סלילה עבודות  - 51רק פ

 כללי     51.01

 תאור העבודה   51.01.01

 

עבודות סלילה, מדרכות מרוצפות, מדרכות אספלט  מפרט/חוזה זה מתייחס לביצוע   

לצורך השלמת העבודות בהיקף רצועת המסילה טרם המסירה לזכיין ועבודות ניקוז  

 . ברחוב יפו ומסילת הקו הירוק בשרי ישראל ונורדאו לביצוע מסילה שלישית

 

 העבודות הכלולות הן :

 

 עפר. עבודות   .א

 ב.  מצעים. 

  עבודות אספלט.   ג.

 אבני שפה.    ד.

 עבודות ניקוז.  .ה

 ו.  עבודות לוואי שונות. 

 

 

 המפרט הכללי:   51.01.02

 

הקבלן יבצע את עבודותיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה   

 . 2011מהדורת יולי  (51) לעבודות סלילהכללי המפרט , ובמיוחד ההבינמשרדית

 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל קראם והבין את תוכנם. קיבל את   

ש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם וכן להנחיות  כל ההסברים אשר ביק

 נוספות שתינתנה על ידי המפקח.

 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 

 מפרט מיוחד זה בא כהשלמה למפרט הכללי.  
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 עבודות הכנה ופרוק  51.02

 כללי   .01.0251

 

 במפרט הכללי.  51.03כל העבודות כמפורט בפרק  .1

 

והחומרים  .2 מרבית  בזהירות  יבוצעו  חוזר  לשימוש  הניתנים  חומרים  של  פירוק  כל 
המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המפקח, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. 
וש ויתר המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכ 

 הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו.

 

עמודי   .3 שוחות,  של  כגון: מרצפות, מכסים  ע"י הקבלן  חוזר  לשימוש  חומרים המיועדים 
תמרורים, גדרות וכיו"ב, ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. על הקבלן לוודא 

 לשם קביעת מחירי הצעתו. מצב זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה

 

היו   .4 אם  בין  חשבונו,  ועל  הקבלן  ע"י  יוחלפו  חוזר  לשימוש  המיועדים  פגומים  חומרים 
ביצוע לפני  בכל   פגומים  לנקוט  הקבלן  על  הקבלן.  מעבודת  כתוצאה  נפגמו  אם  ובין 

האמצעים הנדרשים להגנה והבטחת החומרים המפורקים במשך זמן אחסונם עד למועד  
 הרכבתם מחדש מפני חבלות, גניבות וכו'. 

 

 לוק פסולת ועודפי  חפירה / חציבה סי   51.02.02

 

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: .1

 מנטים של פירוקים.חומרים ואל .1.1

עודפי חפירה שאינם מתאימים לצורכי המזמין והמזמין ויתר   .1.2

 עליהם.  

 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח. .1.3

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.  .1.4

 

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו, לרבות אגרות שפיכה   .2

למיניהם, אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת הפסולת והעודפים תבוצע לכל מרחק  

ההובלה הדרוש. לא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה. המקום אליו תסולק  

הנ"ל,  הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים 

 כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. 
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לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח   .3

במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או  

 בקרבתו. 

 

העבודה   סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי   .4

בין אם הדבר נדרש במפורט באותם סעיפים ובין אם לא ובשום מקרה לא ישולם  

 במפרט הכללי. 51.03.08עבורו בנפרד, הכל כמפורט בסעיף 

 

 פירוק אבני שפה   3.0251.0

 

 הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח.  .1

מכל סוג כולל תושבות הבטון, חגורות בטון,  או אבני גן  העבודה כוללת פרוק אבני שפה   .2

 אבני תעלה במידה וקיימות, וסילוק הפסולת. 

 :אופני מדידה ותכולת מחירים .3

וק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור  המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אבן שפה לפיר

 לעיל. 

 

 

 פירוק ריצופים מסוג כלשהו   51.02.04

 

או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף מכל סוג   במקומות המצוינים בתכניות .1

 כגון: ריצוף אבן, אריחי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד. 

 

הפירוק יבוצע  במדרכות, שבילים ואיי תנועה קיימים ובכל מקום שיורה המפקח בכתב.  .2

כל פירוק יתר, מעבר לעבודה שנדרשה, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו  

 המלאה של המפקח. 

 

האבנים המפורקות יועברו למחסן המזמין או יסולקו לאתר שפיכה מאושר בהתאם   .3

 להנחיות המפקח.  

 

 אופני מדידה תכולת מחירים  .4
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 המדידה לתשלום תהיה במ"ר והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.   

 

 

 פירוק גדר קיימת    51.02.05

 

גדר/מעקה קיים מכל סוג שהוא, מילוי הבור שנוצר   העבודה כוללת חפירה, פירוק .1

 במצע מהודק וסילוק הפסולת לפי הנחיות המפקח באתר.

 

 אופני מדידה תכולת מחירים  .2

 

המדידה לתשלום לפי מטר גדר/מעקה לפירוק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור  

 לעיל. 

