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 תיאור הפרויקט

ובמסגרתו קו הכחול, שלוחת עבור הרכבת הקלה, מלחה דפו להקמת  לביצוע עבודות מקדימותפרויקט זה הינו 

 המבנים הבאים במסגרת הסדרת נחל רפאים: יבוצעו

 הארכת מעבירי מים קיימים. .1.1

 מעבר זמני לשביל אופניים המורכב מחוליות טרומיות .1.2

 הסדרת הנחל .קירות תומכים מסוגים שונים, זמניים וקבועים שחלקם מהווים מבנה ל .1.3

 גשר אופניים מעל נחל רפאים. .1.4

 

 מפרט מיוחד זה בא להשלים, ולהוסיף על האמור בפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי לעבודות סלילה

וגישור )נת"י( ו/או המפרט הכללי הבינמשרדי בהתאם למצוין בתחילת כל פרק במסמך זה להלן או לשנותם, 

 .הענייןלפי 

 

 יים של המבנים ותנאי האתרתיאור מאפיינים עיקר 

 מעברים תת קרקעיים ומעברי מים .1

המבנה  מבוצע כמבנה תת קרקעי בתחום חפירה פתוחה מדופנה בחלקה. כל רכיבי  .1.1

 המבנה מבטון מזויין יצוק באתר ו/או אלמנטים טרומיים מבטון מזויין.

ביצוע המבנה על רכיביו השונים יהיה בהתאם לתנאי האתר ולמגבלותיו. שימוש  .1.2

בדרכי גישה לאתר וכן ארגון האתר וביצוע הפעילויות השונות יהיו בתיאום מלא 

ובכפיפות להוראות עיריית ירושלים והמשטרה, זאת לרבות שעות פעילות, דרכי 

 גישה, הוראות בטיחות לכלל הפעילויות לרבות פעולת מנופים באתר וכיו"ב. 

היו ברמת גמר בטון חשוף כל פני הבטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים י .1.3

 חזותי ו/או חיפוי אבן לפי הנחיות האדריכל / מתכנן נוף.

 הפיסי.ועובי הכיסוי מעל תקרת המבנה בהתאם לתכנון נופי  .1.4

 קירות תומכים .2

במסגרת הפרויקט כלולים קירות תומכים מסוגים שונים מבוצעים בהתאם לשלבי  .2.1

 הביצוע הכוללים של הפרויקט:

 ין.קירות רגל מבטון מזו .2.1.1

 קירות המהווים חלק ממבנה הסדרת הנחל )תעלת בטון( .2.1.2

כל פני הבטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים יהיו ברמת גמר בטון חשוף  .2.2

 חזותי ו/או חיפוי אבן לפי הנחיות האדריכל / מתכנן נוף.

 גשר אופניים  .3

כחלק מתכולת העבודה נדרש הקבלן לבצע  גשר אופניים החוצה מעל תוואי נחל  .3.1

רפאים, הגשר בעל מפתח אחד, כל רכיבי הגשר מבטון מזויין יצוק באתר. ביסוס 

 הגשר כלונסאות.

 ביסוס ותנאי קרקע .4

ממצאי סקר הקרקע המפורטים בדו"ח הקרקע המצורף למסמך זה מוצגים בתור  .4.1

מידע כללי ואין למזמין ןכל אחריות להתאמת ו/או נכונות ו/או שלמות הנתונים או 

 קרקע שיתגלו תוך כדי העבודה. שינויים במבנה ה



 
4 

 

מודגש במפורש כי כל הפרטים והתיאורים של תנאי הקרקע אשר ינתנו ע"י המזמין  .4.2

נמסרים לקבלן כאינפורמציה בלבד וכי כל המסקנות לגבי תנאי הקרקע, יציבותה 

 והתנהגותה בעומקים השונים תהיה מוטלת על הקבלן לבדו. 

קידוחים הנדרשים לצורך השלמת המידע הקבלן רשאי להשלים את כל הבדיקות וה .4.3

הנדרש לו )כולל שכבות קרקע, מי תהום וכיו"ב( לביצוע המבנים השונים. כל 

העבודות הנדרשות לצורך השלמת המידע כנ"ל יהיו על חשבון הקבלן שלא יהיה 

 זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לנקוב בחוזה ובמסמכי החוזה.

 סוגי העבודות .5

 ש הקבלן לבצע בין היתר את העבודות הבאות:במסגרת פרויקט זה יידר

 עבודות הכנה, הכנת דרכי גישה, משטחי עבודה וכיוב'. .5.1

עבודות לביצוע דיפונים זמניים לחפירות כלשהן, עשויים כלונסאות ו/או פרופילים  .5.2

 ו/או לוחות עץ או שיגומים מוחדרים, או כיו"ב. 

 עבודות בטון מזוין יצוק באתר, לכל רכיבי המבנים. .5.3

 בודות בטון טרום למעבר תת"ק.ע .5.4

 עבודות התקנת מערכות איטום רכיבי מבנה. .5.5

 עבודות קידוח ויציקת כלונסאות .5.6

 עבודות מסגרות חרש. .5.7

עבודות לבצוע מתקן הארקת יסוד תקני למבנה, הכנות לתשתיות בקרה, תקשורת  .5.8

 ומאור.

וכן כל עבודה שתידרש באחד ממסמכי המכרז/החוזה, ו/או ע"י מנהל הפרויקט  .5.9

 בהקשר עם פרויקט זה. 
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  עבודות עפר - 01פרק  

 עבודות עפר למבנים 01.1

 כללי 01.1.1

עבודות העפר הכלולות בפרק זה להלן כוללות את עבודות העפר למבנים )חפירה ו/או מילוי(  .1

תת  51הנדרשות לצורך ביצוע מבני הדרך השונים, עבודות אלו תבוצענה עפ"י הנחיות פרק 

 פר במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. עבודות ע 02פרק 

בכל מקום שיש סתירה ו/או אי התאמה במפרט מיוחד זה בין האמור במפרט הכללי לעבודות  .2

יקבעו ההוראות בתת פרק   51לבין שאר תתי הפרקים של פרק  51.02סלילה וגישור פרק 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור . 51.02

, פיתוח נוף וכן עבודות חפירה לאיתור וגישוש מערכות תת"ק, עבודות עפר בתחום כבישים .3

להלן  51כלולות בעבודות העפר לכבישים, הסדרת הנחל, ו/או פיתוח נופי כמפורט בפרק 

 ונמדדות לתשלום עפ"י האמור שם.

 

 דיפון זמני  01.1.2

נים מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה ע"י יסודות של מב .1

כלשהם, ו/או ע"י כביש פעיל ועפ"י קביעת מנהל הפרויקט יש בכך כדי להקטין את בטיחות 

(, יבצע הקבלן את החפירה ו/או החציבה הענייןהמבנה הנ"ל ו/או את בטיחות כלי הרכב, )לפי 

בעב' ידיים, תוך כדי ביצוע דיפון זמני מסוג שיאושר ע"י מנהל הפרויקט מראש ושאינו חלק 

 להלן. 23קירות כלונסאות דיפון קבועים ו/או זמניים הכלולים במסגרת פרק מעבודות 

דיפון זמני זה יכלול כלונסאות, פרופילים לתמיכה, לוחות פלדה ועץ, עוגנים מסוגים שונים,  .2

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

 הפרויקט מראש.

דיפון זמני זה שאינו חלק מעבודות האלמנטים המבניים המפורטים בתכניות  ביצועו  תכנון .3

מוש בו(, יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד. לא תשולם י, )בתום השופירוקו

תוספת תשלום עבור הדרישה לביצוע עבודות החפירה בסמיכות לדיפונים זמניים בעבודת 

 ידיים.

לדיפון זמני זה אינו גורע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לדיפון זה,  אישור מנהל הפרויקט .4

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

 זה.

 

 סילוק עודפי חומר חפור/חצוב, וסילוק פסולת  01.1.3

יה תמיד למרחק סילוק עודפי חומר חפור/חצוב וכן סילוק חומר מפורק ופסולת כלשהי, יה .1

כלשהו מהאתר אל מקום שפיכה שיאושר ע"י הרשויות המוסמכות. הנ"ל אמור גם לגבי 

חומרים ופסולת שנחצבו או פורקו ממבנים קיימים, כבישים, מדרכות, צנרות ושוחות 

 וכיו"ב. 

 החובה לתאם ולקבל אישור הרשות המוסמכת לשפיכת החומר הנ"ל מוטלת על הקבלן. .2

לבצע ערום זמני של עודפי חומר חפור ופסולת, ועליו לסלקם מהאתר באופן  הקבלן אינו רשאי .3

 מיידי.
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 עבודות חפירה ו/או חציבה למבנים 01.2

 כללי  01.2.1

שות לצורך ביצוע מבנה התחמ"ש על רכיביו רבסעיף זה נכללות כל עבודות החפירה הנד .1

 השונים המבוצעים במסגרת מכרז זה.

אמר "חפירה", תהיה הכוונה לחפירה  ו/או חציבה בכל סוגי בכל מקום במכרז/הסכם זה שנ .2

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

 חפירה בחומר מצע מהודק. 

כל עבודות החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע והסלע הקיימים, בכל שלבי הביצוע,  .3

, פנאומטיים, או בעבודת ידיים, או בשילוב השיטות הנ"ל, וכל זאת תבוצענה בכלים מכאניים

 בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט מראש.

כל עבודות החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע והסלע הקיימים, בכל שלבי הביצוע,  .4

תבוצענה בכלים המתאימים לתנאי העבודה באתר כולל שימוש בכלים מכאניים כבדים, 

קומפרסורים(, פטישים פנאומטיים מתנייעים, וכו', וללא שימוש בחומרי נפץ פטישי אויר )

משולב בכלים המותאמים לעבודה בשטחים מוגבלים, לרבות כלים מכאניים, פנאומטיים, 

או בעבודת ידיים, או בשילוב השיטות הנ"ל, וכל זאת בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט מראש 

 קבלן. בהתאם לרשימת ציוד מפורטת שיגיש ה

 חפירה כללית למבנים 01.2.2

עבודות החפירה הכללית למבנים תבוצענה מפני קרקע טבעית ועד תחתית החלפת הקרקע  .1

לפי הנחיות המפורטות להלן והוראות מנהל הפרויקט, לרבות הגדרת תחום עבודות החפירה 

 למבנים, גבולות תחתית חפירה, שיפוע מינימלי לעבודות חפירה וכיו"ב. 

 מודיפייד א.א.ש.הו.  98%-החפירה תהודק לתחתית  .2

הקבלן מחוייב לבצע את העבודות תוך כדי נקיטת כל האמצעיים הדרושים להבטחת  .3

 הסמוכים לו. והאזוריםהבטיחות בתחום אתר העבודה 

העבודות תבוצענה בליווי ובפיקוח של יועץ הקרקע והגאולוג, הנחיות נוספות לאופן ביצוע  .4

 בהתאם לתנאי הקרקע / סלע בפועל.העבודות ינתנו לקבלן 

 עבודות מילוי למבנים 01.3

 כללי  01.3.1

כל עבודות המילוי למבנים המבוצעים במסגרת מכרז זה תבוצענה עפ"י ההנחיות המפורטות  .1

, 51.02.04.06, 51.02.04.05, 51.02.04.04להלן ועפ"י ההוראות המתאימות בסעיפים 

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  51בפרק  51.02.05.07ו  51.02.05.06, 51.02.05.05

 ובתרשימים הנלווים לסעיפים אלו, לרבות הגדרת  שיפוע מינימלי לעבודות מילוי וכיו"ב. 

הגדרת תחום עבודות המילוי למבנים וגבולות עבודות המילוי הנמדדות לתשלום כעבודות  .2

ם לפרטים המנחים בתכנית חתכים להלן( בהתא 51למבנים או עבודות מילוי לכבישים )פרק 

 טיפוסיים לעבודות עפר.

 

 

 

 מילוי להחלפת קרקע 01.3.2
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המילוי להחלפת קרקע יבוצע בהתאם לפרטים הטיפוסיים המנחים המפורטים בתכניות   

עבור כל אחד מסוגי המבנים ובכפיפות להוראות יועץ הקרקע בהתאם לתנאי הקרקע באתר 

 בפועל.

חומר המילוי יבוצע המילוי מחומר א' לפי המפרט הכללי  צויןהם לא בכל מקרה במקומות ב  

 98%ס"מ לדרגת הידוק של  20. המילוי יהודק בשכבות של 51.02עבודות סלילה וגישור פרק 

 מודיפייד א.א.ש.הו. 

 מילוי למבנים 01.3.3

ל המילוי למבנים יבוצע בהתאם לפרטים הטיפוסיים המנחים המפורטים בתכניות עבור כ  

 אחד מסוגי המבנים ובכפיפות להוראות יועץ הקרקע בהתאם לתנאי הקרקע באתר בפועל.

חומר המילוי יבוצע המילוי מחומר א' לפי המפרט הכללי  צויןבכל מקרה במקומות בהם לא   

 98%ס"מ לדרגת הידוק של  20. המילוי יהודק בשכבות של 51.02עבודות סלילה וגישור פרק 

  מודיפייד א.א.ש.הו.

   CLSM (Controlled Low Strength Material)מילוי ב  01.3.4

בכל המקומות בהם יידרש לכך הקבלן עפ"י הנאמר בתכניות ו/או הוראות מנהל הפרויקט  .1

מגפ"ס ויכולת  5בעל חוזק בלחיצה של   CLSMיבוצע מילוי חלופי למילוי מובא באמצעות 

 לקבלת חוזק ראשוני מהיר.

בת ניסוי לצורך בדיקת הנתונים הדרושים טרם ביצוע המילוי החוזר.  על הקבלן להכין תערו .2

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

 העבודה תבוצע בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט  ויועץ הקרקע. .3

 עבודות עפר -אופני מדידה ותכולת מחיר   01.4

 ה/חציבה מדידה ותשלום לעבודות חפיר 01.4.1

 כללי .1

תכולת מחירי עבודות החפירה/החציבה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט  .1.1

הכללי אך בניגוד לאמור שם יכלול המחיר סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו 

 ידי הרשויות.  -מהאתר אל אתר שפיכת פסולת המאושר על

יפות ההגבלות מודגש במפורש כי התמורה בעבור ביצוע עבודות החפירה בכפ .1.2

המפורטות לעיל בנוגע לציוד המאושר לשימוש לצורך ביצוע עבודות החפירה וכן 

הנחיות ביצוע מיוחדות כלול במחירי היחידה לביצוע העבודות והקבלן לא יהיה 

זכאי לפיצוי זמן ו/או כסף עבור ביצוע העבודות תחת מגבלות אלו. מחירי היחידה 

 וג הקרקע או הסלע.יהיו אחידים ולא יהיו תלויים בס

מחיר היחידה כולל את המלאכות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה  .1.3

ודיפון,  תמוךכולל כל האמור לעיל לרבות ביצוע עבודות החפירה בעבודות ידיים, 

 הידוק כנדרש וכיו"ב. 

היוזמה, הטרחה והתשלומים הכרוכים בהזמנת המפקח מטעם הרשות השונות  .1.4

יצוע, וכן דמי הפיקוח, יהיו מענינו הבלעדי של הקבלן ועל חשבונו כנדרש לצורך הב

 הבלעדי. 
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 חפירה כללית למבנים .2

החפירה תימדד לתשלום תהיה לפי  נפח )מ"ק( בסעיף מדידה אחד ללא הבחנה בין  .2.1

חפירה / חציבה בשלבים שונים ו/או עבור אלמנטי מבנה שונים לרבות מבנים תת 

 ים במידות כלשהן. קרקעיים ו/או חפירה בנפח

הנפח הנמדד לתשלום יהיה ממפלס מפני קרקע טבעית ו/או מפני חפירה כללית  .2.2

באתר ועד תחתית חפירה בהתאם לגבולות החפירה / חציבה המפורטים לעיל ועפ"י 

 הוראות מנהל הפרויקט.

מודגש במפורש כי עבודות חפירה ליצירת משטחי עבודה לקידוח ויציקת כלונסאות,  .2.3

ת לתשלום בנפרד וכלולות בנפח הנמדד לתשלום של עבודות החפירה לא נמדדו

 הכללית למבנים.

 הידוק תחתית המחפורת  .3

 תימדדנהעבודות להכנת השתית )תחתית החפירה(, לרבות הידוק תחתית המחפורת  .3.1

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

הנחיות מנהל הפרויקט, ללא אבחנה בין סוגי המבנים בין  לפי הוראות התכניות ו/או

 שטחים במידות שונות, שטחים אופקיים ו/או משופעים ובשלבי ביצוע שונים. 

מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הנדרשים לביצוע עבודות הכנת  .3.2

השתית עפ"י ההוראות המפורטות לעיל, הפרטים המנחים בתכניות ו/או הוראות 

ועץ הקרקע. מודגש כי מחיר היחידה כולל גם עבודות כדוגמת החדרת אבן גסה י

)בקלש( לצורך ייצוב שתית בוצית בכל המקומות בהם יורה על כך מנה"פ ולא ישולם 

 בעבור הנ"ל בנפרד.

 מדידה ותשלום לעבודות מילוי 01.4.2

 כללי .1

לן ולפי האמור תכולת מחירי עבודות המילוי  וכן שיטות המדידה יהיו כמפורט לה .1.1

במפרט הכללי. מחיר היחידה לעבודות המילוי יהווה תמורה מלאה למלאכות 

 והחומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.

מודגש במפורש כי עבודות מילוי ליצירת משטחי עבודה לקידוח ויציקת כלונסאות,  .1.2

חפירה לא נמדדות לתשלום בנפרד וכלולות בנפח הנמדד לתשלום של עבודות ה

 הכללית למבנים.

 מילוי להחלפת קרקע  .2

עבודות מילוי להחלפת קרקע ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק(, ללא אבחנה בין עבודות  .2.1

 מילוי בנפח כלשהו ו/או בתחום רצפות במפלס כלשהו.

 לתשלום בנפרד לפי שטח )מ"ר(. תימדד HDPEעטיפת שכבות מילוי ביריעות  .2.2

 מילוי למבנים  .3

למבנים ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק(, ללא אבחנה בין עבודות מילוי עבודות מילוי  .3.1

בנפח כלשהו ו/או בתחום מבנים מסוגים שונים ו/או עבודות מילוי המבוצעות 

 בשלבים שונים.

  CLSMמילוי   .4

 נמדד לתשלום לפי נפח )מ"ק(.  CLSMמילוי בחומר  .4.1
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ביצוע העבודה  מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים לצורך .4.2

 בשלמותה לפי מפרטי היצרן. 

נפח המילוי הנמדד לתשלום כולל רק את התחומים לגביהם ניתנה הוראה מפורשת  .4.3

 בכתב של מנהל הפרויקט לביצוע העבודה.
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 עבודות בטון מזויין יצוק באתר   -  02פרק 

 

 כללי -עבודות בטון מזויין יצוק באתר    02.1

יצוק באתר נכללים כל סעיפי העבודה הנדרשים לביצוע חלקי  במסגרת עבודות בטון מזוין .1

 מבנה כלשהם עשויים בטון מזוין יצוק באתר.

כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות של פרק  .2

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(. באין התאמה ספציפית לנושא כלשהוא  02

 ה, תבוצע העבודה בכפוף למפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(. במפרט ז

 28על סמך חוזק הבטון בגיל  118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  .3

 יום.

 סוג הבטון ורמת החשיפה לאלמנטי המבנה השונים היצוקים באתר כמפורט בתכניות. .4

מים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה תכנון כל התבניות והפיגו .5

 לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים  .6

 ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל.

יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צוין כך  היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה .7

 במפורש בתכניות.

מ"מ ויסולקו מי הצמנט  7כל תפרי עבודה )הפסקות יציקה( יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  .8

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

 להמשך הביצוע.

 ו/או התפשטות יבוצע מילוי באמצעות פוליסטירן מוקצף. בכל תפרי ההפרדה בין יציקות .9

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת  2X2כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה  .10

קטימה כלל. במקרה ומידת הקיטום המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע 

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –קיטום 

 המבנה השונים עשויים בטון מזוין יצוק באתר יהיה כמפורט בתכניות. עובי הכיסוי לחלקי  .11

 בטון חשוף חזותי  ותבניות   02.2

סוג התבניות )מעטה הטפסות( ליציקת האלמנטים השונים יהיה בהתאם להנחיות  .1

 המתוארות להלן ולפי הוראות מנהל הפרויקט.

ים באתר יהיו ברמת גמר בטון כל פני הבטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים  היצוק .2

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

 של האלמנטים השונים בהתאמה, תוך אבחנה בין סוגי התגמירים:

גמר בטון חשוף, לרבות אלמנטי בטון הבאים במגע עם הקרקע עליהם מיושמת  .2.1

 מערכת איטום.

 חזותי בתבניות לוחות אנכיים ו/או לבידים ו/או תבניות פלדה.גמר בטון חשוף  .2.2

התקנת מעטה הטפסות ואופן הביצוע יהיו בהתאם להוראות המפרט הכללי פרק משנה  .3

 ועפ"י האמור להלן: 02.01.08

בכל השטחים שבמצב הסופי מקבלים איטום, יהיו התבניות עשויות לבידים ופני  .3.1

 החיבור של הלבידים. בקוויות הבטון יהיו חלקים ללא "זקן" ונזיל
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במקרים בהם יידרש עיבוד פני בטון חשוף  בלוחות אנכיים יש להשתמש בלוחות  .3.2

חדשים מהוקצעים בשלושה צדדים. הפיאה הבלתי מוקצעת  תופנה כלפי הבטון 

 הנוצק.

