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 יצוק באתר עבודות בטון – 02פרק 

 

 הנחיות כלליות 02.01

 

 אור כלליית 02.01.01

כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר למבנים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות  .1

"עבודות בטון יצוק באתר" ובתוספת הדרישות  – 02פרק  – ישראל נתיבישל  סלילה וגישור

 המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.

 

 תכנית טפסות: .2

של הטפסות את המפורטות כניות הביצוע ות לפני ביצוע העבודה, על הקבלן להגיש את .2.1

של פחי פלדה, לוחות לבידים,  ממדיםכניות יוצגו סידורים כלליים, ואופן הרכבתן. בת

 חומרי מילוי ופרטים נוספים.

כניות הביצוע יפרטו הנחה, הקמה, תמיכות זמניות, הפסקות יציקה ואופן ביצועם, ות .2.2

כניות או ומיקום אינסרטים, שרוולים ושאר האביזרים הדרושים. כמו כן יסופקו ת

 תיאור של שיטות תמיכה. 

אלמנט ויגישו לעיון מנהל הפרוייקט כאשר התכנון הקבלן יכין את תכנון הטפסות לכל  .2.3

שוי מטעם הקבלן וחתום על ידו. אותו מתכנן הטפסות יבצע פיקוח יבוצע ע"י מהנדס ר

 באתר וימציא אישור בכתב שהטפסות בוצעו נכון ותואמות את יעודן.

 

 תערובת בטון לאישור: .3

ת הבטון המוצעות ביצוע העבודה על הקבלן להגיש בדיקות מוקדמות לתערובו לפני .3.1

 ליציקות השונות. 

רק לאחר אישור התערובות ע"י מנהל הפרויקט, יוכל הקבלן להתחיל ביציקות הבטונים  .3.2

 הנדרשים. 

כל התערובות אשר יהיו בשימוש, לפי חלוקה לרכיבים השונים, יוגשו למנה"פ לפחות  .3.3

ל תכונות יום טרם מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות המעידות ע 15

 התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות במפרטים והתקנים.

יעודה  תיאורהתערובת תוגש לאחר שהיא הוכנה ואושרה ע"י טכנולוג מטעם הקבלן עם  .3.4

 והנחיות מלוות ודגשים לאופן היישום והטיפול בתערובת.

ן שונות כלל התערובות המוצעות יוגשו עם תוצאות בדיקת מודול אלסטיות כך שהן אינ .3.5

, אלא אם סטייה גדולה יותר אושרה ע"י 15%-ביותר מ 466מתוצאות הקיימות בתקן 

 המתכנן.

 

 בדיקות מעבדה ותעודות: .4

הקבלן יגיש לאישור מנה"פ את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות  .4.1

 המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.
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היתר, עבור: צמנט, מוספים, פלדת זיון, חומרי אשפרה, תעודות תעודות תוגשנה, בין  .4.2

אישור לפלדה רתיכה, חומרי שיקום, בטונים, הדבקה והגנה וכל שאר החומרים 

 שבשימוש. 

לא יורשה שימוש בבטון או דיס לסוגיהם שייוצרו על ידי הקבלן במסגרת בקרת האיכות  .4.3

דימות לבדיקה השוואתית של העצמית של הקבלן, לכל החומרים יבוצעו בדיקות מק

תכונותיהן המתקבלות בפועל לבין הצהרות היצרן ואלה תוגשנה לאישור מנהל 

 הפרויקט.

 

 :חומרים ודרישות כלליות .5

 סוגי בטון: .5.1

סוגי הבטון לרכיבים שונים של המבנים יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה  .5.1.1

 ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים'. 

 . 466הבטון בכל הרכיבים יקיים את התנאים הנדרשים האמורים בת"י  .5.1.2

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שמחיר היחידה באלמנטי הבטון יורכב ממחיר    

-" או "ב50-", "ב40-ובתוספת עבור "בטון ב 30-עבור ביצוע האלמנטים בטון ב

 .תבתוכניו" בהתאם לנדרש 60

 רטי ספק הבטון לאישור.על הקבלן להגיש לאישור מנה"פ את פ .5.1.3

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש החלפת ספק הבטון והנ"ל אינו יהווה עילה  .5.1.4

 לתביעה או תשלום לקבלן.

 .118לפי ת"י  4 –של בטונים  מינימלית הפחשי דרגת .5.1.5

  צמנט: .5.2

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר, פסולת ולכלוך. היצרן והמותג יועברו  .5.2.1

  מנה"פ. לאישור

 .CEM1 52.5Nגי הבטון )פרט לבטון רזה( יהיה מסוג הצמנט בכל סו .5.2.2

במידה והקבלן מעוניין לייבא צמנט עליו לקבל אישור מנה"פ מראש לחומר  .5.2.3

 וליצרן. 

  הקבלן לא ישנה יצרן וסוג הצמנט במהלך העבודה ללא אישור מנה"פ מראש. .5.2.4

 .0.4יחס מים צמנט לא יעלה על 

  אגרגטים: .5.3

באתר בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי עבור רכיבים המיועדים ליציקה  .5.3.1

 מ"מ ללא אישור מפורש ובכתב של מנה"פ. 19הנומינלי של האגרגט על 

כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון  .5.3.2

באלמנטים צפופים, תתוכנן תערובת הבטון כשהיא מכילה אגרגטים קטנים 

 בכתב ממנה"פ. קבלת אישור יותר, אך זאת רק לאחר

בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי, האגרגטים ייבדקו כדי  .5.3.3

להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות 

 לפי דרגת חשיפת האלמנט שבנדון. ACI 318בסטנדרט  4.3.1שנקבעו בטבלה 
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יהיו מדולומיט או בכל מקרה ובכלל האלמנטים למעט בטון רזה האגרגטים  .5.3.4

 בזלת בלבד.

 מים: .5.4

 המפרט הכללי.מקור המים ע"פ דרישת 

 

 מוטות פלדת זיון: .6

 4466על פי דרישות ת"י מוטות פלדת זיון מצולעים רתיכים לכל הרכיבים השונים יהיו  .6.1

 . ובהתאם למפורט בתוכניות

 . סוג האלקטרודות יאושר מראש  על ידי המתכנן ומנה"פ –במקרה של צורך בריתוך  .6.2

עובי שכבת כיסוי מבטון על פלדת הזיון לרכיבים שונים של המבנים יהיה כמפורט  .6.3

 כניות.ובת

 

 אביזרי מתכת: .7

שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים הדרושים כדי 

 כללי.מפרט להציב, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויק, יעמדו בדרישות 

 

 שומרי מרחק )רוחקנים(: .8

 שומרי מרחק יעמדו בדרישות המפרט הכללי, רוחקני פלסטיק לא יאושרו. .8.1

הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים. עלות הרוחקנים תכלל  .8.2

 במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

א חלק שומרי מרחק יבוצעו לכלל האלמנטים המתכתיים גם אם הם אלמנטי עזר ול .8.3

 מהרכיבים הנושאים.

 

 פיגומים וטפסות: .9

 מפרט כללי.הקבלן יעשה שימוש בפיגומים ובטפסות על פי  .9.1

מערכת הפיגומים, הטפסות והתמיכות הזמניות יבטיחו תמיכה אנכית ואופקית עבור  .9.2

מבנים שונים בשלבים השונים תוך כדי מניעת דפורמציות בכיוון כלשהו לכל אורך שלבי 

ק מערכת הפיגומים עבור כל העומסים שיפעלו בכל שלבי הביצוע הביצוע עד לפירו

 לרבות משקל כל חלקי מבנה.

כניות לטפסות והפיגומים ומגדלי התמיכה באמצעות מהנדס מומחה והקבלן יכין ת .9.3

שנים לפחות בתכנון טפסות ופיגומים, מהנדס זה יקבל את  10ובעל ניסיון מוכח של 

 אישור בקרת איכות של הקבלן. 

כניות יצורף חישוב אשר יוכיח את יציבות הטפסות, הפיגומים, מגדלי התמיכה ולת .9.4

לקבלת כל העומסים הנדרשים לרבות משקל עצמי, עומס שימושי לצורך ביצוע העבודה, 

וכן לקחת בחשבון עומסים אקסצנטריים ודינמיים, זעזועים בלתי צפויים כגון מכת 

ים מכל סיבה שהיא וכל הנדרש בתקן רכב, כוחות רוח, רעידות אדמה, זעזועים אחר

 טפסות.
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הקבלן יגיש למנהל הפרויקט ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות  .9.5

חודש לפני תחילת ביצוע הטפסות. דבר זה כמובן אינו פוטר את הקבלן מאחריותו 

 הבלעדית עבור מערכת הטפסות, הפיגום והתמיכות הנ"ל.

ם הקבלן יהיה לבצע ליווי של הקמת והרכבת על מתכנן הפיגומים והטפסות מטע .9.6

הטפסות והתמיכות באתר. אין לבצע יציקה כלשהי ללא אישור של מתכנן הפיגומים 

 והטפסות מטעם הקבלן. 

תומכות הטפסות יעמדו במידת הצורך על גבי מרצפי בטון, או כלונסאות ולצורך זה על  .9.7

 הקבלן להכשיר את הקרקע תחילה. 

 ההכשרה תכלול:  

 ניקוז השטח. .9.7.1

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו. 96%יישור הקרקע והידוק במכבש מכני לצפיפות של  .9.7.2

ס"מ אשר יהודק בתוספת מים בשתישכבות  30ביצוע מצע כורכר סוג ב' בעובי  .9.7.3

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו. 98%ס"מ כ"א, עד לצפיפות  15של 

 .ס"מ לפחות, או ביצוע כלונסאות 25 -יציקת משטח בטון מזוין בעובי כ .9.7.4

 2צינורות התמיכה, התומכות, הרגליים וכו' יועמדו על גבי לוחות בעובי "

 לפחות בהתאם להעמסת התמיכות ובכפיפות לאישור מנה"פ.

כל צינורות התמיכה, התומכות והרגלים יהיו מצוידים באמצעי כוון, ג'קים, 

הברגות, טריזים או כל סדור אחר אשר יאפשר הגבהה והנמכה של כל מבנה 

ם והבאתו לגובה הנכון, גם לאחר גמר כל עבודות הזיון ובסמוך הטפסי

 להתחלת שימת הבטון.

יום מתום יציקת רכיב המבנה,  21התבניות ומגדלי התמיכה יפורקו רק לאחר 

 מגפ"ס לפחות. 30והגעת הבטון לחוזק של 

הקבלן יבטיח את כיסוי הבטון בעובי הנדרש בתוכניות ע״י שימוש ברוחקנים 

בטון סיבי. יש להבטיח הצבת רוחקן בודד לחצי מ״ר תבנית לכל מתועשים מ

 הפחות.

למניעת תזוזת טפסות הצד על הקבלן להשתמש במוטות קשר אשר יושחלו דרך 

 צינורות פוליאתילן בקוטר המתאים.

קצה הצינור יוצב בנסיגה ובמגע עם המעטה יוצב תותב קוני מפלסטיק אשר 

 בחוטי קשירה מכל סוג )כולל מגולוונים(. יוסר לאחר היציקה. לא יותר שימוש

 ימים מגמר היציקה. 5פירוק תבניות הצד מותר 

 

 קיטום פינות: .10

 בכל פינות האלמנטים יבוצע קיטום. .10.1

 קיטום הפינות ייעשה על ידי סרגלים משולשים מחומר פלסטי.  .10.2

 . תבתוכניוהקיטום יהיה בחתך כמצוין  .10.3

 במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדד בנפרד. לייכלהקיטום  .10.4
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כניות, הקיטום ו, פנימיות וחיצוניות. באם לא צוין אחרת בתתהקיטום הינו לכלל הפינו .10.5

 ס"מ. 2.5/2.5יהיה במידות 

 

 קירות ציפוי לכלונסאות:  .11

 יבוצעו ביציקה באתר בלבד )לא בהתזה(.