 

 ניסור מיסעה קיימת    51.02.06

 

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת האספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת,   .1

בגבולות פרוק שוחות או אלמנטים אחרים או עבור הנחת אלמנטים שונים בכביש  

 קיים, כגון אבני שפה, אבני ריצוף, שוחות וכו'.  

מיוחד   הניסור יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. החיתוך יבוצע ע"י מסור סיבובי .2

 לאספלט  בלבד.  

 אופני מדידה תכולת מחירים  .3

המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך אספלט לניסור בכל עומק שהוא והמחיר כולל  

 בין היתר את כל האמור לעיל.

 

 עבודות עפר    51.03

 כללי   51.03.01

 

המפקח. אופן הביצוע  עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י   .1

במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות   51.04ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפרט בפרק 

(51.) 
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ליד מתקנים תת קרקעיים, ליד מתקנים מסוג כלשהו. המחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע   .2

 . מסוג כלשהו ובכלים מסוג כלשהם. לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים

  

 החומר שנחפר יחשב כפסולת ויסולק מהשטח לאתר פסולת.  .3

 

 אופני מדידה תכולת מחירים  .5

המדידה עבור עבודות העפר תהיה לפי מ"ק בהתאם למפרט הכללי. המחיר הוא אחיד לביצוע  

 חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהיא. 

 

 

 הידוק ועיבוד השתית בתחתית החפירה    51.03.02

השתית הטבעית. העיבוד יבוצע לאחר בצוע חשוף, עפ"י אישור המפקח   יש לבצע עיבוד של  .1

 בכתב.

במפרט הכללי. העיבוד יעשה   51.04.14.01ס"מ כמפורט בסעיף  20עיבוד השתית יהיה לעומק   .2

  2. בשטחים המיועדים למילוי מעל 1%עד פלוס  3%ברטיבות אופטימלית בגבולות של מינוס 

 מ' לא נדרש עיבוד השתית.

 יש להימנע מוויברציות ליד מבנים ומתקנים כגון תאי ביקורת.  .3

 

 אופני מדידה תכולת מחירים  .4

 הידוק ועיבוד השתית יימדד לתשלום במ"ר ויכלול את כל העבודות המפורטת לעיל.  

 

 

 מילוי בחומר נברר  03351.0.

 

 . 51.04.09.05יש לספק מילוי מחומר נברר בהתאם לפירוט במפרט הכללי בסעיף  .1

(.  51במפרט הכללי לעבודות סלילה )  51.04.14עבודות המילוי יבוצעו בהתאם למפורט בפרק  .2

 כל המילויים יהיה בבקרה מלאה.  

 אופני מדידה תכולת מחירים  .3

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.  
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 שנחשף יישור והידוק פני מצע  3.0451.0

 

סעיף זה כולל הבאת המצע שנחשף לגבהים המתוכננים והידוק השטח בבקרה מלאה לעומק   .1

 ס"מ ברטיבות אופטימלית.  20של 

 

 אופני מדידה תכולת מחירים  .2

המדידה לתשלום במ"ר לפי שטח המצע שנחשף שיושר והודק בפועל והמחיר כולל בין היתר   

 את כל האמור לעיל. 

 

 

 מצעים  451.0

 

 מצעים 51.04.01

במקומות המיועדים לסלילת כבישים או מדרכות, או בשטחים אחרים לפי הנחיות המפקח,   .1

 ס"מ כ"א.  20  עד יפוזר מצע מהודק בשכבות בעובי של 

 

כנדרש בגין מגבלות של ויברציה או מסיבה אחרת,   100%במידה ולא ניתן להגיע לצפיפות של   .2

 תושג הצפיפות הנדרשת. יש להקטין את עובי השכבות כל ש

 

המצע  יהיה מסוג א' בלבד מאבן גרוסה. דרישות הטיב והדרוג של החומרים יהיו כמפורט   .3

(. כמו כן מחייבים את הקבלן כל דרישות  51במפרט הכללי לעבודות סלילה ) 51.05בפרק 

 הביצוע האחרות הכלולות בפרק הנ"ל. 

 

 אופני מדידה תכולת מחירים  .4

 ם תהיה לפי מ"ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל. המדידה לתשלו 

 

 ( CLSMבחנ"מ ) 51.04.02

                                                                                 בהתאם להנחיות המפקח על הקבלן לספק ולפזר בחנ"מ. את הקבלן מחייב כל       .1
 (.51הכללי לעבודות סלילה ) במפרט  51.04.11המפורט בסעיף   

 

 מגפ"ס לפחות.  4הבחנ"מ יהיה בעל חוזק של   .2
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 אופני מדידה תכולת מחירים  .3

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק. 

 

 עבודות אספלט  551.0

 

 שכבות בטון אספלט 01551.0.

טיב החומרים, התערובת, אופן הפיזור ודרישות אחרות, לרבות אופני המדידה, יהיו בהתאם     .1
 (. 51במפרט הכללי לעבודות סלילה ) 51.12למפורט בפרק 

 

 מישק התחברות לאספלט קיים  02551.0.

ס"מ בהתאם    30העבודה כוללת ניסור וקרצוף האספלט הקיים בקווים ישרים במדרגות של  .1

 לפרט.  