 במקרים בהם נדרש בתכניות, תהיינה התבניות מתועשות. .3.3

יקות השונות בהתאם לכל הדרישות שבסעיף על הקבלן לתכנן את התבניות המשמשות ליצ .4

 זה. התבניות תהיינה יציבות וחזקות ומתאימות לקבלת לחצי הבטון ביציקות השונות. 

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף חזותי, לרבות מריחת  .5

 התבניות בשמן תבניות מאושר.

חזותי תעשה לפי הנחיות המפרט הכללי. לא קשירת תבניות באלמנטים בעלי גמר בטון חשוף  .6

פני שטח -יותר שימוש בחוטי קשירה )גם לא בחוטים מגולבנים(. אביזרי הקשירה יחולקו על

האלמנט הנוצק במרחקים שווים ובאופן מודולארי. תכנון התבניות שנעשה ע"י מהנדס 

 לוקתם בתבניות. מומחה לכך, מטעם הקבלן, יכלול גם את תכנון אביזרי הקשירה פרישתם וח

 אשפרה   02.3

אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הכללי פרק  .1

 ובכפיפות להנחיות המפורטות להלן. 02.01.07משנה 

 white curingאשפרה של פני שטח אופקיים תהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוג  .2

sheets שר יונחו ויפרשו על כל המשטחים הגלויים לעין. הבטון המהודקות למסגרות עץ, א

יורטב כנדרש, ותימנע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על מניעת "סדיקה 

דקות לאחר גמר עבודה  20 -פלסטית" בפלטת המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק נוסף כ

 פני הבטון במשטח העליון.

 של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה. צדיותלא יאושר פירוק דפנות  .3

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור במפרט הכללי לא יאושר  שימוש  בחומר אשפרה )חומר אוטם(  .4

 כלשהו.  Curing Compoundנוזלי 

 הבטון ותכן תערובת בטון   02.4

זק , מותר לשימוש בטון בחו466ות"י  118, ת"י 26מותר לשימוש בטון העומד בדרישות ת"י  .1

 הבא:

 )בטון "רזה"( לשימושים לא קונסטרוקטיביים בלבד. 20-ב .1.1

 )סוג בטון מינימאלי לאלמנט בטון מזויין לא דרוך(. 40-ב .1.2

 אין להשתמש בבטון קל. .1.3

במפרט הכללי לעבודות סלילה  02.01.03תכן תערובת הבטון יהיה עפ"י הנחיות פרק משנה  .2

רכיב  –המבנה מבטון מזוין יצוק באתר וגישור עבור תנאי סביבה ודרגת חשיפה לכלל רכיבי

 .1חלק  466ת"י  3.2עפ"י טבלה  4מסוג 

 להלן. 23הנחיות לתערובת בטון לאלמנטי ביסוס עמוק ראה פרק  .3

בכל המקומות בהם יידרש הקבלן לתכנן תערובת בטון תבוצע העבודה ע"י יועץ מיוחד מטעם  .4

מפעל המספק בטון(. התערובת הקבלן, שהוא מהנדס רשום וטכנולוג בטונים, )ולא ע"י ה

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

שיטת היציקה, קצב היציקה, כווני היציקה, עבוד הבטון הנוצק, האשפרה וכיו"ב. התכנון 

קות. יום לפני תחילת היצי 60הנ"ל וכן תכנית היציקה יוגשו לאישור מנהל הפרויקט לפחות 

 היועץ הנ"ל טעון קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש.
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 הקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטונים, אפילו אם התכנון אושר ע"י מנהל הפרויקט. .5

 בטון רזה   02.5

 למטרת הבאות: -20בפרויקט זה ייעשה שימוש ביציקות בטון רזה מבטון ב .1

הודקת(, מתחת לאלמנטי מבנה פילוס ויישור של פני תשתית קיימת )סלע או קרקע מ .2

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

ס"מ. פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה.  5אך לא פחות מעובי של 

 בהתאם לצורך. -היציקה תהיה אפקית, משופעת או אנכית 

ן מרבצי סלע, כאלטרנטיבה לקרקע מוחלפת, ומתוך מטרה מילוי של שקעים בקרקע ובי .3

ליצור תשתית לביסוס העשוייה רצף של סלע ובטון רזה. במידת הצורך תבוצע יציקה זו עם 

 תבניות צד.

 פלדת זיון לבטונים   02.6

 4466לפי ת"י  500wפלדת הזיון לבטונים )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים רתיכים פ  .1

שר שימוש במוטות פלדה מצולעים בקוטר ובאורך כלשהוא. רשתות מרותכות , מאו3חלק 

 . 4חלק  4466יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י 

 לכיפוף זיון. 5חלק  4466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  .2

ככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב ממנהל הפרויקט. אם  .3

)דלות  ASWE 7018ישור כזה, יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות  סימון יינתן א

(, ובכפיפות להנחיות מנהל הפרויקט. לאחר 1)חלק  466מימן( והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י 

 בצוע הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(.

יצוע בדיקות הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ב .4

 מתיחה לריתוך מדגמי, הכל בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. 

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק של  .5

הזיון מבחינת מפלס ומיקום אופקי. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי 

 ס"מ. 5המינימלי 

סלים"( יהיו עשויים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( מכופפים תמיכות לזיון עליון )"ספ .6

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

ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה -החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע על

 ישר ויציב.

 גשר אופניים  02.7

 נציבי קצה –ה תחתון מבנ 02.7.1

, הנציבים 40-כל חלקי נציבי הקצה של הגשר עשויים בטון מזוין יצוק באתר, סוג הבטון ב .1

מבוצעים בהתאם לחתכים הטיפוסיים המפורטים בתכניות וכוללים את חלקי המבנה 

 המפורטים להלן: 

. קיר החזית ניצב ע"ג קורת ראש כלונסאות. הקיר בעובי ובגובה כמתואר בתכניות -

 חיבור מיסעת הגשר לקיר חיבור מונוליטי. 

קירות כנפיים קונסוליים לקיר החזית. עיבוד ראש קירות כנפיים כולל את תואם  -

 לפרט טיפוסי בתחום מיסעת הגשר.

 קירות תומכים מבוצעים בהמשך לקירות הכנפיים. -
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טבלת גישה באורך ובעובי )קבוע ו/או משתנה( כמתואר בתכניות לכל רוחב הגשר  -

צוקה ע"ג מצע בטון רזה, מנותקת לחלוטין מקירות הכנפיים כדי שתתאפשר י

שקיעה שלה עם שקיעת הסוללה. ההפרדה נעשית ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף. 

המפלסים והשיפועים של טבלת גישה )פלטות משופעות כולל שיפוע אורכי ו/או 

ד פני השטח שיפוע רוחבי טמונות בקרקע( יהיו עפ"י המתואר בתכניות. עיבו

 להלן. 05העליונים בהתאם לנדרש לצורך יישום מערכת האיטום כמפורט בפרק 

שלבי היציקה לרבות הפסקות היציקה של כל חלקי נציבי הקצה ועיבוד פרטי הפסקות  .2

היציקה יבוצעו לפי המתואר בפרטים הטיפוסיים בתכניות ו/או לפי הוראות מנהל הפרויקט. 

קה שאינו מתוארות בתכניות ו/או אושרו מראש בכתב ע"י לא יאושר ביצוע הפסקות יצי

 מנהל הפרויקט.

 היציקה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה.  .3

על פני כל חלקי הבטון של רכיבי המבנה הבאים במגע עם הקרקע במצב הסופי תיושם מערכת  .4

 להלן .  05איטום עפ"י המסומן בתכניות ולפי הנחיות פרק 

ל שטחי הבטון הגלויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי ו/או חיפוי אבן כ .5

 טבעית ו/או מלאכותית בהתאם להנחיות בתכניות והוראות מנהל הפרויקט. 

לפני ביצוע יציקת חלקי המבנה השונים יש לוודא התקנת כל אביזרי העיגון הנדרשים לרבות  .6

 רכיבי מעקה הגשר.

 ת גשר אופנייםמיסע 02.7.2

, מבוצעת עפ"י החתכים 40-מיסעת הגשר היא מיסעת בטון מזויין יצוק באתר, סוג הבטון ב .7

 המתוארים בתכניות.

 מיסעת הגשר מחוברת מונוליטית לנציבי הקצה. .8

 עיבוד פני השטח הגלויים לעין במצב הסופי גמר בטון חשוף חזותי, היציקה בתבניות פלדה. .9

ך שפות מיסעות תבוצענה לפי הפרטים הטיפוסיים המופיעים יציקת הגבהות הבטון לאור .10

בתכניות. בדופן היציקה יש לעגן את הפלטות המשמשות לחיבור מעקות הפלדה של הגשר 

הכל כמתואר בתוכניות. באחריות הקבלן לוודא כי מיקום פחי העיגון המותקנים יהיה תואם 

 למידות של מעקה הפלדה.

 

 זיזיים קירות –קירות תומכים   02.8

קירות תומכים מבטון מזויין מבוצעים לפי החתכים הטיפוסיים המתוארים בתכניות,  .1

הקירות מסוג קירות כובד מבטון מזויין )קירות זיזיים( בגבהים משתנים ובתוואי אופקי ישר 

 ו/או עקום בחתכים קבועים ו/או משתנים וכיו"ב.

 .118לפי ת"י  40-כל חלקי המבנה מבטון ב .2

 ות עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות והמפורט להלן:ביצוע הקיר .3

יציקת יסודות הקיר תהיה ע"ג וכנגד מצע בטון רזה בהתאם לפרטי התכניות. עובי  .3.1

היסוד, מידות שן תחתונה, מפלסי פני בטון, עיבוד פני הבטון והפסקות יציקה לפי 

יסוד המתואר בתכניות. יציקת שן תחתונה של היסודות תתבצע יחד עם יציקת ה

ללא הפסקת יציקה. מודגש בזאת כי לא תאושר יציקת שן תחתונה כנגד דפנות 

 חפירה.
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יציקת הקירות תהיה עפ"י המתואר בתכניות לרבות שלבי העבודה, סדר היציקה  .3.2

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

התכניות לרבות התקנת מוטות קטעי הקירות בתחום התפר יהיה עפ"י פרטי 

 מייתדים, סתימה אלסטומרית מילוי התפר וכיו"ב. 

כל שטח פני הקירות הגלוי לעין במצבם הסופי יהיה בגמר בטון חשוף חזותי חלק  .3.3

ו/או חיפוי אבן בהתאם לפרטים ולחתכים הטיפוסיים המתוארים בתכניות 

 אדריכלות. 

 להלן. 14עבודות חיפוי אבן יבוצעו לפי הנחיות פרק  .3.4

על פני כל חלקי הבטון של הקורה הבאים במגע עם הקרקע במצב הסופי תיושם  .3.5

 להלן .  05מערכת איטום עפ"י המסומן בתכניות ולפי הנחיות פרק 

 02.10התקנת יריעות מנקזות ו/או נקזים לפי המסומן בתכניות  וכאמור בסעיף  .3.6

 להלן. 

 מעבירי מים  02.9

ולל אלמנטי רצפה, קירות, תקרה, טבלאות גישה ומתקני כ” BOXמעבירי מים בחתך ארגז " .1

כניסה ו/או יציאה יבוצעו עפ"י פרטי התכניות לרבות ביצוע המבנים בשלבים ועפ"י המפורט 

 להלן.

 .4דרגת חשיפה  118לפי ת"י  40-כל חלקי המבנה מבטון ב .2

 . יציקת כל חלקי המבנה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה .3

כל השטחים  הגלויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי יצוק בתבניות  .4

 בהתאם למתואר בתכניות.

יציקת רצפות בתחום מעביר המים ומתקני הכניסה והיציאה תהיה  ע"ג מצע בטון רזה  .5

 בהתאם לפרטי התכניות. עובי הרצפות, מפלסי פני בטון, עיבוד פני הבטון והפסקות יציקה

 לפי המתואר בתכניות.

יציקת קירות ותקרת גוף המעביר תבוצע בשלב אחד עם הפסקת יציקה של שעה בין יציקת  .6

 הקירות והתקרה.

 עיבוד תפרי התפשטות לאורך המבנים על פי הפרטים הטיפוסיים בתכניות. .7

התקנת מערכת איטום ע"ג פני אלמנטי המבנה הבאים במגע עם הקרקע )לרבות טבלות גישה(  .8

 להלן. 05פורט בפרק כמ

 להלן.  02.10התקנת יריעות מנקזות ו/או נקזים לפי המסומן בתכניות  וכאמור בסעיף  .9

  מערכות ניקוז לאלמנטי מבנה 02.10

מערכת ניקוז לקירות רכיבי מבנה שונים לרבות יריעות ניקוז ו/או נקזים מקומיים תבוצע  .1

 עפ"י הפרטים הטיפוסיים וכמפורט להלן:

הכוללת יריעות מנקזות וצינור ניקוז שרשורי. היריעות המנקזות  מערכת ניקוז .1.1

תותקנה על גבי דופן המבנה הפונה לצד מילוי הקרקע )גב קירות( וזאת לאחר יישום 

מערכת האיטום על גבי חלקי מבנה אלו )ללא מערכת ההגנה(. צינור שרשורי רציף, 

טכני, יותקן במפלס מ"מ מותקן עם פילטר חצץ עטוף בבד גאו 100בקוטר לפחות 

תחתית היריעות, מוצא הצינור לפי המתואר בתכניות. העבודה תבוצע בהתאם 

 למפרטי היצרן ולפי המתואר בתכניות ו/או עפ"י הוראות מנה"פ. 
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הנקזים מותקנים בקירות בטון יצוקים באתר ו/או   4בקוטר " PVCנקזים מצינור  .1.2

התכניות. בצד  הקרקע של כל נקז  בין כלונסאות דיפון במרחקים ומפלסים לפי פרטי

ליטר חצץ נקי עטוף יריעת בד גאוטכני שמשקלו  30יותקן פילטר חצץ המורכב מ 

 גרם/מ"ר.  400

 עבודות בטון מזויין יצוק באתר –מדידה ותשלום   02.11

 כללי 02.11.1

 כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, אלא אם כן צוין במפורש .1

 אחרת במפרט מיוחד זה. 

אופני מדידה ותשלום ופירוט תכולת המחירים של הסעיפים השונים המפורטים בכתב  .2

הכמויות יהיו עפ"י הוראות מסמך זה כמפורט להלן ועפ"י ההנחיות המתאימות בפרקי משנה 

 בהתאמה במפרט הכללי לעבודות סלילה 21ו   02.2, 02.1בפרקים  21.11, 02.02.05, 02.01.15

 וגישור )נת"י(. 

מדד לתשלום לכלל נפח עבודות ית 30-תוספת תשלום עבור תערובת בטון השונה מבטון ב .3

 הבטון )מ"ק( ללא אבחנה בין רכיבים מסוגים שונים.

בניגוד לאמור במפרט הכללי, תימדד יציקת מרצפים מסוג ועובי כלשהו גם כן לפי נפח )ולא  .4

 לפי שטח(.

 רי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.מחיר קיטומי פינה כלול במחי .5

 מחיר רולקות  כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. .6

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול במחירי  .7

 הבטון ולא נמדד בנפרד.

 + יריעות פוליאתילן + פוליסטירן מוקצף XPMעבוד ובצוע הפסקות יציקה הכוללות רשת  .8

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

נפח בליטות באלמנטי בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט הרלבנטי. הבטון  .9

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

 במידותיהן.

ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול במחירי היחידה של עבודות  מחיר פיגומים, תבניות .10

הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד. הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט עבור 

תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות, ביצועם, התקנתם, אחזקתם השוטפת, פירוקם 

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

 הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד.

תכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות ניסיון לא יימדד לתשלום בנפרד  .11

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

ה לחלקי מבנה שונים מבטון מזוין יצוק באתר לא יימדד לתשלום בנפרד ביצוע אשפר .12

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

 בטון חשוף חזותי  ותבניות  02.11.2

קבלת בטון חשוף חזותי נמדדת לפי שטח )מ"ר(. מחיר היחידה זהה למשטחים אנכיים,  .1

מים ומעוגלים ללא אבחנה בין סוג התבניות לרבות פלדה, לוחות אופקיים משופעים עקו

 אנכיים או אופקיים, לבידים מצופים פורמאיקה ו/או טגו וכיו"ב. 
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מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי  בעניין בטון חשוף  .2

 חזותי לרבות שימוש בצמנט ללא אפר פחם.

 בטון רזה  02.11.3

ימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( תוך אבחנה בין בטון רזה לפילוס שתית לבין בטון י בטון רזה .1

רזה למילוי חללים אך ללא הבחנה בין יציקות אופקיות ו/או משופעת,  בין יציקות בשטחים 

 גדולים ו/או קטנים וללא ציון והבחנה בעובי שכבת מצע הבטון הרזה.

 המשטח העליון. מחיר בטון רזה כולל תמיד את ההחלקה של פני .2

 פלדת זיון לבטונים  02.11.4

 מדד לתשלום לפי משקל )טון(. יפלדת זיון לבטונים יצוקים באתר ת .1

המדידה לתשלום ללא אבחנה בין שלבי ביצוע ו/או חלקי מבנה שונים לרבות טבלת המיסעה  .2

 מדד לתשלום בנפרד. ילמעט פלדת זיון של כלונסאות ביסוס אשר ת

שהו וכן תמיכות לזיון )"כסאות" ו/או "ספסלים"(  עשויים מוטות זיון שומרי מרחק מסוג כל .3

מכופפים כלולים תמיד במחיר היחידה ולא נמדדים בנפרד. ריתוכי זיון, אם נדרשים 

בתכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י מנהל הפרויקט אינם נמדדים לתשלום ומחירם, כולל מחיר 

 ה. בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחיד

לא תשולם כל תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך ובקוטר  .4

 כלשהם.  

 מישקי התפשטות ותפרי הפרדה  02.11.5

מישקי התפשטות ותפרי הפרדה בין חלקי אלמנטי מבנה כלשהם ימדדו לתשלום לפי אורך  .1

אלמנטים בעובי  ם שונים ו/אוי)מ"א( של המישק ללא אבחנה בין מישקים במבנים מסוג

 כלשהו. 

מחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לביצוע מישק מושלם לרבות עבוד הפסקת היציקה, מילוי  .2

התפרים בפוליסטרין מוקצף, מוטות מייתדים, וכיו"ב. סתימה אלסטומרית מותקנת בצד 

 מדד לתשלום בנפרד לפי אורך הסתימה.יצידי התפר ת 2אחד ו/או ב

 אלמנטי מבנה  02.11.6

ל הבטונים היצוקים באתר ימדדו לפי נפח )מ"ק( תוך כדי אבחנה בין חלקי מבנה השונים כ .1

עפ"י המצוין בכתב הכמויות אולם ללא אבחנה בין חלקי מבנה במידות כלשהן ו/או בעוביים 

 שונים.

תוספת למחירי הבטון לקבלת בטון חשוף חזותי תימדד בנפרד לפי שטח )מ"ר( יחד עם כל  .2

 וף החזותי של  פרויקט זה ללא הבחנה בין סוגי התבניות.שטחי הבטון החש

 להלן. 14עבודות חיפוי אבן ימדדו לתשלום בפרק  .3

 להלן. 19מכלולי ברגי עיגון למעקות פלדה של גשר האופניים נמדדים כמתואר בפרק  .4

 מערכות ניקוז לאלמנטי מבנה  02.11.7

ך אבחנה בין מערכות הניקוז מדד לתשלום תוימערכת ניקוז לקירות רכיבי מבנה שונים ת .1

 השונות המפורטות לעיל ולפי הסעיפים בכתב הכמויות. 

מחיר היחידה לסעיפי העבודות השונות כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים לצורך  .2

 ביצוע העבודה בשלמותה לפי מפרטי היצרן והמתואר בתכניות.

 מדדנה לתשלום לפי שטח )מ"ר(.ייריעות מנקזות ת .3
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יקוז שרשורי יימדד לתשלום לפי אורך )מ"א(, מחיר היחידה כולל את כל החומרים צינור נ .4

הבד  ,והמלאכות הכרוכים בביצוע לפי הנחיות היצרן והמתואר בתכניות לרבות צינור הניקוז

 ופילטר החצץ וכיו"ב, ולרבות התקנת מוצא הניקוז כנדרש. הגאוטכני

 ימדדו לתשלום בנפרד לפי יחידות.מותקנים בקירות   4בקוטר " PVCנקזים מצינור  .5
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 עבודות בטון טרום – 03פרק 

 כללי -עבודות בטון טרום    03.1

במסגרת עבודות בטון טרום נכללים כל סעיפי העבודה הנדרשים לביצוע רכיבי מבנה מבטון  .1

 טרום מיוצר במפעל.

יות של פרק כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכנ .2

קרקעיים" במפרט הכללי -בטון טרומיים למעברים תחתיים/תת-"רכיבי  21.05משנה 

לעבודות סלילה וגישור )נת"י(. באין התאמה ספציפית לנושא כלשהוא במפרט זה, תבוצע 

 במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(.  03העבודה בכפוף לפרק 

של המפרט הכללי ייצור האלמנטים הטרומיים יהיה במפעל  21.05בניגוד לאמור בפרק משנה  .3

רשום ומאושר כחוק ומאושר ע"י מכון התקנים לבטון מובא בתנאי בקרה טובים כנדרש 

. המפעל טעון אישור מנהל הפרויקט. מפעל שלא יאושר ע"י מנהל הפרויקט יפסל 118בת"י 

שר אינה משחררת את הקבלן לייצור האלמנטים הטרומיים. הזמנת האלמנטים במפעל מאו

 מאחריותו המלאה לטיב המוצר.