 

 יציקת הבטון 02.01.02

באתר נמצאים מספר מטרדים אשר יכולים להשפיע על סדר וצורת הקבלן ייקח בחשבון כי  .1

יציקות הבטון, לרבות התקנה ופירוק טפסות/תבניות. הקבלן יתכנן מראש את יציקות הבטון 

ובמקרה הצורך יחלק לשלבי ביצוע, יתכנן הסדרי תנועה מתאימים ויקבל אישורים להסדרים 

עות או בחלוקה לשלבים יהיו על חשבון מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהפר. אלו

 .ויכללו במחירי הבטון השונים הקבלן

לפני ביצוע כל יציקת בטון יגיש הקבלן לאישור מנה"פ תיק מסודר ובו כל הנתונים הנדרשים  .2

לביצוע, כולל אישור על התערובות שנבדקו בשלב מוקדם, פרטי הביצוע, תכן הטפסות חתום 

יקה, פרטי מפעל הבטון, שרטוט של מיקום המשאבה ואופן ע"י מהנדס מטעמו, מועדי היצ

הביצוע, פרטי מפעל חלופי לבטון ומשאבה חלופית, כמות הפועלים, מנהלי העבודה ואופן 

חלוקתם, קצב וכיווני היציקה והיערכות לביצוע הפסקות וכל פרט אחר שיידרש ע"י מנה"פ 

 יוכל הקבלן לבצע את העבודה. טרם ביצוע העבודה. רק לאחר אישור הפרטים והתיק הנ"ל

 יציקת כל הבטונים תבוצע ע"י משאבת בטון. .3

בעת היציקה של עמודים/קירות יש להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון לתוך  .4

צינורות פלסטיק אשר יוכנו בראש העמודים/קירות . בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת ״טרמי״ 

תקדמות היציקה יש לשלוף את צינורות הפלסטיק ותמנע נפילת בטון טרי מגובה רב. עם ה

 מ' מתחתית צינור המשפך. 1.0בהתאם. גובה נפילת הבטון לא יעלה על 

 לא יורשה השימוש ב״חלונות יציקה״. .5

 

 אשפרה 02.01.03

 אשפרת הבטון .1

 מפרט כללי.אשפרת הבטון תבוצע ע"פ דרישות  .1.1

תהליכי האשפרה יתאימו תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון.  .1.2

 לדרישות התקנים.

( ימים אחרי יציקת הבטון ובכפוף לדרישות 7אשפרת הבטון תימשך לא פחות משבעה ) .1.3

 . 466ת"י 

אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות למעט במקרים בהם  .1.4

 הטמפ' קיצונית ומנה"פ ידרוש הרטבת התבניות לצורך הורדת החום.

משטחים החשופים, בתנאי מזג אויר רגילים, יקבלו אשפרה באמצעות אחת כל שאר ה .1.5

 משתי השיטות להלן בכפוף לאישור מנה"פ והמתכנן.

 כל החומרים יקבלו אישור של המתכנן ומנה"פ. .1.6
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 אשפרה עם יריעות .2

ויהיו  ASTM-C-171שימוש ביריעות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לפי דרישות תקן  .2.1

 מ״מ עובי. 0.1 -בלי פגמים ולא פחות מ 

פרישת היריעות תהיה באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפייה מספקת  .2.2

 לכיסוי סגור ונמשך.

 על סרט ההדבקה ליריעות האשפרה להיות עמיד בלחץ ואטום נגד מים.  .2.3

 מנה"פ. לפני השימוש יעשה הקבלן ניסוי הדבקה להוכחת טיב ההדבקה ויקבל אישור .2.4

מי שתייה רגילים יוזרמו תחת היריעות באופן שיבטיח רטיבות רצופה. לא תותר צעידה  .2.5

 על גבי יריעות אשפרה במשך כל תקופת האשפרה.

 

 ממברנה – אשפרה עם נוזל .3

 התקן בדרישות העומד אשפרה חומר בעזרת תבוצע קורות של ודפנות קירות אשפרת .3.1

 הבטון מעל המים היעלמות לאחר מיד שםייו האשפרה נוזל ASTM-C-309האמריקאי. 

 בדיקה כל ולפני הבטון של מההידרציה נזק כתוצאה כל שנגרם ולפני גמר עבודות לאחר

 החומר .הבטון של ואחיד לציפוי דק מאושר מרסס באמצעות ייושם הנוזל .המשטח של

 .השכבה הראשונה יישום לאחר דקות 30 תיושם שנייה שלבים. שכבה בשני ייושם

 .היצרן מהוראות שלא תפחת בכמות ונמשכת אחידה בשכבה ייושם הנוזל

 ליישם אין בלבד. מים בהתזת יאושפרו ,איטום חומרי לקבל המיועדים בטון משטחי .3.2

 טרם לפחות ימים 2 הצד תבניות את להשאיר הקבלן על במקרים אלו אשפרת.  חומרי

 האלמנט של הצדיות לפאות הקבלן אשפרה יבצע התבניות פרוק לאחר מיד פירוקן.

 בסעיף נוספים כמתואר ימים 5 למשך לאשפרה ייעודיות ביריעות וכיסוי הרטבה ע"י

  זה.

 

 גמר פני בטון של הרכיבים 02.01.04

חזותי" של -כניות, לרבות גמר בטון "חשוףוגמר פני בטון לרכיבים שונים של המבנים יהיה כמפורט בת

 כל הבטונים הגלויים הנראים לעין.

 ןעיבוד פני הבטו .1

הצדדים הפנימיים ו/או החיצוניים של אלמנטי הבטון השונים  – גמר חשוף או חלק .1.1

או תבניות פלדה ללא  ,או לוחות עץ חדשים ,בתבניות מלבידים ייווצקחשופים  ושיישאר

פגמים וללא חורים במישקים כך שיתקבלו פני בטון ישרים וחלקים ללא בליטות, 

 שקעים, כיסי חצץ או פגמים אחרים.

בכל מקום בו יתגלה פגם יהיה על הקבלן להרוס את החלק היצוק ולצקת חדש על  .1.2

 חשבונו.

בין התבניות של  המרווח הדרושבכל אלמנטי הבטון המיועדים להיות עם גמר חשוף,  .1.3

מרווח )ספייסרים( אלמנטים שומרי הקירות או אלמנטי בטון אחרים יישמר ע"י 

 לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין הטפסות. ייעודיים.
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המרווחים הדרושים יושגו ע"י לולבי מתיחה מיוחדים שחתכם מוקטן בקרבת פני  .1.4

בטון ולולבי המתיחה הבטון עם חרוטים מבטון. בעת פרוק התבניות החרוט יוצא מה

 יקוצצו בתוך השקע שנותר לאחר הוצאת החרוט.

 השקע ימולא במלט טיט בתוספת ערב הדבקה שיאושר ע"י המפקח. .1.5

בכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים  – קיטום פינות ומגרעות .1.6

מחיר  .לפי פרטים בתוכניות בתכניות יבוצע קיטום פינות הבטון ע"י משולשים במידות

 .ןביצוע הקיטומים כלול במחירי היחידה של הבטו

כל ראשי הקירות ומעקות בטון חשוף יוחלקו בשני  – החלקת ראשי קירות ומעקות .1.7

 מעברים של כף פלדה. 

 2לפני ההחלקה יש לפזר על פני הבטון של ראשי הקירות/מעקות צמנט בשיעור של  .1.8

 ק"ג/מ"ר של השטח שיש להחליק. 

 יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום. 21של הבטון יהיה בגיל  

 

 רולקות )מעגילות( 02.01.05

כניות או לפי הוראת מנה"פ יש לבצע רולקות. הביצוע יהיה ע"פ הנדרש במפרט ובכל מקום המצוין בת

הכללי של נתיבי ישראל. למען הסר ספק ,וכפי שמתואר במפרט הכללי, הרולקות יכללו במחירי היחידה 

 הבטון ולא יימדדו בנפרד.של עבודות 

 

 מישקי התפשטות ומישקי הפרדה 02.01.06

כניות. המישקים ומישקי התפשטות ומישקי הפרדה ברכיבי בטון שונים ומסוגים שונים יהיו כמפורט בת

קשיח, סתימה ע"י  P.V.Cכוללים בין היתר, לוחות עץ או פוליסטירן מוקצף, ברזל מייתד מגולוון, צינור 

 לבד.

 

 אביזרי ניקוז 02.01.07

קשיח, יריעות ניקוז מסוג אנקודריין וצינורות ניקוז שרשוריים במידות שונות  P.V.C-צינורות ניקוז מ

 כניות.וובקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבי בטון שונים יהיו כמפורט בת

 

 חיספוס 02.01.08

מ"מ, תוך  7שטח העליונים לעומק בכל מקום בו ישנה יציקת המשך ליציקה הקודמת יחוספסו פני ה

 חספוס זה כלול במחרי הבטונים ולא ישולם בנפרש. הקפדה שלא יהיו חלקי בטון ואגרגטים רופפים.

 

 לוחות פוליסטירן מוקצף 02.01.09

ס"מ להגנה על איטום בשטחים בהם הבטון יכוסה ע"י קרקע,  3בעובי  P-30לוחות פוליסטירן מוקצף 

 .40/50ם עם ביטומן חם יהיו מודבקות על איטו

 

 מייתדים כימיים 02.01.10

מייתדים כימיים מסוגים שונים וברכיבי בטון שונים יעוגנו בבטון ע"י דבקים אפוקסיים מסוגים שונים 

המייתדים הכימיים יבוצעו בהתאם לדרישות מפורטות במפרט הכללי לעבודות  כניות.וכמפורט בת
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אם לא צוין אחרת השימוש יהיה בדבק אפוקסי מסוג  הנ"ל. 02.01פרק  –סלילה וגישור של נתיבי ישראל 

ADIT AC500PRO  3או סיקה אנקור פיקס.+ 

 כל דבר אחר יובא לאישורו של מנה"פ.

 דרישות נוספות משלימות לביצוע בדיקות מייתדים כימיים:

לבצע בדיקות שליפה בנוגע לבדיקות שליפה למייתדים כימיים, יש  02.01פרק ר"י בניגוד לאמור במפרט 

 מוקדמות ובדיקות בקרה לאיכות הביצוע )"בדיקות ביצוע"(, כמפורט להלן:

 פרוגרמת בדיקות שליפה מוקדמת  .1

 מטרת הבדיקות

בדיקות התאמת חוזק המייתדים בפועל להצהרת היצרן לצורך אישור שימוש במייתדים  

 כימיים.

 

 :כללי .2

 העדכניים. B.S.-8081ולפי   ETAG-001כל הבדיקות יערכו לפי תקנים  .2.1

 מדגמים לפחות של כל סוג מייתד. 15יש לבדוק  .2.2

 המייתדים יותקנו לפי הוראות היצרן. .2.3

המייתד יבלוט מפני הבטון במידה מספקת כדי לאפשר תפיסה נוחה על ידי בוכנת  .2.4

 המגבה )ג'ק( של המעבדה המוסמכת הנבחרת.

 הציוד להעמסה יתאים לעומסי פרוגרמת הבדיקה. .2.5

מ"מ ותעמוד על תלת רגל עצמאי  0.01מדידת התזוזות תבוצע ע"י קורת ייחוס לדיוק של  .2.6

 שאינו קשור לבטון בכל צורה שהיא.

בוכנת המגבה תהיה מרוחקת מספיק מהמייתד כך שהשפעת המגבה על המייתד  .2.7

 תנוטרל.