 

 אופני מדידה תכולת מחירים  .2

 אמור לעיל. המדידה לתשלום הינה לפי מ"א והמחיר כולל בין היתר את כל ה 

 

 אבני שפה        651.0

 

     במפרט הכללי   51.15.02אבני השפה למיניהן יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף   .1
 ( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה  51לעבודות סלילה ) 
  בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, וכן אבני שפה מונמכות בכל   
 המקומות הדרושים.  

 

 בקשתות יש להשתמש בחצאי אבנים או רבעים אשר יסופקו ישירות מהמפעל. אין    .2
 להשתמש באבנים שבורות. בפינות חדות יש להשתמש באלמנט פינה מיוחד טרומי.  

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים .3

 

התשלום הוא לפי האורך. המחיר כולל את אספקת האבנים ואת כל העבודות הדרושות    

לרבות תושבת ומשענת בטון בהתאם לתכניות. לא תשולם תוספת עבור חצאים, רבעים או  

 אלמנטי פינה. 
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 המחיר הוא אחיד לאבנים צבעוניות, לרבות אבנים לבנות.

 

 

 עבודות ניקוז   651.0

 כללי   01651.0.

  57במפרט הכללי לעבודות סלילה ובהתאם לפרק  51.07עבודות הניקוז יבוצעו בהתאם לפרק  .1

 קווי מים, ביוב ותיעול.  -

 לא תשולמנה תוספות כלשהן בגין עבודות לילה.  .2

על הקבלן להזמין על חשבונו צילום וידאו של קווי הניקוז כתנאי לאישורם. הקבלן יספק   .3

 צי הוידאו וכן דו"ח של המעבדה על תקינות ביצוע הצנרת. למזמין את קב

 

 בטיחות 02651.0.

הקבלן יגדר או יחסום את החפירות, ובמקום שיידרש יסדר, ללא תשלום נוסף, את הארתן בשעות  

הלילה בצורה המבטיחה את הציבור בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או ציבורי, ויהיה  

 שיגרמו עקב אי מלוי הוראה זו.  אחראי לכל הנזקים

 

 צינורות 03651.0.

 עם אטמים מובנים. 27לפי ת"י  5דרג   1צינורות הבטון יהיו מסוג  .1

 

לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן למפקח תעודת מכון התקנים שהצינורות מסוג שסופק   .2

ותה תוצרת  לעבודה עמדו בדרישות התקן, ויספק הוכחות שהצינורות שסופקו לעבודה הם מא

 שאליה מתייחסות הבדיקות. 

 

המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות )משלוח   .3

הצינורות על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, יפסול המפקח  

הקבלן מאחריות  את כל המשלוח לשימוש. אין הבדיקה המוקדמת ע"י המפקח משחררת את 

 לטיב הצינורות והפגמים שיתגלו בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי החוזה.

 

  30הצינורות יונחו בתעלה לאחר ביצוע מילוי של סוללת הכביש על מצע חול מהודק בעובי של  .4

ס"מ. הצינורות יונחו באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר, ובהתאמה גמורה לשיפוע  

 דרש.  הנ
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 הצינורות יותאמו באופן, שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה.   .5

 

לא תורשה כל סטייה של הקו במישורים האנכי והאופקי. הביקורת תעשה בעזרת פנס או   .6

 קרני השמש שישלחו לתוך הצינורות ע"י מראות וע"י מדידת כל צינור וצינור במאזנת. 

 

לצד הפנימי של הקיר באופן שלא יבלטו. הרווח בין הקיר והצינור ייסתם  הצינורות יוכנסו עד   .7

  60היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר ראש בטון משופע סביב הצינור. אורך צינור החבור יהיה 

ס"מ לפחות. המשך ציר האורך של הצינור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הביקורת,  

 שת לעשות אחרת.אלא אם תינתן ע"י המפקח הוראה מפור

 

 תאי ביקורת וקולטנים  04651.0.

  1חלק  5988יורשה שימוש בתאים טרומיים שיסופקו ממפעל מאושר ויעמדו בדרישות ת"י  .1

 והמפרט. חיבורי הצינורות לתאים יהיו אטומים.

 

מתוצרת    631מ' תותקנה מדרגות ברזל יציקה לפי ת"י  1.20בתאי הביקורת שעמקם עולה על  .2

ר ע"י המפקח. ההתקנה תעשה ע"י מקדחה מכאנית מסוג שיאושר ע"י המפקח, שתאוש

 ס"מ בערך.    35ס"מ בתוך הקיר ובמרחקים אנכיים של  12בעומק 

 

המדרגה העליונה תהיה ימנית כלפי הנכנס אל התא. לא תורשה הכנת חורים באזמל ופטיש   .3

 להתקנת המדרגות. 

 

. כמו כן יותקנו  1חלק   5988ביניים( בהתאם לת"י   בתאים עמוקים יש להתקין פודסט )משטח  .4

 מעקות בטיחות למשטח. 

 D-400עבור עומס כבד  .   489ס"מ שיתאימו לת"י   60בתאי הביקורת יותקנו מכסים בקוטר  .5

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים   05651.0.