 מודגש במפורש כי לא יאושר ייצור אלמנטים המפעל שדה. .4

להלן  02כל ההנחיות והוראות הביצוע לעבודות בטון מזויין יצוק באתר המפורטות בפרק  .5

תהיינה רלוונטיות גם לעבודות בטון מזויין לאלמנטים טרומיים יצוקים במפעיל לרבות 

 חומרים )בטון ופלדת זיון(, תערובות וכיו"ב.

 

 מעבר תת קרקעי לרוכבי אופניים  03.2

 כללי  03.2.1

 האלמנטים הטרומיים יהיו במידות המפורטות בתכניות המנחות המהוות חלק ממכרז זה. .1

  1חלק  466ת"י  3.2כמוגדר בטבלה  4, דרגת חשיפה 118לפי ת"י  40-סוג הבטון לפחות  ב .2

 לעיל. 02.4ועפ"י האמור בסעיף  ,118ות"י  

 לעיל. 02.6פלדת הזיון עפ"י הוראות סעיף  .3

 להלן. 05עבודות איטום לאלמנטי המעבר התת"ק יהיו עפ"י הוראות פרק  .4

 תכנון מפורט   03.2.2

על הקבלן בשיתוף עם המפעל המייצר להכין תכניות ייצור והרכבה מפורטות של אלמנטים  .1

רבות תכנון פרטי ההרמה של האלמנטים הטרומיים ( לShop Drawingsהטרומיים )

מהטיפוסים השונים. התכנון ייעשה ע"י מהנדס מורשה. התכנון יוגש לאישור מנהל 

הפרויקט. הקבלן יתקן את תכנון עפ"י הערותיו ורק לאחר אישורו הסופי  יוכל הקבלן לבצע.  

כל שלבי התכנון והביצוע אישורו של מנה"פ לנ"ל אינו גורע מאחראיות הבלעדית של הקבלן ל

 של האלמנטים הטרומיים לרבות הרמת ושינוע האלמנטים במפעל ובאתר.

כל השטחים הגלויים לעין במצב הסופי יהיו חלקים וברמת גמר בטון חשוף חזותי בעלי גוון  .2

 אחיד וללא כתמי צבע שמן וכיו"ב. 

מ"מ. התבנית  15/15ת התבניות לאלמנטים תהיינה עשויות פלדה. כל הפינות תהיינה קטומו .3

תהיה חזקה ויציבה ללא עיוותים כלשהם מבחינת קו אופקי ואנכי ומבחינת משטחיות 

 הפאות.
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 ייצור,  הובלה והרכבה   03.2.3

המפרט  21.05כל עבודות הייצור, ההובלה וההרכבה יבוצעו בכפיפות להוראת בפרק משנה  .1

 הכללי.

יכין הקבלן. הקבלן יקבע את מיקום ווי ייצור האלמנטים יהיה עפ"י תכניות הייצור ש .2

 ההרמה. 

האלמנטים הטרומיים יורמו באמצעות ווי / אביזרי הרמה שיעוגנו ברכיבי האלמנט. פרטי  .3

אביזרים אלה יעובדו ויתוכננו על ידי הקבלן ועל חשבונו. תכנון זה טעון אישור מנה"פ מראש. 

לאביזרי ההרמה, עיגונם לבטון  אין אישורו של הנ"ל פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית

ולכל תהליך ההובלה וההרכבה. אביזרי ההרמה יעוגנו בדיוק נמרץ ויהיו בעלי תסבולת 

מספקת לקריעה ולשליפה על ידי כוח אנכי ו/או אופקי הנובע מפעולות הרמת האלמנטים 

ע"י  הטרומיים )כולל עומסים דינאמיים(, הובלתם והנחתם כולל מקדמי בטחון כפי שיידרשו

 המתכנן.

ידרש ילאחר השלמת עבודות ההרכבה לא יורשה הקבלן לחתוך את אביזרי ההרמה אלא  .4

 להגן עליהם באמצעות גריז. 

הובלה והרמת האלמנטים תהיה באחריותו של הקבלן, כל נזק שיגרם לאלמנט עקב אחסנה  .5

ימוש או הובלה לא נאותה, יתוקן על ידי הקבלן, וזאת אך ורק במידה ומנה"פ יאשר ש

באלמנטים שניזוקו. על אף האמור לעיל, רשאי מנה"פ להורות על פסילה מוחלטת של 

 האלמנט שניזוק ולדרוש החלפתו באלמנט אחר. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים, כדי להשיג את הצבת האלמנטים הטרומיים  .6

 עפ"י פרטי התוכניות. המדויקבמקומם 

ס"מ או חול לח מיוצב בצמנט  5בטון רזה בעובי של כ  הנחת האלמנטים באתר תבוצע על מצע .7

ס"מ המיועד ליצירת מגע מלא בין יסוד הקיר לקרקע. בכדי לאפשר פילוס מדויק  10בעובי 

אשר מפלסם ומיקומם יקבעו ע"י מודד  10/15/15קוביות בטון בגודל  4של האלמנט יותקנו 

יונח על המצע בעודו לח באופן מוסמך שיהיה גם נוכח במשך כל תהליך ההרכבה. האלמנט 

כאשר גובה מצע הבטון או החול יהיה גבוה מעט מעל מפלס קוביות הפילוס כך שיתקבל מגע 

מלא ומפלס מדויק לאחר הנחת האלמנט יש לוודא מגע מלא ורציף ובמקרה הצורך ידרש 

 הקבלן לבצע הזרקת דייס לשלמת המרווח. 

יפות של קו חזית קירות )קו פנימי( ורציפות הרכבת האלמנטים תבוצענה תוך הקפדה על רצ .8

מ"מ, כל זאת בהתאם לתכנית ההצבה  5מישור פני רצפת האלמנטים בסטייה מקסימלית של 

והמפלסים המהווה חלק מהתכניות המנחות של מבנה זה ועפ"י תכניות ההרכבה המפורטות 

 של הקבלן. 

 ומן.במשקים שבין אלמנט לאלמנט יותקן רצועת ספוג רוויה בביט .9
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 עבודות בטון טרום –מדידה ותשלום   03.3

אלמנטים טרומיים של מעבר תת"ק לרוכבי אופניים ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא  .1

 אבחנה בין אלמנטים מטיפוסים שונים ו/או במידות שונות.

מחיר היחידה לאלמנטים טרומיים של מעבר תת"ק כולל את כל החומרים והמלאכות  .2

תכנון מפורט של האלמנטים, הייצור, האחסון הזמני, השינוע במפעל, ההובלה הדרושים ל

 וההתקנה כנדרש בתכניות המנחות.

פלדת הזיון של המותקנת באלמנטים הטרומיים כלולה במחירי היחידה ולא תמדד לתשלום  .3

 בנפרד.

הובלה והרכבה של האלמנטים הטרומיים כולל את כל המלאכות והחומרים הכרוכים  .4

ת האלמנטים הטרומיים מהמפעל אל אתר העבודה, הרכבת האלמנטים, וכל עבודה בהובל

ו/או חומרים אחרים הנדרשים לצורך התקנת האלמנט הטרומי במקומו עפ"י הנדרש 

 בתכניות.

עיבוד גמר בטון חשוף חזותי של פני האלמנט הגלויים לעיין במצב הסופי כלול במחירי  .5

 היחידה ולא ישולם בעבורו בנפרד.

מדד לתשלום בנפרד יחד עם יצע בטון רזה המבוצע כשתית לאלמנטי המעבר התת קרקעי ימ .6

לעיל. במידה ויבחר הקבלן להתקין את האלמנטים  2ת בפרק וכל עבודות הבטון הרזה הכלול

ס"מ ושימוש בקוביות בטון לצורך פילוס  10הטרומיים על גבי חול לח מיוצב בצמנט בעובי 

זכאי לפיצוי כלשהו )פיצוי כספי או פיצוי בלוח הזמנים( עבור האלמנטים, הוא לא יהיה 

 החומרים והמלאכות הנדרשים לביצוע באופן זה.
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 עבודות איטום – 05פרק 

 כללי 05.1

מערכות האיטום המפורטת להלן מתייחסות למערכות איטום למבנים השונים והן תיושמנה על כל 

 בנים השונים. שטחי הפנים של אלמנטי בטון בהתאם לסוגי המ

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

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

ן והתייחסות בסוג המבנה, בדרישות הקיים של המערכת, בשלבי הביצוע וכו'. הקבלן יכין ויגיש לעיו

מנה"פ מפרט לנושא איטום עבור מכלול כל אחת ממערכות האיטום של כל המבנים בפרויקט, לרבות 

כל פרטי האיטום והמפגשים הנדרשים עם המעקות, התפרים, החפיות, הנקזים, איי תנועה, 

 מדרכות, שוחות וכו', ויפעל בהתאם למפרט שיאושר על ידי מנה"פ.

יבוצעו ע"י קבלן איטום מומחה, אשר הוסמך ממכון התקנים לבצע  כל עבודות האטום באתר זה

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

גודל של עבודה זו. ראש הצוות של הראשי של הקבלן יהיה בעל תעודה של "אוטם מורשה" ממכון 

עבודות באתר. קבלן האיטום וראש הצוות יאושרו מראש התקנים. ראש הצוות יימצא כל משך ה

 ע"י מנה"פ.

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

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

 של מנהל הפרויקט.פריימר לפני קבלת אישור בכתב 

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

לבדוק את שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות ההכנה הנדרשות לאיטום. היה 

לא תבוצע  והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי המקצוע,

 העבודה המתוכננת, עד להשלמת כל ההכנות.

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

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

 וההתחברות המושלמת. הקבלן יציג התכנון מראש.

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

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

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

 הנ"ל.

 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע 05.2

יטום המפורטת להלן תיושם על כל שטחי הפנים של אלמנטי בטון הבאים במגע עם קרקע  מערכת הא

להלן,  וכן ע"ג שטחים לגביהם  05.4במצבם הסופי למעט אלמנטי מבנים תת"ק המפורטים בסעיף 

 יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע את מערכת האיטום המפורטת להלן.

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

ביצוע רולקות, ניקוי פני הבטון בעזרת התזת חול או אמצעי דומה  עד שפני הבטון יהיו בצבע אפור 
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בהיר אחיד. אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום לרבות פריימר לפני קבלת אישור 

 בכתב של מנהל הפרויקט.

 הייה מערכת ביטומנית והיא תבוצע עפ"י השלבים הבאים:מערכת האיטום ת

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

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

 חצץ ותיקוני בטונים.

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

 ג"ר/מ"ר. 250

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

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם. -

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

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

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

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

 הנ"ל.            

 ביצוע מערכת איטום חלופית ע"ב צמנטי.  מודגש בזאת כי לא תאושר ל

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי  05.3

בכל המישקים בין חלקי מבנה מבטון ברכיבי מבנה שונים כגון, יסודות, קירות, תקרות, מרצפים 

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

 מ"מ וסתימה עליונה עשייה חומר אלסטומרי המיועד לאיטום תפרים: 20-30מוקצף בעובי 

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

 .הפרויקטידי מנהל -מראש על

חד רכיבי המיועד לאיטום תפרים,  פוליאוריטניבתפרים בין אלמנטי מבנה חומר אלסטומרי  -

 ר בהתאם לגוון הבטון של האלמנטים ובכפיפות לאישור מראש של מנהל הפרויקט.גוון החומ

חתך הסתימה, מבוצעת במישורים ובעקמומיות שונים ואופן הביצוע לרבות יישום פריימר, התקנת 

 פרופיל גיבוי תקני מפוליאתילן מוקצף ועגול בהתאם להוראות היצרן.

הבטון בשפות התפר, ניקוי התפר, פרופיל הגיבוי העבודה לסתימת מישקים תכלול את הכנת שטחי 

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

 יריעות חיזוק, הכל עפ"י הפרטים הטיפוסיים שבתכניות והוראות מנה"פ.

 מערכת איטום למבנים תת"ק  05.4

 כללי  05.4.1

ם תת קרקעיים תבוצע עפ"י הפרטים המנחים בתכניות לרבות שלבי הביצוע איטום רכיבי מבני

 ותכלול את מערכות האיטום המפורטות להלן:
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חפיות בין מערכות האיטום )קירות, תקרה( תבוצע עפ"י הפרטים המנחים בתכניות ובהתאם לתכנון 

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

 איטום קירות  05.4.2

 מערכת האיטום לקירות המבנה תיושם ישירות ע"ג הקירות ותהיה כמפורטת להלן:

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

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

 וני בטונים.חצץ ותיק

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

 ג"ר/מ"ר. 250

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

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם. -

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

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם. -

מ"מ העובי הכולל המתקבל  1יישום ביטומן אלסטומרי ליישום בחם )כהגדרתו מטה( לעובי של  -

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

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

 

 הגדרה -ביטומן אלסטומרי ליישום בחם      

 ויהיה בעל התכונות הבאות: SBSהביטומן יכיל ביטומן ופולימר 

  תכונה דרישה   תקן 

 ASTM D2042 - 15  ≤99% חומר מסיס בTCE  

 ASTM D5  25-40  25חדירות בC0 /0.1 מ"מ  

 ASTM D412  >1000% התארכות  

 ASTM D36  >1000C נק' התרככות  

 ASTM D522  0 -3ללא סדקים בC   30גמישות בקור (מוט 

  )מ"מ

 ASTM D412 %90< שיוב אלסטי  בהתארכות של 

 

 איטום תקרות  05.4.2

ס"מ עליונים של הקירות לצורך חפייה עם  40מערכת איטום לתקרות תיושם ע"ג התקרות ובתחום 

 איטום הקירות ותכלול:

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

 ג"ר/מ"ר. 250

 ק"ג / מ"ר(. 1מ"מ ) כ  1.0בעובי של  40/50יישום בחם של שכבת ביטומן  -
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חול" התואמות את התקן  M4 SBSמ"מ המכונות " 4יריעות בעובי  2יישום בריתוך מלא של  -

 .1430/3הישראלי ת"י 

 מ"מ כמערכת הגנה על האיטום 0.5בעובי  LDPE יריעת פוליאתילן בצפיפות נמוכה -

ס"מ מעל מערכת איטום תקרה תבוצע לאחר השלמת מערכת  20מילוי שכבה ראשונה בעובי  -

 האיטום ובכפיפות להוראה מפורשת של מנהל הפרויקט, חומר מילוי דק.

 תפרים, איזורי קצוות, חדירות צנרת ותשתיות 05.4.3

רצפות, קירות ותקרות המבנה באיזורים מיוחדים כדוגמת  איזור עבודות לביצוע מערכות האיטום ל

התפרים בין חלקי מבנה, איזורי מעבר וחיבור בין מערכות איטום שונות, איזורי חפיה של יריעות 

איטום,איזורי חדירת צנרת ו/או מערכות, ו/או מוטות לעיגון טפסנות ותבניות יציקה וכיו"ב יבוצע 

האיטום מטעם הקבלן על בסיס הפרטים המתוארים בתכניות המנחות עפ"י פרטים שיכין מומחה 

 ואשר יאושרו לביצוע ע"י מנה"פ.

 עבודות איטום -מדידה ותשלום  05.5

העסקת יועץ איטום מטעם הקבלן וכן תכנון האיטום יבוצע על ידי היועץ כלולים במחירי היחידה 

 לעבודת האיטום ולא ישולם עבורם בנפרד.

 טחי בטון הבאים במגע עם הקרקעאיטום ש 05.5.1

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

 מיושמת מערכת האיטום.

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

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

 02בפרק  02.01.15.02.01לעיל וזאת בהתאם לאמור בסעיף  02במחירי היחידה לעבודות בטון פרק 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(.

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

 ימת מישקים בחומר אלסטומריסת 05.5.2

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי לא נמדדות לתשלום בנפרד. 

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

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

 ים.המבנה השונ

 מערכת איטום למבנים תת"ק  05.5.3

מערכת איטום רכיבי מבנה חפור כסה תמדד לתשלום לפי שטח )מ"ר( תוך אבחנה בין איטום קירות 

 ותקרות עליהם מיושמת המערכת.

מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות המפורטים לעיל הנדרשים לצורך התקנת מערכת 

בפרטי הביצוע הכרוכים בביצוע, לפי העניין לרבות המפורט  האיטום בשלמותה, ואשר מופיעים

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

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

 קבלת מערכת האיטום המוגמרת.וכל העבודות הדרושות ל

 תיקונים מקומיים של הבטון לפני תחילת יישום עבודות האיטום. -

 ס"מ, לרבות ניקוי הפינה ואיטומה. 7X7ס"מ עד  5X5ס"מ,  3X3במידות  30-רולקות בטון ב -

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

אות היצרן כולל קיבוע יריעות איטום, התקנת סרגלי אלומיניום, ביצוע חפייה התכניות והור

 בין היריעות, יריעות חיזוק בפינות ובתפרים וכו'.

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

קנים בתפרים אשר ועיבוד סביב הנקזים הקולטנים, ותפרי ההתפשטות לרבות אטמים המות

 לא ימדדו לתשלום בנרד ומחירם כלול במחירי היחידה לעבודות האיטום.

 ס"מ מחומר דק המבוצעת מעל תקרת המבנה. 20שכבת מילוי ראשונה בעובי  -
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 : עבודות תאורה08פרק 

 

 כללי  1תת פרק 

 אור העבודה והיקפהית  2תת פרק 

 אות טכניות לביצוע תשתיותהור  3תת פרק 

 עמודי תאורה  4תת פרק 

 גופי תאורה  5תת פרק 

 פרוק רשת התאורה וביצוע מתקן תאורה זמני .  6תת פרק 

 הפעלה ראשונית וניסוי תאורה  7תת פרק 

 חמרים וציוד  8תת פרק 

 מרכזיות תאורה  9תת פרק 

 תנאים מקומיים, תאומים אישורים ובדיקות  10תת פרק 

 אחריות  11ק תת פר

 מדידה ומחירים  12תת פרק 

 

  כללי: .1

המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע מתקן לתאורת רחובות במסגרת עבודות מקדימות להקמת דפו מלחה, 

הסטת שביל אופנים בנחל רפאים. כללי: באזור שביל אופנים קיים נחל לשמור של איכות הסביבה, על 

שמירת רמת הארה ה בשביל מבלי לפגוע בחי והצומח באזור וזאת ע"י הפרויקט הוטלה הגבלה, לבצע תאור

  הקיימת כיום באזור.

על הקבלן חשמל המבצע לשים דגש על חישוב תאורה עדכני, ניסוי תאורה, רפלקטורים, ציוד וכו' טרם 

אספקת הגופים ותחילת העבודה על מנת שלא יהיו חריגות ברמת הארה הנמצאת באתר כיום. באחריותו 

 המלאה לתת דגש על כך ולהתריע במידה ותהינה אי הבנות בנושא. 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   (1)  

 "תאורת דרכים". – 1862ת"י  –תקן ישראלי לתאורת חוץ  (2)  

 יות תת קרקעיות. הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשת (3)  

 מפרט טכני לתאורת חוץ של אגף המאור בעירית ירושלים, עדכון אחרון. (4)  

 בהוצאת משרד הביטחון. 08המפרט הכללי לחשמל מס'  (5)  

 המפרט הטכני המיוחד, רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.  (6)  

 לתאורת חוץ  המפרט  הטכני המיוחד להלן כולל השלמות והבהרות למפרט טכני מורכב

 של מחלקת המאור, עיריית ירושלים. העדיפות בין המסמכים עפ"י סדר הופעתם,  בכל 

 מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את 

 המפקח ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו. ככלל, במקרה של סתירה בין 

 י הנוהל המחמיר. ההנחיות במסמכים השונים, יפסק לפ
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  תיאור העבודה והיקפה: .2

 כללי: 2.1 

 LEDביצוע מתקן תאורת חוץ ע"י עמודי תאורה עם זרועות ופנסי תאורת רחוב ונורות  .א

ביצוע חיבורים של מתקן תאורת הרחובות כולל חיבור כבלים והארקות והתקנת מגשי  .ב

 חיבורים בעמודי התאורה. 

תקנים קיימים לצורך התאמת המערכת החדשה למרכזיות ביצוע חיבורים וניתוקים של מ .ג

 קיימות. 

 ביצוע מתקן תאורה זמנית בחיבור עם רחובות קיימים. .ד

 ביצוע מרכזיית מאור חדשה )עדכנית לזמן הביצוע( במידה ויידרש . .ה

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות העבודות בפרויקט. על  2.2

לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות  הקבלן להיות מודע

עבודה לא שגרתיות ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, בקטעים, ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם 

 תוספת. העבודות הנ"ל כלולות במחיר היחידה.

 או בתכניות. אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/ 2.3

 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 ו/או למסור לקבלן לבצוע רק חלק  2.4

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 (:AS MADEתכניות עדות  ) 2.5

 במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת התכנון המקורי. (1)

 עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי שבוצע )תכניות עדות(. (2)

גרסה עדכנית למועד  AUTOCAD –תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  (3)

 הביצוע.

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. 3בלן ימסור למזמין הק (4)

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

 בתאריך ......."