לבדיקת ההתאמה יוגש ע"י   Mean Ultimate loadהמידע על חוזק המייתדים הממוצע  .2.8

 צרן:הי

 Φ קוטר העוגן 

NRU,M )בטונות(  

 המידע על עומס התכן של המייתדים לבדיקת ההתאמה יוגש ע"י היצרן:  .2.9

 Φ קוטר העוגן 

NRD )בטונות(  

 כל המכשירים ישאו תעודות כיול עדכניות לזמן הבדיקה. .2.10

 

 פרוגרמת הבדיקות .3

 כל מייתד יועמס בארבעה מחזורים ולמשך הזמן כמפורט בהמשך בטבלה.  .3.1

 במשך כל מהלך הבדיקה יבוצע מעקב אחר תזוזות. .3.2

כמפורט בטבלה.  -דקות לפחות  15בכל המחזורים תבוצע גם בדיקת זחילה למשך  .3.3

 דקות נוספות.  30במידת הצורך יש להמשיך בבדיקת הזחילה למשך 
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 .דקות 15,10,7,5,3,1,0זוזות לאחר  בבדיקת הזחילה יש למדוד ת .3.4

 התוצאות ייערכו בטבלאות וגרפים. .3.5

 לבדיקת הזחילה יוגשו גרפים וטבלאות נפרדות ויחושב קריטריון הזחילה. .3.6

 טבלת העמסה .3.7

 וזמן המתנה. Nrd)אחוזים מעומס התכן )  

 

 

יציאת קונוס בטון, מייתד נקרע, הדבק  -בכל מייתד יש לתאר את סיבת הכשל לדוגמא: .3.8

 סדקים וכדומה, וכן כל תופעה הרלוונטית לבדיקה.נכשל, 

תחשב גם היא ככשל של  2%בזמן ביצוע בדיקות הזחילה, ירידה של העומס מעל  .3.9

 מ"מ תחשב גם היא ככשל של המייתד. 0.2המייתד. תזוזה בכל דרגת עומס מעל 

 יש לתעד בצילום את המייתד בעומס מקסימלי. .3.10

 

 :אישור שימוש במייתדים כימיים .4

המייתדים יאושרו  –שכל תוצאות הבדיקות יתאימו להצהרות היצרן הנ"ל  במקרה .4.1

 לשימוש ע"י מנהל הפרויקט.

החלטה על השימוש  –במקרה שלא כל תוצאות הבדיקות יתאימו להצהרות היצרן הנ"ל  .4.2

או אי שימוש במייתדים כימיים תינתן לאחר ניתוח תוצאות מעמיק ע"י מנהל הפרויקט 

 .ה המוסמכתבשיתוף המתכנן והמעבד

 

 

 

מחזור 
העמסה 

(1) 
 )אחוזים(

זמן 
המתנה 
 )דקות(

מחזור 
העמסה 

(2 )
 )אחוזים(

זמן 
המתנה 
 )דקות(

מחזור 
העמסה 

(3) 
 )אחוזים(

זמן 
המתנה 
 )דקות(

מחזור 
העמסה 

(4 )
 )אחוזים(

זמן 
 המבנה
 )דקות(

5 1 5 1 5 1 5 1 
10 1 30 1 30 1 30 1 
20 1 50 1 50 1 50 1 
30 1 60 1 100 1 100 1 
40 1 70 1 110 1 130 1 
50 1 80 1 120 1 150 1 
60 1 90 1 130 1 160 1 
60 15 100 1 140 1 170 1 
40 1 100 15 150 1 180 1 
20 1 80 1 150 15 190 1 

5 1 50 1 100 1 200 1 

  30 1 50 1 200 15 

  5 1 30 1 150 1 

    5 1 100 1 

      50 1 

      30 1 

      5 1 
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 פרוגרמת בדיקות בקרה לאיכות הביצוע )"בדיקות ביצוע"(: .5

 כללי .5.1

המייתדים יבוצעו לאחר בדיקות שליפה מוקדמות ואישור לשימוש של  .5.1.1

 מייתדים כימיים ספציפיים ע"י מנהל הפרויקט.

בדיקות הביצוע יתחילו בסמוך להתקנת המייתדים הכימיים הראשונים  .5.1.2

התקנת המייתדים ברכיב בטון מסויים וזאת כדי ויבוצעו במקביל להתקדמות 

 לבצע מעקב בקרת איכות נכון ורציף וכדי לצמצם ליקויי ביצוע של המייתדים.

מכמות המייתדים הכימיים ברכיב בטון מסויים  10%-בדיקות ביצוע יבוצעו ב .5.1.3

 או לפי הנחיות מנהל הפרויקט בתאום עם המתכנן.

 נהל הפרויקט.בחירת המייתדים לבדיקות תבוצע ע"י מ .5.1.4

יש לבדוק את המייתדים בכל השטח ובכל גובה של רכיב בטון מסוים בצורה  .5.1.5

 אקראית ובמיוחד לבדוק מייתדים חשודים מבחינת טיב הביצוע.

 העדכניים. B.S.-8081 ולפי ETAG-001כל הבדיקות יערכו לפי תקנים  .5.1.6

 המייתדים יותקנו לפי הוראות היצרן. .5.1.7

ידות כמפורט בתכניות המספקות כדי לאפשר המייתדים יבלטו מפני הבטון במ .5.1.8

 תפיסה נוחה על ידי בוכנת המגבה )ג'ק( של מעבדה מוסמכת.

ציוד להעמסה ומדידת התזוזות ותעודות כיול עדכניות לציוד יהיו כמפורט  .5.1.9

 בפרוגרמת בדיקות שליפה מוקדמות הנ"ל.

 פרוגרמת בדיקות ביצוע .5.2

 פורט בהמשך בטבלה.כל מייתד יועמס בשלושה מחזורים ולמשך זמן כמ .5.2.1

 במשך כל מהלך הבדיקה יבוצע מעקב אחר תזוזות. .5.2.2

כמפורט  -דקות לפחות  15בכל המחזורים תבוצע גם בדיקת זחילה למשך  .5.2.3

 דקות נוספות.  30בטבלה. במידת הצורך יש להמשיך בבדיקת הזחילה למשך 

 דקות. 15,10,7,5,3,1,0בבדיקת הזחילה יש למדוד תזוזות לאחר   .5.2.4

 ייערכו בטבלאות וגרפים.התוצאות  .5.2.5

 לבדיקת הזחילה יוגשו גרפים וטבלאות נפרדות ויחושב קריטריון הזחילה. .5.2.6

 טבלת העמסה .5.3

 ( וזמן המתנה.Nrdאחוזים מעומס התכן ) 

מחזור 
העמסה 

(1) 
 )אחוזים(

זמן 
המתנה 
 )דקות(

מחזור 
העמסה 

(2 )
 )אחוזים(

זמן המתנה 
 )דקות(

מחזור 
העמסה 

(3) 
 )אחוזים(

זמן 
המתנה 
 )דקות(

5 1 5 1 5 1 

10 1 30 1 30 1 

20 1 50 1 50 1 

30 1 60 1 100 1 

40 1 70 1 110 1 
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מחזור 
העמסה 

(1) 
 )אחוזים(

זמן 
המתנה 
 )דקות(

מחזור 
העמסה 

(2 )
 )אחוזים(

זמן המתנה 
 )דקות(

מחזור 
העמסה 

(3) 
 )אחוזים(

זמן 
המתנה 
 )דקות(

50 1 80 1 120 1 

60 1 90 1 130 1 

60 15 100 1 140 1 

40 1 100 15 150 1 

20 1 80 1 150 15 

5 1 50 1 100 1 

  30 1 50 1 

  5 1 30 1 

    5 1 

 

יציאת קונוס בטון, מייתד  -הכשל לדוגמא:בכל מייתד יש לתאר את סיבת  .5.3.1

 נקרע, הדבק נכשל, סדקים וכדומה, וכן כל תופעה הרלוונטית לבדיקה.

תחשב גם היא ככשל  2%בזמן ביצוע בדיקות הזחילה, ירידה של העומס מעל  .5.3.2

מ"מ תחשב גם היא ככשל של  0.2של המייתד. תזוזה בכל דרגת עומס מעל 

 המייתד.

 ייתד בעומס מקסימלי.יש לתעד בצילום את המ .5.3.3

 אישור ביצוע מייתדים כימיים .5.4

במקרה של תוצאות הבדיקות המייתדים בקטע מסויים יתאימו להצהרות  .5.4.1

יאושר לקבלן ע"י מנהל הפרויקט כיסוי או השלמת  –היצרן המפורטות לעיל 

 יציקה מעל המייתדים בקטע מסויים הנ"ל והמשך ביצוע מייתדים בקטע הבא.

תוצאות הבדיקות המייתדים בקטע מסויים יתאימו להצהרת במקרה שלא כל  .5.4.2

החלטה על המשך העבודות תינתן לאחר ניתוח תוצאות מעמיק ע"י  –היצרן 

 מנהל הפרויקט בשיתוף המתכנן והמעבדה המוסמכת.

 מודגש בזאת שאין להתקדם בעבודות לפני קבלת אישור מנהל הפרויקט. .5.4.3

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.02

 

 כללי 0102.02.

כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה  .1

בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות, ובתוספת  02.01פרק  – וגישור של נתיבי ישראל

 הדרישות המשלימות כלהלן:

שלבים ובמשמרות מחירי עבודות בטון מזוין יצוק באתר יכללו בין היתר ביצוע עבודות ב .2

בהתאם להסדרי תנועה זמניים, בהתאם לדרישות הבטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש 
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לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם 

 חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

העבודות )רכיבים( בנפרד לפי נפח כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר יימדד לתשלום לכל סוג  .3

 .)מ"ק(

תוספת מחיר עבור גמר בטון "חשוף חזותי" של כל הבטונים הגלויים הנראים לעין תימדד  .4

 )מ"ר(. לתשלום לפי שטח

 לפי משקל )טון(. בנפרד לתשלום וימדד זיון תפלדמוטות  .5

 המדידה תהיה  לפי הכמויות שבתכניות, ללא כל תוספת פחת. 

ם לתמיכת הזיון וחפיפות זיון שביצע הקבלן )באישור מנה"פ( ואשר אינן ספסלים המשמשי

מתוארות בתוכניות, לא ימדדו לתשלום, ומחירן כלול במחירי היחידה לרבות בדיקות ובהן 

בדיקות מתיחה שעל הקבלן לבצע. שומרי המרחק מסוג כלשהו כלולים גם הם במחירי היחידה 

 של הזיון. 

ו/או הותרו לקבלן ע"י מנה"פ, אינם נמדדים לתשלום ומחירם, כולל  ריתוכי זיון, אם בוצעו,

 מחיר בדיקתם במעבדה מאושרת, גם הם, יהיו כלולים במחירי היחידה של הזיון. 

בחתכים ומסוגים שונים עבור רכיבי בטון שונים ימדדו  מישקי התפשטות ומישקי הפרדה .6

של רכיבי הבטון, ללא הבחנה בסוגים לתשלום לפי אורכם )מ"א( ללא הבחנה בעוביים השונים 

השונים של המישקים, ללא הבחנה בין המישקים האופקיים לאנכיים או משופעים ומחיר 

כניות וכל המלאכות והיחידה יכלול, בין היתר, את כל האביזרים והחומרים המסומנים בת

 הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר, כלהלן:

 "מ.ס 2לוחות עץ אן פוליסטירן מוקצף בעובי  .6.1

ברזלים מייתדים מגולוונים ו/או מייתדים כימיים מגולוונים בקטרים ואורכים שונים  .6.2

 לרבות קידוח והכנסתם ע"י דבק אפוקסי.

 קשיח בקטרים שונים. P.V.Cצינור  .6.3

ברכיבי בטון שונים הנ"ל ע"י חומרים אלסטומרים שונים  סתימת מישקי התפשטות )הפרדה( .7

מדד מצד אחד )לפי אורכם של המישקים(, ללא הבחנה יימדד לתשלום לפי אורכם )מ"א( הנ

 בחומרים אלסטומרים שונים, ללא הבחנה בין סתימות אופקיות לאנכיות או משופעות.