 

 צינורות  .1

קווי הצינורות ימדדו לפי מטר אורך. מחיר אורך צינורות יכלול: חפירה, הכשרת התוואי,   .1.1

דיפון דפנות החפירה במידת הצורך, הספקת חול נקי ופיזורו בתחתית התעלה וסביב  

הצינורות, הספקת הצינורות והנחתם, בדיקת גבהים, מלוי  בחומר נברר מהודק בשכבות,   

 דה אחרת הדרושה לבצוע.  סילוק החומר החפור וכל עבו
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 (  יהיה בנפרד בהתאם להנחיות המפקח בשטח.CLSMתשלום עבור  מילוי בחומר בחנ"מ ) .1.2

 

 תאי ביקורת  .2

תאי הביקורת והקולטנים ימדדו לפי קומפלט בהתאם לסוגיהם השונים. המחיר כולל חפירה,   

)רשתות, מסגרות וכו'(,   מצע בטון רזה, אספקת התאים, אספקת האביזרים הדרושים וקביעתם

אל   בחבור  הצינורות  עטיפת  ואיטומם,  הצינורות  בשביל  פתחים  ומעקות, השארת  פודסטים 

)טיח   התא מבחוץ בבטון, עבוד הרצפה, טיוח כל המשטחים הפנימיים של התא בטיח צמנט 

זכוכית(, מלוי חוזר סביב התא והידוקו, הרחקת האדמה המיותרת, וכל עבודה אחרת הדרושה  

 בצוע מושלם.ל

 

 לעבודות התקנת תמרורים ולסימון דרכים בצבע  -  51.08

 תקנים ומפרטים 

 

 את העבודות יש לבצע על פי התקנים וההוראות במהדורתם העדכנית ביותר ובתוקף כדלקמן: 

 תקינה ישראלית קיימת של חומרי סימון: 

 : סימון דרכים; דרכי אספלט לסימון בצבע.1חלק   934ת"י  .1.1

 : חומרים לסימון דרכים; צבעים.  1חלק  935ת"י  .1.2

 : חומרים לסימון דרכים: חומרים תרמופלסטיים. 2חלק  935ת"י  .1.3

 : חומרים לסימון דרכים: כדוריות זכוכית מחזירות אור. 4חלק  935ת"י  .1.4

 : חומרים לסימון דרכים:צבעים  ויריעות לסימון אתרי עבודה  6חלק  935ת"י  .1.5

 דרכים: צבעים  לסימון אבני שפה : חומרים לסימון  7חלק  935ת"י  .1.6

 

 תקינה ישראלית חדשה לחומרי סימון: 

 דרישות  -צבעים, חומרים פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים  1871ת"י  .1.7

תוספים בהפלה חופשית, כדוריות זכוכית, אגרגטים למניעת החלקה   ותערובות של   1423ת"י  .1.8

 שניהם 

 יריעות. סימונים מוכנים מראש. עבור  1790ת"י  .1.9

 דרישות.  –חומרים שחורים להסתרת סימוני דרכים קיימים   7962ת"י  .1.10

 הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת חומרי סימון.  -חומרים לסימון דרכים  934ת"י  .1.11

 

 תקנים ומפרטים אחרים, בגרסתם האחרונה: 



174 

 

 : תמרורי דרך אנכיים. 1חלק   12899ת"י  .1.12

 לוח התמרורים התקף הקבוע בתקנות התעבורה.   .1.13

 בהוצאת משרד התחבורה.  –תקנות והנחיות להצבת תמרורים  .1.14

 בהוצאת משרד התחבורה.  –הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  .1.15

 בהוצאת משרד התחבורה.  –הנחיות לבחירה והצבה של מעקות בטיחות זמניים  .1.16

 בהוצאת משרד התחבורה.  –כה עירוני הנחיות לתכנון שילוט הדר .1.17

 מפרט טכני של הרשות המקומית להתקנת צמתים מרומזרים חדשים.  .1.18

במפרט הטכני לעבודות סלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל, מהדורה   32- ו 31, תת פרק 51פרק  .1.19

 אחרונה. 

 התכניות המצורפות למכרז, כולל בנושאי תנועה וכבישים, תאורה ומערכות. .1.20
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 עבודות תמרורים 51.08.00
 

 י. כלל 51.08.00.1

 התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בתקנים ובמפרטים המוזכרים לעיל.   .1

 אם לא נאמר אחרת יהיו התמרורים במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית.  .2

למידות הכתיב, הספרות,  הרווחים, והשפה  כמו כן, מופנית תשומת לב הקבלן באשר  .3

 להנחיות משרד התחבורה. 

 

   עמודים לשלטים ותמרורים 51.08.00.2

ובעובי דופן, גובה   6או "   4או " 3העמודים יהיו עשויים  צינור פלדה מגולוונת בקוטר " .1

 עמוד ושטח השלט המתאימים לדרישות התקן. 

אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו גובה התקנתם  .2

 ועמקו ביסוד, הכל לפי התקנים.

מ"מ. הקופסה  תהיה   1העמוד יכוסה  בלחץ בקופסה עשויה מפח אלומיניום שעוביו   .3

 בקוטר פנימי כזה שיולבש בכח על הצינור. 

