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המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת 
סמכי החוזה, בין ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את מ

שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז. בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את 
הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל 

 לחוברת המכרז. 

 

 הערות

 המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור באתרהמפרטים הכלליים 
www.online.mod.gov.il הכניסה לאתר חופשית לכולם. 

 

המסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות המתכננים 
והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר כי קרא, הבין והסכים 

. בכל מקרה של סתירה בין הוראה חוזה הקבלנים של מוריהבא להוסיף על האמור בלכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן 
מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר 

 ההוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן. 
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 1-מסמך ג'

 106/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס' 

 תנאים כלליים מיוחדים

 

 תיאור העבודה  00.01

, וכן ברחוב חכמי ורחוב דובדבני בשכונת בית 9,11, חלקות 30196, גוש 38ב.צ  - 37אתר העבודה הינו בתחום מגרשים ב.צ 
מבני ציבור וחינוך מאוכלסים. על הקבלן לתאם את כל עבודותיו,  /וגן בירושלים. אתר העבודה ממוקם בסמוך לבתי מגורים 

דרכי הגישה, תחומי העבודה ושטחי ההתארגנות עם הרשויות הרלוונטיות לרבות הרשות המקומית, רשות העתיקות, חברת 
 חשמל, גיחון, בזק והוט. 

 המצב הסטטוטורי של המגרשים

המגרש מצוי בהליך הוצאת היתר חפירה. על מגרש זה קיים בית ספר שיח סוד, ומתוכנן להיבנות  – 38מגרש ב.צ  .1
 באמצעות קבלנים אחרים בית ספר תורה ומדע, בית ספר עלי באר ובית ספר יסודי חרדי חכמי. 

מצעות קבלנים טרם ניתן היתר בנייה, נדרש הליך שינוי תב"ע. על מגרש זה, מתוכנן להיבנות בא - 37מגרש ב.צ  .2
 אחרים בית ספר תולדות ניסים, מתנ"ס, אולם ספורט, פנימייה.

 מצוי בהליך קבלת היתר אישור תשתיות וחפירה. - כביש רחוב דובדבני .3

 מצוי בהליך קבלת היתר אישור תשתיות וחפירה. - כביש רחוב חכמי .4

 

 תכולת העבודות

יה של מבני ציבור שונים לרבות הקמת ארבעה בתי ספר, מטרת הפרויקט היא להכין את המגרשים המפורטים לעיל לבנ
מתנ"ס, אולם ספורט ופנימייה. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות עפר, בניית קירות דיפון וקירות תומכים פיתוח, כבישים, 

, הכל לטובת תשתיות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת, תאורה, העתקות קווי חשמל קיים, העתקות קווי מים וביוב וניקוז
ביצוע העבודות להקמת מבני החינוך וציבור במגרשים האמורים באמצעות קבלנים אחרים. מובהר, כי בכל מקרה של 

 מחלוקת עם הקבלנים האחרים, תכריע דעתו של מנהל הפרויקט.

הוספה ו/או  הפרויקט יבוצע בשלבים לפי המתואר מטה כאשר מובהר כי קיימת זכות למזמין להורות על שינוי השלבים,
הכל בהתאם להחלטת המזמין ולא תשמע כל טענה או דרישה או  -גריעה חלקיות משלב, הוספת ו/או גריעה שלבים שלמים 

 תביעה בעניין מצד הקבלן.

 

 בכתב הכמויות 01,03,04מבנים  -שלב א'  .1

במסגרת שלב זה יכין  – 37, ב.צ 38, ע"ע ברחוב דובדבני, עבודות דיפון לאורך רחוב חכמי במגרשים ב.צ 38הכנת מגרש ב.צ 
עבור קבלן הבנייה לכלל המוסדות )העבודות תבוצענה בסמוך לבית ספר "שיח סוד" הקיים( וכן  38הקבלן את מגרש ב.צ 

כוללת בין היתר: עבודות הכנה ופירוק, עבודות לרשות העתיקות, עבודות יבצע ע"ע בזכות הדרך ברחוב דובדבני. העבודה 
עקירה והעתקת עצים, עבודות עפר בכל המתחם, השארת רמפת גישה לבניית כל מוסד, גריסה עודפי עפר, עירום והובלתם 

יפון )ללא חיפוי אבן בתוך האתר ומחוצה לו לפי הנחיות המפקח באתר, קירות תומכים מקיר כובד עם חיפוי אבן, קירות ד
למעט במגרש בית ספר "תורה ומדע"(, הסרת מטרדים, העתקת קו ביוב, מים, ניקוז, פילרים, גומחת מים, קירות תומכים 

מ' על קירות הדיפון לפי הנחיות  2.20)כובד( ומדרגות במגרש בית ספר "תורה ומדע" )חצר בית הספר(, גידור מוסדי בגובה 
 ושלים. המפקח באתר ועיריית יר

 
פריצת תוואי זכות הדרך עד רמת שתית ובין היתר: עבודות הכנה ופירוק, העתקת קו ניקוז וביוב, עקירה  -רחוב דובדבני 

והעתקת עצים עבודות לרשות העתיקות, עבודות עקירה והעתקת עצים ביצוע עבודות חפירה ו/או חציבה עד רמת שתית, 
דר מסגרות קיימת לשימוש חוזר והרכבתה במקום החדש לאורך רחוב דובדבני, קיר תומך ו/או גדר מלווה כביש, העתקת ג

ותוואי  דרש ליתן שירותי תחזוקה לכבישיממנהל הפרויקט, הקבלן ילהוראה  במסגרת זו ובכפוף התחברות לכביש קיים.
בסעיפי היחידה מובהר כי שירותי התחזוקה מגולמים  כאשר, לאורך כל הפרויקט )לרבות תיקון בורות, ניקוז וכיוצ"ב( הדרך

 מתן שירותי התחזוקה כאמור.בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין 
 

ביצוע מלא של עבודות הדיפון לאורך רחוב חכמי לתמיכת הכביש, ביצוע קיר מבטון מזויין, יצירת רמפה נגישה  - רחוב חכמי
וד" הקיים בהתאם להנחיות הבטיחות העבודה לרבות פירוק גדר מסגרות קיימת, ביצוע דרכי גישה, לבית ספר "שיח ס

במסגרת זו ובכפוף להוראה ממנהל ביצוע כל הוראות הבטיחות והסדרי תנועה זמניים וגידור בטיחותי לקיר הדיפון. 
שירותי תחזוקה לכביש ותוואי הדרך )לרבות תיקון בורות, ניקוז וכיוצ"ב( לאורך כל הפרויקט,  הפרויקט, הקבלן יידרש ליתן



כאשר מובהר כי שירותי התחזוקה מגולמים בסעיפי היחידה בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי 
 בגין מתן שירותי התחזוקה כאמור.

 
וכן יאפשר לקבלן המבצע של בי"ס "תורה ומדע"  לשלב א' מיום צו התחלת עבודהחודשים  12בתוך הקבלן ישלים שלב זה 
 חודשים ממועד צו התחלת העבודה לשלב א', וזאת במקביל לביצוע עבודות הקבלן.  6להיכנס לביצוע לאחר 

 
יו יורה המזמין(. בתום שלב א' הקבלן יעביר את השטח לאחריות מנח"י ו/או מנח"ח בעיריית ירושלים )או לכל גורם אחר על

לכלל העבודות בתום שלב א', יבוצע סיור לתיעוד מצב בעת מסירת  as-madeכחלק מהליך המסירה הקבלן ימסור תכניות 
השטח לקבלנים מטעם עיריית ירושלים, וכחלק מהליך המסירה, הקבלן יידרש לתקן את כל הליקויים או החוסרים עליהם 

 יורה המפקח.

או כל גורם אחר עליו תורה מוריה את  לעיריית ירושלים ור, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט,בתום שלב זה הקבלן ימס
 אותן עבודות שהושלמו. 

 בכתב הכמויות 06,07מבנה  -שלב ב'  .2

השלמת ביצוע עבודות גמר מלא ברחוב דובדבני ומסירת כל העבודות  -השלמת עבודות תשתית, סלילה וגמר  -רחוב דובדבני 
ותעודת גמר. הקבלן יבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: ניסור כביש, ביצוע תשתיות מים,  4לרשויות לצורך קבלת טופס 

יבור תשתיות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, ניקוז והשארת ניפל בכל מגרש להתחברות המבנים לתשתיות שיבוצעו בעתיד, ח
חשמל, תקשורת, תאורת חוץ, מצעים, אספלט על כל רוחב הכביש, התחברות לכביש קיים, מדרכות, גידור, מפרץ הורדת 
והעלאת נוסעים, צביעה ותמרור, גינון, השקיה וריהוט גן, ביצוע הסדרי תנועה ובטיחות נדרשים לביצוע העבודה, התחברות 

הכביש ותיאום העבודה עם דיירים סמוכים. בשלב זה הקבלן יעבוד יחד עם קבלני הבנייה  לדרך עפר קיימת בצד הצפוני של
 של בתי הספר )לרבות תיאומים שידרשו לצורת ביצוע העבודות( ולא יבוא בכל טענה או דרישה בקשר לכך.

 
וסף חכמי לתוך מגרשים ביצוע הרחבת רח' י - ביצוע הרחבת יוסף חכמי, עבודות תשתית, סלילה וגמר -רחוב יוסף חכמי 

ותעודת גמר. הקבלן יבצע, בין היתר, את העבודות  4ומסירת כל העבודות לרשויות לצורך קבלת טופס  37-וב.צ 38ב.צ 
תחנות הסעה, העתקת גדר מסגרות קיימת, ביצוע תשתיות לחברת חשמל לצורך העתקת קו חשמל  2הבאות: ביצוע העתקת 

רת חשמל במדרכה החדשה, הכנת תשתית להעתקת קו חשמל המזין את בי"ס "שיח סוד" קיים לאורך הרחוב וביצוע ע"י חב
וביצוע צנרת עד לארון מונים של בית הספר הקיים לצורך העתקת קו חשמל במגרש הדרומי של המתחם, ניסור כביש, ביצוע 

יבוצעו בעתיד, תאורת חוץ, תשתיות מים, ניקוז חשמל, תקשורת, והשארת ניפל בכל מגרש להתחברות המבנים לתשתיות ש
מצעים, אספלט על כל רוחב הכביש, התחברות לכביש קיים, מדרכות, גידור, מפרץ הורדת והעלאת נוסעים, צביעה ותמרור, 
גינון, השקיה ורהוט גן, ביצוע מפרץ הורדת והעלאת נוסעים, הסדרי תנועה ובטיחות נדרשים לביצוע העבודה, התחברות 

י צדדיו ותיאום העבודה עם דיירים סמוכים. בשלב זה הקבלן יעבוד יחד עם קבלני הבנייה של בתי לכביש קיים ברחוב משנ
 הספר )לרבות תיאומים שידרשו לצורת ביצוע העבודות( ולא יבוא בכל טענה או דרישה בקשר לכך.

 
 .לשלב ב' חודשים מיום צו התחלת עבודה 9בתוך הקבלן ישלים שלב זה 

. מובהר כי על מנת שקבלני 4הקבלן יעבוד בכפיפות לקבלני הבנייה ויעביר להם כל האישורים הדרושים לצורך קבלת טופס 
הבנייה של בתי הספר "תורה ומדע" / "עלי באר" / "יסודי חכמי" / "תולדות ניסים" ישלימו את ביצוע המבנים ויקבלו טופס 

ה בהתאם ללוחות הזמנים של אותם קבלנים ובהתאם ללוחות הזמנים של ותעודת גמר, הקבלן יידרש לשתף עמם פעול 4
 .37וב.צ  38קבלני הביצוע של כל מבנה אחר שייבנה בתחום מגרשים ב.צ 

לכלל העבודות בתום שלב ב' יבוצע סיור לתיעוד מצב בעת מסירת  as-madeכחלק מהליך המסירה הקבלן ימסור תכניות 
 הליך המסירה הקבלן יידרש לתקן את כל הליקויים או החוסרים עליהם יורה המפקח.השטח לעיריית ירושלים, וכחלק מ

 

 בכתב הכמויות 05מבנה  -שלב ג'  .3

)ובסמוך לבית  38הכנת המגרש לקבלן הבנייה לביצוע מוסד יסודי חרדי במגרש ב.צ  - דרומי בי"ס יסודי חרדי 38מגרש ב.צ 
ספר "שיח סוד" הקיים( וכן ביצוע קירות דיפון בצמוד לגבול הדרומי של המגרש הגובל עם בנייני מגורים. הקבלן יבצע, בין 

סוד" וביצוע צנרת עד לארון מונים של היתר, את העבודות הבאות: הכנת תשתית להעתקת קו חשמל המזין את בי"ס "שיח 
בית הספר הקיים לצורך העתקת קו חשמל במגרש הדרומי של המתחם, עבודות הכנה ופירוק, עבודות לרשות העתיקות, 
עבודות עקירה והעתקת עצים, עבודות עפר בכל המתחם, השארת רמפת גישה לבניית כל מוסד, גריסה עודפי עפר, עירום 

ומחוצה לו לפי הנחיות המפקח באתר, ביצוע קירות תומכים מקיר כובד עם חיפוי אבן, קירות דיפון והובלתם בתוך האתר 
)ללא חיפוי אבן למעט במגרש בי"ס תורה ומדע(, הסרת מטרדים, העתקת קו ביוב, מים, ניקוז, פילרים, גומחת מים, ביצוע 

מ' על קירות הדיפון  2ית הספר( וגידור מוסדי בגובה קירות תומכים )כובד( ומדרגות במגרש בבית ספר יסודי חרדי )חצר ב
 לפי הנחיות המפקח באתר ועיריית ירושלים. 