כניות וכל ומחיר היחידה, יכלול בין היתר, את כל האביזרים, והחומרים המסומנים בת

 .המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר

בקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבי קירות בטון שונים  קשיח P.V.C-צינורות ניקוז מ .8

ימדדו לתשלום לכל הקטרים השונים בנפרד ביחידות )יח'( ללא הבחנה באורכים השונים 

כניות וכל וומחיר היחידה יכלול בין היתר את כל החומרים והאביזרים המסומנים בת

גיאוטכני ימדד בנפרד המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר. פילטר חצץ עטוף בבד 

  ביחידות )מ"ק(.

בקטרים ואורכים שונים לניקוז  ברכיבים שונים ימדדו לתשלום לכל  צינורות ניקוז שרשוריים .9

הקטרים השונים בנפרד לפי אורכם )מ"א( ומחיר היחידה יכלול בין היתר את כל החומרים 

מוגמר. פילטר חצץ כניות וכל המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר ווהאביזרים המסומנים בת

 כולל עטיפת צינורות בבד גיאוטקסטיל ימדד בנפרד לפי נפח )מ"ק(.
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במידות שונות לניקוז ברכיבים שונים ימדדו לתשלום, ללא הבחנה בין המידות  יריעת ניקוז .10

השונות, לפי שטח )מ"ר( ומחיר היחידה, יכלול בין היתר, את כל החומרים והאביזרים 

 המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר.כניות וכל והמסומנים בת

להגנה על האיטום ימדדו לתשלום לפי שטח האיטום )מ"ר( הבא  לוחות פוליסטירן מוקצף .11

במגע עם קרקע. מחיר היחידה כולל, בין היתר, את כל החומרים והמלאכות הכרוכים לביצוע 

 העבודה.

 ה.לא ימדדו לתשלום בנפרד והן כלולות במחירי היחיד רולקות הבטון .12
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 עבודות בנייה - 04פרק 

 

 הנחיות כלליות 04.01

 כללי 04.01.01

"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  04פרק כל העבודות תבוצענה לפי  .1

 .צוין אחרת במפורשאם  במהדורתו האחרונה, אלא הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב 

 .הקובע

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון או מפלדה בהתאם למצוין במפרט  .2

הכללי. יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה של קוצים 

 ציקות לאלמנטי בטון קיימים. בקידוח עבור שטרבות בטון, או הכנסת קוצים בקידוח וי

ובהתאם להנחיות יועץ בטיחות  כל הקירות ומחיצות הבניה הפנימיים ייבנו בבלוקי בטון .3

 ודרישות עמידות אש.

 כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן ישראלי. .4

בניה בשטרבות ומילוי בבטון כלולות בעבודה, ולא תשולם תוספת כל שהיא עבור בטונים או  .5

 ות. )המדידה נטו שטח הבנייה, עבודת עמודים וחגורות בטון כמוגדר בעבודת השלד(.שטרב

בתוספת ברזל, ובמקומות  30-העבודה כוללת חגורות אנכיות ואופקיות מבטון מזויין ב .6

, והכל בהתאם להנחיות חגורות אנכיות ואופקיות 2מ' יבוצעו  3.0הגבוהים מעל 

 .הקונסטרוקטור

 

 ן מלבניםהצבה וביטו 04.01.02

פתחים בתוך קירות בנויים, ייוצב המשקוף שיהיה מפח, או עץ )כמפורט בתכניות העבודה( ע"י  .1

הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה במלט, וזאת ע"י 

הכנסת המלט עם קופסאות בעבודה ידנית. במידה והבנייה לא מוכנסת למשקוף יהיה צורך 

תבניות ויציקה מסביב לכל המשקוף עם בטון ובכל מקרה המחיר יהיה אחיד ותלוי בביצוע 

 בדרגת דיוק העבודה של הקבלן.

הצבת המלבנים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך, תמוכים היטב  .2

יח עם מספר חיזוקים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הט

 מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית.  15יישאר רווח של 

 

 חגורות בניה 04.01.03

. הזיון יהיה כמצוין בתוכניות. בהיעדר ציון כנ"ל נקבע בזאת 20-חגורות הבניה יהיו מבטון ב .1

 20מ"מ במרחקים של  6מ"מ עם חישוקים בקוטר  8מוטות פלדה בקוטר  4שכל חגורה תכלול 

 ס"מ.

וכן בקירות ו/או מחיצות באורך גדול )ללא אלמנטים קונסטרוקטיביים בקצוות חופשיים  .2

מטרים. הזיון יהיה  3ס"מ כל  20ניצבים( יש לצקת חגורת בטון אנכית בעובי הקיר וברוחב של 

 כנ"ל ויקשר לזיון החגורות האופקיות.
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 אופני מדידה ותכולת מחיר 04.01.04

 העבודה כוללת בין השאר: .1

ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה. בהתאם למצויין כל חיבורי הקירות  .1.1

במפרט, הכללי, )לרבות יציקות בטון, הוצאות קוצים, קידוח קוצים ועיגונם לבטון, גמר 

 בשינני קשר וכו'(.

עבודת הבניה כוללת את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים  .1.2

 ניה כמפורט במפרט הכללי.הנדרשים להשלמת כל עבודות הב

עשיית כל הגומחות, שקעים עבור אינסטלציה, נגרות, מסגרות וכדומה והתיקונים  .1.3

 לאחר קביעת החלקים או האביזרים של כל הקבלנים באתר.

חגורות ועמודונים מבטון כולל זיון כנדרש, קוצים, אפוקסי וכל הנדרש על פי הפרטים  .1.4

 והמפרט. 

 אופני מדידה .2

מ"ר, ובניכוי כיסים  20.0נמדדות נטו בניכוי פתחים ששטחם עולה על עבודות בנייה  .2.1

 .לצורך גרירת דלתות וחלונות

 .קירות ומחיצות יימדדו במטרים רבועים בציון החומר והעובי .2.2
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 עבודות איטום - 05פרק 

 

 הנחיות כלליות 05.00

 

 דרישות מקבלן המשנה לאיטום 05.00.01

טום, אשר הוסמך ממכון התקנים לבצע ייבוצעו ע"י קבלן אטום באתר זה יכל עבודות הא .1

יהיה בעל תעודה של "אוטם באתר של הקבלן ראש הצוות עבודות איטום של גגות שטוחים. 

 מורשה" ממכון התקנים.

ממכון שניתנה לו לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש הצוות,  .2

 שך העבודות באתר.ראש הצוות יימצא כל מ התקנים.

קבלן האיטום נדרש להמציא למפקח אישורים על ביצוע עבודות איטום לפחות בשלושה  .3

פרויקטים בחמש השנים האחרונות )פרויקטים שהסתיימו ונמסרו( בהיקף כספי של לא פחות 

 בכל פרויקט.₪ מיליון  1.5-מ

 ה זו ע"י יצרן היריעות.איטום ביריעות נדבקות מעצמן לבטון, יבוצע ע"י קבלן המוסמך לעבוד .4

כחלק מהעבודה, על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל עבודת  .5

איטום, לבדוק את שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות ההכנה הנדרשות 

לאיטום. היה והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי 

 המקצוע, לא תבוצע העבודה המתוכננת, עד להשלמת כל ההכנות ואישור של המפקח.

 

 תאור העבודה 05.00.02

, ולאיטום וחדר הנהגים הסמוך 021RRעבודות האיטום המפורטות מתייחסות למבנה מיישר  .1

קירות תומכים והגנה על בטונים בקרקע. בנוסף, המפרט המתאר מערכת לניקוז ושחרור גזי 

 חת לרצפת חדר הנהגים.קרקע מת

יכללו את כל מעטפת המבנים, כולל: רצפות  איטום מבנה המיישר וחדר הנהגיםעבודות  .2

קירות המבנים/מרתף הטמונים בורות שאיבה תת"ק, המבנים בקרקע במפלסים השונים, 

גגות מבנה תת"ק, חדרים רטובים, חדירות  פירים בקרקע, בקרקע עד מעל למפלס הפיתוח,

 ה.למבנת חוץ וכל אזור אחר שבו קיימת אפשרות לחדירת מים צנרת, קירו

העבודה כוללת את איטום כל מעטפת המבנה וכל האלמנטים הבאים במגע עם מים  .3

 שבפרויקט, גם אם לא נמסר לקבלן פרט איטום וגם אם אין התייחסות במפרט הטכני. 

יטום, בהתאם בכל מקום שהקבלן חושב שלא קיבל הנחיות, עליו להציע את מערכת הא .4

 לסטנדרט הכללי של איטום הפרויקט, ולקבל לכך אישור מהמפקח ויועץ האיטום.

 העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי, המפרט המיוחד והתקנים הישראלים כדלקמן: .5

 )יריעות ביטומניות(,  1430ת"י  .5.1

 )אטום גגות שטוחים( 1752ת"י  .5.2

 תקנים ישראלים אחרים רלוונטים.  .5.3
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 קירות תומכים והגנה על בטונים בקרקעאיטום  05.01

 

. כחול בקווקירות עם מרחב חפירה קירות רגל  –תומכים  קירותהעבודה מתייחסת לאיטום  05.01.1

ס"מ מתחת לקו הנ"ל. הקבלן יסמן  50האיטום בחלק הקיר שחזיתו נמצאת מעל לקרקע ועוד 

 את קו תחתית האיטום מראש.

 

" )פזקר(, אלסטומיקס מהיר ייבושרכיבי מסוג " דוהתזת ביטומן קר מערכת האיטום תהיה  05.01.2

 , מדוד בייבש.לכל הפחות מ"מ 3" )ביטום( או ש"ע מאושר, בעובי ספיד או "מסטיגום

 

 מתחת לחלק האטום, לרבות ליסודות רגל, תבוצע הגנה עלח הבטונים כאמור בהמשך 05.01.3

 

 עבודות הכנה 05.01.4

לבליטות של מי צמנט שיצאו יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון. הדבר נועד במיוחד  .1

מהרווח שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחד. הביצוע ע"י דיסק 

 או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.

פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון: אבק, שמן, צבע חלב  .2

 תבניות ושכבת מי הצמנט בפני הקיר.

ס"מ ולמלא את  2לחתוך חוטי קשירה מסמרים וברזלים הבולטים מהבטון לעומר  יש .3

 השקע שנוצר בבטון לתיקונים.

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון ולפתוח בועות אוויר עד  .4

 לקבלת תשתית חזקה ויציבה.

מרי המיועד חורים סגריגציות וקיני חצץ יש לסתום עם תערובת חרושתית של בטון פולי .5

, מהיר ייבוש, על פי התקן האירופאי לשיקום בטון. חורים  R-4לתיקוני בטון, בדרגה 

)גילאר( או שו"ע, או ע"י משחה ביטומנית  625יש לסתום ע"י שפכטל צמנטי מסוג סיקה 

או שו"ע מאושר. יש להקפיד  2Nדו רכיבית המאפשרת מריחה במלג' מסוג פסימור 

 קיר, קטנים וגדולים עד לקבלת מישור שלם.ולמלא את כל החורים שב

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה  .6

 ויציבה.

ס"מ לתוך  3חורי דיווידקים ייסגרו ע"י פקק ייעודי מגומי המוכנס בלחץ לעומק  .7

 ל.החורים ואוטם אותם. בשארית הקדח החיצוני ממלאים בבטון פולימרי כאמור לעי

רולקות יהיו ממשולש ביטומני  כמוסבר בהמשך. פינות קמורות יש לקטום בעזרת דיסק  .8

 ס"מ. 2x2במידות 

יש לנקות את שאריות החומר מסביב לאזורי התיקון כך שחומר התיקון יימצא רק  .9

 בתוך השקעים וברולקה.