ם לסוג הקרקע , גובה ושטח השלט  ס"מ ובעומק שיתאי 50העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  .4

 . 118, לפי ת"י 200-וממולא בטון ב

 ס"מ.  20הצבת העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה  .5

 שעות לאחר יציקת היסוד.  24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות   .6

 

 התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימדד  ביחידה.   

 

 תמרורים  51.08.00.3

 כל תמרור ישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא    .1

 הכולל את שם היצרן )או סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור. 

ס"מ מפני   60לשעבר( יוצבו בגובה תחתית של  49-)ב 214- לשעבר( ו 50- )ב 213תמרורי   .2

ייקבע אחרת ע"י  מ', אלא אם   2.20המדרכה. תמרורים  אחרים יוצבו בגובה תחתית של 

 המפקח, והתמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת קולר.  

כל חלקי הקולר יהיו עשויים מפח פלדת פחמן. כל הפינות יעובדו ויקטמו. כל הרכיבים יהיו   .3

 מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו  

 תהליך צריבה בחומצה לפני כן. כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים. 

המחיר לאספקת תמרור לרבות הובלה, התקנה ,אחזקה של תמרור מחומר מחזיר אור,  .4

 חיבור הנדרשים ופירוק התמרור בסוף שלב הביצוע.פרטי ה 

 

 התשלום לסעיף זה לשלב הסופי כולל בין היתר את כל האמור לעיל והוא    
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 בהקצב הסדרי תנועה.יימדד  ביחידה. התשלום לסעיף זה לשלבי הביצוע כולל 

 

  סימון דרכים בצבע 51.08.01

 

ל פני מיסעות האספלט  המונח סימנים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים ע .1

 ומשטחי בטון )על גבי אבני שפה(, הכל לפי הנדרש בתכנית.

כתום או צהוב. הצבעים לסימון האספלט   ,הצבע יהיה בגוון שחור, לבן, אדום, כחול  .2

", ויתאימו  1חלק   –: "חומרים לסימון דרכים: צבעים 935יתאימו לדרישות ת"י מספר  

 אור או בלעדיהן. לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות 

חיצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנות מראש,  .3

 ובהתאם למצוין בתכניות הביצוע.   –ואשר צורתן כמתואר בהנחיות 

מ'   1.0לבן, בקטעים של -אדום או כחול-לבן, צהוב -לבן, אדום- אבני השפה ייצבעו בשחור .4

לכל צבע. צביעה בצורה לא נכונה, או לא יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה לשביעות רצון 

 המפקח, תימחק על ידי קרצוף ותיצבע מחדש.  

ית על פני הצבע במקום בו נדרש, תתקבל שכבה מחזירת אור על ידי הוספת כדוריות זכוכ  .5

 גר' למ"ר.   150-170הרטוב, בכמות של 

תקופה של חמישה עשר יום לפחות תפריד בין סלילת פני האספלט העליונים לבין ביצוע  .6

 . 934סימנים עליה, והצביעה תבוצע בהתאם לת"י 

באיים הצבועים: קווים עקומים ורצופים יבוצעו בעקומות אחידות. קצוות העקומות   .7

נסיעה. לא תתקבלנה פינות בין קטעי פסים, או בין פסים ואבני שפה, ישיקו למסלולי ה

אלא אם צויין על כך בתכנית. סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה יימחקו ע"י קרצוף 

 וייצבעו מחדש. 

יש להסיר בצורה מושלמת, באמצעות מכונה מיוחדת את שכבות הסימון הקיימות מפני   .8

 המיסעה.

בע כבישים על גבי שכבות אספלט סופיות. כחלופה מותרת הדבקת לא יבוצע סימון זמני בצ .9

 משרדית.-הביןהוועדה  או שווה ערך המאושר על ידי 3Mפסי סימון מחזירי אור כדוגמת 

 

 התשלום לסעיף סימון דרכים בצבע  כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא ימדד  כמפורט להלן : 

יחידת המידה לצביעת קווי הדרכה, הכוונה והפרדה תימדד על פי אורך הקווים נטו   .10

ובהתאם לרוחב הקו וכולל את אספקת הצבע, הכנת פני השטח, קרצוף ומחיקת סימון ישן,  

ותחשב כצביעה בצבע לבן . לא ישולמו    הכל לפני האמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות

 הרווחים שבין הקווים.

ס"מ(, כולל   50דה למעברי חציה תימדד לפי מ"א של הפסים הלבנים )ברוחב של יחידת המי .11

לפי שטח מעבר החצייה המרוצף.   -צביעה או אספקה והדבקה. במעברי חציה מרוצפים 

 הכל לפי המפרט הטכני, התכניות וכתב הכמויות. 

יחידת המידה לצביעת אבני שפה תהיה מ"א של אבן השפה הצבועה, ותכלול אספקת  .12

 צבע, וצביעה לפי הנדרש. ה
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 מפרט  טכני להעלמת צבע  51.08.02

 

"המפרט הכללי   ע"פ  יהיה  מיסעת הכביש האספלטית  פני  מעל   ) או  אחר   ( צבע  סימוני  העלמת 

 של החברה הלאומית לדרכים בישראל", מהדורה אחרונה.  51לעבודות סלילה וגישור/פרק  

 

 התשלום לסעיף זה כאמור במפרט הכללי המצוין לעיל 

 

 פעילות עבודה על הכבישים והסדרי תנועה זמניים בזמן הביצוע. 51.08.03

 

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים והוא  

יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי  

עה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח  ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצבי

 המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר. 