 
 .לשלב ג' חודשים מיום צו התחלת עבודה 6בתוך הקבלן ישלים שלב זה 



המבנה לצורך האמור, הקבלן יקדם בשלב ראשון את הביצוע הנדרש בכדי שקבלן הבנייה של בית הספר היסודי יכנס לביצוע 
 חודשים ממועד צו התחלת העבודה לשלב זה, וזאת במקביל לעבודות הקבלן. 3לאחר 

-asבתום שלב זה הקבלן יעביר את השטח לאחריות מנח"י ועיריית ירושלים. כחלק מהליך המסירה הקבלן ימסור תכניות 
made רושלים, וכחלק מהליך המסירה, לכלל העבודות, יבצע סיור לתיעוד מצב בעת מסירת השטח לקבלנים מטעם עריית י

 הקבלן ידרש לתקן את כל הליקויים או החוסרים עליהם תורה העירייה והמפקח.

 

 בכתב הכמויות 08מבנה  -ביצוע מגרש כדורסל  .4

"( הנתונה בידי המזמין בלבד ובהתאם לשיקול אופציהמבנה זה הינו זכות ברירה )" - 37ביצוע מגרש כדורסל במגרש ב.צ 
. העבודה כוללת חיבור המגרש לתאורה ולחשמל וכן חיבור להולכי רגל מבית ספר "תורה ומדע" ומרחוב דעתו הבלעדי

 דובדבני. 
 

 לביצוע מגרש חודשים מיום צו התחלת עבודה 3בתוך הקבלן ישלים שלב זה ככל שתמומש האופציה לביצוע עבודה זו, 

 .הכדורסל

בתום ביצוע מגרש הכדורסל העבודות תימסרנה לעירייה ולרשויות הרלוונטיות במלואן על כל הכרוך והנובע מכך לצורך 
ותעודת גמר לכלל המתחם, וזאת במקביל לביצוע בית הספר "תורה ומדע". הקבלן יהיה  4קבלת אישור אכלוס, טופס 

כחלק מהליך המסירה בלוחות הזמנים של קבלן הבנייה של אחראי לעריכת כל הבדיקות, והמצאת כל האישורים לעירייה 
 בי"ס "תורה ומדע" )סוף שלב ג'(. 

 

 בכתב הכמויות:  09מבנה  -שלב ד'  .5

מובהר כי שלב זה הינו זכות ברירה )"אופציה"( הנתונה בידי המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המזמין יהיה רשאי 
חודשים  מיום צו התחלת העבודה הראשון שניתן לקבלן בפרויקט.  50להורות על מימוש אופציה זו ככל שטרם חלפו 

סיכום", וככל שהמזמין יורה על מימוש האופציה כאמור, יבוצע מודגש, כי כתב הכמויות במבנה זה מצוין כסעיפים "לא ל
 הפרויקט בהתאם לסעיפים האמורים ובניכוי הנחת הקבלן שניתנה במסגרת הצעתו. 

, )למעט קירות דיפון שבוצעו 37הכנת המגרשים לקבלני הבנייה לכלל המוסדות במגרש ב.צ  - 37עבודות פיתוח במגרש ב.צ 
לאורך רחוב חכמי בשלב א'(. הקבלן יבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: עבודות הכנה ופירוק, עבודות עבור רשות 

לבניית כל מוסד, גריסה עודפי  העתיקות, עבודות עקירה והעתקת עצים, עבודות עפר בכל המתחם, השארת רמפת גישה
עפר, עירום והובלתם בתוך האתר ומחוצה לו לפי הנחיות המפקח באתר, קירות תומכים מקיר כובד עם חיפוי אבן, קירות 
דיפון )ללא חיפוי אבן למעט במגרש בי"ס תורה ומדע(, הסרת מטרדים, העתקת קו ביוב, מים, ניקוז, פילרים, גומחת מים, 

מ' על קירות הדיפון  2כובד( ומדרגות במגרש בית הספר "תורה ומדע" )חצר בית הספר(, גידור מוסדי בגובה קירות תומכים )
 לפי הנחיות המפקח באתר ועיריית ירושלים. 

 

 .לשלב ד' חודשים מיום צו התחלת עבודה 10בתוך הקבלן ישלים שלב זה  ככל שתמומש האופציה לביצוע עבודה זו,

 
הראשון את ביצוע כל הנדרש בכדי שקבלן הבנייה של בי"ס "תולדות ניסים" יכנס לביצוע המבנה לאחר הקבלן יקדם בשלב 

  חודשים ממועד צו התחלת העבודה לשלב זה, וזאת במקביל לעבודות הקבלן. 6
 

 מסירתו)אם במסגרת סיום שלב העבודה בנוגע לכל אחד משלבי העבודה שלעיל מובהר, כי במסגרת העבודות או חלק מהן 
לנקות את שטח העבודות ולפנותו מכל אדם, הקבלן יידרש , ואם בשל הוראה על הפסקה ארוכה בביצוע העבודות(השטח 

מתחם או בסמוך לו שטח, בחפץ, כלי צמ"ה, מחסן, משרד וכל כיוצ"ב, וזאת אף אם הקבלן עתיד להמשיך לבצע עבודות ב
לקבלן כל תוספת עבור כך או עבור ההתארגנות המחודשת בשטח במסגרת המשך ביצוע הפרויקט. מובהר, כי לא תשולם 

הקבלן לתחזק את דרכי הגישה ברח' דובדבני וברח' חכמי גם של אין באמור כדי לגרוע מחובתו  עם חידוש העבודות.
עוד  ממועד קבלת צו התחלת עבודה ראשון. יםחודש 60, ככל שתהיה ועד לתום לעיל בתקופת הפסקת העבודה כאמור

לתשתיות ואישורי מסירה מלאים, והשלמת כל  4דרש לבצע את כל הדרוש עד לקבלת כל טפסי יכי הקבלן ימובהר 
 למבנים )על ידי קבלני המבנים(. 4הדרישות בתחום תכולת עבודתו לצורך קבלת טפסי 

 

 בפרויקט ותהעבודות הנכלל תמצית פירוט 00.02

כדי לגרוע מכך לא יהיה בפירוט עבודות נלוות כלשהן, או , להלן והעיקרייםהאלמנטים המרכזיים של מובהר כי בפירוט 
העבודות הנלוות והנדרשות לביצוע העבודות המפורטות בכלל מסמכי המכרז, לרבות שתכולת הפרויקט כוללת את כל 

 הפרויקט, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.



 העתיקות, הסרת מטרדים, העתקת תשתיות קיימות. עקירת עצים, רשות -עבודות הכנה  •

 חפירה / חציבה, גריסה, מילוי חוזר ממיטב החומר, ופינוי עודפים מהאתר. -עבודות עפר  •

קירות דיפון וקירות תומכים בגבול מגרש ובתוך המגרש, לרבות כל העבודות הנלוות, ביסוס, עוגני קרקע, איטום, עבודות  •
גרש בית ספר תורה ומדע, ביצוע קירות כובד בתוך חצרות בתי ספר תורה ומדע ויסודי חרדי וכן בטון, חיפוי אבן לקירות מ

 לחלוקה בין מגרשים.

 עבודות הקמת כביש ברחוב דובדבני כולל תשתיות, מדרכה, גינון, השקיה וגידור. •

 עבודות הרחבת כביש ברחבו יוסף חכמי כולל תשתיות, מדרכה, גינון, השקיה וגידור. •

ותעודת גמר, תשלומי אגרות לרשויות השונות לביצוע  4כל האישורים הנדרשים למסירות לעירייה ולקבלת טופס  ביצוע •
העבודה, ביצוע דרישות בטיחות וביטחון, הכל כלול בתכולת מחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם לקבלן כל תוספת 

מספר התארגנויות הנדרש ולא תשמע כל טענה או דרישה או  מחיר בעבור ביצוע הנ"ל וביצוע בשלבים כמתואר לעיל לרבות
 תביעה בשל כך מצד הקבלן.

 ביחס לעבודות המתוארות לעיל, מצורפים למסמך זה הנספחים הבאים: 00.03

 פרוגמת בדיקות.  -נספח א'  .1

 תיאומים עם מנהל הנדסה של עיריית ירושלים -נספח ב' .2

 

המנכ"ל של משרד החינוך והנחיות עיריית ירושלים והבטיחות העבודות תבוצענה בהתאם להנחיות והוראות חוזר 
המתעדכנים מעת לעת, בנוסף לביצוע בהתאם לכך החוקים והתקנים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין בהנחיות חוזר 

 המנכ"ל והנחיות עיריית ירושלים לבין כל חוק אחר, על הקבלן לפנות למפקח לקבלת הנחיות מעודכנות.

 

 האתר 00.04

"(, את דרכי הגישה לאתר וממנו, את האתרהגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר )להלן: "
המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן 

 ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה. 

ן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה והיציאה, הוראות הביטחון של כמו כן הקבל
המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה 

לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז. בנוסף 
 תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.

 

 גידור ושילוט האתר 00.05

לחוזה הקבלנים של מוריה(. בנוסף מובהר כי ככל שנדרש  18האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )ראו סעיף 
לביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי להזיז את השילוט עקב ש

 שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את השילוט במידה ומדובר 
 בודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע הע

 הגידור יבוצע בהתאם להוראות המכרז והנחיות המפקח. 

מ' כ"א  7.0בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה דו כנפיים ברוחב 
ר ההיקפית, העשויים מקונסטרוקציית פלדה מ' לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניסת עובדים, משולבים בגד 2.50ובגובה 

מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה / היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף 
 . עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלןלתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. 

 

 חהתארגנות בשט 00.06



על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין 
היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. על התכנית להיות 

 אות המפקח.תואמת לדרישות העירייה ו/או היתר הבניה, ובהתאם להור

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים, משרדים של הקבלן ו/או של המפקח, וכן יציאה 
מהשטח למשך זמן בלתי מוגבל והתארגנות מחודשת לאחר מכן, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא 

 . מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבוריתמגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו. 

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 
תר ו/או התחלת עבודה. בכלל האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההי

הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני 
תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים 

 ויתר הדברים הנדרשים. 

 

 ומעמד הקבלן בשטח המזמיןשטח העבודה  00.07

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום העבודה ולנתיבי 
 התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 

 סידורי ניקוז 00.08

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן 
 לחוזה הקבלנים של מוריה.  26של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו לעניין זה סעיף 

יבה אחרת. לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל ס
את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת 

 מים משטחי החפירה.

אינו מתועל לשטח  היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקוז
 של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

 

 לוח זמנים ודיווח 00.09

לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח המזמין יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז.  .א
רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירה,  ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבודות באתר עצמו,

 משאבים וכו'.

 לוח הזמנים יכלול: .ב

 רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. (1

 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. (2

 העבודה.רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים והציוד באתר  (3

 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  (4

 או חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש. 1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  (5

דה, ציוד, במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים לגבי התקדמות העבו .ג
 כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.

 לוח זמנים זה מחייב, לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח. .ד

תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת החשבון. ארבעה חודשים טרם סיום  .ה
 הלוח זמנים אחת לשבועיים. תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את

במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום  .ו
 מיוחד או תוספת כל שהיא. 

 .יהיו ע"פ המוגדר בחוזה הקבלן -ניכויים / קנסות בגין פיגורים .ז



 משך הביצוע ותקופת ההתקשרות .ח

שנים בהתאם לשלבי הפרויקט על מנת לאפשר ביצוע הקמת מוסדות החינוך  5הינה למשך הכוללת תקופת ההתקשרות 
 והציבור והשלמת כל השלבים לצורך אכלוסם.

 מובהר בזאת כי ביצוע שלב ד' כפוף לשינוי תב"ע וקבלת היתר חפירה ודיפון בנפרד.

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 12 -משך ביצוע לשלב א'  •

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 9 -ביצוע לשלב ב'  משך •

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 6 -משך ביצוע לשלב ג'  •

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 10 -)אופציה( משך ביצוע לשלב ד'  •

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 3 -)אופציה( משך ביצוע מגרש כדורסל   •

ותעודת גמר ו/או מסירת  4המוגדר כולל את תקופת ההתארגנות לעבודות ועד מסירת הפרויקט וקבלת טופס משך הביצוע 
הפרויקט לעיריית ירושלים או לכל גורם אחר עליו יורה המזמין לפי האמור בפירוט השלבים מעלה, על בסיס ביצוע 

 זמנית ובמספר קבוצות עבודה.-עבודות במקביל, במספר מוקדים בו

 

 עדיפויות סדרי 00.10

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו' ולשנותם 
 בכל עת.

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

 

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.11

רו בתכולת העבודה וכל המשמעויות הנגזרות מתוך חלוקת השלבים. כמו על הקבלן לקחת בחשבון את שלבי הביצוע שהוגד
כן על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה, בין היתר, בשל הצורך בקבלת התקציבים, האישורים 

מן או וההיתרים המתאימים וכן בשל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו ז
 בעתיד ע"י גורמים אחרים לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם הטיפול 
 במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.

יעה מצד הקבלן לתוספת תשלום או להארכת לוחות זמנים בשל ביצוע העבודה בשלבים לא תשמע כל טענה או דרישה או תב
 ובהפסקות, ובהגשת הצעתו, רואים בקבלן שלקח את כל האמור בסעיף זה בחשבון. 

  

 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.12

הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח על 
 העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. 

 

 דרישות מחייבות לביצוע העבודות 00.13

להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה והמכרז, תוך שמובהר כי 
 רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א

 יש להעביר קבלני משנה לאישור במועדים הקבועים בחוברת ההזמנה להציע הצעות.   .ב

תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ באופן מידי על חוסרים, אי התאמה, הקבלן מחויב לבדוק את  .ג
 סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.



לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך המועד המפורט במפרט הכללי  .ד
חלת העבודה. התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ימים מיום קבלת צו הת 30תוך  -ואם לא צוין 

 ושלב וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח אדם, אמצעי מחשוב וניהול, תקשורת,  .ה
 משרדים מתוחזקים ועוד.