 ים.יש לבצע ניקוי מאבק וכל הדרוש לאפשר שכבות ביטומניות שלמות ללא פגמים וחור .10

 בשטחים המיועדים לאיטום ביריעות יש להקפיד על מישוריות הקירות. .11
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 הטיפול בתפרי התפשטות 05.01.5

ס"מ מולחמת  25תפרי ההתפשטות האנכיים יאטמו ע"י רצועה של יריעה ללא אורג ברוחב  

 50מ"מ, ברוחב  5בעובי  SBSבכל שטחה לתשתית ועליה יריעה ביטומניות משופרת בפולימר 

בשכבה  105/25ס"מ, מיושמת בהלחמה מלאה לתשתית. היישום כולל פריימר וביטומן חם 

מ"מ המיועדת לשיפור ההדבקות. על פי אישור בכתב מהיצרן שיופנה  1מינימלית של עד 

למתכנן ניתן יהיה למרוח במקום ביטומן חם ביטומן קר על בסיס סולבנטים או ביטומן קר דו 

רכיבי שנבדק כתשתית לאיטום ביריעות. הלחמה של היריעות תבוצע ע"י שני פועלים יחד, 

בשיטה של גלגול והלחמה של היריעה מלמטה למעלה, כאשר מיץ ביטומני מהיריעה "זורם" 

לפני היריעה, בצורה דומה לנדרש בעבודה קפדנית ונכונה על יריעות ביטומניות, המיושמות על 

 תשתיות אופקיות.

 אין לבצע מסטיק שאיננו על בסיס ביטומני לפני הלחמת היריעות הביטומניות 

 

 האיטוםיישום שכבות  05.01.6

לאחר גמר ביצוע כל עבודות ההכנה הנדרשות יש ליישם פריימר כגון פז יסוד  –פריימר  .1

גרם למ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר כשעתיים ובהתאם  300או שו"ע בכמות של 

 להוראות היצרן.

בהפסקת היציקה שבין היסוד לקיר האנכי )פינה אופקית, ובפינות אנכיות, יש לבצע  .2

רולקה ביטומנית בהלחמה מלאה לתשתית ולאטום במריחות/התזות על הרולקה. 

ס"מ מכל צד של  20ס"מ,  40מ"מ ברוחב כ  4שכבות לפחות בעובי  3האיטום יהיה ב 

 הרולקה.

ן עליהן רולקה ביטומנית מולחמת, אם יהיו, יש על גבי הפסקות יציקה שאינן בפינה ואי .3

לבצע שכבת חיזוק לפני יישום האיטום על כל השטח. שכבת החיזוק תהיה ממריחות 

מ"מ מדוד בייבש. את שכבת החיזוק מבצעים לפני יישום  2ביטומנייות כנ"ל, בעובי 

 האיטום כולו.

עשה בעזרת חומר סגירת חורים קטנים שנותרו בבטון לפני יישום חומר האיטום ת .4

, ע"י מילוי, דחיסה והחלקה או חומר דו רכיבי עם אבקה דומה בהרכבו האיטום עצמו

 במלג'.

שכבות לפחות,  תיהתזה על הבטון, בשאיטום בלאחר יבוש הפרימר תיושם שכבת ה .5

 מ"מ, מדוד ביבש.  3 לקבלת עובי מינימאלי

 אין לכסות את האיטום לפני שהתייבש לחלוטין, לכל עומקו. .6

 

יש לערבב את החומר לפני השימוש, על מנת להבטיח צמיגות  –הכנת חומר האיטום  05.01.7

אופטימלית להתזה. הערבוב יעשה ע"י מערבל חשמלי בעל מוטות עגולים, במשך דקה אחת. 

 לאחר ייבוש שכבת הפריימר כמפורט לעיל, יש להתיז את שכבת האיטום כאמור לעיל.

 

 הדרישות התפקודיות מחומר האיטום: 05.01.8

 כושר הידבקות מעולה לבטון לח. .1

 בעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי לנתק את ההדבקה. .2
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לפחות. הקבלן יציג תעודות שרמת התארכות זו מתמידה גם  600%כושר התארכות  .3

 לאחר בליה ממושכת.

 ק"ג/סמ"ר לפחות. 1 -חוזק קריעה במתיחה  .4

 מיהם.כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודו .5

 )עשר( שנים לפחות. 10שמירה על תכונות החומר במשך  .6

 מ' לפחות. 9עמידות בלחץ עפר או דומה, בגובה  .7

 עמידות בקרקע, במים ונזקי טבע שונים. .8

 

 כללי 05.01.9

 ממברנת האיטום שתתקבל תהיה שלימה ,ללא חורים או פגמים ובעובי אחיד. .1

בקירות תומכים לגינון, חומרי האיטום יכילו חומר נגד שורשים. לדוגמא: מוצרי פזקר  .2

ומוצרי ביטום במקום מסטיגום של ביטום יש להשתמש במסטיגן  RTיגיעו עם הכיתוב 

 של ביטום.

שעות לולא פחות  48לפני כיסוי שכבות הביטומן והגנה עליהן ביריעות הגנה, יש להמתין  .3

מהאמור בהוראות היצרן ועד לייבוש מלא של שכבת הביטומן לכל עובייה. יש לקבל 

 לפני פרישת יריעות ההגנה והכיסוי. בכתב אישור בקרת האיכות 

ר התייבשות החומר, בעזרת בדיקת עובי החומר: בדיקת עובי החומר תבוצע לאחר גמ .4

מ' לכל היותר. בגמר ביצוע  3x3מדיד כדוגמת קליבר. כמות הבדיקות תהיה בגריד של 

הבדיקות יש לתקן את שכבות ההגנה בעזרת חומר דו רכיבי כדוגמת אלסטומיקס מהיר 

 ייבוש של פזקר או שו"ע, בעובי כדוגמת כל הקיר.

 

 הגנה על חומרי האיטום 05.01.10

ארג גאוטכני ת תעשה הגנה לפני המילוי החוזר,  באמצעות מעל להתזה הבטומני .1

מ"מ שתקובע בסרגל  0.5בעובי  LDPEאו  HDPEיריעת גר' למ"ר ועליו  200במשקל 

 MX351DXס"מ. הקיבוע ע"י מסמרים מאקדח כדוגמאת   40כל  70/30/3אלומניום 

ס"מ לפחות.  30 מ"מ לפחות או שו"ע. חפיות בין יריעות יהיו ברוחב 39של הילטי, אורך 

 התקנת היריעה רק לאחר ייבוש מלא של חומר האיטום

 היריעות יותקנו על גבי שכבות ההגנה על האיטוםבמקומות בהם יותקנו יריעות ניקוז  .2

המילוי החוזר בסמוך לאלמנט יעשה בחומר ללא אגרגטים גסים, בהתאם למפרט יועץ  .3

 הקרקע.

 

 המטרות"י ע ולפתחים בקירות לתפריםביקורת האיטום  05.02

מהתפרים ייבדקו ע"י המטרה משפורפרת מקלחת )טוש( , בהמטרה על האיטום מאחורי קיר התמך,  10%

כאשר בודק שני נמצא בפנים ומסתכל חזותית האם חודרים מים פנימה, בזמן ההמטרה. משך זמן 

 דקות לפחות. 5 –ההמטרה על כל נקודה 

 הבדיקות כולן יהיו ע"ח הקבלן.
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 הגנה על אלמנטי בטון בקרקע 305.0

 שאינםבתבניות הבאים במגע עם הקרקע,  קירותלעמודי חשמל וחלקי  יסודותך: כללי 05.03.1

ביטומן קר חד  ה/מריחה שלהתז"י ע יוגנו, (תומכים קירות איטום פרק)ראו  איטום מחייבים

 .בייבש מדוד"מ, מ 2 בעובי"ע, ש או( ביטום" )מסטיגום" או(, פזקר" )אלסטופזרכיבי מסוג "

 

 הכנה עבודות 05.03.2

 יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון.  .1

, שמן, צבע חלב אבקפני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון:  .2

 תבניות ושכבת מי הצמנט בפני הקיר.

 את ולמלא"מ ס 2 לעומר מהבטון הבולטים וברזלים מסמרים קשירה חוטי לחתוך יש .3

 .לתיקונים בבטון שנוצר השקע

 המיועדחרושתית של בטון פולימרי  תערובתוקיני חצץ יש לסתום עם  סגריגציות חורים .4

, מהיר ייבוש, על פי התקן האירופאי לשיקום בטון. חורים  R-4לתיקוני בטון, בדרגה 

"י משחה ביטומנית ע)גילאר( או שו"ע, או  625יש לסתום ע"י שפכטל צמנטי מסוג סיקה 

או שו"ע מאושר. יש להקפיד  2N פסימור' מסוג במלגת מריחה דו רכיבית המאפשר

 ולמלא את כל החורים שבקיר, קטנים וגדולים עד לקבלת מישור שלם.

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה  .5

 ויציבה.

לתוך החורים  ס"מ 3מגומי המוכנס בלחץ לעומק  ייעודי פקק"י ע ייסגרו דיווידגים חורי .6

 ואוטם אותם. בשארית הקדח החיצוני ממלאים בבטון פולימרי כאמור לעיל.

לנקות את שאריות החומר מסביב לאזורי התיקון כך שחומר התיקון יימצא רק  יש .7

 .וברולקהבתוך השקעים 

 

 האיטוםיישום שכבות  05.03.3

כגון פז יסוד לאחר גמר ביצוע כל עבודות ההכנה הנדרשות יש ליישם פריימר  –פריימר  .1

גרם למ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר כשעתיים ובהתאם  300או שו"ע בכמות של 

 להוראות היצרן.

סגירת חורים קטנים שנותרו בבטון לפני יישום חומר האיטום תעשה בעזרת חומר  .2

האיטום עצמו או חומר דו רכיבי עם אבקה דומה בהרכבו, ע"י מילוי, דחיסה והחלקה 

 במלג'.

שכבות לפחות,  תיהתזה על הבטון, בשב איטוםבוש הפרימר תיושם שכבת הלאחר י .3

 מ"מ, מדוד ביבש.  2לקבלת עובי מינימאלי 

 .עומקו לכל, לחלוטין שהתייבש לפני האיטום את לכסות אין .4

 

יש לערבב את החומר לפני השימוש, על מנת להבטיח צמיגות  –הכנת חומר האיטום  05.03.4

ע"י מערבל חשמלי בעל מוטות עגולים, במשך דקה אחת. אופטימלית להתזה. הערבוב יעשה 

 לאחר ייבוש שכבת הפריימר כמפורט לעיל, יש להתיז את שכבת האיטום כאמור לעיל.
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 הדרישות התפקודיות מחומר האיטום: 05.03.5

 כושר הידבקות מעולה לבטון לח. .1

 בעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי לנתק את ההדבקה. .2

לפחות. הקבלן יציג תעודות שרמת התארכות זו מתמידה גם  600%התארכות כושר  .3

 לאחר בליה ממושכת.

 ק"ג/סמ"ר לפחות. 1 -חוזק קריעה במתיחה  .4

 כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם. .5

 )עשר( שנים לפחות. 10שמירה על תכונות החומר במשך  .6

 מ' לפחות. 9עמידות בלחץ עפר או דומה, בגובה  .7

 עמידות בקרקע, במים ונזקי טבע שונים. .8

 

 כללי 05.03.6

 שתתקבל תהיה שלימה ,ללא חורים או פגמים ובעובי אחיד. הבטון על הגנהממברנת ה .1

שעות לולא פחות  48לפני כיסוי שכבות הביטומן והגנה עליהן ביריעות הגנה, יש להמתין  .2

. יש לקבל מהאמור בהוראות היצרן ועד לייבוש מלא של שכבת הביטומן לכל עובייה

 לפני פרישת יריעות ההגנה והכיסוי.  בכתבאישור בקרת האיכות 

בדיקת עובי החומר: בדיקת עובי החומר תבוצע לאחר גמר התייבשות החומר, בעזרת  .3

מ' לכל היותר. בגמר ביצוע  3x3מדיד כדוגמת קליבר. כמות הבדיקות תהיה בגריד של 

דו רכיבי כדוגמת אלסטומיקס מהיר הבדיקות יש לתקן את שכבות ההגנה בעזרת חומר 

 ייבוש של פזקר או שו"ע, בעובי כדוגמת כל הקיר.