 מסירת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה והיא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. (5)

 

 הוראות טכניות לביצוע השלמת תשתיות .3

 פירותח 3.1

ס"מ באופן שעומק קצה עליון  150-ס"מ ל 110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק שבין  א.

ס"מ. במקרה של חפירת תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב  90 -של צינור לא יקטן מ 

 ס"מ.  60התעלה לא יעלה על   

ות בו מוזכרת לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמוי 

 חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר  10החפירה תרופד בשכבה של   ב.

הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם 

פירה בעפר ולהדק במצע סוג א' . פני המילוי סימון "כבלי חשמל" כנדרש, לסתום את הח

 הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. 
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 על הקבלן לקבל היתרי חפירה מהרשויות ובעלי התשתיות באזור העבודה ,בהתאם  ג. 

 לתוואי החפירה לפני הביצוע.   

על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולהשתמש במכשירים לאיתור תשתיות ככל הדרוש על מנת 

ודא מיקום מדוייק ,תוואים ומהלכים של מערכות תת קרקעיות קיימות, האחריות להימנע לו

מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת 

 קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 

 נרת שהניח עבורן לפני כסויה. על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות לצ .ד

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים מחיר החפירה שבכתב  .ה

 הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

 צינורות 3.2

 הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק עם תו תקן מסוג "קוברה" או   א.

הצינורות יונחו לאורך החפירה בין  .  מ"מ 80"מגנום" דו שכבתי גמיש בקוטר חיצוני 

בסיסי העמודים בקווים ישרים רצופים ושלמים ללא חיבורים או מופות. קצוות הצינורות 

ס"מ מפני יסוד הבטון. צינורות לחיבור מערכות השקייה או תאורה שקועה יהיו  50יבלטו  

 מ"מ  50מטיפוס "קוברה" או  "מגנום" כנ"ל אולם בקוטר 

 .4כבישים יונחו צינורות פלסטיים קשיחים כבדים  כדוגמת " מריביב" בקוטר " תבחציי ב. 

  חבל משיכה:  ג.

כל הצנרת שתונח לתאורה/חשמל/תקשורת תסופק עם חבל משיכה מניילון שזור שחור 

 ס"מ בקצוות. 20מ"מ עם רזרבת קשירה  8בקוטר 

 סימונים ד. 

הצנרת התת קרקעית שבוצעה. הסימון באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות 

יהיה בר קיימא בשטח ויסומן ע"י הקבלן, עם מידות ממבנים קיימים, בתכניות העדות 

 שיכין.

באחריות הקבלן להתקין שילוט לכל האביזרים ולכבלים כולל שילוט כבלים בתוך שוחות 

 מעבר .

 שילוט וסימון כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 :נחיות לביצוע הנחת צנרתעיקרי ה ה. 

 לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים. (1)

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות.       (2)

 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה. (3)  

 גופים על מנת למנוע חדירת חול ו–קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   (4)  

 זרים לחלל הצינור. מחיר האטמים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד.

 

 כבלים : 3.3

בחתך כמפורט בתכניות . הכבלים  XLPEבין העמודים יותקנו כבלי חשמל מנחושת בידוד  .א

 מטר מעל היסוד . 1.2יעלו דרך בסיסי העמודים עד לגובה 

 תכווצות .בקצוות הכבלים ולפני חיבורם יותקנו כפפות מפצלות מ .ב

על הכבלים יותקן שילוט מספר מעגל ומרכזייה בכל כניסה לעמוד ובתוך שוחות מעבר .  .ג

 השילוט יהיה חרוט ומחוזק לכבל עם חבק מתכתי .
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 מוליכי הארקה : 3.4

 ממ"ר .  35צמוד לכל צינור יונח בקרקע ע"ג שכבת חול , מוליך הארקה מנחושת בחתך  .א

ויסתיימו בתוך שוחות המעבר  PVCמות השרוולים בחציות כבישים יונחו מוליכי הארקה בכ .ב

. 

 

 שוחות מעבר ויסודות לעמודים: 3.5
 שוחות מעבר: 3.5.1

 התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בכתב הכמויות.  .א

טון. כל סוגי  25טון, במקומות אחרים בעומס של  40תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס של  .ב

 מכון התקנים הישראלי. התאים יישאו אישרו 

 תקע. -החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע .ג

 ס"מ.  10התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי  .ד

מכסי התאים יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים , בגינון :מכסה עגול ,פתח עגול . בריצוף  .ה

 : מכסה מרובע עם פתח עגול .

י המשטח העליון של המדרכה ו/או פני הכביש. תקרת התא יש להתאים את המכסה לפנ .ו

ס"מ מתחת לפני הפיתוח ומעליה יבוצע צווארון ומכסה מותאם למפלס  40תבוצע בעומק עד 

 הפיתוח הסופי .

מכסי התאים יהיו מכסים ייעודיים ממתכת עם חותמת "המחלקה למאור עיריית ירושלים  .ז

 לפי הנחיית מפקח מחלקת המאור.  –

 התאים שבתוכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד. מידות  .ח

 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.  .ט

הגבהת השוחות והתאמתם למפלס פיתוח סופי בגובה הריצוף/אספלט יעשה ע"י בטון או         .י

הגבהה ע"י בלוקים או אבנים  חוליות הגבהה יצוקות הכל ע"פ תוואי השטח. לא יאושר

 משתלבות.

 : שוחות עבור אלקטרודת הארקה .יא

ס"מ נטו. בתוך השוחה יש   להכניס את  80השוחה לאלקטרודה תהיה שוחת בטון בקוטר  

מטר. השוחה תהיה בעלת   3מ"מ ואורך   19אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

 ל לפי הפרט בתכניות. ס"מ חצץ, הכ 20מכסה בטון ותמולא בתחתיתה  

 

 :יסודות בטון לעמודים 3.5.2

 מידות היסודות שבתכנית ובמפרט העירוני הן מידות מינימום לאינפורמציה .  .א

באחריות הקבלן לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר את עמידת היסוד בתנאי  .ב

ת תוגש לאישור השטח ובהתאם לעמוד המתוכנן . התכנית תסופק לכל סוגי היסודות . התכני

בשני עותקים למחלקת המאור ,למתכנן החשמל ולמתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט . אין לבצע 

 לפני קבלת אישור.

 לכל יסוד בטון ייחפר בור המתאים לגודל היסוד.  .ג

לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך. היציקה  300-היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב .ד

 המפקח.  תבוצע רק לאחר אישור

 ס"מ.  5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  .ה
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ס"מ מפני  70לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור  .ו

 היסוד. 

 ס"מ מתחת למפלס הסופי.  28גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  .ז

 מיקרון.  50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  .ח

ס"מ. הברגים יחוברו ביניהם בשתי  18בחלק העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  

אומים ודיסקית  3ס"מ. לכל בורג יותקנו  40x4מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח 

מצופה באבץ כנ"ל.  קצה הברגים יטופל באמצעות יוטה + זפת ושרוול מגן לאחר התקנת העמוד 

 חק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד. מר

ס"מ  100-מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ועילה כ 40x4הארקת יסוד תעשה ע"י ברזל מגולוון  

 מעל היסוד. 

ס"מ  100-מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ועילה כ 40x4הארקת יסוד תעשה ע"י ברזל מגולוון  .ט

 מעל היסוד. 

בל את אישורי מחלקת המאור ליסוד לפני סגירת הבור ולהציג אישור לבטון באחריות הקבלן לק .י

 .300-ב

מידות היסודות יהיו לפחות ע"פ המפורט ב"טבלת היסודות לעמודי תאורה" במפרט העירוני  .יא

 למאור, עדכון אחרון ומעודכן לתקופת הביצוע. 

-מטיפוס "מיוחדבאזורים שמעל תשתית קיימת או מעל מובל חברת חשמל יבוצעו יסודות  .יב

העיגון על פלטה אופקית מעל התשתית  יוברגיקונזולי " שהביסוס שלהם יבוצע בתחום הכביש 

 . היסוד יכלול ברזלי זיון ע"פ תכנון קונסטרוקטור של הקבלן שיוגש לאישור המפקח .

 

 עמודי תאורה: .4

הנבחר  העמודים לתאורת רחוב יהיו עשויים פלדה מגולוונת או אלומיניום ע"פ הדגם .א

 בתוכנית , בגוון עירוני וע"פ כל ההנחיות והדרישות במפרט העירוני או בתכניות . 

לפני תחילת העבודות ,יעביר הקבלן לאישור מחלקת המאור והמתכנן ,תכנית ייצור של  

העמוד כפי שהוכנה במפעל העמודים . תכנית זו תכלול את כל פרטי העמוד ,חיבור זרועות , 

 יוד ,פלטת יסוד , עובי דופן ,גוון העמוד וכד' .מגשי ציוד ,פתח צ

 באחריות הקבלן להגיש חישובי קונסטרוקטור ובדיקת מכון התקנים לעמידות העמוד 

 מטר לשנייה. העמודים יסופקו ממפעל בפיקוח מכון התקנים לפי  47ברוח מצויה של 

 ויישאו תו תקן.  812ת"י  –תקן ישראלי 

 לברגי היסוד הקיימים ביסודות. החורים בבסיס העמוד יותאמו  .ב

הזרועות יהיו מטיפוס "קשתית" עשויות פלדה מגולוונת בגוון עירוני ויתאימו לראש  .ג

כפולות או משולשות יבוצעו לפי דרישה עם \העמוד עפ"י מפרטי העירייה. זרועות יחידות  

 רוע.שונות בין הזרועות . הקבלן יכין תכנית לאישור עבור כל טיפוס של ז זוויות  

 כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח ציוד יותקן  .ד

 להגנה על כל    -N+A6 10k A/Cמגש ציוד עם  מהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת        

 פנס בנפרד שבראש העמוד. פתח יותקן בעמוד ובכיסוי הדקורטיבי לפי המפרט העירוני            

 וללת התקנת מספרים לעמודים לפי מפרט העירייה. עבודת הקבלן כ .ה

ישולם  העמודים יכללו גם מתקן לדגלים לפי פרט סטנדרטי של העירייה. מתקן הדגלים .ו

 בסעיף נפרד בכתב הכמויות .  
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הכנה  הארקה, מחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה, צביעה, תכנית יצרן , בורג .ז

העבודות  , שילוט ,חיזוק מכסים וכל להתקנת מגש חיבורים, אומים, דסקיות 

 מדד בנפרד. יהעזר הדרושים. מגש הציוד ומתקן הדגלים  י וחומרי  

העמוד יהיה מסוג המאושר לשימוש בעיריית ירושלים ועפ"י מפרטי מחלקת המאור. על  .ח

 הקבלן לקבל אישור מחלקת המאור לעמודים לפני התקנתם.

ד, והעמוד עצמו בכל החלקים הנמצאים מתחת יבוצע איטום על ברגי העמודים פלטת העמו .ט

 לקרקע למניעת קורוזיה.

 העמודים יהיו בצבע וכדוגמאת העמודים הנמצאים היום בשביל שאליו מתחברים .י

 

  פנסים )גופי תאורה( .5

 אפיון טכני של פנס לעמוד תאורה : א.

קו יהיו גוף התאורה שיסופק יהיה אורגינלי שיורכב בארץ הייצור. הגופים שיסופ (1)

 ע"פ המוגדר בכ"כ ללא ש"ע. 

 הפנסים יסופקו ע"י היבואן המורשה בלבד.         . 2

 תחזוקה ללא כלים. CLASS II, דרגת בדוד  66IPדרגת אטימות לתא אופטי  (2)

 מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור באבקת פוליאסטר.  (3)

 ע"י סוגר הנפתח ללא כלים.החופה מחוברת לג"ת ע"י ציר וננעלת 

 תא אפטי יהיה מרפלקטור אלומיניום טהור מצופה אנודייז עם כיסוי זכוכית  (4)

 תא בית הנורה מתכוונן אנכי ואופקי. 66IPמחוסמת 

 ציוד הפנס יהיה אינטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפנס ונשלף  (5)  

 לפנסללא כלים פתיחת החופה תנתק את הזנת החשמל 

 .CUTOFFכל הפנסים יהיו מטיפוס  (6)  

 באחריות הקבלן לקבל את אישור מחלקת המאור לפנס לפני התקנתו. (7)

 באחריות הקבלן לבצע חישוב תאורה עדכני עבור הפנסים שברצונו לספק. רק לאחר קבלת   . 8

 ש להתחברות למצב   יוכל לספק את הפנסים. יש לשים דג -אישור מהמתכנן וממח' המאור             

 קיים ולרמת הארה נדרש ללא זיהום אורי             

 מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל גם את ציוד ההצתה, קבל לשיפור  ב.

 כופל ההספק, נורה, ואת קטע הכבל המחבר בין פתח הציוד בעמוד לפנס כולל חיבורו 

קנה מושלמת של הפנסים לרבות כל במגש החיבורים שבעמוד. כן כוללים המחירים הת

 החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר  

 הדרושים. באחריות הקבלן להגיש חישובי תאורה לביצוע עבור אזור העבודה של  

 .גם אם הגיש את הפנס והעמוד ע"פ תכניתהפרויקט 

 

   LEDימפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוסס

 יש להציג תעודת בדיקה מלאה. 2.3חלק  20גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  .ג

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית  .ד

ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות  –(Driverאינטגרלית ייעודית המותקנת בתוך גוף תאורה )

. מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ההתקנה המקוריות של היצרן

 ± . %10ללא תלות בשינויים במתח הרשת בתחום של 
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)בידוד כפול( בהתאם לדרישות  2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  .ה

 20תקן ישראלי .

 .10KV/10KAגוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של  .ו

לפחות בהתאם לדרישות  IK-09תאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים גוף ה .ז

 .IEC62262תקן 

 . LEDמקורות האור יהיו מסוג  .ח

 לפחות. 80%מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  .ט

 בהתאם לדרישת העירייה. גוון מקור האור יהיה  .י

 . LM80שעות לפי  80,000יהיה לפחות  LEDאורך חיים של מכלול  .יא

 (70. )באישור מתכנן יהיה ניתן להגיש פנס גדול מ80יהיה גדול מ CRI .יב

)כאשר היא מותקנת בגוף התאורה( וגוף  LEDאורך חיי מכלול גוף התאורה :מקור האור  .יג

 (. Driver 4שעות לפחות )מתייחס למקור האור ולמערכת ההפעלה  70,000התאורה, יהיה 

שנים . תעודה מתאימה תסופק  10דרייבר תהיה + LEDאחריות לגוף תאורה כמכלול כולל  .יד

 למחלקת המאור.

 יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי.: .טו

, לרבות תחום טמפרטורת סביבה, קיימות  מגן 2.3חלק  20בדיקה מלאה לתקן ישראלי   (1)

 2.13חלק  61347מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברים לדרישות תקן ישראלי 

. 

 2.1חלק . 961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  (2)

)בטיחות פוטו ביולוגית(,בהתאם לסוג גוף   62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  (3)

 התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.

 (. LED)דרישות בטיחות מנורת ה  IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  (4)

  IK-08)דרגת הגנה מפני הולם מכאני  IEC62262ן תעודת בדיקה להתאמה לתק (5)

)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד  IEC61547תעודת בדיקה להתאמה לתקן   (6)

הפרעות משודרות בתדר רדיו  – RFI ) EN-55015תאורה( תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

 מציוד תאורה(.

,ובנוסף יסופק קובץ ISO17025דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכות  (7)

,עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. המדידה תתבצע  LUMDATאו  IESדיגיטלי בפורמט 

 .LM-70בהתאם לדרישות תקן 

 . IES TM21ולתקן  IESLM-82תעודת בדיקה לאורך חיים בהתאם לתקן   (8)

 .IESLM-79תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן  (9)

 

 תאורה זמנית: ) במידה ותידרש(פרוק רשת תאורה ומתקן  .6

עבודת הקבלן כוללת גם פרוק רשת תאורה קיימת וביצוע תאורה זמנית בהתחברויות עם  .א

 רחובות קיימים. כל זאת בתאום עם מחלקת מאור רחובות, ירושלים. 

פגום   הפרוק יכלול: עמודים, פנסים, זרועות, קופסאות, חיבורים, כבלים ומוליכים. הציוד    

מהאתר ע"י הקבלן, ציוד תקין יועבר למחסני העירייה או למקום אחר בתחום ירושלים יפונה 

עפ"י הנחית המפקח, לאחר ניקוי , בתאום עם נציג מחלקת המאור. מחיר הובלה והפינוי 

 מאתר כלולים במחיר פרוק רשת התאורה.
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 מתקן תאורה זמני .ב

ל העבודה ובהתאם עבודת הקבלן כוללת גם הכנת תכנית תאורה זמנית בכל שלב ש

 . להתקדמות העבודות באתר וכולל גם אישור התכנית במחלקת המאור

כל שינוי בתאורה זמנית יחייב את הקבלן בעדכון התכנית לתאורה זמנית וקבלת אישור 

 מחדש .

 תכנון ואישור תאורה זמנית כלולים במחירי העבודה ולא ישולמו בנפרד.

לפחות, מעץ מלא  6בקוטר " מטר,  10בגובה  המתקן יבוצע באמצעות עמודי עץ חדשים

מטופל )צבע( למניעת ספיגת מים. העמודים יותקנו בתוך שרוול מתכתי שישוקע ביסודות 

ס"מ . זרועות  100x100x100בטון גלויים שיונחו בשולי הכביש. מידות  היסודות המינימליות 

"י פרט בתוכנית בתוספת  מטר מחוזקים לעמודים בצורה טובה עפ 3x2לפנסים יהיו במידות 

חבקים  מתכתיים עפ"י הצורך לאבטחה נוספת.כבלי ההזנה בין העמודים יהיו מסוג תיל 

מ"מ מחוזקים ומתוחים בין העמודים. מתקן התאורה  25x5אווירי מבודד )תא"מ( בחתך 

 בכתב על ידו.  הזמני ייבדק מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י מהנדס בניין מנוסה, ויאושר 

יקה תכלול את כל המכלול , עמודים, יסודות הבטון, זרועות, פנסים וכבלי הזנה עיליים הבד 

תכניות ביצוע למתקן  מסוג תא"מ המתוחים בין העמודים. עבודת הקבלן כוללת גם הכנת 

וקבלת אישור מהנדס בודק לפני  שורן במחלקת המאור, חיבור המתקן לרשת עירוניתיוא

עבודה שינוע העמודים התחברות לרשת התאורה העירונית החיבור לחשמל. כ"כ כוללת ה

מתקן התאורה הזמני יעמוד בתנאי מזג האוויר ומהירות הרוח  בהתאם לשלבי הביצוע.

מ/ש  10הצפויים בהתאם למקום ההתקנה )בכל מקרה המתקן יעמוד במהירות רוח של 

 (. 812לפחות בהתאם לתקן ת"י 

 ".SUPERנל"ג  W400 -הפנסים יהיה  " אמריקן "  דגם  

מחירי האחזקה בכתב הכמויות של מתקן התאורה הזמני כוללים  את עלות אחזקת  .ג

מערכת התאורה מיום התקנתה ועד לפרוק המתקן הזמני בסיום העבודות. כולל אחזקת 

הפנס, החלפת ציוד פגום עפ"י הצורך, החלפת נורות שרופות עד לסיום העבודה בכביש. בגמר 

 רק המתקן הזמני יפונה מהאתר ויוחזר לקבלן.העבודות בכביש יפו

 

 הפעלה ראשונית וניסוי תאורה:  .7

בתחילת הפרויקט על קבלן החשמל לבצע ניסוי תאורה ע"י העמדת פנס בגובה ע"פ תכנית  .א

דרש במידת הצורך, הנ"ל כלול במחיר העבודה נובדיקת רמת הארה במספר נקודות ע"פ ה

ליו ליזום את הנושא )יכול שיהיה צורך או לא יהיה ועל קבלן החשמל מוטלת האחריות וע

צורך בניסויי זה הכל לשיקול דעת המתכנן וניהול הפרויקט( לבצע זאת טרם התקנת 

 עמודים ופנסים 

בגמר בצוע מתקן התאורה )זמנית או קבועה( יכוונו כל הפנסים לזווית הנכונה עד לקבלת  .ב

קות  יעשו בשעות החשיכה בנוכחות תוצאות אופטימליות למתקן התאורה שבוצע. הבדי

 הפקוח המתכנן ונציג מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכשיר פוטומטרי בדרגת רגישות טובה שיסופק ע"י  .ג

 הקבלן לצורך הבדיקה.

עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים והכיוונים הדרושים עד לקבלת תוצאות  .ד

 יר הבדיקה כלול במחיר העבודות ולא ישולם בנפרד.טובות. מח
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 : מרים וציודוח .8

        כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים )עם תו   .א

 תקן(.            

 וכן לקבלעל הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח      .ב

 עבורם.   שתונח אישור אגף המאור בעירית ירושלים לכל הציוד שבכוונתו להתקין ולחפירה והצנרת 

כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל  .ג

 חשבונו. 

  צביעה: .ד
    ניקוי חיצוני מכל לכלוך  שיבחר בשלב הביצוע לאחר RALצביעת חלקי מתכת מגולוונים תבוצע בגוון 

לפי מפרט "אפוקל" צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגלוונת )לאווירה לא ימית(. הקבלן יספק 

 שנים מהמפעל.        5-תעודת אחריות ל

 שילוט: .ה
צינורות ואביזרים  באחריות הקבלן לספק ולהתקין שילוט עבור כבלים כולל בשוחות מעבר, עמודים

סנדויץ' למתקנים ועל הכבלים הן  ופי תאורה קופסאות חיבורים. השילוט יהיה שלט כגון: לוחות , ג

 במוצא והן ביעד , על השילוט ייכתב מספר המעגל. 