 לשים לב לשלביות העבודה. .ו

 

  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות 00.14

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה מגרשים אחרים, מלבד אם ניתנה 
, מפעלי יצור הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה

 מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.

 ימים מתחילת העבודה. 7הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח, רשאי המפקח 
אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או 

 העבודות.

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור לתחזוקת הגדרות, דרכי הגישה 
 החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.

לן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות זמניים בכל קומה עבור כל הקבלנים הקב
 שיעבדו באתר.

הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור ההתארגנות, עבור כל הקבלנים שיעבדו 
לשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כ

 לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה. 

  

 חשבונות ממוחשבים 00.15

הנחיות ועדכונים מעת  הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן
לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף יצורפו יומני 

 עבודה חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

  

  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים 00.16

עשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על מנת ביצוע העבודה י
 למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

 

 יומן עבודה 00.17

לחוזה הקבלנים של מוריה. יצוין,  2בהתאם לאמור בסעיף יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול 
 כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר, ללא תמורה נוספת.

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 00.18

ל חשבונו כל נזק שייגרם הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן ע
להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים 
שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי 

תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי  בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות
 צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. 

 

 מים וחשמל 00.19



בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או 
הקבלן בלבד, בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא 

העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע 
 העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו הקבלן בלבד.

 

  אתר העבודה שמירה על ניקיון 00.20

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות פסולת 
בנין ופסולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל 

סה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה )נוסף על מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגר
אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור. בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור 

בכל מקרה בו תסבור מוריה מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או 
כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה 

 )או הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

ת לשביעות רצונו של המפקח ותוך התקופה מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורו
שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון הקבלן. המפקח יהיה 
רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם 

ה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק לו כתוצא
כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות. בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר 

תו. רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמו
 במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.

 

 AS MADEתכניות עדות  00.21

( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. בנוסף מובהר כי AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )
מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או 

 הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום.  -ביצוע במטעים קטנים 

ניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע התכ
ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע 

 העבודות. 

לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של התוכניות  לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח
הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, וימסרם 

 ( העתקים כל אחת. בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות, שלא יופיע בהם מספר5למפקח בחמישה )
המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. עבור מילוי תנאי 
זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו 

 ן העבודות מטעמה. חשבון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמי

 

  משרד למפקח 00.22

ד לרשות המפקח במשך כל והמבנה יעמעם קבלת צ.ה.ע. על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה, שישמש משרד למפקח.  .א
  .וזאת אף בתקופה בה ישנן הפסקות עבודה או בין שלבי הביצוע השונים שנים 5לאורך  דהיינו, תקופת הביצוע

מ', עם שני חלונות ודלת חיצונית אחת. המבנה יהיה עשוי כחלל  6/3במידות  -המבנה יהיה יביל כדלקמן: מבנה לישיבות  .ב
 אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.

מ' עם מנעול  1.0/2.0מ' כל אחד ודלת מתכת במידות  1.0/1.0חלונות עם סורגים, במידות  2משרד המפקח במבנה יהיו  .ג
 צילינדר. 

 200/60/90ס"מ, ארון מתחת לשיש במידות  60/40/20ס"מ, כיור מטבח  140/60במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום  .ד
 ס"מ. 200/30/60ס"מ וארון מעל השיש במידות 

 י תפקודו של כל חלק מבנה. יבנה לוח חשמל ייעודי.במשרד תהיינה נקודות מאור, כוח ותקשורת כנדרש לגב .ה

 80/200/40דלתות במידות  2כסאות לאורחים, ארון ברזל  6ס"מ,  80/160המשרד יכלול ריהוט וציוד כדלקמן: שולחן ישיבות  .ו
רות מבנה מגירות(. שולחן כתיבה עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת, כיסא מנהל. קי 8ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות )



הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן המשרד יצויד במחשב נייד חדש עם מערכת הפעלה דור נוכחי ותוכנות "רמדור", 
OFFICE ,PROJECT .'וכו 

 מזגן לכל חלל. -קירור וחימום  -המבנה יהיה ממוזג  .ז

וסות, סכו"ם, ציוד משרדי, כלי מתקן מים קרים, קומקום חשמלי, מקרר משרדי, אספקה שוטפת של ציוד מתכלה כגון כ .ח
 כתיבה, ניירות, קלסרים וכו'.

 הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת. .ט

למפקח. התשלומים עבור התקנת הטלפונים והוצאות אחזקתם  ADSLהקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  .י
 השוטפות יהיו על חשבון המבצע. 

. ההתקנות הנדרשות תעשנה בתאום עם המפקח A-4הקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן: מכשיר פקס ומכונת צילום  .יא
 ובאישורו בלבד.

הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש מבחינת תקינות פעולת כל המערכות,  .יב
 המתקנים, הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת הניקיון )כל יום( במשך כל תקופת הביצוע של הבניין. 

  המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום. .יג

 המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו מהאתר, לאחר אישור המפקח.  .יד

לא תשולם לקבלן כל  -מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות המפורטות לעיל  .טו
 תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.

 ם למפקח, על כל חלקיהם ותכולתם, לרבות הריהוט והציוד, הינם רכושו של הקבלן.מודגש בזאת, כי המבני .טז

בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר, משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים. לא תותר שימוש באותו משרד  .יז
 למפקח ולקבלן.

 

 ישיבות תיאום 00.23

ישיבות התיאום במועד ובתדירות שיקבע ע"י  על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל
 המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

 

 תעודת אחריות 00.24

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם החומרים שלגביהם 
הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם 

 לגביהם חובה כזו על פי דין.

תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד(. תעודות האחריות יהיו חלק 
 מספר המתקן.

 

 תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל 00.25

הנפקת האישור מחייבת  -כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור בטחוני על המבצע לקחת בחשבון  .א
מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה 

 למזמין הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.

ן ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינו .ב
להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו. הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה 

 על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.

 הביטחוני הנדרשת.עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג  .ג

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובנספח  .ד
 בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.

 י מהמועמדים.המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים לפסילת מ .ה



הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה כלשהי לגבי תקופת הביצוע  .ו
 והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" 00.26

חתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם  .א
 התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג, הטיב, המבחר, הצורה, האופי  .ב
עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או  והמחיר, יהיה

המפקח. האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר, המוצר או הציוד הינם שווי 
 ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.

של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות, במפרטים, ובכתב הכמויות. כל למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו  .ג
הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כתב הכמויות, לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות השגת 

 החומר הספציפי וכד', לא תתקבל לאחר מכן.

ם לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים אחרים תקבע הדרישה הגבוהה במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטי .ד
 והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.

מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי ליישום דרישות המסמכים במכרז / חוזה  .ה
 והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מתן הנמקה כלשהי.

באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע את  .ו
ר היסוד של החומר החדש, וזאת העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם לבין מחי

 ללא הסתייגויות.

כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול  .ז
 מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 

 תיאומי פתחים ומעברים 00.27

שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות הקשורים לביצוע השלד יעשו תיאומי פתחים, 
 ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

 

 עבודות באזורים שונים

לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, המקום בו תבוצע העבודה, היזם רשאי 
ע אותה העבודה במקום אחר )בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה( והדבר להורות לקבלן לבצ

 לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים

, בין אם צוינו בתכניות, בין אם המזמין הורה לבצעם, או בין אם כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים
יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד 

היציקה ואף בזמן  לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני
 היציקה יבוצעו ללא תשלום. 

 

 בדיקות מעבדה 00.28

ככלל, הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או למסירת העבודות לגורם מטעם 
י, בקרה, לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליוו 70המזמין. האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן, לפי סעיף 

 הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

 למסמך זה.  נספח אלפירוט בדיקות המעבדה הנדרשות, ראו 

 כותרות 00.29



 הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים.

  

 יחיד ורבים 00.30

 יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך. כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד

 

         ___________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן         

 

  



 בדיקות מעבדה -נספח א' 

 מובהר כי על הקבלן יהיה לבצע בדיקות נוספות ועל חשבונו ככל שאלו יידרשו על ידי המזמין:

 בדיקות צפיפות.  -עבודות עפר ומילוי .א

 צפיפות.בדיקות  -מצעים ותשתיות .ב

 בדיקות בטון לקירות תומכים וקירות דיפון. .ג

 בדיקות קווי מים,ביוב וניקוז )אינסטלציה וביוב,מערכת לחץ מים,שטיפת מערכת ביוב וכו'(  .ד

 פיתוח חצר. .ה

 .931, 921דליקות חומרים עמידה בתקנים  .ו

 בדיקת מעקות. -מסגרות .ז

 בדיקת חוזק הדבקה ו/או תליה של חיפויי אבן בקירות חוץ. .ח

 מ"ר אבן שמסופקת(. 100קת אבנים לחיפוי קירות )לפחות לכל בדי .ט

 בדיקות צפיפות. -עבודות עפר ומילוי  .י

 בדיקות צפיפות. -מצעים ותשתיות  .יא

 בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרת עב' פיתוח. .יב

 בדיקת חוזק מעקות מסגרות בפיתוח.  .יג

 בדיקות מערכות חשמל ותקשורת .יד

 ותעודת גמר ע"י הרשות המקומית ורשויות הנילוות. 4לצורך קבלת טופס כל הבדיקות הנדרשות  .טו

  



 תיאומים עם מינהל הנדסה -נספח ב'

הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות בין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז' "ביקורת במקום  .1
 מתחייב להמציא בכתב למינהל ההנדסה את המפורט מטה:הבניה". מנהל הפרוייקט או מנהל הביצוע מטעם הקבלן 

 לפני תחילת העבודה .2

 .הודעה על תחילת העבודה 

 .אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום 

  אישור כי מנהל הפרוייקט או מהנדס הביצוע מטעם הקבלן הוא אחראי על ביקורת הבניה מהנדס רשום לפי דרישות הרשות
 )טופס א'(.

  בנין.בקשה לסימון קו 

  אישור למתן מים וחשמל זמני(. 2הוצאת טופס( 

 

 במהלך תקופת הביצוע  .3

  אישור מודד מוסמך על מיקום של היסודות בהתאם לתנאי ההיתר. -לפני יציקת היסודות 

  דווח אחראי על ביקורת )טופס ב'(. -עם גמר יסודות הבנין 

  מיקומה וגובהה של קומת המסד להיתר.אישור מודד מוסמך לגבי התאמת  -עם גמר שלד קומת המסד 

  דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -עם גמר השלד 

  דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -בכל סטייה מההיתר 

  דווחים בשלבים שונים ע"י האחראי לביקורת. -עפ"י דרישה שתתקבל ממינהל ההנדסה 

  התקנים המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין הבנויים מבטון מזויין.הודעות שוטפות למכון 

 .הפסקת העבודה במקרה שיימצאו שרידים ארכיאולוגיים, והודעה על הימצאותם לרשות העתיקות 

 עם סיום/גמר העבודה .4 

 .)'דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב 

  (.4)טופס  -בקשה לתעודת גמר 

  כמפורט.5ס וטופ 4השגת טופס , 

 .העותקים מכל המסמך הנ"ל יעברו באופן שוטף גם למפקח 

  

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יחתום על תוכניות ההגשה להיתר חפירה והיתר בנייה כאחראי על ביצוע שלד הבניה ועל כל  .5 
 נוסח שעיריית ירושלים תדרוש כהתחיבות הקבלן על ביצוע הבניין והפיתוח.

 

 לתשתיותחיבורים    00.01

   יחול על הקבלן כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגרות והטיפול בקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל
 הדיספלינות ההנדסיות.

  בטיפול הקבלן ועל חשבונו, כחלק מהתמורה. -חיבור המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת החשמל לישראל 

  יוזמן ע"י הקבלן יהיה עח"ש הקבלן. הזמנת בזק לפיקוח ו/או לביצוע  -העתקת קוים קיימים( חיבור קווי הטלפון )ו/או
 קטעי עבודה במהלך העבודה תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו, כחלק מהתמורה.

 .חיבור מים יוזמן ע"י הקבלן ויהיה על חשבונו, כחלק מהתמורה 

  חשבונו.חיבורים לביוב ולתעול יוזמנו ע"י הקבלן ויהיו על 



  על הקבלן יחולו בעניין זה גם כל ההוראות וההנחיות המפורטות בתכניות בנין ערים וכנדרש ע"י מינהל ההנדסה, הוועדה
 המחוזית, חברת הגינון וכד'.

 .תכנון החיבורים יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בתכנית וביתר מסמכי מכרז/חוזה זה 

  



 1-מסמך ג

 מפרטים טכניים מיוחדים

 

אות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים, לתוכניות ולכתב הכמויות, מודגש כי המפרט המיוחד בה יש לר
 להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי התאמה בין מפרטים

 

 המיוחד.על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט 

 בקרת איכות עצמית של הקבלן.

 כללי .1

עם עדכון מאוקטובר  2009מהדורה  00.02בקרת איכות בפרויקט תבוצע לפי מפרט בקרת איכות של חברת נתיבי ישראל 
 בנוגע להטלת קנסות בגין אי טיפול באי התאמות ע"י הקבלן.  2011

 ניהול מערכת בקרת איכות .2

של המפרט לעיל בקרת איכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל ע"י חברה חיצונית המתמחה  00.02.02.02.01בניגוד לאמור בסעיף 
 בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה ובינוי.

 בהתאם לדרישות חוברת המכרז.  -דרישות לחברה הנ"ל 

 צוות בקרת איכות .3

איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע -וות בקרתבפרק המוקדמות. צ 046דרישות ניסיון לצוות הבקרה ראה בנספח ו וסעיף 
 בדרך כלשהי.