 

 הגנה על חומרי האיטום 05.03.7

 או HDPEיריעת  באמצעותמעל להתזה הבטומנית תעשה הגנה לפני המילוי החוזר,  .1

LDPE  ס"מ. הקיבוע ע"י  40כל  70/30/3מ"מ שתקובע בסרגל אלומניום  0.5בעובי

מ"מ לפחות או שו"ע.  39של הילטי, אורך  MX351DXמסמרים מאקדח כדוגמאת  

 של מלא ייבוש לאחר רק היריעה התקנתס"מ לפחות.  30חפיות בין יריעות יהיו ברוחב 

 האיטום חומר

בחומר ללא אגרגטים גסים, בהתאם למפרט יועץ המילוי החוזר בסמוך לאלמנט יעשה  .2

 הקרקע.

 

 הנהגים חדר רצפת תחת פסיבית אוורור מערכת 05.04

ס"מ ובפריסה אחידה, יבוצעו תעלות חפורות  50מתחת לרצפת חדר הנהגים, בעומק של  .1

 ס"מ לפחות.  30X30בקרקע במידות 

ברצפת המבנה יהיה במרחק של מטר. חובה שכל חלק  7המרחק בין תעלה לתעלה לא יעלה על  .2

 מטר מתעלה, לכל היותר. 3.5
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לפחות, עם חורים לניקוז גזים. הצינורות מפלסטיק  "4יונחו צינורות בקוטר  בתוך התעלות .3

הצינורות יהיו מחוררים . מיקום הצינורות על פי תכנית קשיח ועמיד בתנאי הקרקע והלחות.

 .משטח הפנים שלהם 5% -בכל היקפם לפחות ב

גרם למ"ר. התעלות יומלאו בחצץ רחוץ  200התעלות יש ליישם ארג גאוטכני במשקל  בפנים .4

 ס"מ. 1 -בגודל אחיד בקוטר של כ

בקוטר של   גבריט או שו"ע( HDPE)מ כל הצינורות המחוררים יחוברו לצינור אוורור אנכי .5

נ"ל. כל או למספר צינורות אנכיים כ " ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה,1.5לפחות 

. החיבורים של הצינורות יעשו כך שתהיה אטימה מוחלטת למניעת בריחת גזים מהם

 . החיבורים יהיו ע"י אבזרי חרושתיים מתאימים בלבד

יש להשתמש בחומרי איטום  לצינורות העמידים בפני חומרים אורגניים כגון טריכלורואתילן,  .6

 פחמן טטרהכלוריד, טטרהכלורואתילן וכיוצא בזה.

, כאשר בגגות שכן בשימוש גובה הצינור ורות האוורור יעלו אל מעל הגג, על פי תכנון היועץצינ .7

 2מ' לפחות, ובגגות שלא בשימוש גובה הצינור העולה מעל הגג יהיה  3.5העולה מעל הגג יהיה 

 בכל מקרה, תינורות האוורור יבוצעו בכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה, .מ' לפחות

 י האיטום של המבנים יהיו בעלי אישור איטום לגז ראדון.מערכות וחומר .8

 

 איטום רצפות המבנים בקרקע 505.0

 

 כללי .1

איטום רצפות המבנים בקרקע במפלסים השונים יבוצע באמצעות מערכת יריעות  .1.1

נדבקות לבטון בזמן היציקה. המפרט רשום על פי מערכת מתאימה של חברת "פזקר" 

עם שריון לבד,  SBSהכוללת יריעות ביטומניות מושבחות בפולימרים מסוג או שו"ע, 

, ובעלות כושר הידבקות 3חלק  1430העומדות מבחינת התכונות שלהן בדרישות תקן 

 גבוה במיוחד לבטון טרי הנוצק עליהן. 

האיטום תלווה בהוראות יצרן וברשימת כל מרכיבי המערכת, לרבות חומרים  מערכת .1.2

  י החיבורים ופרטי הביצוע, כמכלול שלם.משלימים, פרט

ניתן להשתמש במערכת איטום שו"ע מיריעות ביטומניות נדבקות לבטון בזמן היציקה  

 או שו"ע. מסוג "ביטומפרוף". המערכת משווקת ע"י חברת "ביטום"

המערכת הנ"ל או כל מערכת שו"ע שתוגש לאישור המתכנן, תלווה בהוראות יצרן  .1.3

 והחפיפות לרבות חומרים משלימים, פרטי החיבוריםוברשימת כל מרכיבי המערכת, 

 או שו"ע. בדומה למפורט לגבי המערכת של חברת "פזקר" ופרטי הביצוע, כמכלול שלם

טום, ובכפוף לעמידה בכל התקנים אישור סופי למערכות שו"ע יינתן ע"י יועץ האי .1.4

 הרלוונטיים ובדרישות האיטום.

 

 שכבות האיטום ברצפה .2

 כללי .2.1

 קרקע מהודקת עפ"י מפרט יועץ הקונסטרוקציה. .2.1.1
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  .ס"מ 5בעובי  בטון רזה מוחלק היטב .2.1.2

 מ"מ. 5, בעובי PRE-Bיריעה ביטומנית נדבקת לבטון בזמן היציקה, מסוג  .2.1.3

 7*7הנחת קובעי מרחק )ספייסרים( מקוביות בטון עם תחתית שטוחה, במידות  .2.1.4

ס"מ לכל היותר וסידור  60*60ס"מ ובעובי ע"פ דרישות הקונסטרוקציה, כל 

 הזיון. 

ביצוע תיקוני איטום ביריעות. סילוק אבק, חול וכל חומר זר מפני היריעות ע"י  .2.1.5

שואבי אבק או ע"י שטיפת היריעות במים בלחץ גבוה עד לקבלת פני היריעות 

 נקיים ומוכנים לקבלת היציקה. 

, לתקינות בכתב אישורוולקבל את  המפקח, חובה לזמן את יציקה ביצוע לפני .2.1.6

 .כנן ולאפשר לו להגיע לפיקוח עליוןלהודיע למת ישהמערכת. 

 רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית: .2.1.7

ס"מ, מבטון זורם, צפוף, למניעת  5שכבת יציקה ראשונה בעובי כ  .2.1.7.1

סגרגציות על גבי יריעות האיטום. השכבה בתיאום עם הנחיות מתכנן 

 הקונסטרוקציה.

המשך יציקה בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ובאופן רציף  .2.1.7.2

 ראשונה בעודה טרייה, ולכל גובה החתך.לשכבה ה

 אחסון החומר המיושם .3

 +.C45º+ ועד C5ºאחסון במקום מוצל, יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל   .3.1

 יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד, כולל בזמן העבודה. .3.2

 אין להניח או לאחסן משטח על גבי משטח. .3.3

 

 הכנת תשתית  .4

גימור פני שטח חלק, ללא סגרגציות, חורים : בטון רזה עם Pre-Bמצע מתאים למערכת  .4.1

מ"מ(. בטון שלא יעמוד בסטנדרט  2ושקעים, או קצוות חדים של אגרגט )בליטות עד 

 יוחלק ע"י שכבת מלט.

 התשתית באלמנטים אנכיים: .4.2

 תשתית קיר מיישר מוחלק בסרגלים .4.2.1

 טפסנות קבועה .4.2.2

 יריעות ניקוז .4.2.3

 קיר מבנה סמוך .4.2.4

וישרה. התשתית יכולה להיות לחה, אך  התשתית לאיטום תהיה נקייה, חלקה .4.2.5

 ללא שלוליות מים על פני השטח.

 על המצע להיות קשיח מספיק, כך שלא יזוז במהלך יציקת הבטון.  .4.2.6

 מ"מ. 5-הטפסות עבור הבטון תהיינה יציבות ללא בליטות של יותר מ .4.2.7

 במפגש בין מישורי בטון יש לבצע רולקות ביטומניות חרושתיות. .4.2.8
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ס"מ, טרם הנחת היריעות  2X2ות חיצוניות במידות יש לבצע קיטום פינ .4.2.9

בפינות אלו יש ליישם יריעת חיזוק נוספת, מולחמת לתשתית או  בפינות.

 מקובעת אליה היטב ולרתך אליה את יריעת האיטום העיקרית.

 

 כללי -יריעות  .5

ס"מ בעלי הדבקה  10מ' עם שוליים ברוחב  1מסופקות בגלילים ברוחב  Pre-Bיריעות  .5.1

עצמית. לכל יריעה יש שוליים דביקים גם בפן העליון וגם בפן התחתון שלה משני 

קצותיה, על מנת לאפשר חפיות מודבקות היטב בין שני שוליים דביקים. את יתר 

 . 5°C+ית ליישום: טמפרטורה מינימאל החפיות יש לבצע באמצעות הלחמה מלאה. 

לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" טרם הלחמה וחיבור היריעות במקומן, יש  .5.2

לצורך שחרור מאמצי מתיחה. שחרור המאמצים חשוב לפחות חצי שעה  התשתיתעל 

 למניעת ניתוקים ו"גלים" לאורך החפיות לאחר התקנת היריעות.

 עם גלגלת להידוק. חובה לעבור על כל החפיות המיושמות בהדבקה .5.3

 

 התקנת היריעות .6

 חפיות לאורך היריעות .6.1

ממקמים את היריעות לאורך, כאשר שולי היריעות מקבילים האחד לשני. שול  .6.1.1

היריעה העליונה מקביל לשול היריעה התחתונה ליצירת חפיפה מלאה לכל 

רוחב פס החפיפה הייעודי.  יש לדרג את החפיות בקצה על מנת למנוע עירום 

 שכבות.של 

מסירים סימולטנית את כיסוי הניילון משולי שתי היריעות בחפיפה, תוך  .6.1.2

 הדבקת שתי היריעות זו לזו. 

מוודאים שנוצרת הדבקה רציפה ללא קמטים, מהדקים את החפיות בחוזקה  .6.1.3

 בעזרת גלגלת. 

 היריעה עודפי את לחתוך ישבחיבורי היריעות של היווצרות קמט  במקרה .6.1.4

עם חפיפה בהלחמה ליריעות, ברוחב "ל, כנ מיריעות תלאי ולהלחים המקומטת

 ס"מ.  10

בתקופת החורף, במקרים בהם לא מושגת הידבקות מעולה בחפיות שבין  .6.1.5

היריעות, בעת טמפרטורות נמוכות או מכל סיבה אחרת, יש לרתך את החפיות 

 לאורך.

 

 חפיות קצה ובקצוות חתוכים .7

ודים, וכל חפייה אחרת שלא נעשתה חפיות בקצה, לרוחב, בקצוות חתוכים, בעיב .7.1

 15באמצעות פס החפייה היעודי, יבוצעו באמצעות ריתוך, בהלחמה מלאה, וברוחב 

 ס"מ. 

יש לשקע תחילה את שכבת האגרגט בפני היריעה התחתונה לצורך יצירת מסת ביטומן  .7.2

 טרייה בפני היריעה, וקבלת הידבקות מעולה. 
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אה מינימלית של "מיץ" ביטומן משולי יש להקפיד להגיע להלחמה מלאה תוך הוצ .7.3

 היריעה המולחמת.