 

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל  

מהרשויות המוסמכות, ועל ביצוע מדויק של כל הדרישות, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין  

 פ"י תיאום מוקדם בין הרשויות למפקח.ע"י הרשויות, או ע

המפקח רשאי להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית ללא בהתאם 

 לתנאים הבטיחותיים המתאימים, כאמור לעיל. 

 

הסדרי התנועה יכללו במכרז עם מחיר מוקצב מראש, בחלוקה חודשית שווה, שתשולם מדי  

 חודש כסכום קבוע.  

 

תשלום בפועל עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלה )יומן משטרה ממוחשב עם פירוט ימי העבודה  

של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם עסקו באותו יום(, ללא כל תוספת עבור טיפול,  

 מימון וכו'. 

 

, מותנה בדרישה מפורשת של בהקצבהפעלת עגלות חץ )יום ולילה( וצוותי אבטחה יכללו 

 המשטרה ואישור המפקח מראש.
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סוגי הציוד ואביזרי התנועה, אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי המדריך להצבת תמרורים ואמצעי  

משרדית ו/או אישורי  - יןאיתות להבטחת אתרי עבודה בהוצאתה המעודכנת על ידי הועדה הב 

 הועדה לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך. 

 

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, רשאי  

המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא כל זכות  

מים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים החדש וינוכו  ערעור של הקבלן. במקרה כזה התשלו 

 דמי ניהול.  12%מחשבונות הקבלן הראשי בתוספת 

חברת מוריה בע"מ תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה, אולם האחריות הכוללת לכל נושא  

 הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן בלבד. 

1.  

ה זמניים לשלבי הביצוע העיקריים של  חב' מוריה בע"מ תכין תכניות מנחות של הסדרי תנוע 

הפרויקט. התכניות הנ"ל תשמשנה לקבלן רקע להסדרי התנועה המפורטים שיבוצעו ע"י מהנדס  

 תנועה מטעמו ועל חשבונו.  

 

תכניות מנחות אלו, הינן לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה בנושאי  

 הביצוע המוגדרים בתכניות אלו.  הקצב, תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי

במידה וידרשו הסדרי תנועה נוספים , כגון מעברי שלב, הסדרי "הכנה" להסדר גדול על הקבלן  

 להגיש את התכניות בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות. 

 

הקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים, או שינויים בתכניות אלו, על ידי הכנת תכניות  

חדשות ו/או נוספות, על חשבונו, באמצעות מהנדס תנועה שיאושר קודם על ידי המפקח. 

התכניות של הקבלן יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות )עירייה, משטרה וכד'( אולם ללא  

הקצב ו/או במשך הביצוע. לא תאושר כל דרישה מכל סוג שהוא, בגין שינוי  שינוי בהיקף 

בתכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע השונים וכן לא יורשו שינויים שמאריכים את לוח הזמנים  

וכן כאלה העשויים להגדיל את הקצב ו/או את מחירי היחידה. למען הסר ספק, כל הסדרי  

יות רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, לרבות הכנת תכניות  התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנח 

מפורטות להסדרי תנועה, שינויים בהסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים ותוספות בתכניות  

שידרשו על ידי הרשויות, יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן במחירי הקצב הסדרי תנועה ולא ישולמו  

 בנפרד. 

 

 תשלום:

  ה,הסדרי תנוע שולמו לפי סעיף הקצב מתאים בכ"כ לפי חודש הכוללי התנועה הזמניים יהסדר

 אחזקת ההסדר גידור זמני, 



179 

 

 לא ישולם תוספת עבור עיכובי ביצוע.  
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 עבודות קווי ביוב – 57פרק 

 

 העתקת קווי ביוב  -הסדרי תנועה מערכתיים

 

 כללי 

הקבלן   1.1 המזמין,  מצד  נוספת  תמורה  וללא  הכמויות,  כתב  סעיפי  כל  של  העבודה  עלות  במסגרת 

של אספקה, ההובלה,   כל העבודות  ויבצע את  וכוח אדם,  הציוד  כל  העבודה את  לביצוע  יעמיד 

ההתקנה, ההעברה ופינוי של הסדרי תנועה, לרבות צוות הבטחה עם עגלת חץ, רמזור נייד, מחסומי  

ל אביזרים, גדרות רשת, מכל הסוגים, לוחות פלדה לכיסוי תעלות ובורות, התקנת   מיניגרד כול

הציוד   וכל  נצנצים  זמניים,  דרך  סימוני  רגל,  הולכי  למעבר  גשרונים  תמרורים,  שילוט,  והזזת  

 הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי העבודה באתר העבודה.