 צוות בקרת האיכות יכלול לפחות:

 משרה חלקית, למשך כל תקופת ביצוע  -מנהל בקרת איכות )מב"א(  •

 ממונה בקרת איכות לעבודות עפר, משרה לפי הצורך. •

 ממונה בקרת איכות לעבודות בטון, משרה לפי הצורך. •

 מוסמך, המשרה לפי הצורךמודד  -מודד בקרת איכות  •

 מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות -מעבדה  •

 מודגש כי בקרת האיכות תבוצע לכל העבודות שבתחום הפרויקט, וללא תוספת תשלום כלשהיא.

  



 : עבודות עפר01פרק 

 

 מוקדמות 01.01

 של  -לעבודות עפר  01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  א.
 מע"צ, משרד הבטחון  -הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון   
 )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה. 

 בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה ב.
 בכל סוגי קרקע"   

 הקבלן מקבל את האתר בטרם ביצעו בו עבודות כלשהם.  ג.

 המפרט מתייחס לעבודות הבאות:  ד.
 חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. .1  

 )החפירה כוללת מילוי חוזר ללא תוספת תשלום( 

 . מילוי חוזר לאלמנטי בטון. 2

 מדידות 01.02

 לאישורו.  ין הקבלן תכנית מדידה של מצב קיים. תכנית זו תועבר למפקחמיד עם קבלת צו התחלת העבודה יכ

יום מקבלת צו התחלת עבודה. היה ולא אישר הקבלן מצב  10-על הקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח לא יאוחר מ
הקבלן לבצע קיים כאמור, יחשב מצב קיים כפי שמופיע בתכניות המזמין לצורך העבודה ולצורך חישובי הכמויות. על 

 מדידות לאחר ביצוע עבודות. כל זאת כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תינתן בעבור כך תוספת תשלום לקבלן.

 

 הכרת סוג הקרקע 01.03

 לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים בשטח.

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפירה. העבודה היא בכל סוגי הקרקע, האבן והסלע, ללא יוצא 
 מהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה. 

 

 חישובי כמויות לעב' עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים:  01.04

מאזן כמויות לעבודות עפר על בסיס התכניות שנמסרו לביצוע. לא יחל /טרם תחילת העבודה, יגיש הקבלן חישובי כמויות
 הקבלן בעבודתו לפני אישור הכמויות ע"י המפקח. 

הקבלן נדרש להציג חישובי כמויות לעבודות עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים מהאתר אל לאתרי שפך או אתרים מוסדרים, 
 באישור העירייה, עבור כל מגרש בנפרד.

 להציג למחלקה לאיכות הסביבה את כל תעודות השקילה של עודפי העפר ופסולת בניה.  על הקבלן

בתום העבודה, הקבלן נדרש להשגת אישורים מהמחלקה לאיכות הסביבה עבור כל מגרש בנפרד הנ"ל תנאי למסירת 
 העבודה.

לחשבונות חלקיים ולחשבון  הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי
 סופי.

 

 חפירה  01.05

הקבלן יחפור בכל סוגי הקרקע בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע בכלים מכניים ו/או בעבודות 
ידיים, באם יש צורך בתמיכת החפירות בנוסף לעבודות הדיפון, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס 

 ה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל.ומחירי היחיד

את החומר החפור יוביל הקבלן אל מחוץ לשטח הבנין. החומר יסולק מהאתר למקום שפך מאושר, לחילופין ישתמש בחומר 
 לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח. 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים:



עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח, תאום קוי ביוב, וכל מערכות קיימות שעלול הקבלן להתקל  .א
 בהן בזמן החפירה.

הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי החפירות וחומרים אחרים שאינם נחוצים בשטח  .ב
 להוראות הרשות המקומית והוראות המפקח.לכל מרחק בהתאם  -העבודה 

בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב, שמופיע בתכניות עם אינפורמציה  .ג
שונה או שלא מופיע כלל בתכניות, חל איסור להתקרב בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש בתכניות. הקבלן יעצור את 

מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפירה יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות להתקדמות  1.5מרחק העבודה ב
 מהמפקח. 

 אנכי. ללא כל תוספת תשלום.  1אופקי ל  1.5בכל מקום נדרש, תבוצע חפירה בשיפוע  .ד

 

 סילוק והובלה של חומרי חפירה או חציבה  01.06

וי, צמחיה, שורשים, שברי בטונים ופסולת אחרת שתמצא יסולקו אל מחוץ לאתר עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למיל
 העבודה למקום שפך מאושר.

חומר חפירה/חציבה עודף וכן כל חומר אחר, לרבות פסולת שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות 
ופין לאתרי קליטה מוסדרים אחרים לצורכי מילוי, שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך או לחיל

הכל באישור הרשות המקומית, המחלקה לאיכות הסביבה. לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק עודפי העפר 
 והפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים. 

ם עם אתר מוסדר לקליטת עודפי העפר או לחילופין על הקבלן להציג לרשות המקומית/למחלקה לאיכות הסביבה הסכ
 במידה והחומר ייגרס ויועבר למבקשים יש להציג את הכמויות שהועברו כמצעים.

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. המחיר 
ין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או עודפי העפר במידה וישנם למקומות שנקבעו ע"י של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף וב

 הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרישות הגורם הזה.

תשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן כלולים במחירי היחידה, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף 
 בגינם.

 

וב או החפור, אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח, יסולק ע"י הקבלן ע"י הובלתו למקום שפיכה כאמור החומר החצ
מורשה או לאתר קליטה מוסדר אחר, הכל באישור הרשות. תיאום בנושא זה קבלת האישורים הדרושים ותשלום האגרות, 

ם על הקבלן, על חשבונו וכלולים במחירי ההיטלים, התמלוגים )ככל שאלה נדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל( חלי
היחידה שבכתב הכמויות. לא תשולם לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ולא תעשה כל מדידה 
של מרחקי הובלה בכל סוגי עבודת העפר בשטח הבניה ומחוץ לאתר, ורואים את מחירי החפירה והחציבה מכל הסוגים 

 י ההובלה הדרושים.ככוללים את כל מרחק

 כל האמור בסעיף זה לעיל לגבי חומר נחפר, מתייחס גם לגבי פסולת, הריסת מבנים, וכו' לא ימדדו בנפרד. 

 

 מילוי ועודפי חפירה 01.07

יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה,  לפי הצורך הקבלן ישתמש במיטב בעפר החפור, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה
מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ושימושו יאושר על ידי המפקח, עודפי החומר החפור, במקרה ולמזמין אין 
צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח, ייחשבו כרכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או להעבירם אל מחוץ לשטח 

 הכל על חשבונו ואחריותו. בצוע עבודות המילוי החוזר והדוקו נכלל בבצוע העובדה הכולל. -בהתאם לחוקים העירוניים 

לצורך הפעלת מגרסה נדרש הקבלן לקבלת רישיון כדין לצורך שימוש במילוי החומר הגרוס לעבודות  - הפעלת מגרסה באתר
ם,הקבלן יפנה וישנע את החומר הגרוס על באתר ו/או לסילוק חומר הגרוס לאתרים אחרים של המזמין ברחבי העיר ירושלי

 חשבונו לכל מקום בו יורה המפקח בתחום של עיריית ירושלים.

 

 חפירה לבורות מתחת לרצפה 01.08

החפירה תבוצע בהתאם למידות הבורות ובתוספת מרווחי עבודה )שעלותם נכללת במחיר היחידה הכולל( הנדרשים 
 מסביבם. 



בשום מקרה אין לחפור מתחת ליסודות קיימים או סלעיות קיימות, כך שקו הדיקור מתחתיתם ועד לתחתית החפירה תהיה 
 .מ' נטו מהם 2אנכי ובקרבה של לפחות  1אופקי ל  2בשיפוע 

 חפירה מיותרת 01.09

עודף החפירה, על בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכניות ימלא הקבלן את 
 חשבונו, כדלקמן:

ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות  15מילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג א' בשכבות של 
לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות לארבע מעברים של כלי מהדק. לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר  100%

 בוצע שכבה נוספת. קבלת התוצאה ת

 

 מילוי בשטח המגרש ו/או אלמנטים תת קרקעיים  01.10

ס"מ עם מכבש ויברציוני  20עבודות המילוי כוללות הכנסת חומר המילוי למקום הנדרש, פיזורו והידוקו בשכבות של 
בשטח יכול מעברים ותיקון פני התשתית. עפר מהחפירה  4 -לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות ל 98%לצפיפות של לפחות 

 לשמש למילוי חוזר רק אחרי מיון, עירום זמני ואישור על ידי המפקח. 

 עבודות המילוי יבוצעו בכלים מתאימים כולל כלי הידוק עדינים המתאימים למקום ההידוק.

צע( יתרות העפר )אם נותרו( יסולקו מהאתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה באיטום שבוצע )אם בו
 של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת המילוי החוזר. 

 על ביצוע המילוי החוזר לא ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו ככלולה במחירי העבודה הכוללים.

 דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס 01.11

ות העפר בהתאם להמלצות הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבוד
 הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב הכמויות. 

 דיוק העבודה 01.12

מ' בכל  3ס"מ הן לגבי הגובה המתוכנן וכן לגבי סרגל ישר באורך   2בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה  -דיוק העבודות 
 כוון שהוא.

 

 ם.פגיעה בחלקי מבנה תת קרקעיי 01.13

 במקרה של פגיעה פיזית במערכות תת קרקעיות, באלמנטי בטון, או 
 באיטומם הקבלן ישחזר האלמנט הנפגע על חשבונו כחדש, על פי החלטתו  
 הבלעדית של המפקח.  

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד מבלי לפגוע באמור כוללים בצוע עבודות  01.14

 החפירה והמילוי את האמור להלן. 

המונח חפירה מציין חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשרעשויים להתקל בהם כולל חציבה, חפירה לקרקע  .א
 רטובה וכו'.

 סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים מהסביבה. .ב

יציאה וכו' וכל עבודה שהיא הדרושה בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה, שיפועים מדרונות רמפות  מקומיתימוך ודיפון  .ג
 לביצוע עבודות החפירה ו/או המילוי, כולל סילוק הרמפה עם סיום העבודה.

 בצוע עבודות החפירה כוללים מיון החומר, עירום זמני, טיפול כפול והעברת העפר החפור מחוץ לגבולות האתר. .ד

שוד למבנים ומערכות תת קרקעיות כולל במחיר חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום ח .ה
 החפירה.

 מילוי חוזר מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו בורות, קורות יסוד וכד'. .ו

 התייחסות מלאה לכל הדרישות של דו"ח יועץ קרקע, שצורף למסמכי המכרז. .ז

 בטון כלולים בעלות הבצוע הכוללת ולא תשולם בנפרד. מרווחי עבודה סביב אלמנטי



 

 סילוק מים מחפירות 01.15

באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו באמצעים יעילים 
זמני של מי גשם או מים  ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח. במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז

 מצנרת. לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה.

 סעיף זה מתייחס לכל תקופת ביצוע העבודה ולא רק בתחומי הזמן של ביצוע עבודות העפר, ויהיה באחריותו של הקבלן.

 

  אופני מדידה: מחירי העבודות המופיעים בכתב הכמויות כוללים:  01.16

בלה של עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושרים בכל מרחק שהוא מהאתר ו/או לאתרים מוסדרים מאושרים ע"י פינוי והו •
 עיריית ירושלים

 תשלומי אגרות כלשהן לרבות למינהל מקרקעי ישראל במידה וידרש. •

 ניקוז והגנה לחדירת מים מהסביבה. •

 .עבודה לסילוק של מכשולים, חישוף ופינוי פסולת לרבות פסולת גינון •

 חפירה בעבודות ידיים במידה ונדרש.  •

 חישובי כמויות לעבודות עפר ימדדו על בסיס תכנית מדידה שתוכן ע"י הקבלן וחייבת לקבל אישור המפקח. •

חישוב כמויות מילוי לרבות מחומר מקומי גרוס ומותאם באתר יחושב לאחר הידוקו, כלומר בחישוב הנפח לפי מדידת  •
 ס למדידת השטח לאחר פיזור והידוק.השטח לפני פיזור והידוק ביח

הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי לחשבונות חלקיים ולחשבון  •
 סופי.

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר -02פרק 

 

 מוקדמות 02.01

ו/או כל פרק רלוונטי אחר  02פרק  -בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  .1
 ותקן הג"א העדכני.

 

 הקבלן יוודא עם המהנדס לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו האחרונה של המתכנן. .2

 על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

 

לקשר עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או  .3
ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון 
או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של 

 הקבלן.

 

 כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין, יהיו בגמר חלק ונקי מוכן לצבע.

 

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או סגרגציה ו/או זליגה בין 
ית של המזמין ולפיכך תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י בחירה בלעד

 יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת..



 

 כל פני הבטון ברצפות, בתקרות ובגגות יהי מוחלקים בעזרת הליקופטר וללא כל תוספת שתלום.

 

 סוגי הבטון 02.02

 הכל עפ"י התוכניות. 30-ו/ או ב 40-סוג הבטון יהיה ב

 י המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלק

 סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים, בגבהים וכיו"ב.

 בצוע כל הבטונים כוללים את עלות התבניות. .1

 

בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות, וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם  בצוע הבטונים .2
 יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד.

 

מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדשות כפי שיקבע האדריכל הכול כלול במחירי  .3
 העבודה הכולל 

 

צקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים. והיה והקבלן לא יגיע לרמת בטון משביעת רצון לדעת המפקח יחוייב כל הבטונים יו .4
 בבצוע טיח על חשבונו. )תקרות קירות המרתפים יוצקו ברמת בטונים חשופים(

 

 דיוק בביצוע 02.03

ך בכל עבודות הסימון השונות על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמ
 כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. 