 

 חדירות צנרת ואלמנטים נוספים .8

 חדירות צנרת יאטמו באחת משלושת החלופות הבאות:

מסוג "דלמר" או שו"ע מאושר, הכולל התקנת אבזר חרושתי לאיטום מעברי צנרת,  .8.1

יריעה ביטומנית, שוליים אופקיים מולחמים לגוף האביזר במפעל )בלייזר(, עשויים 

שרוול מגומי תרמופלסטי המתהדק סביב הצינור. בנוסף יבוצע הידוק השרוול סביב ו

מריחה קרה של ביטומן , ומעל מ"מ 20הצינור החודר בבנד )חווק( נירוסטה ברוחב 

או שו"ע. שולי האביזר החרושתי יולחמו על גבי יריעות  "פז כל אוטם"אלסטומרי כגון 

מ' עם חור בקוטר השרוול  1X1יולחם טלאי מיריעה במידות , כאשר מעל PRE-Bה 

ס"מ מעבר על גבי יריעות  15באמצע, לקבלת הלחמה מלאה על גבי שולי האביזר ולפחות 

 שמסביב. PRE-Bהאיטום מסוג 

כאשר חדירת הצנרת במקום בו לא ניתן להתקין אביזר חרושתי, יבוצע האיטום ע"י  .8.2

וצקים, מתפלס מעצמו, הנדבק היטב לאיטום מ 100%יציקה של חומר דו רכיבי, 

ביטומני ולחומרים שונים כגון פלסטיק, ברזל וכו', כדוגמת פוליאוריתן ביטומני מסוג 

" או שו"ע. היציקה תבוצע לתוך תבנית זמנית או קבועה, אשר PB  2k"היפרדסמו

ס"מ לפחות. התבנית תהיה אטומה למניעת בריחת החומר  4תבטיח עובי חומר של 

ס"מ  10חוצה מהתבנית. החומר יחפוף את מערכת האיטום מסביב לצינורות, ברוחב ה

 לפחות, ובכל כיוון.

בצנרת פלדה ניתן לבצע איטום בעיבודים ע"י הלבשה של יריעה ביטומנית גמישה ללא  .8.3

 PRE-Bארג מסוג "פלקסוביט" או שו"ע בלחץ על הצינור, והלחמתה ליריעות ה 

בהלחמה ע"ג  PRE-Bלחמה של יריעות ביטומניות מסוג האופקיות. בנוסף, ביצוע ה

הצינור ועל היריעות האופקיות, לרבות כיסוי מלא של שולי היריעה ללא ארג ולפחות 

ס"מ מעבר, תוך שימוש ביריעת "מסרק" ויריעת "שושנה", וכל הנדרש עפ"י  15

בנוסף ת. לאיטום מעבר צנרת ביריעות ביטומניו 2חלק  1752ההנחיות המופיעות בת"י 

, מ"מ 20סביב הצינור החודר בבנד )חווק( נירוסטה ברוחב  קצה היריעותיבוצע הידוק 

 או שו"ע.  "פז כל אוטם"מריחה קרה של ביטומן אלסטומרי כגון ומעל 

חדירות של מוטות ברזל ייאטמו באמצעות מריחות של משחת איטום כדוגמת "פזקרול  .8.4

( ליצירת רולקה מסביב למוט. יש לנקות את " או שו"ע )עפ"י הנחיית יצרן היריעות18

 פני מוט הברזל להסרת חלודה באזור האיטום, טרם ביצוע האיטום.

 

 הגנה זמנית בעבודה בשלבים .9

ככל שהדבר מתאפשר, יש לבצע את יציקת הרצפה כולה ביציקה אחת, ללא הפסקות  .9.1

חד על יציקה. אחרת, בעבודה בשלבים עם הפסקות יציקה, יש לבצע פרט הגנה מיו

 , לאורך כל הפסקת יציקה.PRE-Bיריעות האיטום מסוג 
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חשיבות ההגנה על היריעות המיועדות להתחבר לאיטום בהמשך, ממי צמנט ושיירי  .9.2

בטון שיכולים לכסות על היריעות בזמן יציקת קטע מסוים של הרצפה. הנ"ל מאחר 

ויגרמו לאובדן כושר שמי צמנט ושיירי בטון יפעילו את מנגנון ההדבקה של היריעות, 

ההדבקות של היריעות, ולכן לנזק למערכת האיטום. יש למנות פועל מיומן אשר תפקידו 

 לנקות ולשטוף את היריעות החשופות מיד לאחר היציקה.

מ', מולחמת  1נוספת )עליונה( ברוחב  PRE-Bבמקרה זה, ההגנה תבוצע ע"י יריעת  .9.3

ס"מ. שאר  15התחתונה, תחת היציקה של שלב א', וברוחב  PRE-Bבקצה אל יריעת ה 

התחתונה. לאחר  PRE-Bשטח היריעה העליונה לא יולחמו אלא יונחו ע"ג יריעת ה 

העליונה  PRE-Bהשלמת היציקה בשלב א' ופירוק הטפסות תבוצע בדיקה של יריעת ה 

 )יריעת ההגנה(. 

יהיה להשאירה, להלחים את  במידה ותימצא שלמה ותקינה וללא שאריות בטון ניתן .9.4

קצותיה כנדרש ולצקת עליה את הרצפה בשלב ב'. במידה ותימצא פגועה ו/או בטון נשפך 

יש להסירה בזהירות באמצעות חיתוך לאורך תפר היציקה, ולצקת את הרצפה  -עליה

 התחתונה התקינה. PRE-Bבשלב ב' על גבי יריעת ה 

 התקנת היריעות בהיקף הרצפה .10

יונחו אופקית מתחת לרצפה ויותקנו אנכית בטפסנות היקף הרצפה/טפסנות  יריעות האיטום

הקירות. ההתקנה בדופן הרצפה ובטפסנות הקירות תתבצע בהתאם למערכת איטום הקירות 

 המתוכננת, וכדלקמן:

בקירות שנאטמים גם כן ביריעה נדבקות לבטון, ברציפות לאיטום הרצפה, יש להתקין  .10.1

טפסנות הקירות שתתבצע בשלב יציקת הרצפה לגובה של את היריעות האנכיות ע"ג 

 50ס"מ ממפלס תחתית הרצפה ברצפה של  120ס"מ מעל מפלס פני הרצפה ) 70לפחות 

ס"מ(. היריעות יעוגנו היטב אל הטפסנות האנכית, למניעת תזוזתן ונפילתן בזמן יציקת 

 הרצפה )פני היריעות, גמר אגרגט, יהיו לכיוון היציקה(. 

יש לבצע הגנה זמנית קשיחה על היריעות הבולטות מעל מפלס הרצפה, ע"י בנוסף,  .10.2

לוחות עץ או לוחות קשיחים אחרים, כהגנה מפני פגיעות מכאניות, מפני התזת שיריי 

 . UVבטון בזמן יציקת הרצפה, והגנה מפני 

יש לוודא כי ההגנה מקובעת היטב למקומה ונמצאת במפלס הנכון שיאפשר הגנה  .10.3

מבלי לוודא ראשית שההגנה בוצעה עפ"י  הרצפהאין לבצע יציקה של ור. מירבית כאמ

 הפרטים.

יבוצע בחפיפה לאיטום ביריעות ביטומניות נדבקות לבטון איטום הקירות המשך  .10.4

ס"מ, בהלחמה מלאה, בדומה לחפיפה בין  15, ברוחב כאמור הרצפה המטפס אנכית

 יריעות לרוחב. הכל כאמור בפרטי האיטום ובמפרט זה.

יש לוודא כי יריעת ההמשך נמצאת מאחורי היריעה המטפסת מהרצפה, לקבלת חפיפה  .10.5

 נכונה ועפ"י "עקרון הרעפים".

בקירות הנאטמים בהתזה ביטומנית )חלופה לאיטום ביריעות ביטומניות כאמור בסעיף  .10.6

05.02 .) 
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ס"מ מתחתית הרצפה )בעובי  30התקנת היריעות אנכית בטפסנות תהיה למפלס של  .10.7

ס"מ(. יש לבצע קיבוע מכאני של היריעות על גבי תבניות היציקה האנכיות  50של  רצפה

 כאשר פני היריעות )גמר אגרגט כחול( יהיו לכיוון היציקה.

לאחר הסרת הטפסנות של הרצפה, יש להדק את קצה יריעות האיטום אל הרצפה  .10.8

לים קודחים מ"מ, מעוגן באמצעות דיב 40*3באמצעות סרגל אלומיניום שטוח, במידות 

 ס"מ. 15בבטון כל 

ס"מ,  30איטום הקירות בהתזות יבוצע בחפיפה לאיטום הרצפה המטפס אנכית, ברוחב  .10.9

 הכל כאמור בסעיף לאיטום קירות המבנה.

עד לביצוע איטום הקירות יש לבצע הגנה זמנית על איטום הרצפה האנכי החשוף  .10.10

 ס"מ או בהגנה שו"ע. 3באמצעות לוחות קלקר בעובי 

 

 התקנה אנכית .11

היריעות האנכיות ייפרסו וייקבעו מכאנית אל התשתית האנכית כאשר פני היריעות  .11.1

)גמר אגרגט( יהיו לכיוון היציקה. יש לחבר באופן מכאני את היריעה האנכית בקצה 

 ולגלגל אותה כלפי מטה בזהירות למניעת תלישתה. 

טוח המתאימים יש להשתמש באמצעי קיבוע מכאני כדוגמת מחברים בעלי ראש ש .11.2

ס"מ. נקודות  20לתשתית. נקודות הקיבוע יימצאו בחלקה העליון של היריעה וכל 

ס"מ לפחות מקצה היריעה. שימוש במיתדים לאורך היריעה  5הקיבוע יהיו מרוחקות 

 ס"מ מייצב את היריעה ומשטח אותה אל המצע.  60במרחק טיפוסי של 

איטום האנכי שמטפס רוחב החפיפה בין האיטום האנכי של הקירות ל .11.3

ס"מ לפחות ויבוצע בהלחמה מלאה,  15מהרצפה/מקירות במפלס נמוך יותר, יהיה 

בדומה לחפיפה המבוצעת בדומה לכך אופקית. יש לוודא שחלקה התחתון של היריעה 

יש לוודא כי יריעת ההמשך נמצאת המונחת מלמעלה הוא נקי ויבש לפני ביצוע חפייה. 

  , לקבלת חפיפה נכונה ועפ"י "עקרון הרעפים".יימתהאנכית הקמאחורי היריעה 

ס"מ  3הגנה על יריעות ביטומניות חשופות לקרקע תבוצע באמצעות לוחות קלקר בעובי  .11.4

 מודבקים אל האיטום בנקודות באמצעות ביטומן חם.

 

 עצר מים בהפסקות יציקה רצפה קירות .12

במגע עם מים.  ידי עצרים התופחים-הטיפול בהפסקות יציקה יעשה בין היתר על .12.1

 העצרים ימוקמו בכל הפסקות היציקה ברצפה ובקירות.

 ידי הכנסת העצר לתוך כוס מים מהאתר.-בדיקה באתר לתפיחת העצר על תבוצע .12.2

בעבודה בחורף, בתפרים בין רצפה לקיר, יש לוודא בזמן יציקת הרצפות, שהבטון באזור  .12.3

 ך שלולית.תפר היציקה מוגבה מסביבתו, על מנת שהעצר לא יעמוד בתו

 מ"ס 3 יהיה מהברזל העצרים מרחק בשורה אחת. יציקה תפר בכל ימוקמו העצרים .12.4

 .החתך מרכז לכיוון, לפחות

 התפיחה אחוז. מים עם במגע בא כאשר התופח מחומר, על בסי אקרילט יהיו העצרים .12.5

 .250%-מ יפחת לא
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 20/25 בחתך SIKA SWELL "A" מסוג, אקרילט בסיס על תהיה המים עצר מערכת .12.6

 מערכת או,  ""SIKA SWELL S-2 מסוג הדבקה משחת י"ע לבטון מודבק, יותר או מ"מ

 .ערך שוות

 מנת על וחלקה יבשה, זר חומר מכל נקייה תהיה המים לעצרי שמתחת הבטון תשתית .12.7

 לבטון הגעה עד סגרגציה קיני לחצוב יש. העצרים של מושלמת, מלאה הצמדה לאפשר

 מכן ולאחר שוחק/ בדיסק הבטון פני שיוף י"ע תחילה לבצע יש ההחלקה את. בריא

 SIKA כדוגמת, המים לעצר המתאים במים מתנפח מחומר אטימה משחת בעזרת

SWELL S-2"." 