פירוט יתר על השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר. מחיר השילוט כולל 

ארונות חשמל , דלתות לארונות עם לוחות במחיר היחידות בכתב הכמויות. כן יהיה שילוט סנדויץ ב

 חשמל , כולל במחירי היחידה האחרים ולא ימדדו בנפרד.

  

  מרכזיות תאורה : .9

 כללי:  

העבודה כוללת שיפוץ ועבודה במרכזיות תאורה קיימות ע"פ דוח בודק והנחיות מחלקת 

לקת מאור מאור.  שיפוץ המרכזיות ועבודה בהן כולל את כל התיאומים והדרישות מח

ועבודה במקביל אליהן בשעות העבודה המקובלות עליהם. הנ"ל כלול במחיר העבודה 

ולא שלום כל תוספת בגין תיאומים, פיצול שעות ועבודה. לאחר סיום העבודה הקבלן 

 למרכזיה עם כלל השינויים שבוצעו. הנ"ל כלול במחיר העבודה. AS-MADEכין תכנית 

 אורה חדשה במהלך הביצוע:במידה ותידרש מרכזיית ת     

 מרכזית התאורה תהיה מדגם העדכני ביותר למועד הביצוע . .א

ועומד  61439המרכזייה תיוצר במפעל אשר אושר ע"י מכון התקנים כמייצר עפ"י ת"י  .ב

 בדרישות  וע"י מחלקת המאור.

המפעל המייצר יקבל את אישור ה"ממונה" על מבנה הלוח, מכאנית וחשמלית לפני ואחרי  .ג

 בתו.הרכ

התוכנית של המרכזייה , תתאים לתוכנית העקרונית הקיימת במחלקת המאור, בגרסתה  .ד

 המעודכנת למועד הביצוע.

 ארון המרכזייה ייבנה מפוליאסטר משוריין. .ה

"המחלקה למאור" יקבע באמצע הדלת הקרובה לארון הפיקוד  –סמל עיריית ירושלים  .ו

 האלחוטי כפי שמוגדר בדגמים הנ"ל.
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 ם לכבלים הנכנסים והיוצאים מהמרכזייה.יוכנו חיזוקי .ז

חלקי המתכת של המרכזייה המיועדים לצביעה יעברו טיפול אנטי קורוזיבי וצביעה כפי  .ח

 והנחיות המחלקה למאור באותו הזמן. 61439המפורט בתקן ישראלי 

מיקרון לפחות או  70כל הצירים , הברגים והאומים יהיו מגולוונים באבץ חם ובעובי של  .ט

 בקדמיום. מצופים

 במקומות אשר יקבע ע"י ה"ממונה" יבוצע מבנה מגן למרכזייה עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט. .י

 הרכבת יחידת הפיקוד והבקרה האל חוטית, תבוצע עפ"י הזמנת המחלקה. .יא

הבסיס למרכזייה יהיה תואם בגודלו את המוגדר בתיאור המרכזייה עפ"י השרטוטים במפרט  .יב

 –ור לבסיס עמודי תאורה, בכל מקרה לא יהיה חלש מבטון ב בתיא 812ומסוג המוגדר בת"י 

30. 

 

 מחיר אספקת והתקנת מרכזיית הדלקה כולל:

 אספקת המרכזייה על כל מרכיביה כמפורט לעיל. .א

 הובלה ממפעל הלוחות/הספק למקום ההרכבה. .ב

 התקנת המרכזייה על היסוד )היסוד ישולם בנפרד(. .ג

 לא אם התקבלה הנחיה שונה מה"ממונה".שילוט המעגלים בהתאם להוראות המפרט א .ד

 חיבור היציאות למרכזייה, כולל הארקות. .ה

ממ"ר  35חיבור פס ההארקה באמצעות מוליך נחושת גלוי ושזור  .ו

 לאלקטרודת הארקה 

ביצוע הזמנת החיבור, תאום מיקומה של המרכזייה עם חברת החשמל וה"ממונה" והעברת  .ז

 ה"טסטים" .

 נתן ע"י ה"ממונה".יקה למאור עפ"י סעיף תקציבי שיהעברת עלות יחידת הקצה למחל .ח

 

 תאומים ,אישורים ,בדיקות ותנאים מקומים:  .10

העבודה תבוצע תוך תאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם הפקוח מטעם מחלקת מאור רחובות  א.

 של עירית ירושלים .

 אתם את עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למחלקת "פיקוח  מאור רחובות"  ויתאם  ב. 

 כל העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

 על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי  ג.

חפירות, הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת 

  מחוסר תאום. 

 ירה מהרשויות לפני בצוע העבודה. על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפ ד.

 צנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם אגף המאור בעירייה  ה.

ותבוצע בהשגחתו. הקבלן יזמין את המפקח מטעם אגף המאור לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה 

ולפני סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה. לאחר גמר ביצוע 

ידרש הקבלן להציג דו"ח מדידות מדגמיות לעומק צנרת בעזרת מכשיר מתאים. התוצאות י

 ירשמו בתכניות עדות. 

 על הקבלן לתאם עם אגף המאור של העירייה את כל עבודות החבורים, העמודים  ו.
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 והפנסים ולקבל את אישורו לעבודות שביצע. 

מתאים לגודל החיבור של המתקן ויתקן  בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון ז.

 את כל הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור זרם למתקו.

 בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת  ח.

 את הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם. 

אים הקשורים לבצוע על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנ .ט

העבודה ואת    אפשרויות הבצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור 

לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים, קשיים בהתקנה, 

קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה 

 העלולה להתעורר בקשר לכך. 

במחיר העבודה ולא ישולם עבורם  כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים .י

 בנפרד. 

 

 : אחריות . 11

 תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן  א.

 ע"י המתכנן והמפקח. 

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   ב.

 כבלים שסיפק. הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים ו ג.

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו.  ד.

 חודשים מיום ההחלפה.  24תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  ה.

 האחריות.

 

 : דידה ומחיריםמ .12

 העבודה תימדד לפי ההוראות הבאות:  א.

 "כללים למדידה של עבודות בניה: עבודות חשמל ותקשורת". 7חלק  1861ת"י   (1)

 . במפרט הכללי על כל סעיפיו פרט אם צוין אחרת.45 –. ו 08פרקים  (2)

 העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים 

 שנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

 המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות  ב.

 וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה. 

 מחיר חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד חול, סרט סימון, כיסוי  ג.

 ק  ומדידות עומק. והידו

 מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה, טפסנות, בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר  ד.

 לכבלים. בנוסף כולל המחיר גם את תכנון היסוד ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן .

 ממ"ר מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף  התאורה  x 3 2.5כבל ההזנה  ה. 

 ולם עבורו בנפרד. ולא יש  

 מחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל גם את הנורה, ציוד  ההצתה וקבל לשיפור כופל  ו. 

 ההספק.   
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 מחירי צנרת כוללים חבלי משיכה ופקקים לאטימת הצנרת בקצוות . ז. 

 מחירי כבלים ומוליכי הארקה כוללים חיבור מושלם בקצוות וכל חומרי העזר הדרושים  ח. 

 ע החיבור.לביצו  

מחירי העבודה כולה כוללים את כל הדרוש לביצוע בשלבים כולל ניתוקים ,התחברויות,  ט. 

 תיאומים עם רשויות ,תיאומים עם הסדרי ביצוע והסדרי תנועה , עבודה בשעות לא    

 שגרתיות וכדו' .

ל עמוד מחירי הבדיקות כוללים את כל הבדיקות כולל בדיקות בשלבים ,בדיקות הארקה לכ י. 

לכל עמוד , מדידת רציפות הארקה ואישור חיבורים שבוצעו במתקן  LTועמוד , כולל מדידת 

. 
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 עבודות אבן  - 14פרק 

 

 הנחיות כלליות 14.1

חיפוי אבן לקירות מבטון מזויין יצוק באתר יבוצע בטכניקה של קיבוע רטוב בהתאם לנאמר  .1

בתקנים הרלוונטיים המפורטים להלן, להוראות המפורטות להלן, פרטי התכניות והוראות 

 מנהל הפרויקט.

 רשימת התקנים הרלוונטיים לעבודות חיפוי אבן קיבוע ברטוב: .2

 .2, 1חלקים  1872ת"י  –חיפוי באבן מלאכותית  -

 .2, 1חלקים  2378ת"י  –חיפוי באבן טבעית  -

 (.1991) 14מפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק  .3

בקירות אבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים  .4

 הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי.

 וסו העבודות הבאות:במסגרת פרק זה יכ .5

 חיפוי קירות. -

 נדבכי ראש )קופינג(. -

 אבן פינתית מאבן. -

 עבודות אבן –מדידה ותשלום  14.2

 עבודות חיפוי אבן ימדדו לתשלום לפי שטח )מ"ר( של שטחי קירות מחופים )הטל אנכי(. .1

מחיר היחידה לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כולל את כל החומרים והמלאכות  .2

ביצוע עבודות חיפוי אבן לרבות הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר הדרושים ל

 או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכיו"ב.

 

 

 



 
39 

 

 עבודות  מסגרות חרש – 19פרק 

 

 כללי 19.1

של המפרט הכללי  19כל העבודות תבוצענה עפ"י ההנחיות המפורטות במסמך זה ובפרק  .1

גישור )נת"י(. באין התאמה ספציפית לנושא כלשהוא במפרט זה, תבוצע לעבודות סלילה ו

 במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(. 19העבודה בכפוף לפרק 

בפרק זה כלולות כל עבודות מסגרות חרש לביצוע רכיבי פלדה המהווים חלק ממבני הדרך  .2

 לרבות גשרי שילוט.

ויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חופשית כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עש .3

מקליפת ערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם יידרש יהיה המבצע חייב 

להמציא תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים 

ות הטיב המוכנים, המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדריש

 המוגדרים במסמכי החוזה.

סוג הפלדה התכונות המכניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימלית,  .4

 510ו/או   FE 430ו/או  FE 360עמידות בכפיפה וכיו"ב, של הפלדה תהיינה לפי דרגת חוזק 

FE   על חלקיו השונים.  1225לפי ת"י 

לפי המצוין בתכניות הראשים יהיו  8.8ו/או  5.6או /. ו4.6יש להשתמש בברגים בחוזק  .5

מטיפוס משושה, במידות תקניות בריטיות ועם תבריג "וויתוורת" גס, בעלי ראשים לחוצים 

מן החומר המקורי ומצוידים באומים ובדסקיות. לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין, ניצב בדיוק 

יג יהיו מספיקים כדי שהאום יתלבש נמרץ אל הראש ומרכזי כלפיו. אורכו של הבורג והתבר

עליו במלואו, וזאת באופן שקצהו החופשי של הלולב יובלט מהאום לאורך של פסיעת תבריג 

אחת לפחות. הברגים לחיבורים העיקריים אשר סומנו בתכניות ו/או שיקבעו ע"י מהנדס 

 האתר יצוידו בשני אומים.

תת  19בחם בהתאם להנחיות בפרק  נווכל חלקי הפלדה של אלמנטי המבנה השונים יגולו .6

מיקרון לפחות  80של המפרט הכללי, עובי צפוי האבץ לאלמנטי קונסטרוקציה יהיה  02פרק 

 מיקרון. 56ולברגים, אומים ושייבות עובי מינימלי  

 תכניות ומסמכי התכנון 19.2

היה )חוקת מבני הפלדה( י 1225בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בהתאם לתקן  .1

על המפעל המייצר לקבל מן המתכנן את התכניות ההנדסיות הכלליות המהוות חלק ממסמכי 

 החוזה )תכניות קונסטרוקציה ו/או תכניות אדריכלות(. 

 על הקבלן להכין על בסיס התכניות הנ"ל את המסמכים הבאים: .2

ם , לרבות תיק חישובי1חלק  1225עפ"י הגדרתם בת"י   - תכניות הנדסיות כלליות .2.1

סטטיים עבור אלמנטי מבנה שונים הכלולים בתכולת העבודה עפ"י המפורט 

בתכניות. התכן יכלול את תכנון האלמנטים השונים לרבות רכיבי המבנה שלהם, 

פרטי החיבור למבנים השונים וכיו"ב, הכל בהתאם לכל שילובי העומס שיפעלו על 

ים הישראליים כולל רכיבי המבנים בשלבים השונים כל זאת עפ"י הנחיות התקנ

בזמן ההקמה לרבות משקל כל חלקי מבנה לרבות  עומסים קבועים, עומסים 

 ארעיים, עומס רוח ועומסים שמושים זמניים וקבועים.
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הקבלן יגיש לאישור המתכנן תוכניות ייצור עפ"י  –" shop drawings" תוכניות ייצור .2.2

הפלדה הנדרשים לביצוע  . התכניות יתייחסו לכל רכיבי 1חלק  1225הגדרתם בת"י 

לרבות פירוט כל פרטי הפלדה סוגי הריתוכים, חורים, הכנות לחיבורי חלקים, חורי 

ניקוז לאבץ וכד', וכן את חלוקת קטעי הקונסטרוקציה לצרכי ייצור, הובלה 

 19.02.03.01.2והרכבה.. הכנת תכניות הייצור תהיה לפי הנחיות המפורטות בסעיף 

במפרט  19בפרק   19003לי לעבודות סלילה וגישור ובסעיף של המפרט הכל 19בפרק 

 הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(.

הקבלן יגיש "תוכניות הקמה" לאישור המתכנן. בתוכניות יפורט  – תוכניות הקמה .2.3

 סדר ההרכבה, הצבת מנופים וציוד אחר, תמיכות זמניות, אתרי אחסון ועוד.

מורשה מטעם הקבלן. התכנון יוגש לאישור מנה"פ. הקבלן יתקן  התכנון ייעשה ע"י מהנדס .3

את תכנון עפ"י הערות מנה"פ, ורק לאחר אישורו הסופי של המפקח יוכל הקבלן לבצע.  

אישורו של המפקח לנ"ל  אינו גורע מאחראיות הבלעדית של הקבלן לכל שלבי התכנון 

 והביצוע של המעקות.

ך ורק ע"י רתכים מוסמכים, אשר עברו מבחן רתכים ייצור אלמנטי מסגרות חרש יתבצע א .4

 והכל  לפי קביעת מנה"פ. 1חלק  127מיוחד לעבודה זו עפ"י הנחיות ת"י 

 מעקות פלדה גשר אופניים 19.3

 כללי 19.3.1

במסגרת התכניות המהוות חלק ממסמכי מכרז זה כלולים פרטים טיפוסיים של מעקות  .1

גים שונים המותקנים ע"ג מיסעת גשר אופניים פלדה עשויים צינורות פלדה ופחים מסו

 וקירות תומכים.

המעקות בהתאם לפרטים הטיפוסיים ולסוגים המתוארים בתכניות יהיו בתוואי אופקי ישר  .2

 ו/או קשתי )רדיוס אופקי משתנה כלשהו(.

לעיל בעלת כושר רתיכות  19.1כל חלקי הפלדה יהיו מדרגת חוזק כנדרש בתכניות ולפי סעיף  .3

 הקבלן יציג בפני מנה"פ אישור מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה, ותכונותיה. גבוה.

כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים בהתאם להנחיות המפורטות להלן, גלוון הפלדה  .4

ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י המפקח. הגלוון יעמוד בדרישות 

וך. לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון. עובי הגלוון )ציפוי . הגלוון יבוצע לאחר הרית918ת"י 

 מיקרון.  56מיקרון לפחות. בברגים ובאומים  יהיה עובי הגלוון  80האבץ( יהיה 

לפני ביצוע הגילוון יש להשלים את הכנת פני השטחים על ידי צריבה בחומצה, או התזת  .5

 י התקן השבדי.לפ SA-2.5גרגרים )גרגרי חול או מתכת(. הניקוי יעשה ללובן 

כל הצינורות אשר יעברו את תהליך הגלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון.  .6

)צינור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה(. במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר, 

יש לנקב חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח. בכל מקרה לא יעלה 

משטח חתך הצינור. כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים ייבדקו  4%החורים על שטח 

 .918לבדיקת אחידות הציפוי ועובי הציפוי הכל בהתאם  לדרישות ת"י 

 הובלה והרכבה 19.3.2

 חיבור מעקות הפלדה לרכיבי הבטון של המבנים השונים יהיה עפ"י פרטי התכניות. .1

ות ייעודיות המחוברות לקורת תושבת מפרופיל המעקה יובא בקטעים ויוצב בתוך תושב .2

פלדה המותקנת לאורך שפת הגשר. המרווח בין התושבת לעמוד ימולא באמצעות הזרקת 
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או שוו"ע מאושר. ייצוב זמני של המעקה בכל שלבי ההתקנה  42דייס אפוקסי דוגמת סיקדור 

 באחריות הקבלן לרבות כל האמצעים הנדרשת לצורך כך.

בלת קו רצוף, חלק ובעל רדיוסי עקמומיות )אופקי ואנכי( קבועים ללא יש להקפיד על ק .3

בליטות ועקמומיות חריגה.  אין לחבר את עמודי המעקה בטרם אישר מנה"פ את הקו של 

 המעקה. לאחר קבלת האישור יבצע הקבלן חיבור ריתוך סופי של העמודים. 

 

 עבודות מסגרות חרש –מדידה ותשלום  19.4

דו לתשלום לפי משקל )טון( ללא אבחנה בין מעקות מסוגים שונים, בין מעקות פלדה ימד .1

וללא הבחנה בין רכיבים העשויים מסוג פלדה   מעקות המותקנים בתחום רכיבי מבנה שונים

 כלשהו.

התשלום לפי סעיפים אלה מהווה תמורה מלאה לכל הכרוך בהכנת תכניות ייצור וביצוע  .2

(shop-drawings)ה והרכבה, בייצור, גילוון, צביעה, אספקה,שינוע , הכנת תכניות הקמ

 והתקנת המעקות .

במשקל הנמדד לתשלום כוללים את כל חלקי הפלדה הנדרשים לצורך ייצור המעקה ומכלולי  .3

הברגים לעיגון מעקות פלדה. לא לוקחים בחשבון את עובי הריתוכים, ולא מנכים משקל עבור 

קל הנמדד לתשלום ברגי חיבור אומים, דסקיות חורים קדוחים או שרופים. לא כוללים במש

ודסקיות קפיציות. פחי מילוי ופחי פילוס אינם נמדדים לתשלום ומחירם כלול במחירי 

 היחידה. 

 מחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לכל הכרוך בביצוע העבודה לרבות: .4

 והכנת תכניות הקמה. (shop-drawings)הכנת תכניות ייצור וביצוע  .4.1

הספקת החומרים וייצור האלמנטים, לרבות ריתוכים בבית המלאכה  -ייצור  .4.2

 ובאתר, וכן בדיקת ריתוכים לפי המפרטים ולפי הוראות המפקח.

גילוון  כולל את כל הכרוך בביצוע מערכת הגלוון כנדרש, כולל הובלה ושינוע  .4.3

 הדרושים לצורך זה.

וכן את כל הריתוכים כולל את כל הכרוך בשינוע, הנפה והרכבה,   -שינוע  והרכבה  .4.4

 באתר. 
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 כלונסאות קדוחים יצוקים באתר-עבודות  ביסוס עמוק  – 23פרק 

 

 כללי 23.01

ביצוע אלמנטי ביסוס עמוק יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בפרק זה, על פי המפורט  .1

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור כלונסאות  23בתכניות, בהתאם לדרישות פרק 

"ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחה  1378צוקים באתר ובהתאם לדרישות ת"י קדוחים וי

 קשה"  .

 60ס"מ או  45כל הכלונסאות יבוצעו בשיטת ההקשה והסיבוב )מיקרופיילים( וקוטרם יהיה  .2

 ס"מ לפי המתואר בתכניות. 

   עבודות הכנה לביצוע אלמנטי הביסוס 23.02

פון נדרש הקבלן להכין משטחי עבודה זמניים. לצורך עבודות קידוח ו/או חפירת אלמנטי הדי .1

 לעיל. 01עבודות עפר לביצוע משטחי העבודה עפ"י ההנחיות המתאימות בפרק 

מנהל הפרויקט יהיה הפוסק הבלעדי והיחיד לקביעת העומק של כל אחד ואחר מהכלונסאות.  .2

טעמו לפיכך אין לבצע קדיחת כלונסאות ללא נוכחות רצופה של מנהל הפרויקט או מי מ

 .במשך כל תהליך הקדיחה

יש לבצע את אלמנטי ביסוס בדייקנות רבה. בניגוד לאמור במפרט הכללי תהיה הסטייה  .3

 3בקצהו העליון של הכלונס   -המקסימלית המותרת מבחינת מיקום עבור כלונסאות ביסוס 

  )היותר, לכל  1:100ס"מ לגבי מיקום בכל כיוון או סטייה המותרת ביחס לאנך )ציר הכלונס

 בכל מקרה הסטייה המקסימלית לא תהיה צירוף של הסטיות הנ"ל.