 עלות המודד כלולה בבצוע ולא ישולם בגינה בנפרד.

 

 TOLERANCES -סיבולת  02.04

 

 (.1)חלק  789לפי טבלת הדרגות בת"י  6דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  .1

 

 (1)חלק  789לפי טבלת הדרגות בת"י  5פלדה תהיה  דרגת הסיבולת לטפסות .2

 

 הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת כמפורט לעיל )לפלוס או מינוס(ץ .3

 

 לא תורשה צבירת סטיות:

 

כולל הריסת בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, 
 המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 

 מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של קירות התמך. 

כל הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך אשר נימצא באתר והוא יאשר את 
 אנכיות האלמנטים השונים, 



באמצעות מודד מוסמך לסמן את מצב הקרקע הקיים, חפירות שבוצעו, העמדת קירות התמך הכל  כן, על הקבלן-כמו
 קומפלט ובמחיר היחידה. 

 

 הכנות ליציקה 02.05

שעות לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 
 ן בכתב לאותו מועד.אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבל

 נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שיימסר לקבלן ע"י המזמין. 

 בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודע הקבלן למפקח כי היציקה מוכנה.

 

 הפסקות יציקה 02.06

מיוחד בכתב של המהנדס. השיטה, הצורה ואמצעי אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור 
שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות  3הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס 

יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י 
 לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס.הקבלן, ואם 

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המהנדס, גם אם הן נוגדות את 
ים שונים במקומות שידרשו ע"י המהנדס גם סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצ

אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני 
ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או 

השתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך בתוכניות העבודה( ל
 העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

 כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול בבצוע הכולל ולא ישולם בנפרד.

בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר לשיפור הדבקות בין בטון חדש לבטון 
 ישר )כלול במחיר היחידה(. 

 יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים בבצוע הכולל של העבודה ללא כל תשלום נוסף. 

 

 הכללת הוצאות  02.07

 

 היו בגמר חלק המיועד לקבלת חיפוי אבן כמפורט להלן. מחיר עבודה זו כלול במחירי היחידה.כל הבטונים י .1

 

 . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .2

, התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ כפולות עשויות שתי שכבות דיקטים 
הכול מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמהנדס. התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי 
בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים כלשהם. בליטות בטון לאורך תפרי השקה של הדיקטים )לבידים(, ילוטשו באבן 

 מנים ומוכנים לצבע.קרבונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי ללא שנותרו סי

 

במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של המהנדס/האדריכל ו/או המזמין, יידרש הקבלן   .3
לבצע על חשבונו את כל התיקונים, הכול לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, לרבות בצוע טיח ושפכטלים עד קבלת גמר 

 הנדס/האדריכל ו/או המזמין.חלק וישר לשביעות רצונו של המ

 

 מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.  .4

 

 הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים קורוזיביים.  .5



 

טפסים או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות ה  .6
קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המתכננים לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה 
מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, 

ם בטיט מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המהנדס וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות יש יסתמו לאחר פירוק הטפסי
להשתמש בשומרי מרחק מיוחדים המצוידים בטבעת אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי 

יסתמו בטיח לא מתכווץ כדוגמת הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ו
 "טורייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי אישור המהנדס. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

החלקים. טפסים אופקיים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק,  תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים .7
 יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת בטון. 

 דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. 

היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים  אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים
למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר בטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת 

ן על שטחי הבטונים החלקים הפוגה והבליטות, באם ייווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו של המהנדס, על הקבלן להג
 במשך כל זמן בצוע עבודות הבניין.

 

 אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות. .8

 

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה, באמצעים מאושרים ע"י המהנדס. הגנות אלו 
 ה ללא כל תוספת תשלום.כלולות במחירי היחיד

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.08

 

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומים המדויק של כל החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל  .1
 לבצעם מראש. על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים.

 בכתב. לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו 

 

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המהנדס וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות  .2
ניות מערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתוכ -הנמצאים באתר 

 התברואה,החשמל, המעליות, מיזוג האוויר וכו'.

 

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם 
 את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים.

 

לים, חריצים שקעים וכו' כדי שיוכל להכינם מראש, ויברר לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוו
עם קבלני המערכות האלקטרו מכאניות, המ.נ.נ. וכל שאר הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין 

 עבורם כל הנדרש.

 

הן מהרשום ביומנים הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן בתוכניות ו
ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולים בבצוע העבודה ולא תשולם עבור עבודה זו שום תוספת 

 שהיא.

 



הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי רשוי מיוחד )שיאושר ע"י המזמין( לצורך תאום המערכות, החורים,  .3
ת. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של האדריכל, הקונסטרוקטור והיועצים השרוולים וכל ההכנות הנדרשו

האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית 
 תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע. מכל מקום כל האחריות.

 נ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.לתאום וריכוז האינפורמציה ה

 

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע על ידו לאחר היציקה 
 ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות בך תהיינה ע"ח הקבלן.

 

 פירוק תבניות  02.09

אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה מעליה.  02068 -ו 02067לאמור במפרט הכללי סעיף בנוסף 
דהיינו, קיימת אפשרות שקצה הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שני תקרות או יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק, 

ל כלול במחירי היחידה. הקבלן רשאי להוסיף משקל התקרות וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"
ערבים להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי 

 גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

 

 אשפרה 02.10

 -אשפרה מתאימה לתנאי כמפורט להלך:על הקבלן לבצע  0205, תת פרק 02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 

 -ימים ליציקה: 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 

 

-CURINGעל כל השטחים שתבניותיהם עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא 
COMPOUND .)צבעוני, הכול לפי מפרט והוראות היצרן. )מלבד על רצפות בטון 

 

אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי הוראה זו 
 ימים. 7שכבות ספוגות במים ולהחזיק משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 

 .CURING-COMPUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז 

 ים בכתב הכמויות אשר תשולם בגינו לקבלן שום תוספת שהיא.מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקוב

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש 
 והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 

 צפיפות הבטון וערב כנגד הרטיבות 02.11

ם במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת רטיבות. אטימות הבטון ביציקת כל האלמנטים הבאי
שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד  72תיבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך 

 והאיטום.

מנט ולתקן על חשבונו את המקום הטעון תיקון ו/או בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האל
". הקבלן יוסי, על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. VANDEX" -" או בZYPEXלטייח את המקום ב"

עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו 
 פים את ברזל הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.כלורידים התוק

 הכללת הוצאות  02.12

 עבודות הבטונים כוללות את כל ברזל הזיון עפ"י התוכניות ואשר לא ימדד, מחיר הברזל כלול בבצוע עבוודת הבטונים. 

  

 



 

 פלדת הזיון 02.13

 

כמצוין בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת,  .1
 הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

 

 על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות.  .2

 

 ולא ימדדו.  בצוע עב' הזיון נכללות במחיר הבטונים .3

 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין  .4
 שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

 באתר. ריתוכיםלא יבוצעו  -הן לצורך הארכה , הן לצורך חפיפה וברזללריתוך  חל איסור מוחלט -לפי הוראות המהנדס

מ' עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי  12-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ
 לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט

 הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המהנדס. לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות

 

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 

 לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.  .5

 

 חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן,וכלולות במחיר העבודה הכולל. .6

 

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון  .7
 בכל השטח.

 

 כת ברזל עליון לא ישולמו והם כלולים בבצוע העבודה.ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמי .8

 

 

על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו לביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל  .9
ם הברזל מפורט בתוכניות המכרז. יש לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד הביצוע, לא תשול

 בנוסף על השלמות פרטי הזיון בנוסף למפורט בתכניות במכרז.

 

 

 זיון ברשתות פלדה 02.14

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל 
 משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:

 

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000מום. גבול נזילות מיני -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה 

 



מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת תכניות הרכבת ופרטי 
 הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

שבועות ממועד ההגשה  3שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן 
 הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה בבצוע הכולל של העבודה.

 

חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים כגון: קירות לא תימדדנה ותמורתן תיכלל בבצוע 
 ולל. העבודה הכ

 

 בדיקת בטונים טריים 02.15

 תערובת הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים. .1

 

 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2

 

היציקה שעות לפני מועד  24אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה מראש של  .3
 בפועל.

 

 חיבור בטון חדש לבטון ישן 02.16

התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תיעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים, סיתות השענות באלמנטים הקיימים 
 וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.

ונים שבכתב הכמויות מלבד קידוח כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים הש
 והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתכניות הקונסטרוקציה שתשולם בהתאם לסעיף הקיים שבכתב הכמויות.

 

 כיסוי בטונים 02.17

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או באמצעים מאושרים אחרים ע"י 
 המפקח.

 

 המינימאלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן: עובי הבטון

 

 ס"מ בכל האלמנטים. 4 -

 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.

 על הקבלן לאשר עם המתכנן לפני הבצוע עובי כיסוי בכל אלמנט.  

 

 בצוע העבודה כולל  02.27

ט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפרט להלן )בכל מקרה של סתירה בין האמור בצוע העבודה כוללים בנוסף לאמור במפר
 באופני המדידה שבסעיף זה לבין אופני המדידה שבמפרט הכללי יהיו כוחם של הסעיפים להלן הקובעים(:

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.  .1

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .2

 חספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש. .3

 שרוולים וכד'. \יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים,חורים .4

 ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם מים ובאזורי הפיתוח. .5



חגורות, קירות ועמודונים תבוצע עפ"י תוכניות המתכנן. אי הוצאת הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור  .6
 קוצים תחייב את הקבלן לקדוח קוצים ו/ או לישם כל פתרון שיקבע ע"י המתכנן על חשבונו.

יצירת פני בטון חלק מוכן לחיפוי אבן בכל אלמנטי הבטון החשופים בבנין, לרבות קירות, קורות, עמודים ותקרות.לרבות  .7
 ומות וכ"ו.פינות קט

 עיבוד אלמנטי בטון בתואי קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי מפלסים. .8

 שרותי מודד בסימונים ומדידות. .9

 תימוך ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים. .10

 כל הבדיקות תוזמנה ע"י המזמין וע"ח הקבלן. .11

 בטונים מיוחדים. .12

 שים.קידוח ללא יציקה/ סתותים להתחברות בין בטונים קיימים לחד .13

בצוע העבודות הינן במבנה צמוד שיתכן ויבוצעו בו עבודות במקביל ע"י המזמין ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירת  .14
הקיים ואי פגיעה בתפקוד הפעילות במקום לרבות עבודה בשעות לא מקובלות כולל שעות הלילה, בקטעים קטנים לרבות 

 תאומים הנדרשים הכל קומפלט וללא תשלום נוסף מעבר למחיר היחידה. סגירת אזורים שונים ובקומות שונות לרבות כל ה

כל הבטונים יהיו בגמר חלק המיועד לקבלת חיפוי אבן כמפורט להלן. מחיר עבודה זו כלול במחירי  03
 היחידה.

 

 . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  04

התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ כפולות עשויות שתי  
שכבות דיקטים, הכול מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמהנדס. התבניות עשויות 

לאורך תפרי השקה  כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים כלשהם. בליטות בטון
של הדיקטים )לבידים(, ילוטשו באבן קרבונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי ללא שנותרו סימנים ומוכנים 

 לצבע.

 

במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של המהנדס/האדריכל ו/או   05
, הכול לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, המזמין, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים

לרבות בצוע טיח ושפכטלים עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המהנדס/האדריכל ו/או 
 המזמין.

 

 מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.  06

 

 לעמידות בפני סולפטים ומים קורוזיביים.הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם   07

 

אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקשירתם. למניעת   08
השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המתכננים לפיה ניתן לחבר ולקשור את 

נים גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטו
המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בשיטה 
מאושרת ע"י המהנדס וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות יש להשתמש בשומרי מרחק 

ומרי מרחק אלו יחתכו על ידי מיוחדים המצוידים בטבעת אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. ש
הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח לא 
מתכווץ כדוגמת "טורייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי אישור המהנדס. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא 

 ישולם עבורם בנפרד.

 



ציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים לבטון חלק תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי הי 09
 הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת בטון. 

 דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. 

אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים 
שים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר בטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הדרו

הטפסים כולל השחזת הפוגה והבליטות, באם ייווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו של המהנדס, על הקבלן 
 להגן על שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן בצוע עבודות הבניין.

 

 לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות.אין  10

 

 

 עבודות דיפון 

 

 כללי 01.3.01

 

מובהר בזאת כי בכוונת המזמין, בתאום ובאישור יועץ הקרקע, להקטין ככל שניתן את עבודות הדיפונים 
 לטיפולך[ –]יואב  לא ברור. אם ניתן להפחית את כמות העוגנים היום מדוע לא לעשות זאת?והעיגונים.

מחירי היחידה לעבודות יהוו את התמורה המלאה לעבודות גם אם היקף העבודות יוקטן באופן משמעותי, 
 ולקבלן לא תהיה כל טענה על כך.

כמו כן, ביצוע העבודה בשלביות לצורך בחינת איכות הקרקע לצורך שינויי תכנון לא תהווה עילה לשינוי מחירי 
 היחידה.

 

 התמיכה כוללות קידוח כלונסאות דיפון ועיגון תוך כדי ביצוע החציבות.עבודות  א.