מהווה חלק בלתי  וברח' שז"ר  7ש עבודות ביוב עבור ביוב באזור כבי המפרט המיוחד לביצוע  1.2

 נפרד מהמכרז וכולל את המסמכים הבאים:

 החוזה לביצוע העבודה הנ"ל בין הקבלן לבין המזמין.  .א

"הגיחון". המפרט נמצא באתר אינטרנט של    -המפרט הטכני הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז   .ב

 חב' הגיחון:

 http://www.hagihon.co.il/upload/sewage_technical_manual(2).pdf#toolbar=0 

 תכניות ביצוע מאושרות ע"י "הגיחון".  .ג

 סטנדרטים למערכות ביוב  של חב' הגיחון.  .ד

 כתב כמויות עם מחירי הקבלן הזוכה .  .ה

ם בסדר  במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה, תינתן עדיפות, לצורך ביצוע העבודה, למסמכי 1.3

 הבא:

 התכנית  .א

 כתב הכמויות  .ב

 המפרט המיוחד  .ג

 "הגיחון".   -המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  .ד

 תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי.  .ה

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים   1.4

עבודת לילה, עבודה תוך שמירת תנועת רכבים באזור,  מיוחדים )עבודה בשטחים קטנים או צרים,  

 חפירה ליד קו חי, כביש סואן וכד'(. 
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בהתאם למפרט הטכני להנחת קווי ביוב וניקוז, על הקבלן לבצע בדיקות אטימות לאורך מערכת  1.5

 הביוב, וזאת במהלך ביצוע העבודה. 

 בעת מסירת הקווים למדור אחזקה של מחלקת הביוב והניקוז:

בצע בדיקות אטימות מדגמיות באמצעות הקבלן ועל חשבונו, בהתאם להנחיות  המחלקה ת  .א

 המחלקה. 

 כולל דו"ח מצב הקווים.     CD\הקבלן יבצע צילום הקו בוידאו וימסור את הקלטת .ב

והדו"ח המצורף יהיו על חשבון הקבלן. במידה ויתגלו תקלות, צילום החוזר יהיה    CD\הקלטת .ג

 גם על חשבון הקבלן.  

, בהתאם CD-ר תוכניות לאחר בצוע, חתומות על ידי מודד מוסמך ע"ג נייר והקבלן ימסו .ד

למפרט הטכני הכללי להגשת עבודות מדידה )גרסה אחרונה של הגיחון(.  כל מרכבי  

 התוכניות לאחר הבצוע יהיו על חשבון הקבלן. 

במהלך העבודה, על הקבלן להזמין על חשבונו את מעבדה מוסמכת כדי  לבדוק איכות   1.6

וצפיפות המצעים למילוי התעלה. במידה ותוצאות הבדיקה יהיו שליליות, על הקבלן יהיה  

הליקויים,   את  חשבונו  על  בדיקה  לתקן  ולבצע  ויידרש(  )במידה  חומרים  החלפת  כולל 

 חוזרת על חשבונו.  

הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע          מובהר בזאת כי  1.7

           מושלם של העבודה.                                                                                                             

בהתייחס לכל המטלות המפורטות   כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא תמציתית. ההצעה תוגש

           במסמכי המפרט האחרים.                                                                                                         

לא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או הספקת חומרים כלשהם המתוארים במפרט  

 לא נרשמה בסעיפי כתב הכמויות. ובתוכניות, גם אם 

עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקווי מים קיימים, כבלים, בזק, קווי ביוב וכו'.  מיקום   1.8

הקווים הקיימים הוא משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים  

ר הקווים ובכבלים הקיימים. על הקבלן לבצע חפירות גישוש לפני תחילת העבודה לאיתו

הקיימים ולהניח את הקו החדש בהתאם. עלות הגישושים על חשבון הקבלן. במידה וקווים  או  

כבלים יפגעו, הקבלן יתקן אותם על חשבונו. לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאמת את נתוני  

 התאים הקיימים בנקודות ההתחברות למצב הקיים.  

הסכמת ובפיקוח )במידה ויידרש( של גורמי תשתיות שונים )בזק,  חפירות גישוש יבוצעו אך ורק ב              

חב' חשמל וכו'(, ולאחר קבלת היתר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל בתחום  

 תוואי המתוכנן.  

 מח' הביוב והניקוז רשאית לבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל שלבי ביצוע.  1.9

והבהרות למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות ביוב   כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות 1.10

וניקוז של "הגיחון", ולמפרט הטכני המפורט. המשתתף במכרז, במידה והמסמכים הנ"ל לא  

הגיעו לידיו, יכול לעיין בהם במשרדי מח' ביוב והניקוז של "הגיחון". בכל מקרה, יש לראות  את  

 חזקים ברשותו, ובין אם לאו. המציע כמי שחתם על המסמכים, בין אם המסמכים מו
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 . תיאור העבודות2

במקום הקו הקיים היורד ממתחם בנייני האומה,    8"  -מכרז זה מתייחס להנחת קו ביוב חדש בקוטר 

כמו כן בעקבות סלילת כבישים חדשים באזור זה ומילוי, יש צורך בהגבהה זמנית של התאים הקיימים  

 בנייני האומה עד ביטולו הסופי.  של קו ביוב קיים באזור חניון

בנוסף על כן יש להעתיק קו ביוב קיים היורד ממתחם הדואר וחוצה את רח' שז"ר, קו זה צפוי להיפגע  