   ציוד הקידוח וייצוב  דפנות  הקידוח 23.03

קידוח הכלונסאות יבוצע באמצעות מכונה כבדה לביצוע מיקרופיילים, הפועלת בשיטת  .1

הקשה וסיבוב ומוציאה את פסולת הקידוח בלחץ אויר. המכונה תהיה מתאימה לבצוע בכל 

כבות הסלע והקרקע שבאתר, הן בסלע קשה, הן בסלע סדוק ו/או מרוסק, והן בשכבות ש

מילוי, כולל מילוי עם בולדרים, צרורות, פסולת בנין, אדמת חרסית וכיו"ב. ציוד הקדיחה 

 טעון קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש.

 23.02ט בסעיף ציוד הקידוח והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב, משטח עבודה זמני, כמפור .2

 לעיל , הכל לפי הנחיות המפרט הכללי ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הקידוח והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים  .3

 לשמירת היציבות.

עבודת הקדיחה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה כאשר לאורך כל משך העבודה יהיה  .4

ב תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות. בקידוחים הנקדחים דרך קרקע/סלע בור הקידוח  יצי

לא יציב יש להכניס צינור מגן לחלק העליון של הקידוח על מנת למנוע מפולות. צינור המגן 

ידי -יהיה שווה לקוטר הכלונס. יציבות קצה עליון של קדח הכלונס  תובטח בכל מקרה על

במפרט הכללי. על צינור המגן יש  23.02.02.01.03ף שימוש בצינור מגן עפ"י ההנחיות בסעי

 לתלות צינורות שומרי מרחק לכלוב הזיון, אשר יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון טרי.

 פלדת הזיון 23.04

מוטות  500W-לעיל, פלדת הזיון תהיה רתיכה סימון פ 02.6הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף  .1

 , מוטות הזיון בקוטר ובאורך כלשהו.3חלק  4466רתיכים לפי ת"י  מצולעים
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כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי ואורך כמצויין  .2

בתכנית עבור הכלונס הרלוונטי. תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק 

מפורש כי לא הלולייני יהיה באמצעות קשירה בלבד )לא יאושר חיבור בריתוך(. מודגש ב

 יאושר שימוש בכלובי זיון עשויים רשתות מרותכות המעוצבות ככלובים.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת כפיפה של כלוב הזיון, לרבות כפיפה זמנית  .3

ולהבטיח את יציבות צורת הכלוב בכל שלבי הביצוע. הקבלן יחבר אלכסוני חיזוק וירתך 

לכסון יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יכול אותם מידי פעם, כיוון הא

, אך מותרים ריתוכים ASWE 7018ידי אלקטרודות בעלות סימון בין לאומי -להיעשות על

מ', אשר מעצב  3מ"מ כל  14נקודתיים בלבד. בכל האלמנטים יהיה חישוק מרותך בקוטר 

 הזיון הנדרש בתוכניות.את המידות המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב 

שומרי מרחק לכלובי הזיון יהיו עשויים "גלגלי" בטון מייצור תעשייתי המושחלים על  .4

שומרי מרחק לכל חישוק, מרוחקים זה מזה בזוית   3החישוקים המרותכים לכלוב הזיון,  

120◦. 

מעלה כלוב הזיון יורד על למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי  .5

וייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח או על קירות הכוון. יש להבטיח את 

 חוזקו של כלוב הזיון כך שלא יינזק בעת התליה והיציקה.

   הבטון והיציקה 23.05

, דרגת חשיפה עפ"י 118לפי ת"י  40-הבטון יהיה בעל חוזק כמפורט בתכניות אך לא פחות מ ב .1

 .1חלק  466ת"י  3.2גדר בטבלה כמו 7רכיבים מסוג 

של  23תערובת הבטון תתוכנן עפ"י ההנחיות המתאימות לכלונסאות המבוצעים ביבש בפרק  .2

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ותהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה 

 באמצעות צינור הטרמי.

יע עד תחתית הקידוח, יציקת הכלונסאות תבוצע באמצעות צינור טרמי, קצהו התחתון יג .3

של המפרט הכללי לעבודות סלילה   23העבודה תבוצע על פי ההנחיות ליציקה ביבש בפרק 

 וגישור. קוטר הצינור יתאים לקוטר הכלונס.

מנהל הפרויקט יהיה נוכח במשך כל תהליך הבצוע של הורדת כלוב הזיון והיציקה. אין לבצע  .4

 פעולות אלה ללא נוכחות מנהל הפרויקט.

יקת הכלונסאות תתבצע מיד עם תום קידוח הכלונס )לאחר אישור מנהל הפרויקט(. אין יצ .5

להשאיר בשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה, אלא אם כן אישר זאת מנהל הפרויקט 

 בגלל תקלה.

היציקה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה, בקצב קבוע. אין להתחיל ביציקת כלונס בטרם  .6

צאת, בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס זה. אין להכניס כלוב זיון הובטח כי באתר נמ

 50שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניקוי הקידוח, בוצעה קדיחת  3אחרי 

 ס"מ עומק נוסף. היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון. 
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 רישום, פיקוח ובקרת איכות 23.06

לונסאות יבוצעו בפיקוח צמוד של צוות הבקרה מטעם הקבלן כל שלבי קידוח ויציקת הכ .1

 הכולל מהנדס המתמחה בביצוע ופיקוח אלמנטי ביסוס מסוג זה.

צוות הבקרה יתעד את מהלך ביצוע עבודות הכלונסאות בכל המבנים כולל רישום של הביצוע  .2

 הכולל לפחות הנתונים  הבאים:  

 מספר הקידוח. -

 תאריך הקידוח. -

 או קרקע.\דוח כולל עובי מילוי ותאור מהלך הקי -

 עומק מפלס פני הקדח  מפני הקרקע ואורך הכלונס  בפועל )האורך היצוק(. -

 הופעת מערות, מים או כל ממצא חריג אחר בבור הקידוח. -

 רישום הפרטים הטכניים של הציוד ההנדסי.  -

 תאריך ושעת היציקה -

 יש לוודא העדר מפולות בתוך הקידוחים. .3

לשלמות כלונס מסוים, או קבוצה של כלונסאות, המהנדס רשאי לבקש במידה ויהיה חשש  .4

 קידוח גלעין לצורך בדיקת רציפות וטיב הבטון. כלונס עם פגם רציני ייפסל. 

 עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר –מדידה ותשלום  23.07 

כלונסאות  המדידה לתשלום לפי אורך )מ"א( תוך כדי אבחנה בין  קידוח ויציקת כלונסאות .1

 בקטרים שונים, אולם ללא תלות באורך הכלונס ו/או בין כלונסאות דיפון וביסוס. 

האורך הנמדד לתשלום, יהיה ממפלס פני הכלונס כמצוין בתכניות ועד למפלס  .1.1

תחתית אלמנט הביסוס, שביצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות ולפי 

 הנחיות מנהל הפרויקט. 

שיבצע הקבלן מפני השטח ועד מפלס פני כלונס המצויין  קידוח עודף ויציקה .1.2

בתכניות לרבות קידוח עודף ממפלס משטח העבודה בנציבי ביניים הגבוה ממפלס 

פני הכלונסאות לא ימדד לתשלום כחלק מסעיפי העבודות לביצוע אלמנטי ביסוס 

 והתמורה עבורו תהיה ע"ח הקבלן.

לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה שינוי אורך אלמנטי הביסוס הנמדד לתשלום  .1.3

 של העבודות השונות. 

מודגש בזאת כי בכמות הנמדדת לתשלום לא נכללים כלונסאות דיפון זמניים שיבצע  .1.4

הקבלן לצורך עבודתו ושאינם מפורטים בתכניות ומחירם יהיה כלול במחירי 

 היחידה לביצוע העבודות השונות של מכרז / חוזה זה.

קרים בהם יבצע הקבלן אלמנטי ביסוס שראשם מגיע למפלס מודגש בזאת כי במ .1.5

גבוה יותר מאשר המפלס המתוכנן המצויין בתכניות עקב שיטת הביצוע שלו או 

מסיבה אחרת כלשהי וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש 

הכלונס כדי להתאימו לתכניות וזאת בין אם הבטון יסולק במצב לח או במצב קשוי, 

הקטע העודף הזה של אלמנט ביסוס לא יימדד לתשלום.  מחיר היחידה יכלול את 

 23כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי התכניות וכאמור בפרק 

 במפרט הכללי וכולל את החומרים והמלאכות הבאים:

מחיר היחידה יהיה זהה לאלמנטי ביסוס המבוצעים ממפלס פני השטח  .1.5.1

 לאלה המבוצעים  על גבי משטח עבודה מוגבה. הקיים, ו
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קדיחה בקוטר כלשהו לכלונסאות בכל סוגי הקרקע שבאתר, כולל סילוק  .1.5.2

החומר המוצא מהקידוח אל אתר המאושר לשפיכת פסולת ונמצא במרחק 

 כלשהו מאתר העבודה.

 שימוש בצינורות מגן, הכנסתם ושליפתם. .1.5.3

 יימדד בנפרד( . הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח )הזיון עצמו .1.5.4

 הבטון והיציקה. .1.5.5

 שומרי מרחק לכלובי הזיון. .1.5.6

סיתות, חיצוב והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס, במפלס המתוכנן,  .1.5.7

להתחברות אל אלמנטי המבנה שמעליו, כולל ניקוי הזיון )ללא חיתוך זיון( 

 וכולל סילוק הפסולת.

כשראשם מגיע  סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש אלמנטי ביסוס שבוצעו .1.5.8

בתכניות גם כשהבטון במצב  המצויןלמפלס גבוה יותר מאשר מפלס מתוכנן 

 לח וגם כשהוא במצב קשוי )כולל חיצוב וסילוק(. 

 סילוק פסולת לאתר מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה. .1.5.9

 סוניות(.-בדיקות ודגימות לכל האלמנטים )למעט בדיקות  סוניות ואולטרא .1.5.10

י בכל מקרה של פסילת אלמנט  הביסוס ו/או תיקונים באלמנט מודגש במפורש כ .1.6

חשבון הקבלן -הביסוס, שמנהל הפרויקט קבע שהוא פגום, יהיה התיקון כולו על

ידי מנהל הפרויקט בלבד. כל הנ"ל -בלבד, כשצורת התיקון והקף התיקון נקבעים על

 וח הזמנים.חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד, ולא יהווה עילה להארכת ל-יהיה על

לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל  .1.7

תוך שכבת קרקע כלשהי ו/או בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיבוד ראש המקדח 

במקרה של נפילה לחלל מערה קרסטית ועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי 

 היחידה.

 לעיל. 01דד לתשלום עפ"י ההנחיות בפרק מיהכנת משטחי עבודה לביצוע העבודות ת .1.8

כולל מוטות הזיון והחישוקים תימדד לתשלום לפי משקל )טון(, לרבות חישוקים פלדת הזיון  .2

מ"מ המעצבים את צורת כלוב הזיון אולם למעט מוטות זיון ספירליים  14מרותכים בקוטר 

ה כלוב הזיון. תכולת ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון, שאינם נמדדים כחלק ממבנ

)בטון יצוק באתר( לעיל. מחיר  02המחירים בכפיפות להנחיות למדידת פלדת זיון בפרק 

היחידה ויהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והמלאכות הכרוכים באספקת והתקנת 

 כלובי הזיון של הכלונסאות. 
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 עבודות פיתוח ושיקום נופי-40פרק 

 

 קום נופיעבודות פיתוח ושי-01תת פרק 

 מ'. 0.8בולדרים מסוג גרניט בגבהים שונים עד -40.01.0010

 בולדרים יונחו בנחל בשתי מקומות עיקרים בהתאם לתנוחה ולפרטים של הנחל אשר מצורפים למכרז זה.

 מימדי הבולדרים יהיו תואמות לתוכניות ולפרטים.

 תכולת העבודה בהתאם למפרט נתיבי ישראל.

 
 יעבודות חיפו 40.02.02

 
 קרקע החיפוי   40.02.02.01

 
הקרקע לשתילה המיובאת מחוץ לגבולות העבודה תילקח משכבת קרקע עליונה ותהיה קרקע לשתילה 

  .פרויקטהפורייה דומה לקרקע המקומית כדוגמת טרה רוסה, וממקום, סוג ואיכות שיאושרו על ידי מנהל 

 

 
 עבודות גינון והשקיה 41.00פרק  

 

 במפרט נתיבי ישראל  41 המהווה השלמה לפרק

 עבודות הכנה   41.01

ס"מ לפני פיזור אדמת חיפוי  40הכשרת קרקע לגינון כוללת עיבוד קרקע הכולל אך לא רק, תיחוח בעומק של 

 ע"פ ה נחיית מפקח הגינון הייעודי.

 זריעה שתילה נטיעה 41.05

מ' , יש ליצור סדקים בתחתית בור  1ל מ' ולעומק ש 2/2בורות נטיעה לעצים במצב של חציבה יהיו בגודל של 

 הנטיעה בסלע.

 נטיעה או העתקה של עצים גדולים 41.05.07

ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה  20מ"מ: מדוד  63קוטר גזע  - 9א. אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל 

 קע באותו מחיר.ליטר לפחות, או מהקר 72ענפים. ממיכל בנפח  3מ', מפותח ויפה, מינימום  3.5מינימלי 

 צול. 20ב. אספקה ונטיעת עצי זית "אקסמפלר" עתיקים גזע שחור, קוטר מעל 

 מערכות השקיה  41.03

 כל העבודות יבוצו בתיאום ובאישור עיריית ירושלים.

 ם-תוספות למפרט מיוחד לעבודות השקיה דפו מלחה לפי דרישות עיריית י 

 ממטירים ומתזים .א
יש להשתמש במחברי הברגה בלבד אין להשתמש  –ת צנרת טפטוף ואביזריה )י'(התקנ – 41.03.04.07.02

 במחברי שן 

ס"מ,  30במרווחים של כל  16טבעות טפטוף לעצים יהיו מצינור טפטוף  -)ו'(השקית עצים   41.03.04.07.04

 ל"ש 3.5טפטפות לעץ ובספיקה של  10

בספיקה של   MAGNET D15זעירה  מדגם יש להתקין דגמי מתזים להמטרה  –המטרה  – 41.03.04.05.03 

ל"ש לטווח קצר  של חברת נטפים  200אפור בספיקה של  GYRONETל"ש למתזים ארוכי טווח ומדגם  350

 ס"מ   50או ש"ע באישור מתכנן. כל המתזים יותקנו על עמוד ברזל יעודי בגובה 
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 זריעה שתילה ונטיעה   41.05

המפרט הכללי  –עבודות גינון והשקיה 41פרק  -מתוך ונטיעה, זריעה שתילה  41.05כמפורט בתת הפרק 

 , 2011לעבודות סלילה וגישור, ינואר 

 נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, וכמפורט להלן:

 

 הכנת שתילים במשתלות .ב

על הקבלן לדאוג לייצור השתילים כך שיהיו תואמים  את התכניות ואת לוחות הזמנים הנדרשים   •

 לאספקתם ,כחלק מלוחות הזמנים הכלליים להשלמת הפרויקט ולמסירתו לאחזקת המזמין.

 

 ריבוי צמחי בר .ג

 חלקו הגדול של הפרויקט מבוסס על שימוש בצמחיית בר לצורכי השיקום הנופי.

במידה ולא קיים מלאי שוטף של צמחי בר מהמינים שברשימת הצמחייה במשתלות, ניתן לאסוף  •

מש כזרעים או כ"חומר ריבוי" מאזורים טבעיים לאורך תוואי הדרך/בסביבה צמחים המיועדים לש

 הקרובה, או מצמחים מבוססים אחרים באזור הגידול הטבעי סביב הפרויקט.

מקור האיסוף המתוכנן וזיהוי הזנים הנדרשים לפי תכנית יתואמו עם רט"ג. על הקבלן להשיג את כל  •

 ודה.האישורים הדרושים על פי חוק לביצוע העב

כל התשלומים עבור עבודה זו )כולל דרישת תשלום עבור פיקוח ותיאומים מול רט"ג( כלולים במחירי  •

 היחידות השונים שבמכרז/חוזה זה.

 

 צמחיה –לוחות זמנים  .ד

על הקבלן לספק את השתילים והזרעים בהתאם ללוחות הזמנים לביצוע השתילה. על הקבלן  •

ימונה על ידו כמפקח תוכנית עבודה שתציג את הסבירות להעביר לאישור מנהל הפרויקט או מי ש

 יום מצו התחלת עבודה. 60לעמידתו ביעד זה תוך 

על הקבלן להבטיח את מסירתו )או להיות ערב לרכישתו( של כל מלאי השיחים הדרוש במשתלה.  •

 על הצמחים להיות מיוצרים במשתלה  במועד שיבטיח אספקתם בכפוף ללוחות הזמנים.

מחים לא יגיעו בזמן שנקבע, יהיה המזמין רשאי להשיג את הצמחים החסרים על במקרה שהצ •

חשבונו של הקבלן, כולל כל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו למזמין, או שהמזמין יהיה 

רשאי לבטל את פקודת העבודה על פי שיקולו. יוצאים מכלל זה יהיו הצמחים שייאספו תחת 

 זרעים.פיקוחה של רט"ג או שגודלו מ

 הובלת צמחים לאתר העבודה •

 לפני העברת הצמחים לאתר השתילה, תיערך ביקורת מוקדמת במשתלה.

 לקבוע האם הצמחים עומדים בתקני מפרט זה. –מטרת הביקורת 

עם אישור הצמחים לאספקה, יש לחשוף אותם לאט לאקלים ולתנאי השטח הפתוח )טמפרטורה, רוחות, 

ימים לפחות לפני מסירתם באתר העבודה. לפני העמסתם על המשאית  30קרינת שמש ישירה וכד'( במשך 

 לקראת הובלתם לאתר העבודה.

כל גיזום  או קיצוץ של  -לאחר אישור הצמחים למסירה על ידי מנהל הפרויקט או מי שימונה על ידו כמפקח

רה אחרת, אסורים הנוף לפני העמסת הצמחים על המשאית כדי להעמיד יותר צמחים על המשאית, או לכל מט

באיסור חמור, אלא אם כן התקבל  מראש אישור בכתב מנציג הקבלן. ללא מתן אישור כזה ייפסלו כל הצמחים 

 שיטופלו באופן כזה ויוחזרו מיד למשתלה, יוצאו מן המלאי ויוחלפו על חשבונו של הקבלן.
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חלות ומזיקים וללא עשבי בר, על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מ

עם מערכת שורשים מפותחת ועם ענפים ושורשים מקוצצים או גזומים, לפי סוג וגודל השתיל ומיכל השומר 

 על שלמות גוש השורשים.

השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' של דירוג המשתלות עפ"י חוברת הגדרת סטנדרטים )תקנים( לשתילי 

 נה.גננות ונוי מהדורה אחרו

אספקת השתילים תיעשה ממשתלות שעונות לקריטריונים כפי שיקבע ע"י המזמין ואושרו לאחר סיור ובדיקה 

 ע"י נציג החברה.

 

41.05.010 

מ' . כולל יצירת  1מ' בעומק של  /2/2ס"מ. ובאדמה   50מ' בעומק של 2/2בורות נטיעה לעצים יהיו בחציבה 

 נטיעה.סדקים בתחתית הסלע  בכל שטח בסיס בור ה

 אקלים •
 

הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אוויר מתאימים. שתילת הפלגים תבוצע בעונת הסתיו המאוחר ובתחילת 

החורף לניצול מרבי של עונת הגשמים לצורך קליטה והתבססות ועם זאת תוך התייחסות למגבלה והקושי 

 שבשתילה בקרקע חרסיתית הקיימת בחלקים מהפרויקט.

ת שתילת יתר הצמחייה בעונת הסתיו המוקדמת או/ו באביב לניצול מרבי של תנאי יעשה מאמץ לבצע א

 האקלים הנוחים בעונות אלה.

 לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין או בימי רוחות סערה.

 מועדי שתילה ונטיעה מחייבים •
 

 מחצית דצמבר עד מחצית/סוף פברואר. –עשבוניים )פלגים( 

 נאי שקיימת השקיה קבועה(.כל השנה )בת –צמחים מעוצים 

 ספטמבר עד מחצית אוקטובר או עפ"י הנחייה. –גיאופיטים 

 בנוסף לכך על הקבלן להגיש למזמין תכנית עבודה לביצוע השתילה ולקבל אישור המזמין לתכנית זו.

 התכנית תתאים למגבלות העונתיות ו"חלון הזמן" המצומצם לביצוע עבודות השתילה. התכנית תבטיח ביצוע

העבודה במועד המוקדם ביותר האפשרי, בהיקף המלא ובלוחות הזמנים המחייבים באופן בו תושלם העבודה 

 במלואה למועד המסירה המתוכנן.

 ביצוע עבודה החורגת מלוחות זמנים אלו יחייב אישור בכתב ממזמין העבודה.

 נטיעה •
 

מילוי הבור באדמת גן מעורבת  הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמכל עם מקסימום שורשים,

 בקומפוסט ובדשן, הידוק, יצירת גומה והשקיה במועד השתילה.

עם מיקרו אלמנטים או ש"ע  17:19:27( בשחרור מבוקר 6הקבלן יספק דשנים בשחרור מבוקר "מולטיקוט" )

ת הגן ויעורבבו עם ערמת אדמ מנפח הבור, אשר יפוזרו בתחתית הבור 25%וקומפוסט בשל, בשיעור של 

המיועדת למילוי הבור או קדח השתילה. הקומפוסט יהיה עפ"י התקן הישראלי וכולל בדיקת מעבדה לאישור 

 טיב הקומפוסט.