 

ס"מ ובאורכים כמפורט בתוכניות.  60ס"מ ו/או בקוטר  45ס"מ ו/או בקוטר  35כלונסאות הדיפון יהיו בקוטר  ב.
לביצוע  בהמשך מצוי מפרט מיוחד 02.2סדר הקידוח יהיה כל כלונס שלישי ולאחר יציקה כלונסאות ביניים. בפרק 

 הכלונסאות.

 

 ס"מ. 5 -מצוין בזה כי על הקבלן לנקות את פני הכלונסאות לאחר החציבה ולסתת על חשבונו כל בליטה הגדולה מ ג.

 

 כמו כן, על הקבלן לתקן על חשבונו ועל פי תוכניות שקיבל, כל מקרה של סטייה מעבר למפורט במפרט המיוחד. ד.

1.1.1.  

 החפירהייצוב ושמירת דפנות  01.3.02

 

הקבלן אחראי באופן בלעדי לנושא הבטיחות של עבודות החפירה וכן עבודות עפר אחרות. על הקבלן לוודא שיפוע  א.
מנת למנוע מפולות וזאת בתאום עם דרישות יועץ הקרקע והמפקח. שמירת דפנות -מתאים של החפירות על

 החפירה הקיימת כלול במחיר ההצעה הכללית.

 



בצעדים מתאימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה גם במקרה של גשמים בצורה שתאפשר על הקבלן לנקוט  ב.
ניקוז טבעי של השטח ו/או כל ניקוז בדרך אחרת. כך שאומנם יובטח המשך עבודה רצוף ואי שקיעה של ציוד הנדסי 

 בתוך הבוץ בעונת החורף.

 

שולם כל תוספת על כך ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון כל האמור לעיל מתייחס לחפירה שהקבלן יבצע בעצמו. לא ת ג.
 במחירי היחידה שלו.

 

 

 

 מפרט לביצוע עוגנים )זמניים + קבועים(  01.3.03

 כללי .א

מסמך זה מהווה מפרט מיוחד וכתב כמויות לצרכי תכנון וביצוע של מערכת עיגון זמנית. בהמשך ובכפיפות  .1
 .26הבינמשרדי פרק למסמך זה יש לעיין בדרישות המופיעות במפרט 

קדיחה והתקנת העוגנים תעשה על ידי בעלי מקצוע מנוסים, ובשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפרט  .2
 להלן. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בתקנות כדי שסביבת העבודה תהיה בטוחה ונקיה  .3
 ממפגעים. תכנית הבטיחות של הקבלן תוצג לפיקוח.

 צע בפיקוח צמוד. בהעדר פיקוח בשטח לא תבוצע כל עבודה.כל העבודה תבו .4

על הקבלן להגיש לאישור הפיקוח פרוט מלא של החומרים, האביזרים והאמצעים שבהם הוא מציע להשתמש  .5
 בביצוע  עוגני הקרקע, וזאת בצרוף מסמכים מתאימים המעידים על טיב החומרים ותכונותיהם.

ב העוגן והתאמתו לדרישות המפרט ופסיקתו אינה ניתנת לערעור. כל הפיקוח יהיה הפוסק הבלעדי בנושא טי .6
התיקונים, התוספות וכו' הנדרשים ע"י הפקוח להתאמת העוגן לדרישות המפרט, לא יהוו עילה לתביעה כל 

 שהיא מצד הקבלן.

ניות תנאי הכרחי לאישור  עוגן הוא קבלת עומס התכנון הנדרש.  בנוסף על העוגן לענות לכל דרישות התכ .7
 והמפרט.

מודגש בזאת כי הדרישות במפרט להלן הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להציע עוגן במפרט שונה ובלבד  .8
 שנתוניו לא יפחתו מדרישות מפרט זה.

 מערכת עיגון זמנית  תקיים את ייעודה המלא המתוכנן )קיים( לתקופת תכנון של שלוש שנים לפחות. .9

 תאור העבודה .ב

 וע עוגני דריכה זמניים וקבועים  הקדוחים בסלע.העבודה כוללת ביצ .1

 מיקום וסימון מדויק של העוגנים יקבע באתר ע"י הפיקוח עפ"י התכניות. .2

 

 תנאי הסלע באתר  .ג

האיזור נמצא באזור מעבר בין סלע קרטוני תצורת מנוחה הנחוץ לאורך דרך חברות ממזרח לסלע גירי במשתייך לתצורת 
 המחצבה ככל שמתקדמים מערבה. כענה

או חללים. חללים כנ"ל עשויים להגיע לקוטר של עד מספר מטרים. לעתים \תתכן המצאות תופעות המסה כגון: מערות ו
 הם מלאים בקרקע חרסיתית החודרת לתוך סדקים וחללים בסלע לעומק של מספר מטרים.

מסת הסלע באתר מאופיינת בסדקים בצפיפות משתנה. חלק מהסדקים סגורים וחלקם פתוחים ומכילים מילוי חרסיתי. 
 סדקים כנ"ל מהווים לעיתים צנורות הזנה שלאורכם נוצרים חללים.

 

 

 תאור העוגן .ד

 עומס שרות בעוגן .1



 עומסי השרות בעוגנים יהיו כמפורט בתכניות.  .1.1

ביחס לעומס השרות.  1.75 -מאפייני חוזק הזיון הדרוך לא יפחת ממקדם הבטחון הדרוש לדריכה ול .1.2
מהחוזק   70%שטח חתך הפלדה בעוגן יבטיח שבעת דריכת הניסיון העומס בפלדה לא יעלה על 

 הגבולי של פלדת העוגן.

 

 גיאומטריה .2

 אופקי. 2.5÷3.0 -אנכי ל 1העוגן יקדח בשיפוע של   .2.1

 מ'. 2.5  -העיגון בקרקע של שני עוגנים סמוכים לא יפחת מ המרחק בין איזורי .2.2

 מעלות +  מהציר המתוכנן. 3סטית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  .2.3

במקרה של עוגן ממוט פלדה  2.5סטית מוטות הזיון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על  .2.4

 במקרה של עוגן כבלים. 5.0 -ו

מטר לפחות אורך עיגון. בכל מקרה אורך העיגון  6מטר מתוכם  12 -מהאורך הכללי של עוגן לא יפחת  .2.5
 לא יעלה על האורך החופשי. 

 מדידת אורך העוגן תעשה מפני קיר הכלונסאות. .2.6

 לפחות.  4קוטר הקידוח לעוגנים יהיה " .2.7

 

בחירת ישנם עוגנים שחייבים להיות ממוט פלדה ואחרים שניתן לבצע אותם או מוט פלדה או כבלים ל סוג עוגן .3
כאן אנו כובים את הדרישה המחמירה וזה גם –המהנדס כתב ממוט פלדה ,להקל בביצוע תמיד אפשר -הקבלן

 לטיפולך[ –]יואב   תואם כ"כ

הקבלן רשאי להציע עוגן ממוט פלדה בודד או עוגן כבלים ובתנאי שכמות הזיון בחתך העוגן לא תעלה  .3.1
 משטח חתך הדייס. 20%על  

DYWIDAGמוטות עיגון יהיו מוטות דריכה מתוצרת  מ"מ, בעלי תבריג גס המעורגל  36 -מ"מ ו 32או שווה ערך בקוטרים  
 36ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר  110/125 -מ"מ ו 32ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר  85/105עליהם לכל אורכם ובעלי חוזק אופייני של 

ייעשה על ידי מופות המותאמות לעומסים מ"מ. חיבור קטעי מוטות ליצירת אורך העיגון הדרוש  

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה, באמצעים מאושרים ע"י המהנדס. 
 הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום.

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.18

 

יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומים המדויק של כל החורים, החריצים, השרוולים  לפני יציקת הבטונים .4
 כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים.

 בכתב. לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו 

 

בדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המהנדס וכל המתכננים וקבלני המשנה לצורך הברורים יהיה על הקבלן ל .5
את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין  -למערכות הנמצאים באתר 

 לתוכניות מערכות התברואה,החשמל, המעליות, מיזוג האוויר וכו'.

 

ם וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורי
 לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים.

 



לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים שקעים וכו' כדי שיוכל להכינם מראש, 
כל שאר הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכאניות, המ.נ.נ. ו

 בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.

 

הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן בתוכניות והן מהרשום 
תשולם עבור עבודה ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולים בבצוע העבודה ולא 

 זו שום תוספת שהיא.

 

הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי רשוי מיוחד )שיאושר ע"י המזמין( לצורך תאום המערכות,  .6
החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של האדריכל, 

תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"ל יכין 
 הקשור ביציקת הבטונים. התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע. מכל מקום כל האחריות.

 לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.

 

רכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע על ידו לאחר כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המע
 היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות בך תהיינה ע"ח הקבלן.

 

 פירוק תבניות  02.19

אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה  02068 -ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 
יינו, קיימת אפשרות שקצה הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שני תקרות או יותר: זאת, מותנה מעליה. דה

בזמני הפירוק, משקל התקרות וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול במחירי היחידה. 
קו ולא יפגע מחום הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוז

 הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

 

 אשפרה 02.20

 -על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאי כמפורט להלך: 0205, תת פרק 02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 

 -ימים ליציקה: 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 

 

-CURINGהשטחים שתבניותיהם עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא על כל 
COMPOUND .)צבעוני, הכול לפי מפרט והוראות היצרן. )מלבד על רצפות בטון 

 

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות 
 ימים. 7שכבות ספוגות במים ולהחזיק משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך יוטה בשתי 

 .CURING-COMPUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז 

מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות אשר תשולם בגינו לקבלן שום תוספת 
 שהיא.

ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת  הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה
 ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 



 צפיפות הבטון וערב כנגד הרטיבות 02.21

ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת רטיבות. 
שעות, ומעקב אחרי נזילות  72התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך  אטימות הבטון תיבדק באמצעות

 לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום.

בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את המקום הטעון 
סי, על חשבונו ערבים מתאימים ". הקבלן יוVANDEX" -" או בZYPEXתיקון ו/או לטייח את המקום ב"

להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית 
לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת 

 הערבים לבטון.

 הכללת הוצאות  02.22

לות את כל ברזל הזיון עפ"י התוכניות ואשר לא ימדד, מחיר הברזל כלול בבצוע עבודת עבודות הבטונים כול
 הבטונים. 

  

 

 

 פלדת הזיון 02.23

 

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות  .10
סופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שי

 בהחלט.

 

 על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות.  .11

 

 בצוע עב' הזיון נכללות במחיר הבטונים ולא ימדדו.  .12

 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה  .13
 המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

 ריתוכיםלא יבוצעו  - , הן לצורך חפיפה והן לצורך הארכהברזללריתוך  חל איסור מוחלט -לפי הוראות המהנדס
 באתר.

מ' עליו לקחת בחשבון במחיר  12-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ
 הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט

מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי 
 ידי המהנדס.

 

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון  .14
 ומלכלוך אחר. 

 



טים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן,וכלולות במחיר העבודה חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנ .15
 הכולל.

 

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את  .16
 כיסוי הבטון בכל השטח.

 

 בבצוע העבודה. ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל עליון לא ישולמו והם כלולים .17

 

 

על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו לביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון  .18
כי לא כל הברזל מפורט בתוכניות המכרז. יש לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד 

 למפורט בתכניות במכרז. הביצוע, לא תשולם בנוסף על השלמות פרטי הזיון בנוסף

 

 

 זיון ברשתות פלדה 02.24

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע 
 או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:

 

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה 

 

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת תכניות 
 הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

שבועות ממועד  3עד התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות 
 ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה בבצוע הכולל של העבודה.

 

חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים כגון: קירות לא תימדדנה ותמורתן תיכלל 
 בבצוע העבודה הכולל. 

 

 בדיקת בטונים טריים 02.25

 הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים.תערובת  .1

 

 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2

 

שעות לפני  24אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה מראש של  .3
 מועד היציקה בפועל.

 

 ישןחיבור בטון חדש לבטון  02.26



התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תיעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים, סיתות השענות באלמנטים 
 הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים.

כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים השונים שבכתב הכמויות מלבד 
ות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתכניות הקונסטרוקציה שתשולם בהתאם לסעיף הקיים קידוח והתחבר

 שבכתב הכמויות.

 

 כיסוי בטונים 02.27

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או באמצעים מאושרים אחרים 
 ע"י המפקח.

 

 הבטון יהיה כדלקמן: עובי הבטון המינימאלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני

 

 ס"מ בכל האלמנטים. 4 -

 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.

 על הקבלן לאשר עם המתכנן לפני הבצוע עובי כיסוי בכל אלמנט.  

 

 בצוע העבודה כולל  10.27

להלן )בכל מקרה של סתירה בצוע העבודה כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפרט 
בין האמור באופני המדידה שבסעיף זה לבין אופני המדידה שבמפרט הכללי יהיו כוחם של הסעיפים להלן 

 הקובעים(:

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.  .1

 חספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש. .2

 ין האלמנטים השונים.כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה ב .3

 שרוולים וכד'. \יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים,חורים .4

 ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם מים ובאזורי הפיתוח. .5

תוכניות המתכנן. הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות ועמודונים תבוצע עפ"י  .6
 אי הוצאת קוצים תחייב את הקבלן לקדוח קוצים ו/ או לישם כל פתרון שיקבע ע"י המתכנן על חשבונו.

יצירת פני בטון חלק מוכן לחיפוי אבן בכל אלמנטי הבטון החשופים בבנין, לרבות קירות, קורות, עמודים  .7
 ותקרות.לרבות פינות קטומות וכ"ו.

 קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי מפלסים.עיבוד אלמנטי בטון בתואי  .8

 שרותי מודד בסימונים ומדידות. .9

 תימוך ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים. .10

 כל הבדיקות תוזמנה ע"י המזמין וע"ח הקבלן. .11

 בטונים מיוחדים. .12

 קידוח ללא יציקה/ סתותים להתחברות בין בטונים קיימים לחדשים. .13

יתכן ויבוצעו בו עבודות במקביל ע"י המזמין ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים בצוע העבודות הינן במבנה צמוד ש .14
לשמירת הקיים ואי פגיעה בתפקוד הפעילות במקום לרבות עבודה בשעות לא מקובלות כולל שעות הלילה, 
בקטעים קטנים לרבות סגירת אזורים שונים ובקומות שונות לרבות כל התאומים הנדרשים הכל קומפלט וללא 

 ם נוסף מעבר למחיר היחידה. תשלו



 

 עבודות דיפון 

 

 כללי 01.3.02

 

מובהר בזאת כי בכוונת המזמין, בתאום ובאישור יועץ הקרקע, להקטין ככל שניתן את עבודות 
רק -לא ברור. אם ניתן להפחית את כמות העוגנים היום מדוע לא לעשות זאת?הדיפונים והעיגונים.

אחרי חציבה בשטח ועם חשיפת הסלע יהיה אפשר להעריך את חוזקו בכל מקטע ולהחליט 
 לטיפולך[ –]יואב  במקום,הסעיף הזה בא למנוע תביעה של הקבלן על הקטנת הקיף עבודה

מחירי היחידה לעבודות יהוו את התמורה המלאה לעבודות גם אם היקף העבודות יוקטן באופן 
 תהיה כל טענה על כך.משמעותי, ולקבלן לא 

כמו כן, ביצוע העבודה בשלביות לצורך בחינת איכות הקרקע לצורך שינויי תכנון לא תהווה עילה 
 לשינוי מחירי היחידה.

 

 עבודות התמיכה כוללות קידוח כלונסאות דיפון ועיגון תוך כדי ביצוע החציבות. א.

 

ס"מ ובאורכים כמפורט  60"מ ו/או בקוטר ס 45ס"מ ו/או בקוטר  35כלונסאות הדיפון יהיו בקוטר  ב.
בהמשך מצוי  02.2בתוכניות. סדר הקידוח יהיה כל כלונס שלישי ולאחר יציקה כלונסאות ביניים. בפרק 

 מפרט מיוחד לביצוע הכלונסאות.

 

מצוין בזה כי על הקבלן לנקות את פני הכלונסאות לאחר החציבה ולסתת על חשבונו כל בליטה הגדולה  ג.
 "מ.ס 5 -מ

 

כמו כן, על הקבלן לתקן על חשבונו ועל פי תוכניות שקיבל, כל מקרה של סטייה מעבר למפורט במפרט  ד.
 המיוחד.

1.1.2.  

 ייצוב ושמירת דפנות החפירה 01.3.02

 

הקבלן אחראי באופן בלעדי לנושא הבטיחות של עבודות החפירה וכן עבודות עפר אחרות. על הקבלן  א.
מנת למנוע מפולות וזאת בתאום עם דרישות יועץ הקרקע -החפירות עללוודא שיפוע מתאים של 

 והמפקח. שמירת דפנות החפירה הקיימת כלול במחיר ההצעה הכללית.

 

על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה גם במקרה של גשמים  ב.
רת. כך שאומנם יובטח המשך עבודה בצורה שתאפשר ניקוז טבעי של השטח ו/או כל ניקוז בדרך אח

 רצוף ואי שקיעה של ציוד הנדסי בתוך הבוץ בעונת החורף.

 

כל האמור לעיל מתייחס לחפירה שהקבלן יבצע בעצמו. לא תשולם כל תוספת על כך ועל הקבלן לקחת  ג.
 זאת בחשבון במחירי היחידה שלו.



 

 

 

 מפרט לביצוע עוגנים )זמניים + קבועים(  01.3.03

 כללי .ה

מסמך זה מהווה מפרט מיוחד וכתב כמויות לצרכי תכנון וביצוע של מערכת עיגון זמנית. בהמשך  .1
 .26ובכפיפות למסמך זה יש לעיין בדרישות המופיעות במפרט הבינמשרדי פרק 

קדיחה והתקנת העוגנים תעשה על ידי בעלי מקצוע מנוסים, ובשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות  .2
 המפרט להלן. 

לן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בתקנות כדי שסביבת העבודה תהיה בטוחה ונקיה על הקב .3
 ממפגעים. תכנית הבטיחות של הקבלן תוצג לפיקוח.

 כל העבודה תבוצע בפיקוח צמוד. בהעדר פיקוח בשטח לא תבוצע כל עבודה. .4

בהם הוא מציע על הקבלן להגיש לאישור הפיקוח פרוט מלא של החומרים, האביזרים והאמצעים ש .5
להשתמש בביצוע  עוגני הקרקע, וזאת בצרוף מסמכים מתאימים המעידים על טיב החומרים 

 ותכונותיהם.

הפיקוח יהיה הפוסק הבלעדי בנושא טיב העוגן והתאמתו לדרישות המפרט ופסיקתו אינה ניתנת  .6
המפרט, לא  לערעור. כל התיקונים, התוספות וכו' הנדרשים ע"י הפקוח להתאמת העוגן לדרישות

 יהוו עילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.

תנאי הכרחי לאישור  עוגן הוא קבלת עומס התכנון הנדרש.  בנוסף על העוגן לענות לכל דרישות  .7
 התכניות והמפרט.

מודגש בזאת כי הדרישות במפרט להלן הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להציע עוגן במפרט  .8
 ו מדרישות מפרט זה.שונה ובלבד שנתוניו לא יפחת

 מערכת עיגון זמנית  תקיים את ייעודה המלא המתוכנן )קיים( לתקופת תכנון של שלוש שנים לפחות. .9

 תאור העבודה .ו

 העבודה כוללת ביצוע עוגני דריכה זמניים וקבועים  הקדוחים בסלע. .1

 מיקום וסימון מדויק של העוגנים יקבע באתר ע"י הפיקוח עפ"י התכניות. .2

 

 באתר תנאי הסלע  .ז

האיזור נמצא באזור מעבר בין סלע קרטוני תצורת מנוחה הנחוץ לאורך דרך חברות ממזרח לסלע גירי 
 במשתייך לתצורת כענה המחצבה ככל שמתקדמים מערבה.

או חללים. חללים כנ"ל עשויים להגיע לקוטר של עד מספר \תתכן המצאות תופעות המסה כגון: מערות ו
 בקרקע חרסיתית החודרת לתוך סדקים וחללים בסלע לעומק של מספר מטרים.מטרים. לעתים הם מלאים 

מסת הסלע באתר מאופיינת בסדקים בצפיפות משתנה. חלק מהסדקים סגורים וחלקם פתוחים ומכילים 
 מילוי חרסיתי. סדקים כנ"ל מהווים לעיתים צנורות הזנה שלאורכם נוצרים חללים.

 

 

 תאור העוגן .ח

 עומס שרות בעוגן .1

 י השרות בעוגנים יהיו כמפורט בתכניות. עומס .1.1



ביחס לעומס  1.75 -מקדם הבטחון הדרוש לדריכה ולמאפייני חוזק הזיון הדרוך לא יפחת מ .1.2
השרות. שטח חתך הפלדה בעוגן יבטיח שבעת דריכת הניסיון העומס בפלדה לא יעלה על 

 מהחוזק הגבולי של פלדת העוגן.  70%

 

 גיאומטריה .2

 אופקי. 2.5÷3.0 -אנכי ל 1של  העוגן יקדח בשיפוע  .2.1

 מ'. 2.5  -המרחק בין איזורי העיגון בקרקע של שני עוגנים סמוכים לא יפחת מ .2.2

 מעלות +  מהציר המתוכנן. 3סטית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  .2.3

במקרה של עוגן ממוט  2.5סטית מוטות הזיון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על  .2.4

 במקרה של עוגן כבלים. 5.0 -פלדה ו

מטר לפחות אורך עיגון. בכל מקרה  6מטר מתוכם  12 -האורך הכללי של עוגן לא יפחת מ .2.5
 אורך העיגון לא יעלה על האורך החופשי. 

 מדידת אורך העוגן תעשה מפני קיר הכלונסאות. .2.6

 לפחות.  4קוטר הקידוח לעוגנים יהיה " .2.7

 

לדה ואחרים שניתן לבצע אותם או מוט פלדה או ישנם עוגנים שחייבים להיות ממוט פ סוג עוגן .3
 לטיפולך[ –]יואב  ראה תשובתי  למעלה-כבלים לבחירת הקבלן

הקבלן רשאי להציע עוגן ממוט פלדה בודד או עוגן כבלים ובתנאי שכמות הזיון בחתך העוגן  .3.1
 משטח חתך הדייס. 20%לא תעלה על  

 -מ"מ ו 32או שווה ערך בקוטרים  DYWIDAGמוטות עיגון יהיו מוטות דריכה מתוצרת  .3.2
 85/105מ"מ, בעלי תבריג גס המעורגל עליהם לכל אורכם ובעלי חוזק אופייני של  36

מ"מ. חיבור קטעי  36ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר  110/125 -מ"מ ו 32ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר 
ם, מוטות ליצירת אורך העיגון הדרוש ייעשה על ידי מופות המותאמות לעומסים הנדרשי

כך שחוזקם לא יפחת מחוזק הקריעה של המוטות.  הפלדה בעוגנים תענה  לדרישות ת"י 
3/466. 

", יחידה אורכית אחת ללא חיבורים. כח העבודה לכבל 0.6" או 0.5כבלי עיגון יהיו בקוטר  .3.3
. כמו כן תבדק התאמת התכונות  BS 8081 - 1989בודד לא יפחת מהדרישות בתקן הבריטי 

 של המפרט הכללי.   13023 לדרישות בסעיף

המבטיחים שמירה על  Spacers)העוגנים יופרדו ממגע עם הקדח ע"י שומרי מרחק ) .3.4
מרכזיות העוגן בתוך הקדח וכיסוי מלא של הדייס בין הכבלים עצמם ובינם לדופן הקידוח. 

 מ"מ.  5 -המרווח בין כבלים סמוכים לא יפחת מ

הקבלן ימציא תעודות מקוריות של יצרן מוטות או כבלי הפלדה המפרטות את התכונות  .3.5
 ההנדסיות. 

 

 הגנה מפני קורוזיה  .4

שיטת ההגנה מפני קורוזיה תוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המהנדס. ההגנה תבטיח בקטע  .4.1
 הריתום לקרקע כיסוי מלא של מוט או כבלי הפלדה ע"י דייס הצמנט. 

ת הגנה פיסית כפולה  לאורך כל חלקי העוגן.  ראש העוגן יצופה בכיסוי בעוגן קבוע נדרש .4.2
המבטיח הגנה מלאה מפני קורוזיה. הכיסוי יבוצע רק לאחר השלמת כל בדיקות העומס 

 בעוגן וקבלת אישור לתקינותו המלאה. 

 .  8081BS - 1989שיטת ההגנה המוצעת תענה לדרישות התקן הבריטי  .4.3

 



 שיטת הקדיחה .ט

על הקבלן להציע שיטת קדיחה שתבטיח יציבות הקדח ותמנע הווצרות מפולות בזמן הקדיחה.  .1
 שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן.

הקבלן יביא בחשבון שעשויה להדרש קדיחה תוך שמוש בצנורות מגן או ספירלה חלולה  וכל ציוד  .2
 אחר.

 ח.שיטת הקדיחה המוצעת ע"י הקבלן תובא לאישור הפיקו .3

באם שיטת הקדיחה תגרום נזקים יהיה הפיקוח רשאי להפסיק את הקדיחה, להורות על שינויים  .4
 ואף לדרוש להחליפה.

 במקרה של מפולת או חלל בתוך הקדח תדרש סתימתו באמצעות דייס וקדיחתו מחדש.  .5

 הקדיחה תבוצע  ברווח שבין כלונסאות סמוכים. .6

 קדיחת העוגן ויציקתו תעשה באותו יום. .7

 על הקבלן לוודא העדר תשתיות בתחום הסלע המיועד לקדיחה ועיגון.  .8

על הקבלן לקבל אישור המהנדס לשיטת הקדיחה המוצעת. בכל מקרה האחריות לשיטת הקדיחה  .9
 ולנזקים העלולים להגרם מוטלת על הקבלן. 

קי לא ינתן תשלום נפרד עבור שלבי קדיחה, או קידוחים חוזרים הנדרשים לצורך קבלת קדח נ .10
 להכנסת העוגן.

 

 

 תערובת הדייס והזרקתה .י

במפרט הכללי. הדייס לא יכיל חומרים  13.04תכונות הדייס הצמנטי יענו לכל הדרישות בסעיף  .1
ותכולת הכלורידים לא תעלה  4%העלולים לגרום לקורזיה בפלדה. תכולת הסולפטים לא תעלה על 

 מגפ"ס.  30 -ת מיום לא יפח 28צירית לאחר -. חוזק הלחיצה החד 0.1%על 

על הקבלן לאשר התאמת התערובת לדרישות המפרט ע"י בדיקות מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י  .2
 המהנדס. עלות הבדיקות תהיה על הקבלן.

במידת הצורך ובאישור מראש של הפיקוח יותר שימוש בחומר מאיץ התקשות בתנאי שנוסה מראש  .3
 ונבדק ע"י מעבדה מאושרת.

 

 שיטת ההזרקה .יא

הזרקת העוגן תעשה בשני שלבים  לפחות באופן שיבטיח ניקוז מלא של כיסי אויר, חדירת הדייס  .1
 לסדקים ומילוי כל המרווח שבין הקדח לכבלים ללא השארת חללים באיזור העיגון. 

 אטמוספירות. 10 -לחץ ההזרקה לא יפחת מ .2

 קשר בין הדייס לקיר. מ' לפחות מציר קיר הדיפון כדי למנוע 1.5יציקת הדייס תופסק במרחק  .3

יש להביא בחשבון שבמקרה של חללים תדרש כמות דייס העולה על הכמות התיאורטית המחושבת.  .4
 פעמים הכמות התיאורטית לעוגן.  3תוספת תשלום תשולם רק עבור הכמות העודפת מעל 

 22 -ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר שחוזק הדייס הגיע ל 10הדריכה הראשונה תבוצע  .5
 מגפ"ס לפחות .