 במסגרת העבודות לבניית הפורטל המערבי 

 

 . הנחיות והבהרות לסעיפים של כתב הכמויות 3 

 חפירה/חציבה/פינוי /מילוי תעלות(  תעלות לצינורות ביוב ) -

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.  3.7מדידה ותשלום החפירות יהיו בהתאם לסעיף 

מודגש כי בעקבות סוג הקרקע החפור ו/או הצורך לעמוד בתנאי תכנית הסדרי התנועה הזמניים, יתכן  

יבוצע   זה,  במקרה  התעלות.  של  דיפון  לבצע  ידרש  לתהליך  והקבלן  בהתאם  הקבלן,  חשבון  על  הדיפון 

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.   3.1.6ותנאים המתוארים בסעיף 

 

 הנחת קווים באזורי מילוי  -

הקבלן לצקת פלטות בטון תחת הקווים והשוחות או לחילופין להחליף את את הקרקע    באזורי מילוי ידרש

 א.א.ש.ט.ו.  100%במצע מהודק עד 

ס"מ, יציקת פלטות תחת השוחות    15יציקת הפלטות תחת הקווים תהיה ברוחב התעלה עד לעובי של  

 הטכני.   במפרט   8מ"מ, הכל לפי הנחיות לעבודות בטון בפרק   20X200X200תהיה במידות 

 

 הנחת צינורות והרכבתם -

אופן הנחת   צינורות הביוב יהיו כמפורט בתכניות. העטיפה מסביב לצינורות תהיה משומשום או חול ים.

במהלך כיסוי התעלה , הקבלן יניח לאורך כל התעלה סרט   הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן .

 השטח הסופיים .  ס"מ מתחת לפני  80 -סימון בצבע כתום, בעומק של כ 

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.  6.9מדידה ותשלום עבור הנחת צינורות יהיו בהתם לסעיף  

 

 לתאי ביקורת  אספקת צינורות ומכסים-

הצינורות  את  יספק  תקן    הקבלן  תו  יישאו  הצינורות  כל  בתכנית.  שהוגדרו  ומחומר  לקטרים  בהתאם 

זהה לסעיף של הנחת צינור, ויכלול אספקת גומיות תקניות לחבור בין    מתאים. התשלום יהיה עבור כמות 

 הצינורות, וכמו כן שירות שדה של ספק הצנרת. 
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לעומס   ומתאימים  הגיחון  דגם  לפי  יהיו  בקורת  לתאי  תקן    40/12.5המכסים  תו  יישאו  המכסים  טון. 

 מתאים. 

 ות מסגרות התאים יהיו מרובעות.  מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה. במדרכ

 

 מפלים לתאי בקרה  -

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.  8.3תשלום לבניית מפל חיצוני יהיה בהתאם לסעיף 

 

 

 תאי בקרה עגולים -

ס"מ.   5 -תחתית של כל תאי ביקורת תהיה טרומית )עם תו תקן( ותורכב על שכבת בטון רזה בעובי כ 

במקרים בהם מדובר על בנית כביש במילוי רב, תורכב התחתית על יסוד בטון כמפורט בתכניות )כנ"ל  

לכניסה    על בסיס תחתית שתסופק עם חורים מוכנים 300Bלגבי הצינורות(.  הקבלן ייצוק מתעל מבטון  

ויציאה. הרכבת תחתית והחוליות תאי הביקורת תהיה בהתאם להוראות היצרן , עם שימוש באטם  

מאושר ע"י היצרן בין התחתית לחוליה הראשונה , בין החוליות ובין החוליה האחרונה לתקרה . חיבור  

 צינור לשוחה יהיה אך ורק עם מחבר שוחה לפי מפרטי הגיחון. 

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.   8.2תאי בקרה יהיו בהתאם לסעיף  מדידה ותשלום לבניית   

 מחיר תא הבקרה כולל אספקה והתקנת מחבר שוחה תיקני המתאים לסוג הצינור המונח.  

 ס"מ.   20-30-כל התאים בשטח פתוח יוגבו מעל פני קרקע סופי בכ

  

 תיקון אבני שפה -

במקרה של חציית אבני שפה, או פגיעה באבני שפה, יש לשמור את אבני השפה הקיימות או להחליפן  

לת"י   בהתאם  יהיו  השפה  אבני  המפקח.  דעת  לחוות  בהתאם  חדשות  שפה  וחתך  15באבני  ובמידות   ,

  10x10ס"מ, עם משענת של    10ס"מ ועובי    30בהתאם לקיים. אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב  

 . 15-ס"מ, הבטון יהיה ב

 

 עבודות אספלט-

של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז )כולל אופן    10.8כל תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם לסעיף  

 מדידה ותשלום(. 

 

 CLSMמילוי תעלות ובורות מבטון  -
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ים או בכל מקום  מיועד לשימוש במקום מצע סוג א' בחציית כבישים קיימים, למילוי בורות בכבישים קיימ

אחר בהם יורה המפקח וישולם כתוספת )תשלום לפי מ"ק(. בזמן  יישום יש להקפיד שמעל צינור יהיה  

 ס"מ בשומשום.  20כיסוי של 

 