 אחסון הצמחים •
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שיובאו אל אתר העבודה יישתלו מיד ואין לאחסנם באתר העבודה. עם הסכמה בכתב  3עד  1צמחים מדרג 

ימים  5כולל, עד  8עד  4כמפקח, ניתן לאחסן צמחים מדרג  ומראש של מנהל הפרויקט או מי שימונה על ידו

 רצופים.

 בשום מקרה לא יותר אחסון לתקופות ארוכות יותר.

על הקבלן להקפיד שהצמחים יהיו מוגנים ובית השורשים יהיה לח עד למועד השתילה. כאשר לא יוגש אישור 

תר העבודה ויוחלפו על חשבונו של להארכת תקופת האחסון לפני תום אותה תקופה, יסולקו הצמחים מא

הקבלן. כאשר יינתן אישור להארכת תקופת האחסון, יאוחסנו הצמחים ליד מקור מים אמין ויושקו היטב 

לפחות פעם ביום. בעזרת ממטירים ומחשב השקיה. אתרי אחסון חיצוניים יהיו מוצלים ומוגנים מהרוח בכל 

תם מפני קיפאון או ייבוש באמצעות חיפוי עשוי אריג גס, עת. צמחים ערומי שורש יוגנו בכל עת ועד שתיל

 ברזנט /בד גיאטכני נושם וחומר גבבה השומר על הלחות.

 טיפול בצמחים בעת העמסה, הובלה ופריקה •

 

 צמחים שניזוקו או צמחים עם בתי שורש או עלווה שהתייבשו ייפסלו ויסולקו מיד מאתר העבודה. 

ר העבודה במכלים המקוריים שלהם. על הקבלן להחליף כל שתיל יש למסור את הצמחים מהמשתלה באת

 שהשורשים שלו מהודקים או מפותלים מדי, באופן המקטין את סיכויי הקליטה של השתיל.

 הובלת עצים ו / או שיחים תבוצע במשאית בעלת ארגז סגור. 
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 עבודות סלילה-51פרק 

 

 :עבודות הכנה01תת פרק 

 ס"מ . 30-15.1פירוק אספלט בעובי -.003051.01

 פירוק מבנה אספלט בשביל האופנים ובכל מקום אשר יידרש ע"פ התוכניות ובהתאם למפקח בשטח.

תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 ות מרוצפות מכל סוגפירוק מדרכ-51.01.0040

 ראפ ומדרכות ככל שיידרש ע"פ התוכניות ובהתאם למפקח בשטח.-פירוק ריצוף אבני ריפ

 העבודות כוללות פינוי הפסולת לאתר שפך מורשה כולל תשלום אגרות בהתאם להחלטת המפקח בשטח.

הקבלן ועל חשבונו כל פירוק יתר מעבודה לעבודה שנדרשה כאמור לעיל, יתוקן ויוחזר המצב לקדמותו ע"י 

 ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו המלאה.

תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 

 פירוק אבני שפה מכל סוג-51.01.0050

 כניות ובהתאם להחלטת המפקח בשטח.פירוק אבני השפה יעשה בכל מקום שנדרש ע"פ התו

 העבודות כוללות פירוק אבני שפה מכל סוג וחומר לרבות אבני גן, אבני אי, אבני תעלה וכיוצא בזה, וסילוקן.

 העבודה כוללת בין היתר את פירוק תושבת הבטון וכן חגורות בטון מכל סוג כולל בטון מזוין.

 ה כולל תשלום אגרות בהתאם להחלטת המפקח בשטח.העבודות כוללות פינוי הפסולת לאתר שפך מורש

תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 -51.01.0060פירוק זהיר של מעקות בטיחות מפלדה מסוג כלשה

 פירוק מעקות בטיחות בהתאם למסומן בתוכניות.

כולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר ת

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 פירוק והריסה מבנה גשר קיים מבטון כולל פינוי לאתר מורשה ותשלום אגרות.-51.01.1195

יו השונים .העבודות כוללות ניסור במקום המצוין בתוכנית יש לפרק גשר אופנים קיים מבטון על כל מרכיב

 ו/או הריסה ופירוק של הגשר, פירוק קורות וחגורות בטון, וכל האלמנטים שידרשו בהוראות המפקח בשטח.

 העבודות כוללות פינוי הפסולת לאתר שפך מורשה כולל תשלום אגרות בהתאם להחלטת המפקח בשטח.
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 וין כולל ניסורפירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מז-51.01.1200

במקומות המצוינים בתוכנית ובהתאם להוראת המפקח בשטח יפורקו משטח בטון מכל סוג או משטחי בטון 

 מזוין מכול סוג .

 העבודה כוללת פירוק ו/או ניסור משטחי בטון וקירות בטון במובל מים קיים . כולל חגרות בטון.

 תשלום אגרות בהתאם להחלטת המפקח בשטח.העבודות כוללות פינוי הפסולת לאתר שפך מורשה כולל 

 פירוק משטחי גביונים-51.01.1247

 במקומות המצוינים בתוכנית ובהתאם להוראת המפקח בשטח יפורקו משטחי גביונים מכל סוג.

 העבודות כוללות פינוי הפסולת לאתר שפך מורשה כולל תשלום אגרות בהתאם להחלטת המפקח בשטח.

 

 :עבודות עפר02תת פרק 

 עבודות עפר.- 51.02ל העבודות תבוצענה לפי המפרט טכני כללי של נתיבי ישראל פרק כ

 "חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע". -בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר .1

אתר העבודה מוגדר ככל אזור או מתחם שמועבר ע"י המזמין לקבלן לטובת ביצוע העבודה או  .2

 ת או פעולות כלשהן בנושא המכרז.מיועד/ים לביצוע עבודו

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא  .3

ס"מ והידוק  15הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המנהל פרויקט בשכבות בנות 

על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות  מודיפייד א.א.ש.ה.ו. עבודה זו תיעשה 98%מכני עד צפיפות של 

 מנהל הפרויקט יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד החפירה.

בכל מקרה שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן בתכניות לא ייחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל  .4

 תמורה כלשהי עבור חפירה זו. 

 מני.כל סעיפי החפירה כוללים חפירה ו/או חציבה, סינון, מיון ועירום ז .5

 

 

 חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר-51.02.0010

חפירה לאורך הדרך כוללת ביצוע עבודות חפירה/חציבה, העמסה , הובלה , הנחה בשכבות של החומר החפור/ 

 חצוב, התקנת מדרונות , וכל הפעלות הכרוכות בהן.

כבות קיימות של מצע, העבודה כוללת גם חפירה /חציבה והרחקה של עודפי עפר, עפר בלתי מתאים וכן ש

 תשתיות ואספלט , אלא אם צוין אחרת במפרט הטכני .

 שברי אבן בקלש-51.02.0050

יתבצע מילוי בשברי אבן בקלש ממקור גירי/דולמיטי )לא קירטוני( המאפשר הידוק באמצעות מכבש רוטט 

 כבד ללא ריסוקם.

 בשטח. המילוי יתבצע במקומות המסומנים בתוכנית לפי פרטים וע"פ המפקח
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תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 הידוק מבוקר-51.02.0030

 בכל מקום בו נדרש הידוק יבוצע "הידוק מבוקר".

ומטי או ע"י רגלי כבש" ( .ההידוטק יעשה עם מכבש פנא2%-תחתית מבנה תהודק ברטיבות אופטימלית )+

 מעברים לכל כיוון. 8ע"י 

 במידה ותחתית החפירה בוציות, נדרש יהיה לייצבה ע"י החדרת אבן גסה )בקלש( עד לייצוב השטח

תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 מילוי מובא-51.02.0103

 מילוי מובא להחלפת קרקע-51.02.0030

 :שכבות מצע ותשתיות אג"ומ03תת פרק 

 מצע סוג א'-51.03.0030

מצע סוג א' יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובפרטים יונחו שעבר מצע סוג א' .המנחים יבוצעו בעובי 

 ס"מ. 20שכבה מקסימלי של 

פרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר החומר יעמוד בתנאים ובדרישות בהתאם למ

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 :שכבות אספלטיות במיסעות04תת פרק 

 PG70-10מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן ס" 5בעובי  19תא"צ -51.04.0450

 שכבת אספלט זו תבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובפרטים.

 מקסימלי יהיה חצי צו"ל. אגרגטגודל 

החומר יעמוד בתנאים ובדרישות בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

בודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר תכולת הע

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".
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 ק"ג/מ"ק 1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של -51.04.1480

בת תשתית או מצעים עליונה יש לצפות בריסוס יסוד כבין שכבת תשתית אספלטית או שכבה תחתונה, לבין ש

 ק"ג/מ"ק. 0.8-1.2כמות ב

החומר יעמוד בתנאים ובדרישות בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

 

 :עבודות ניקוז ומניעת סחף05פרק תת 

 כללי

לפני תחילת הביצוע באחריות הקבלן לבצע סיור עם נציג הרשות, בעלי הקרקעות והתשתיות, לסמן את 

 המטרדים ולבצע חפירות גישוש מבוקרות תחת פיקוח.

ות שלא המקומות בהם יש חציות ושהיו ידועות למתכנן מראש, הועלו בתנוחה אך יתכן ויש עוד חציות נוספ

 היו ידועות מראש ועל הקבלן לקחת הכול בחשבון.

לא תשולם לקבלן תוספת על חציית מכשולים תת קרקעיים והיא תיכלל במחירי היחידה. תידרש עבודה 

 בזהירות על מנת לשמר המבנים הקיימים ו/או להחזירם לקדמותם בסיום העבודה.

עבודות בטון, פינוי עודפי עפר ופסולות וכן מילוי חוזר על  עבודות הניקוז  כוללות עבודות עפר, הנחת קו ניקוז,

 מרכיביו וע"פ המפורט במפרט זה וכן עבודות שונות וחציית מטרדים.

 על הקבלן לקבל היתרי חפירה בהתאם לחוק.

בנוסף לאמור בכל מסמך אחר, על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה באזור העבודה לא יוצפו במי גשמים או 

סוללות חסימה, מעבירי מים זמניים, מעברים אירים,  -שהו אחר. לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו ממקור כל

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא  -תעלות, דיפונים זמניים וכיו"ב

 לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

 ונות והעברת נגר בזמן ביצוע, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.תכנון וביצוע כל אשר נדרש למניעת שיטפ

בנחל רפאים. לפני  BC1כחלק מעבודות הניקוז בפרויקט מבוצע קו ניקוז חדש מרח' בנבנישתי אל מובל מים 

 ביצוע קו זה יש לבצע איתור תשתיות באישור מנה"פ.

עו ע"פ הפרט המצורף. העבודה כוללת במידה ויוחלט ע"י המתכנן או המפקח בשטח לבצע בור חלחול יש לבצ

קידוח הבור לעומק שיקבע ע"י המפקח בשטח או המתכנן, הוצאת החומר החפור ופינוי ע"פ המפורט בפרק 

 . במפרט טכני זה ואת כל הדרוש והמצוין בפרט וע"פ הנחיות המתכנן ו/או המפקח בשטח 51

 

 תיאור העבודה

 ס"מ 40-100הנחת קווי ניקוז בקטרים 

 תא קליטת שטחהנחת 
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 הצבת שוחה על קו ניקוז קיים

 הוספת שוחות חדשות

 הוספת קולטנים חדשים

 

 ס"מ 40-100צנרת ניקוז מבטון מזוין בקטרים -  51.05.0010-51.05.0060סעיפים 

 חומרים

צינורות גליליים מבטון ובטון מזויין. הצינורות שיסופקו  –חדש  27כל הצינורות בפרויקט הם נושאי  ת"י 

 תר עם בטון מזויין בלבד .לא

 דרישות החומרים: 

 חלק ב'  11124או ת"י  EN – 681-01 אטומים למים עם אטם מובנה לפי תקן

  5 –דרג הצינור 

  1 –סוג הצינור 

וסעיפי המשנה  51.0.5.06ו 51.05.02.0בנוסף כל האמור לעיל  על צינורות בטון מזויין בפרויקט חלים סעיפים 

 אותם מקומות שבהם יש שינויים והם יעשו לפי המפרט הטכני המיוחד. במפרט נת"י, למעט 

 

 דרישות הביצוע

עבודות הביצוע להנחת הצינורות ואופני המדידה נקבעים בהתאם למסומן בתכניות ולפי המפרט הכללי של 

 פרק חמישי: עבודות עפר למבנים/מתקנים תת קרקעיים,  51.02.05נת"י פרק 

 

 תאי בקרה מלבניים 51.05.00.0080-0120סעיפים 

 חומרים

תאי בקרה  – 1חלק  5988כל השוחות יהיו שוחות טרומיות )כולל גם שוחות שצ"פ( מיצרן מאושר ולפי ת"י 

 טרומיים: כללי.

 

תאים למ''ר על יריעות  40ס''מ/ 10תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק -יריעות גיאו-51.05.2854
 20-ן מסוג בגיאוטקסטיל וכולל מילוי בטו

 צוב מדרונות.יתא לי-במקומות המסומנים בתוכניות ובפרטים וע"פ הנחיית המפקח יבוצעו יריעות גיאו

התקנת היריעות תהיה בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר מפורסמת 

 באתר "נתיבי ישראל".

נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר  החומר יעמוד בתנאים ובדרישות בהתאם למפרט הטכני של

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

תכולת העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".
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 אבני תעלה ומדרגות :עבודות ריצוף אבני שפה,06תת פרק 

 ס"מ בגוון צבעוני 010/2אבן גן -51.06.0040

 בכל מקום אשר מסומנות בתוכניות ובפרטים ובהתאם להוראת המפקח יעשה שימוש באבן גן .

 מחיר היחידה כולל את יסוד הבטון לאבן.

החומר יעמוד בתנאים ובדרישות בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".

העבודות ומדידה לתשלום בהתאם למפרט הטכני של נתיבי ישראל במהדורה העדכנית ביותר אשר תכולת 

 מפורסמת באתר "נתיבי ישראל".
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 עבודות הכנה – 51.1תת פרק 

 

 פירוק קירות 51.01.02.10
 

 הקמה ושיחזור מחדש של קירות אבן שפורקו    51.01.02
מאבני עירום פירוק של טרסות שפורקו ונשמרו. האבנים ימויינו ע"י מפקח קיר הטרסה יבנה 

 סביבתי .

% מפני  10ס"מ. אבנים קטנות מגודל זה יהיו עד  40/40/40, 10/10/20גודל האבנים  יהיה 

% מפני הקיר ויונחו  10הקיר ויונחו בחלקו העליון של קיר. אבנים גדולות מגודל זה יהיו עד 

 בתחתית הקיר.

 בנים יונחו אחת על גבי השניה בהתאמה לגודלן וצורתן. כפי שמפורט בחתך. הא

 במידת הצורך ניתן לסתת ידנית בגרזן את האבנים להתאמתן למקום.

ס"מ. טיט גלוי ינוקה באופן מיידי.   3פוגות בין האבנים יהיו שקועות וללא טיט. רוחב פוגה עד 

 ת  הקיר.ס"מ מחזי 4הטיט יהיה בגב האבן בעומק של עד 

 סימני אבן בצבע במידה ויש ינוקו  בתום העבודות.

 תיאומי הנחת שרוולים שונים יבוצע ע"י המפקח והמבצע.

 

ס"מ מצע  5: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של הריצוף  ע"ג  המחיר כולל

 חול .

 : מ"קמדידה

 

 משטח אבני דריכה פוליגונליות    51.01.03
 כה פוליגונליות:משטח אבני דרי

 7ס"מ בעובי של  45-70* 45-70אבנים בצורות אמורפיות  בגודל של –משטח ריצוף פוליגונלי

. עם מישקים בלתי סדירים המופנים לכל  4%ס"מ ע"ג מצע חול מיוצב בצמנט בכמות של 

 5 -הכיוונים. אבני גוויל שצלעותיהן מבוקעות בלבד בקווים ישרים. מישקים יהיו שקועים כ

 "מ מפני האבן.מ

ס"מ. 30יורשו מישקים ברוחב עד  .המישקים מהווים קווים שבורים בכל הכיוונים:מישקים

מ. לא יורשה מישק מתמשך לאורך מיספר אבנים, למעט "מ50עד–ובמקומות החיבור מ

 מישקים קונסטרוקטיביים. 

ס"מ מצע  5: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של הריצוף  ע"ג  המחיר כולל

 חול עם צמנט

 : מ"רמדידה

 

 
 סלעים לישיבה    51.01.04

ס"מ מפני הקרקע יונחו בקרקע כאשר שליש  40-45סלעי גיר  עם שכבת פטינה בגובה של כ 

 גובהם לפחות שקוע בקרקע. 

 ס"מ 80- 50 -מ' רוחב כ 1 -מידות האבן: אורך כ
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והנחת בולדר שקוע בבור ומיוצב : חפירת  בור לבולדר הידוק שתית, אספקה  המחיר כולל

 עם טיט צמנט לפי צורך.

 : יחידה.מדידה

 
 עבודות סלילה תמרור, צביעה ואביזרי דרך   )הסדרי תנועה(– 51פרק 

הסדר תנועה מקדים לגישה אל דרך שירות לצורך עבודות מקדימות בנחל רפאים 

 רחוב בנבנישתי. להקמת דיפו קרונות לרכבת הקלה במלחה.

 ודות תמרור, צביעה ואביזרי דרךעב– 51.17

 כללי 51.17.01

המפרט הטכני המיוחד מתבסס על המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל לעבודות סלילה   .1

 . 51וגישור פרק 

 למכרז מצורף הסדר התנועה הזמני נשוא מפרט זה.  .2

 הסרה / העלמה של סימני צבע  51.17.03

 תותר שום מחיקה בצבע שחור גם לא באופן זמני.על אף האמור במפרטים השונים, לא  .1

: 51.32.03.04עבודות הסרה / העלמה של סימני צבע יבוצעו על פי מפרט נתיבי ישראל פרק  .2

 "העלמה / הסתרה של סימני צבע".

 שלטים ותמרורים 51.17.04

השלטים והתמרורים יבוצעו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה. התמרורים  .1

 ו בגודל עירוני או בינעירוני ע"פ מהירות הנסיעה המותרת וע"פ תוכנית.יהי

במקרים מיוחדים יידרשו תמרורים גדולים יותר אף בכביש עירוני. כפי שיצוין בתכנית או  .2

 ע"פ הוראת המפקח בשטח.

עבודות שילוט  -31, תת פרק 51התמרורים יבוצעו ע"פ מפרט חברת נתיבי ישראל, פרק  .3

 .ותימרור

במפרט נתיבי ישראל( ,לוגו חברה  51.31.04.03.01לעניין סימון שלטים ותמרורים )סעיף  .4

 יבוצע ע"פ דרישת המזמין.

 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה: 51.17.05

.העבודות יבוצעו ע"פ מסמכי ההנחיות של משרד התחבורה הרלוונטיים, במהדורתם האחרונה, 1

 לפרק זה:

 משרד התחבורה.–יות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים" ."הנח1.1

 משרד התחבורה.–." הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" 1.2

החברה –מע"צ -."המדריך להסדרי תנועה באתרי העבודה בדרכים בין עירוניות" 1.3

 הלאומית לדרכים.

 ורים מאושרים להצבה בדרך" משרד התחבורה.."התקני תנועה, בטיחות ורמז1.4
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: " הסדרי תנועה זמניים 35תת פרק  – 51העבודה תבוצע על פי מפרט נתיבי ישראל פרק  .2

 לבטיחות באתרי עבודה".

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות יבצעו בדרכים עורקיות ובסביבתן  .3

ים בכל עת, גם מבחינת התמרורים והשלטים הסמוכה. על כן, מחייב שההסדרים יהיו תקינ

 וכן מבחינת סימון הכבישים שיחודש ככל שנדרש כדי למלא את ייעודו.

 מפרט טכני מיוחד לסימון כבישים  51.17.06

 כל הסימונים יהיו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה. .1

 , תת פרק  51ישראל פרק סימון כבישים וצביעת אבני שפה יבוצעו ע"פ מפרט חברת נתיבי  .2
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 עבודות ביוב-57פרק 

 הנחת קו ביוב

 במסגרת הקמת דפו מלחה של הרכבת הקלה

 מפרט מיוחד לביצוע עבודות ביוב 

 כללי .1
וסביבתו, במסגרת הקמת דפו מלחה של הרכבת  רח' בנבנישתיעבודות ביוב בהמפרט המיוחד לביצוע  1.1

 תי נפרד ממסמכי המכרז וכולל את המסמכים הבאים:מהווה חלק בלהקלה 

 "הגיחון" במהדורתו העדכנית.  -המפרט הטכני הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  .א

 המפרט מצורף למסמכי המכרז וניתן למצוא אותו גם באתר אינטרנט של חב' הגיחון בכתובת: 

  https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/28022019_2.pdf 

מפעלי מים וביוב ירושלים  –הנחיות והבהרות למחירון של עבודות ביוב וניקוז של חברת הגיחון  .ב

 בע"מ. 

 תכניות ביצוע מאושרות ע"י "הגיחון". .ג

 גם בכתובת: סטנדרטים למערכות ביוב של חב' הגיחון, ניתן למצוא את חוברת הפרטים .ד

 

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/28022019_2.pdf  
 

 כתב כמויות.

במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה, תינתן עדיפות, לצורך ביצוע העבודה, למסמכים בסדר  1.2

 הבא:

 התכנית .א

 כתב הכמויות .ב

 המפרט המיוחד .ג

 .3הנחיות והבהרות של המחירון המפורט בסעיף  .ד

 "הגיחון". -המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  .ה

 תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי. .ו

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים  1.3

ם או צרים, עבודת לילה, עבודה תוך שמירת תנועת רכבים באזור, מיוחדים כגון: עבודה בשטחים קטני

 חפירה ליד קווים פעילים, כבישים סואנים וכל קושי אחר בביצוע.

בהתאם למפרט הטכני להנחת קווי ביוב וניקוז, על הקבלן לבצע בדיקות אטימות לאורך מערכת  1.4

 הביוב, וזאת במהלך ביצוע העבודה.

 ר אחזקה של מחלקת הביוב והניקוז:וכן בעת מסירת הקווים למדו

המחלקה תבצע בדיקות אטימות מדגמיות באמצעות הקבלן ועל חשבונו, בהתאם להנחיות  .א

 המחלקה.

 כולל ניתוח ודו"ח מצב הקווים.  CD\הקבלן יבצע צילום הקו בוידאו וימסור את הקלטת .ב

ילום החוזר יהיה גם והדו"ח המצורף יהיו על חשבון הקבלן. במידה ויתגלו תקלות, צ CD\הקלטת .ג

 על חשבון הקבלן. 

בשלושה  CD-הקבלן ימסור תוכניות לאחר בצוע, חתומות על ידי מודד מוסמך ע"ג נייר ו .ד

עותקים, בהתאם למפרט הטכני הכללי להגשת עבודות מדידה )גרסה אחרונה של חברת הגיחון(. 

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/28022019_2.pdf
https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/28022019_2.pdf
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 ן.על חשבון הקבל תהיינההתוכניות לאחר הבצוע של כל מרכיבי העבודות. 

 

במהלך העבודה, על הקבלן להזמין על חשבונו בדיקה ע"י  מעבדה מוסמכת של איכות וצפיפות  1.5

המצעים למילוי התעלה. במידה ותוצאות הבדיקה לא יהיו כפי הנדרש, על הקבלן  לתקן על חשבונו 

 כולל החלפת חומרים )במידה ויידרש( ולבצע בדיקה חוזרת על חשבונו. את הליקויים, 

ת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם מובהר בזא 1.6

של העבודה, למעט חומרים המצויינים בפירוש "באספקת חב' הגיחון". כותרת כל סעיף בכתב 

הכמויות היא תמציתית והתשלום יהיה על צפי מכלול המטלות עבור כל סעיף כפי שבא לידי ביטוי 

 המשלימים את כתב הכמויות. על הקבלן לקחת זאת בחשבון במתן הצעתו. במפרטים ובתכניות 

מובהר בזאת כי כל סעיפי המפרט הכללי מחייבים. לא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או  1.7

אספקת חומרים כלשהם המתוארים במפרט ובתוכניות, גם אם לא נרשמו במפורט בסעיפי כתב 

 הכמויות.

תתבצע בסמוך לקווי מים קיימים, כבלי חשמל ותקשורת, בזק, קווי ביוב וכו'.  עבודת הנחת הקווים 1.8

מיקום הקווים הקיימים הוא משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים 

 ובכבלים השונים הקיימים בתת הקרקע. 

ולהניח את הקו החדש על הקבלן לבצע חפירות גישוש לפני תחילת העבודה לאיתור הקווים הקיימים 

  עלות הגישושים תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידות השונות.בהתאם. 

 במידה וקווים או כבלים יפגעו, הקבלן יתקן אותם על חשבונו לשביעות רצון החב' בעלת התשתית. 

ב' חשמל חפירות גישוש יבוצעו אך ורק בהסכמת ובפיקוח צמוד של גורמי התשתיות השונים )בזק, ח

 וכו'(, ולאחר קבלת היתר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל בתחום תוואי המתוכנן. 

 מח' הביוב והניקוז רשאית לבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל שלבי ביצוע. 1.9

 לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאמת את נתוני התאים הקיימים בנקודות ההתחברות למצב הקיים.   1.10

י כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז כל סעיפ 1.11

 של חברת "הגיחון", ולמפרט הטכני המיוחד. 

המשתתף במכרז, במידה והמסמכים הנ"ל לא הגיעו לידיו, יכול לעיין בהם במשרדי מח' ביוב והניקוז 

הינה אישור על כך כי קרא והבין היטב את כל של "הגיחון". בכל מקרה, חתימת הקבלן על המסמכים 

 הנדרש ממנו ע"פ המסמכים השונים ומכיר אותם על בוריים.

בכל מקום בו מצויין במסמך זה "המפרט הכללי" הכוונה למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות ביוב  1.12

 וניקוז של חב' הגיחון.

 

 תיאור העבודות .2
דפו מלחה,  –נישתי, כחלק מפרוייקט הרכבת הקלה מכרז זה מתייחס להעתקת קווי ביוב ברח' בנב .2.1

 כאמור.

מ"מ. יש לשנות תוואי מקטע מהקו באורך  900לאורך הכביש מנוח כיום קו מאסף ביוב ראשי בקוטר 

 מ' על מנת לאפשר את זמינות העבודות עבור הקמת המתחם. 230-כ

 

 הנחיות והבהרות נוספות לסעיפים של כתב הכמויות .3
 חפירה/חציבה/פינוי /מילוי תעלות( יוב )תעלות לצינורות ב .3.1

של  של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז 3.7מדידה ותשלום החפירות יהיו בהתאם לסעיף 

 .חב' הגיחון
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מודגש כי בעקבות סוג הקרקע החפור ו/או הצורך לעמוד בתנאי תכנית הסדרי התנועה הזמניים, יתכן 

הדיפון ישולם בנפרד  תכנון וביצועת. במקרה זה, התשלום עבור דרש לבצע דיפון של התעלויוהקבלן י

עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות. תכנון מערכת הדיפון יבוצע ע"י מהנדס המורשה לכך ויאושר 

 מראש ע"י המזמין.

 

 הנחת צינורות והרכבתם - .3.2
והוראות המפרט  ובהתאם להוראות היצרן תוואי ועומק  הנחת צינורות הביוב יהיו כמפורט בתכניות 

העטיפה מסביב לצינורות תהיה משומשום כמתואר בפרט חתך  .HDPEהרכבת צנרת  5.8.9סעיף  –

תעלה, וכלולה במחיר היחידה. במהלך כיסוי התעלה, הקבלן יניח לאורך כל התעלה סרט סימון בצבע 

 מחיר היחידה.ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים. מחיר הסרט והנחתו כלול ב 80 -כתום, בעומק של כ 

 .לעבודות ביוב וניקוז של חב' הגיחון עפ"י חתך טיפוסי במפרט הכללי –גינון  \חתך תעלה בשטח פתוח 

של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב  5.11מדידה ותשלום עבור הנחת צינורות יהיו בהתאם לסעיף 

 . של חב' הגיחון וניקוז

כלולות במחיר היח' ולא תשולם לקבלן  בתוואי הקויובהר כי חפירות גישוש לצורך איתור תשתיות 

 תוספת עבורן.

 

 טיפול בקו קיים .3.3
לעבודות קו הביוב הקיים הינו מאסבסט צמנט. הטיפול והפינוי יבוצע עפ"י הוראות המפרט הכללי 

(. הטיפול הנ"ל כלול במחיר ההתחברות לצינור הקיים ולא 4.11)סעיף ביוב וניקוז של חב' הגיחון 

 בלן תוספת בעבורו.תשולם לק

 

 לתאי ביקורת אספקת צינורות ומכסים .3.4
 בהתאם לקטרים ואת החומרים הנדרשים לעבודה ושהוגדרו בתכנית.  הקבלן יספק את הצינורות

כל הצינורות יישאו תו תקן מתאים. התשלום יהיה עבור כמות זהה לסעיף של הנחת צינור, ויכלול 

 ת, וכמו כן בקרת שירות שדה של ספק הצנרת.אספקת גומיות תקניות לחבור בין הצינורו

 40שטח פתוח, ו  \טון במדרכה  12.5המכסים לתאי בקורת יהיו לפי דגם הגיחון ומתאימים לעומס 

 טון בכביש. המכסים יישאו תו תקן מתאים.

 מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה.

 

 תאי בקרה עגולים .3.5
ס"מ.  5 -תהיה טרומית )עם תו תקן( ותורכב על שכבת בטון רזה בעובי כ תחתית של כל תאי ביקורת

במקרים בהם מדובר על בנית כביש במילוי רב, תורכב התחתית על יסוד בטון כמפורט בתכניות )כנ"ל 

 לגבי הצינורות(. 

על בסיס התחתית שתסופק עם חורים מוכנים לכניסה ויציאה.  30-הקבלן ייצוק מתעל מבטון ב

תחתית והחוליות תאי הביקורת תהיה בהתאם להוראות היצרן, עם שימוש באטם מאושר  הרכבת

ע"י היצרן בין התחתית לחוליה הראשונה, בין החוליות ובין החוליה האחרונה לתקרה. חיבור צינור 

 לשוחה יהיה אך ורק עם מחבר שוחה לפי מפרטי הגיחון.

לעבודות ביוב וניקוז  של המפרט הכללי 7.5ף סעימדידה ותשלום לבניית תאי בקרה יהיו בהתאם ל 

 .של חב' הגיחון

 מחיר תא הבקרה כולל אספקה והתקנת מחבר שוחה תיקני המתאים לסוג הצינור המונח.
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 התחברות לקו הקיים .3.6
 

התאים בהתחברות לקו הקיים יבוצעו עפ"י פרט מיוחד שיוכן בידי הקבלן, ובצורה המתאימה 

סכמטי ופירוט של שלבי ההתחברות מפורטים בגל' פרטים. יובהר כי להתחברות לקו בקוטר זה. פרט 

התוכניות המוצעות הינם להתרשמות ואומדן בלבד, תכנון וביצוע מפורט של התא וצורת ההתחברות 

 הינם על אחריות הקבלן ויתומחרו במסגרת הסעיף המתאים.

לל הטייה זמנית של הביוב כו כל העבודות הדרושות לצורך ההתחברות והקמת התא,הסעיף כולל את 

ע"י קו זמני במידה ויידרש, תכנון קונסטרוקטיבי ובנייה של התא, טיפול בקטע הצינור המפורק, 

איטום הצינור הקיים וכל עבודה הנדרשת במסגרת עבודות ההתחברות, ולא תשולם תוספת לקבלן 

 עבורן.

 תיקון אבני שפה .3.7
 

פה, יש לשמור את אבני השפה הקיימות או להחליפן במקרה של חציית אבני שפה, או פגיעה באבני ש

, ובמידות וחתך 15באבני שפה חדשות בהתאם לחוות דעת המפקח. אבני השפה יהיו בהתאם לת"י 

ס"מ, עם משענת של  10ס"מ ועובי  30בהתאם לקיים. אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב 

10x10 20-ס"מ, הבטון יהיה ב. 

 

 עבודות אספלט .3.8
 

לעבודות ביוב וניקוז של חב' הגיחון של המפרט הכללי  9.8תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם לסעיף כל 

 )כולל אופן מדידה ותשלום(.

במסגרת העבודה יש לבצע קרצוף וריבוד לכלל רוחב הכביש כמצויין בתכנית. יובהר כי התשלום עבור 

ולא עבור ת עליונה בלבד, הינו לאספלט המבוצע במסגרת שכבה נושא 11.0006האספלט בסעיף 

 .11.0001, הנכלל במסגרת סעיף האספלט המבוצע מעל התעלה

 

 CLSMמילוי תעלות ובורות מבטון  .3.9
 

מיועד לשימוש במקום מצע סוג א' במילוי תעלה, למילוי בורות בכבישים או בכל מקום אחר בהם 

מעל הצינור יהיה כיסוי יורה המפקח וישולם כתוספת )תשלום לפי מ"ק(. בזמן יישום יש להקפיד ש

 ס"מ בשומשום. 20של 

 .CSLMסביב תאים נכלל במחיר ביצוע התא ולא בסעיף   CLSMיובהר כי מילוי
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 קולחין והנחת קווי מי עבודות -58פרק 

 

 הנחת קווי מי קולחין

 במסגרת הקמת דפו מלחה של הרכבת הקלה

 מפרט מיוחד לביצוע עבודות מי קולחין 

 

 כללי .1
עבודות הנחת קווי מי קולחין, במסגרת הקמת דפו מלחה של הרכבת הקלה  רט המיוחד לביצועהמפ 1.1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וכולל את המסמכים הבאים:

 "הגיחון" במהדורתו העדכנית.  -המפרט הטכני הכללי להנחת קווי מים  .א

 ט של חב' הגיחון בכתובת: המפרט מצורף למסמכי המכרז וניתן למצוא אותו גם באתר אינטרנ

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/19930.pdf   

בכל מקום בו מצויין במסמך זה "המפרט הכללי" הכוונה למפרט הטכני הכללי להנחת קווי מים 

 חב' הגיחון. -של מח' המים 

 מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ.  –בהרות למחירון של עבודות מים של חברת הגיחון הנחיות וה .ב

 תכניות ביצוע מאושרות ע"י "הגיחון". .ג

 סטנדרטים למערכות מים של חב' הגיחון, ניתן למצוא את חוברת הפרטים גם בכתובת:

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/19930.pdfh 

 כתב כמויות . .ד
במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה, תינתן עדיפות, לצורך ביצוע העבודה, למסמכים בסדר  1.2

 הבא:

 התכנית .א

 כתב הכמויות .ב

 המפרט המיוחד .ג

 .3בסעיף המחירון המפורט  הנחיות והבהרות של .ד

 "הגיחון". -המפרט הכללי להנחת קווי מים .ה

 תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי. .ו

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים  1.3

תנועת רכבים מיוחדים כגון: עבודה בשטחים קטנים או צרים, עבודת לילה, עבודה תוך שמירת 

 באזור, חפירה ליד קווים פעילים, כבישים סואנים וכל קושי אחר בביצוע.

במהלך העבודה, על הקבלן להזמין על חשבונו את מעבדה מוסמכת כדי לבדוק איכות וצפיפות  1.4

המצעים למילוי התעלה. במידה ותוצאות הבדיקה יהיו שליליות, על הקבלן יהיה לתקן על 

 כולל החלפת חומרים )במידה ויידרש( ולבצע בדיקה חוזרת על חשבונו. חשבונו את הליקויים, 

מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם  1.5

של העבודה, למעט חומרים המצוינים "באספקת חב' הגיחון". כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא 

מכלול המטלות עבור כל סעיף כפי שבא לידי ביטוי במפרטים  תמציתית התשלום יהיה על צפי

 ובתכניות המשלימים את כתב הכמויות על הקבלן לקחת זאת בחשבון במתן הצעתו. 

מובהר בזאת כי לא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או אספקת חומרים כלשהם המתוארים  1.6

 ב הכמויות.במפרט ובתוכניות, גם אם לא נרשמו במפורט בסעיפי כת

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/19930.pdf
https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/19930.pdf
https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/19857.pdf
https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/19857.pdf
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עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקווי מים קיימים, כבלי חשמל ותקשורת, בזק, קווי ביוב וכו'.  1.8

מיקום הקווים הקיימים הוא משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים 

 ובכבלים השונים הקיימים בתת הקרקע. 

לת העבודה לאיתור הקווים הקיימים ולהניח את הקו החדש על הקבלן לבצע חפירות גישוש לפני תחי

 בהתאם. עלות הגישושים תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידות השונות. 

 במידה וקווים או כבלים יפגעו, הקבלן יתקן אותם על חשבונו. 

חב' חשמל  חפירות גישוש יבוצעו אך ורק בהסכמת ובפיקוח צמוד של גורמי התשתיות השונים )בזק,

 וכו'(, ולאחר קבלת היתר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל בתחום תוואי המתוכנן. 

 מח' המים רשאית לבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל שלבי ביצוע. 1.13

כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למפרט הטכני הכללי לביצוע הנחת קווי מים של  1.14

  ולמפרט הטכני המיוחד. חברת "הגיחון",

המשתתף במכרז, במידה והמסמכים הנ"ל לא הגיעו לידיו, יכול לעיין בהם במשרדי מח' המים של 

"הגיחון". בכל מקרה, חתימת הקבלן על המסמכים הינה אישור על כך כי קרא והבין היטב את כל 

 הנדרש ממנו ע"פ המסמכים השונים ומכיר אותם על בוריים.

 

 תתיאור העבודו .2
 

דפו מלחה ונחל  –מכרז זה מתייחס להעתקת קווי מי קולחין באזור הקמת מתחם הרכבת הקלה  .2.1

 רפאים, כאמור. וכולל:

 :12מקטעי קו קולחין " 2העתקת   .2.1.1

מ'(: העתקת קו סביב אזור הקמת ניצבי גשר רכבת מתוכנן, כולל מגוף חוצץ  45-)כ A-Bמקטע  (א)

לדופן מובל ניקוז לאחר שהקו יוצא מתוך המובל, ונק' ניקוז. החיבור לקו הקיים יבוצע סמוך 

 ולקו הקיים סמוך לשביל אופניים מצידו השני.

לקו  Cמ'(: העתקת קו עקב עבודות קיר תמך וכביש מתוכנן. חיבור בנק'  130-)כ C-Dמקטע  (ב)

 לקו קיים בכביש. Dהקיים סמוך לכביש, ובנק' 

 מ.מ" 50מ' ובקוטר  30-באורך כ PE100הנחת קו השקייה   .2.1.2

 עבודות קרצוף וריבוד של המיסעה.  .2.1.3

 

    

 הנחיות והבהרות נוספות לסעיפים של כתב הכמויות .3
 

 הנחת צינורות והרכבתם .3.1
מ"מ  50קו הזנה להשקייה:  GRB.  5/32עו"ד  4, או "X42 5/32" עו"ד "12סוג הצינורות: פלדה 

PE100לה עפ"י המתואר במפרט . תוואי ועומק הנחת הצינורות כמפורט בתוכניות. מילוי חתך התע

אופן הנחת הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן והוראות  .להנחת קווי מים של חב' הגיחון הכללי

 -במהלך כיסוי התעלה, הקבלן יניח לאורך כל התעלה סרט סימון בצבע סגול, בעומק של כ  המפרט.

 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים. 80

של המפרט הטכני הכללי להנחת קווי  6.9יהיו בהתאם לסעיף  מדידה ותשלום עבור הנחת צינורות

 מים.
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 מפרטים .3.2
אופן ביצוע מגו, בתוך תא, נק' אוויר במפרדה, חתך מילוי תעלה בכביש ובשטח פתוח, מעבר בקיר 

 .להנחת קווי מים של חב' הגיחון שבמפרט הכללי האופיינייםמובל )לצינור ניקוז(,  עפ"י הפרטים 

 

 צביעה .3.3

 כמתואר במפרט הכללי RAL 4005ת, האביזרים ומכסי התאים יצבעו חיצונית בצבע סגול  הצינורו

 .להנחת קווי מים של חב' הגיחון

 .להנחת קווי מים של חב' הגיחון במפרט הכללי 4.15אופן הצביעה עפ"י המתואר בסעיף 

 

 לתאי ביקורת אספקת צינורות ומכסים .3.4

 ת החומרים הנדרשים לעבודה ושהוגדרו בתכנית. בהתאם לקטרים וא הקבלן יספק את הצינורות

כל הצינורות יישאו תו תקן מתאים. התשלום יהיה עבור כמות זהה לסעיף של הנחת צינור, ויכלול 

 בקרת שירות שדה של ספק הצנרת.

טון  40שטח פתוח, ו  \טון במדרכה  12.5ומתאימים לעומס  vהמכסים לתאי בקורת יהיו לפי דגם ה

 ם יישאו תו תקן מתאים.בכביש. המכסי

 מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה.

 

 תיקון אבני שפה .3.5

במקרה של חציית אבני שפה, או פגיעה באבני שפה, יש לשמור את אבני השפה הקיימות או להחליפן 

תך , ובמידות וח15באבני שפה חדשות בהתאם לחוות דעת המפקח. אבני השפה יהיו בהתאם לת"י 

ס"מ, עם משענת של  10ס"מ ועובי  30בהתאם לקיים. אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב 

10x10 20-ס"מ, הבטון יהיה ב. 

 

 עבודות אספלט .3.6

תחום קרצוף וריבוד אספלט הינו לרוחב הכביש, עפ"י הגבולות המוגדרים בתכנית. יובהר כי 

בוצע במסגרת שכבה נושאת עליונה בלבד, הינו לאספלט המ 06.0010התשלום עבור האספלט בסעיף 

 .06.0011, הנכלל במסגרת סעיף ולא עבור האספלט המבוצע מעל התעלה

 של המפרט הכללי )כולל אופן מדידה ותשלום(. 8.5כל תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם לסעיף 

 

 CLSMמילוי תעלות ובורות מבטון  .3.7

ילוי בורות בכבישים או בכל מקום אחר בהם מיועד לשימוש במקום מצע סוג א' בחציית כבישים, למ

, וישולם כתוספת )תשלום לפי מ"ק(. בזמן יישום בתעלה יש להקפיד שמעל מראש ובכתביורה המפקח 

 ס"מ לפחות בשומשום. 20צינור יהיה כיסוי של 
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