 פלטת דריכה וקורת עוגנים .יב

הקבלן יתקין קורת עוגנים יציבה הנשענת כנגד קיר הכלונסאות. תכנון הקורה יעשה על ידי מהנדס  .1
רשוי מטעם קבלן העיגונים, בכפוף לדרישות התכנית הקונסטרוקטיבית של התימוך ובהתאם 

 . 1215 -ו 466לדרישות ת"י 



טת דריכה מפלדה ניצבת לציר העוגן ונדרכת כנגד קורת פלדה. הסטייה דריכת העוגן תעשה כנגד פל .2

 .  5המותרת של הפלטה מהניצב לא תעלה על 

 ס"מ. 3 -ס"מ. עובי הפלטה לא יפחת מ X 20 20 -מידות פלטת הדריכה לא יפחתו מ .3

ות. לפני הדריכה, יש להשלים יציקה שתבטיח מגע רציף ומלא בין גב קורת העוגנים לקיר הכלונסא .4
ס"מ מעל למידות  5היציקה תשמש גם להתאמת הכוון של קורת העוגנים .  מידות היציקה  יחרגו  

 ס"מ. 10 -רוחב הקורה. עובי היציקה לא יפחת מ

 או תבוצע יציקה משלימה מבטון מזויין.\במידת הצורך, פני הסלע יסותתו ו .5

 ני ההתקנה.הקבלן יציע פרט העונה לדרישות לעיל, שיובא לאישור הפיקוח לפ .6

 

 דריכה ובקרת עוגנים .יג

 22 -ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר שחוזק הדייס הגיע ל 10בדיקת העוגנים תחל  .1
 מגפ"ס לפחות. 

לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבלן לאישור המהנדס את תכנית מערכת הדריכה ומהלכה, לפני תחילת  .2
הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול המגבה ההידראולי ושעוני הלחץ שיבוצעו במעבדה 

 מאושרת.  במהלך הדריכה ימדדו פרמטרים כגון: כח, התארכות העוגן וכו'.

מהעוגנים )לפי הגדול מבין השניים( ישמשו כעוגני ניסוי וידרכו  10%או  שלושה עוגנים –עוגני ניסוי  .3
' בתוספת דרגת דריכה עד לעומס 6וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה בשלבים כמפורט בסעיף ט.

 של:

  מעומס השרות. 150%  –עוגנים זמניים 

  מעומס השרות. 200%  –עוגנים קבועים 

הניסוי תהיה מספיקה כך שעומס הדריכה בניסוי לא יעלה על יש להקפיד שכמות הזיון בחתך עוגני  
 . לעיל(.3מהחוזק הגבולי של פלדת העוגן כדי למנוע נזק לפלדה ) ראה גם סעיף ד' 70%

'  להלן 6כל יתר העוגנים ידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה עפ"י השלבים כמפורט בסעיף ט. .4
 עד לעומס של:

  ס השרות.מעומ 125%  –עוגנים זמניים 

  מעומס השרות. 150%  –עוגנים קבועים 

מעומס השרות המתוכנן  110% -לאחר השלמת הבקרה, ישוחרר העוגן וידרך שוב בשלב אחד עד ל .5
 .100% -וינעל ב

הדריכה תבוצע לפי השלבים בטבלה להלן. מחזור הדריכה הראשון יערך בשלבים,  -שלבי הדריכה  .6
והתזוזה בסוף כל שלב וללא המתנה בין שלב לשלב. הדריכה במחזור  תוך הקפדה על רישום הכח

השני והשלישי תעשה תוך המתנה בהתאם לפרק הזמן הנדרש בטבלה. עבור עומס הבדיקה 
 דקות(. 15המקסימלי של כל עוגן  יש לערוך רישום עומס ותזוזה בתחילת ובסוף זמן ההמתנה )

 

 

 ששלבי   דריכה .1.1.2.1

 עוגן קבוע .1.1.2.4  .1.1.2.3 עוגן זמני .1.1.2.2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )עבור העומס המקסימלי(.  3%ירידת העומס המותרת במהלך מחזורי הדריכה לא תעלה על  .7

 הנוסחה הבאה:האורך החופשי של העוגן יחושב כפונקציה של הדפורמציה האלסטית המדודה לפי  .8

T

CEA
L




=

**
 לטיפולך[ –]יואב 

 כאשר:

L -  אורך חופשי מחושב 

A -    חתך הזיון בעוגן 

E -  )מודול אלסטיות של הפלדה )על פי תעודת היצרן 

C -  )הפרש דפורמציה מדודה בראש העוגן )התחלתית לעומת מכסימלית 

T -  )הפרש עומס )מכסימלי פחות עומס התחלתי 

 110%האורך החופשי המתוכנן ולא יעלה על  90% -האורך החופשי המחושב בכל עוגן לא יפחת מ
 מהאורך הרתום 50%מהאורך החופשי המתוכנן + 

התאמה בין ההתארכות האלסטית המחושבת להתארכות המדודה תחשב כחוסר התאמה של העוגן -אי
ת או ביצוע עוגן נוסף עפ"י שיקול דעתו לדרישות התכנון והעוגן יפסל. במקרה כזה תדרש הזרקה חוזר

 של המהנדס.

הדריכה תבוצע באמצעות ציוד המאפשר דריכת בשלבים של כל הכבלים בו זמנית  -ציוד הדריכה  .9
 בצורה אחידה. ציוד הבקרה של הקבלן יאפשר מדידה ברמת הדיוק הנדרשת.

, מלווה בתיעוד מתאים ציוד המדידה כולל השעונים ומדי הלחץ יהיו מכויילים במעבדה מוסמכת
 שיאושר ע"י המפקח. הדריכה לא תערך מאוחר מחודשיים ממועד הכיול. 

המתוכנן. נעילת העוגן  לאחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור הפיקוח ינעל כל עוגן בעומס השרות .10
 תבוצע באמצעים המאפשרים בקרה של העוגן לאורך הזמן ובמידת הצורך שחרור ודריכה חוזרת.

 –]יואב  מקבל-שני יתבצע אך ורק לאחר אישור המתכנן להתארכויות ותהליך הדריכההדיוס ה
 לטיפולך[

מחזור דריכה 
 ראשון

)% מעומס 
 השרות(

מחזור דריכה שני 
 ושלישי

מחזור דריכה  
 ראשון

)% מעומס 
 השרות(

מחזור דריכה שני 
 ושלישי

 %
מעומס 
 השרות

זמן 
המתנה 
 )דקות(

 
 %

מעומס 
 השרות

זמן 
המתנה 
 )דקות(

10 10 1  10 10 1 

50 50 1  50 50 1 

100 100 1  100 100 1 

125 125 15  125 125 1 

100 100 1  150 150 15 

50 50 1  125 125 1 

10 10 1  100 100 1 

    50 50 1 

    10 10 1 



מהלך הדריכה כמפורט בסעיפים לעיל ירשם בטופס מתאים המתאר את כל שלבי העמיסה, זמנים,  .11
תזוזות וכיו"ב. כמו כן תוצג הדריכה באופן גרפי. על הקבלן לקבל אישור המהנדס לשיטת הרישום 

 על ידו.המוצעת 

ימים. אחוז ירידת  7דקות, ולאחר  15( אחרי 100%בנוסף, כל העוגנים יבדקו ליציבות עומס השרות ) .12
בהתאמה. בתום כל בדיקה ינעלו העוגנים חזרה לעומס  5% -,  ו2%העומס המותרת לא יעלה על 

לפי  השירות המתוכנן. במקרה ויתברר כי אחוז הירידה גדול יותר יהיה צורך בהוספת עוגנים
 הנחיות הפיקוח והמתכנן.

 

 הכנת תכנית פרטי עבודה ואחריות הקבלן .יד

 כל הדרישות במפרט לעיל הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להחמיר מהן . .1

על הקבלן להציע פרט עוגן המתאים לקבלת עומס השרות הדרוש. הפרטים המוצעים על ידי הקבלן  .2
יום לפחות לפני הזמנת החומרים כדי לאפשר בדיקה  14ושיטת הקדיחה והדריכה תוצג למהנדס 

 ואישור המהנדס לפרטים. 

  האחריות להתאמת העוגן המוצע לדרישות עומס השרות המתוכנן מוטלת על הקבלן. .3

הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של הפיקוח באתר. כמו כן יאפשר  .4
הקבלן ביצוע פקוח על מרכיבי העיגון המיוצרים בבית המלאכה, הכל תוך התראה מראש לפיקוח 

 על העבודות המתוכננות.

ן העוגן הכל על פי אי עמידה באחד, או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילה או תיקו .5
 שיקול דעתו הבלעדי של הפיקוח.

הקבלן אחראי לעבודה תוך שמירה על כללי הבטיחות באתר בהתאם לדרישות משרד העבודה  .6
והחוק. במידת הצורך ינקטו אמצעי הגנה שיבטיחו את בטיחות הפועלים וכל אדם שימצא באתר 

 ובסמוך אליו.

 

 מדידה ותשלום .טו

הכח הדרוש בעוגן ובתנאי שהקבלן עמד בכל דרישות הדריכה  התשלום יאושר רק לאחר קבלת .1
 והוכיח התאמת העוגן למפרט.

התשלום ליחידת עוגן יהווה תמורה עבור כל החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגנים, את הפעלתו  .2
של הציוד הנדרש לקדוח, דריכה, הזרקה וכל העבודות האחרות הנדרשות עד לקבלת עוגן שלם 

 יכה כנדרש.מעוגן בכח  הדר

 התשלום עבור עוגן הניסיון יהיה במחיר יחידה של עוגן רגיל. .3

לא ינתן כל תשלום נוסף עבור עבודות הכנה, קידוחים חוזרים, יציקות ביניים, שינויים והגדלות  .4
 במפרט הטכני של העוגן לדוגמה הגדלת אורך וכיו"ב הנדרשים לצורך קבלת עוגן תקין.

 ביצוע עוגני ניסוי ו/או עוגנים שנכשלו לפי המתואר לעיל .לא תשולם כל תוספת בגין  .5

 

 קורות פלדה לקשירת עוגנים 01.3.05

 לאחר קידוח ודיוס העוגנים ידרשו קשירות ע"י קורות פלדה. .א

 מידות הקורה יתוכננו ע"י הקבלן ויועברו לאישור המתכננים.  .ב

 מ'. 1.0 -עלול לגדול עד כבתכנון הקורה יש להביא בחשבון אפשרות שהמרחק בין העוגנים  .ג

 לאחר ביצוע עוגני הניסוי ייתכן ויידרשו שינויים בכוחות המותרים על העוגנים. .ד

 שינויים כנ"ל יגרמו לשינוי בחתך הקורה. .ה

 לא תאושר שום תוספת למחיר היחידה עקב שינויים שדרשו בחתך הקורה )או באורך העוגנים(. .ו



 קטע של קורה יינתנו לפחות שני עוגנים.  הקורה תהיה מחושבת כקורה המשכית, לכן בכל .ז

 מ'. 1.0המרחק מעוגן עד קצה קורה לא יעלה על  .ח

 יש לתכנן חיבור המשכי )ע"י ריתוך( בין קטעי קורה. .ט

 שיטת החיבור תוגש לאישור המתכנן. .י

 .30 -הקורה תהיה מחוברת לתושבת בטון יצוק בתבניות, הבטון יהיה ב .יא

 

 

 ותאורהמפרט לעבודות חשמל  - 08פרק 

 כללי:  08.00

 המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות תאורה חשמל והכנות תקשורת במתחם חכמי/דובדבני ירושלים

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

 ותקנותיו העדכניות,והתקנים הישראלים  1954חוק החשמל תשי"ד  א. 

 העדכניים. 

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.  ב. 

 המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון.  ג. 

 המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות. עדיפות בין המסמכים הנ"ל לפי  ד. 

יידע סדר הופעתם לעיל. בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ל
 מייד את המפקח ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו. 

 

 : תאור העבודה 08.01

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  א. 

 בצוע מתקן תאורת חוץ ע"י עמודי תאורה (1) 

 יסודות בטון לעמודי תאורה הנ"ל  (2)

 כבלי חשמל תת קרקעיים בצנרת פלסטית לעמודי התאורה.  (3)  

 מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים.  (4)

 חיבור למרכזיית תאורה ותיקון לפי הנחיות מח מאור (5)

 פירוק מערכת תאורה קיימת (6)

 פילרים לחשמל  (7)

 צנרת ראשית והארקות לחדר טרפו וכל הנדרש (8)

 חפירות והנחת צנרת תשתית לחברת בזק לפי חוק הבזק (9)

 רשימת כמויות ו/או אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ב ב. 

 בתכניות. על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות. 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים, למסור לקבלן לבצוע  ג. 

 רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 (:AS MADEתכניות עדות ) ד. 



 במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו  .1

 לעומת התכנון המקורי.

 עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי  .2

 שבוצע )תכניות עדות(.

 .AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. 3הקבלן ימסור למזמין  

 הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י  .4

 ).............( בתאריך......."

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. .5

 נקי מליקויים התשלום לבודק ע"ח הקבלןמחיר העבודה כוללת העברת דוח בודק חשמל 

 

 

 

 ם י נ ק ת מ ר ה ו א ת  08.02

  

 על הקבלן לעבוד בזהירות מירבית שלא לפגוע ולא לגרום נזקים כלשהם . 3 

  למתקנים קיימים או למתקנים שבהקמה. כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן

  ויפוצה על ידילאנשים ו/או לרכוש יהיו באחריותו הבלעדית והכל יתוקן  

 .הקבלן ועל חשבונו 

 

 