 רופפים חלקים, מאבק היטב הבטון פני את לנקות יש האטימה משחת מריחת לפני .12.8

 .שהם כל זרים וחומרים

 סביב  מתנפחת משחה למרוח יש. חפיפה ללא אך בלחץ העצרים קצוות שבין התחברות .12.9

 הכל עפ"י הוראות יצרן העצרים. .החיבור אזור

 

 תיקון היריעה .13

יש לבדוק את היריעות לצורך איתור נזקים לפני התקנת ברזלי הזיון, טפסות ויציקת הבטון. 

מעל האזור הפגוע, ובהלחמה מלאה  PREBתיקונים יבוצע באמצעות הלחמת טלאי מיריעת 

ס"מ מעבר לאזור הפגוע, בכל כיוון. יש לשקע תחילה את שכבת האגרגט בפני היריעה  15לפחות 

 טרם הלחמת הטלאי. 

 

 הסרת טפסנות .14

לאחר יציקת הבטון, על הטפסנות להישאר במקומה עד שהבטון יקבל חוזק מספיק  .14.1

 ריעות האיטום.בלחיצה ליצירת הדבקה מספקת של פני השטח עם י

(בבטון לפני הסרת (N/mm2  10 MPA 10יש להמתין לקבלת חוזק לחיצה מינימאלי של  .14.2

ימים לפחות לאחר גמר  4 -. לשם כך יש להמתין כ Pre-Bהטפסות התומכות ביריעות ה 

היציקה, לפני הסרת הטפסות. הסרה מוקדמת עלולה לגרום לאבדן ההידבקות בין 

 היריעה לבטון.

ונים לחוטים, ברזלי קשירה, נקודות קיבוע מכאני וכו', לאחר הסרת יש לבצע תיק .14.3

הטפסות. חורי דיוידגים יש למלא בבטון פולימרי טרם ביצוע התיקון. התיקונים יבוצעו 

ס"מ  15באמצעות טלאי מיריעה ביטומנית בהלחמה מלאה מעל אזור התיקון ולפחות 

 מעבר לאזור התיקון בכל כיוון.

 

 הנחיות נוספות .15

אין ליישם את המערכת ביום בו צפוי גשם ו/או טמפרטורה נמוכה או גבוהה מהמותר  .15.1

 בהוראות היצרן.

 יום מרגע יישום היריעות.  40יש לצקת את הבטון בתוך  .15.2

יש לסלק עפר/אבק ששקע על גבי היריעות באמצעות מפוח טרם יציקת הבטון. במידת  .15.3

אדהזיה מלאה בין היריעות לבין הצורך, תבוצע שטיפה של פני היריעות על מנת לקבל 



30 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

הבטון הטרי. אין להשאיר אבק, בוץ, לכלוך ו/או כל עצם זר אחר על פני היריעות בזמן 

 היציקה.

לוודא כי כל שטח האיטום יכוסה ביריעות האיטום כאשר גמר האגרגט )צבע כחול( יש  .15.4

 יפנה לצד היציקה, לרבות בטלאים, בעיבודים, ובתיקונים מקומיים. 

ע בדיקה ויזואלית לצורך וידוא שלמות ותקינות מערכת האיטום האופקית לבציש  .15.5

והאנכית, טרם סידור הברזל, ובשנית טרם היציקה. נזקים יתוקנו ברגע שיתגלו, ולשם 

 כך תבוצע ביקורת שוטפת תוך כדי עבודות הברזלנות.

תערובת הבטון שבשכבה הראשונה שעל מערכת האיטום, תהיה מבטון דחוס המאפשר  .15.6

יציקה ללא סגרגציות תוך ריטוט מינימלי. יש לוודא "הרטבת" היריעות בבטון בריא 

 בכל שטחי המגע.

נציגי יצרן היריעות ילוו את ביצוע האיטום לכל אורך התהליך, לרבות הכשרת הצוותים  .15.7

 המבצעים, ליווי בתחילת העבודות, וליווי אקראי בזמן העבודות.

 

 בהתזות ביטומניותאיטום קירות המבנים בקרקע  605.0

 

 כללי .1

 קירות המבנים מבוצעים בחפירה פתוחה ע"י יציקה בתבניות. .1.1

ניתן ומומלץ לבצע את איטום הקירות בהמשך ישיר לאיטום הרצפה באמצעות יריעות  

ביטומניות נדבקות לבטון מותקנות אנכית בטפסנות היציקה של הקירות, כאמור 

 .05.01בסעיף קודם 

קיימת חלופה לאיטום קירות מבנים בקרקע באמצעות התזות ביטומניות, כמתואר  

 בסעיף זה. 

סעיף זה בא לתאר חלופה לאיטום קירות מבנים המבוצעים בחפירה פתוחה ע"י יציקה  .1.2

 בתבניות, באמצעות התזות ביטומניות )בכפוף להחרגות כאמור לעיל(.

ית הקירות בחפיפה לאיטום הרצפה איטום הקירות )בקרקע( יבוצע באופן רציף מתחת .1.3

 ס"מ מעל למפלס הפיתוח.  15ועד לפחות 

על מנת לשפר את ההידבקות בין האיטום שעולה מעל לפיתוח לבין שכבות הגמר יש  .1.4

לבצע זרייה של חול יבש בפני השכבה העליונה של האיטום בעודה טרייה, או לחליפין 

שכבות הגמר ומתאימה לכך ליישם שכבה מקשרת הנדבקת היטב לשכבת האיטום ול

ע"י היצרן או ספק החומר )לדוגמא שכבה של "אלסטוסיל" ומריחת שכבת הרבצה 

 חרושתית מעל(.

איטום הקיר יהיה חיצוני. החפיפה שבין איטום הקיר בהתזות לבין איטום  .1.5

הרצפה/קירות שנאטמים ביריעות ביטומניות נדבקות לבטון,  יעשה אנכית על גבי 

 ות הנדבקות לבטון.יריעות הביטומני

או שו"ע(  PRE-Bטרם ביצוע החפיפה יש לבצע חימום של גב היריעה הביטומנית ) .1.6

להסרת גב הניילון, ויצירת פני שטח משכבה ביטומנית, לצורך שיפור טיב ההידבקות 

 ס"מ. 30ברצועת החפיפה. רוחב רצועת החפיפה יהיה 

 



31 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 איטום הקירות .2

 גבוהה.קירות המבנה בקרקע ייאטמו באיכות  .2.1

 האיטום יבוצע כדלקמן: .2.2

של  התזהאיטום קירות המבנה התת קרקעי יבוצע ע"י  -מערכת איטום א' .2.2.1

"ע מאושר. העובי הכולל שו" או RTרפידפלקס " מסוגי, דו רכיב ביטומנילטקס 

 מדוד מ"מ בכל נקודה, 6-ולא פחות מ מ"מ, 7 –של שכבת ההתזה במצב יבש 

המפורט עפ"י  הביצוע. לשכבה"מ מ 4 עד של בשכבות תבוצע אשר, ביבש

 . בהמשך

איטום מעקות גבוהים בפיתוח יבוצע באמצעות התזות של  -מערכת איטום ב' .2.2.2

חומר ביטומני דו רכיבי עם חומר הדוחה שורשים, מבוצע בשתי שכבות ובעובי 

המפורט בהמשך )לחליפין ניתן לבצע עפ"י  הביצועמ"מ )מדוד ביבש(.  4כולל של 

 ם א'(.עפ"י מערכת איטו

בעובי  HDPEגרם למ"ר ויריעת  200הגנה על האיטום תבוצע ע"י ארג גאוטכני במשקל  .2.3

מ"מ מעל או ע"י יריעת הגנה פלסטית ולבד מיוחד, נגד שורשים, כאמור בהמשך  0.5

בסעיף לאיטום גג תת"ק, באזורים הנדרשים במערכת נגד שורשים, עפ"י קביעת יועץ 

 הפיתוח. 

נרת החודרת מהקרקע לתוך המבנה: האיטום באמצעות אביזר חובה לאטום סביב כל צ .2.4

חרושתי המיועד לאיטום מעבר צנרת, מותאם למערכת האיטום המתוכננת, ובהתאם 

 לפרטים הטיפוסיים.

חלופות נוספות לאיטום חדירת אלומת צנרת או צנרת שלא ניתן להתקין עליה אביזר  .2.5

 חרושתי כאמור בסעיף לאיטום חדירות צנרת.

 

 ת הכנה לפני איטום קירות מרתף בהתזות ביטומניותעבודו .3

יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון. הדבר נועד במיוחד לבליטות של מי צמנט שיצאו  .3.1

בין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחד. הביצוע ע"י דיסק או אבן 

 משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.

" או שו"ע, חרירים POWERבטון פולימרי כגון "סיקה רפ קיני חצץ יש לסתום עם  .3.2

)גילאר( או   620בבטון יש לסתום באופן מקומי בלבד ע"י שפכטל צמנטי מסוג סיקה 

שו"ע, או ע"י ביטומן אלסטומרי דו רכיבי המאפשר מריחה במלג' מהסוג המומלץ ע"י 

 יצרן/ספק חומר איטום הקירות. 

שבקיר, קטנים וגדולים עד לקבלת מישור שלם. לפני יש להקפיד ולמלא את כל החורים  .3.3

הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה. 

 עם גמר התיקונים יש להמתין כאמור עד למועד מתאים לאיטום.

 פני הבטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון צבע, שמן וחלב תבניות.  .3.4

בתבניות מתכת יש לסלק מפני הבטון שכבות חלשות ושכבות מתקלפות. סילוק  בשימוש .3.5

שכבות חלשות יעשה ע"י שיוף במשייפות או ע"י התזת חומר שחיקה או ע"י התזת מים 

 אטמ'. 300בלחץ גבוה במיוחד של מעל ל
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 מערכת א': איטום בהתזה של לטקס ביטומני דו רכיבי .4

 כללי .4.1

 , אך לא ניתן לבצע על גבי בטון רטוב. ניתן לביצוע על גבי בטון לח  

יש לעבוד על פי מפרט עדכני של יצרן החומר, לקבל אישור המתכנן למפרט ולקבל ליווי  

 בשטח, במהלך הביצוע, של נציג היצרן.

 שיטת האיטום .4.2

" RTמסוג "רפידפלקס לטקס ביטומני  –שיטת האיטום תהיה בהתזה. חומר האיטום  

  .)פזקר( או שו"ע

 נתונים כלליים לחומר: 

 כושר הידבקות מעולה לבטון. .4.2.1

 בעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי  .4.2.2

 לנתק את ההדבקה. .4.2.3

 לפחות.  1400%כושר התארכות  .4.2.4

 .מ"מ 2מעל  -כושר גישור על סדקים .4.2.5

 כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם. .4.2.6

 ( שנים לפחות.עשרים) 20 בקרקע במשךשמירה על תכונות החומר  .4.2.7

 מ' לפחות. 9עמידות בלחץ עפר או דומה, בגובה  .4.2.8

 אטמ' לפחות. 0.75עומדים )מי תהום(  עמידות במים .4.2.9

 עמידות בקרקע. .4.2.10

 פריימר )שכבת יסוד( .4.3

על כל השטח בשתי שכבות,  ,פריימר יישםל חובהלפני יישום חומר האטימה  .4.3.1

לאיטום. הפריימר יהיה מסוג התואם את חומר האיטום ובהתאם המיועד 

 להוראות היצרן.

הפריימר מיועד להיספג בתוך הבטון, לחזק את פניו וליצור תשתית הנדבקת  .4.3.2

תפקיד נוסף לפריימר הינו לסגור חורים קטנים בתשתית  היטב לאיטום.

 הבטון.

 ובמקומות מיוחדים, הפסקות יציקה טיפול בסדקים .4.4

במקומות הקשים לאיטום כגון:  שכבת חיזוקלפני ביצוע האיטום, מבצעים  .4.4.1

חורים,  ,פינות קמורות וקעורות, סדקים הנראים לעיןהפסקות יציקה, 

 נקודות תורפה אחרות שיקבעו ע"י המפקח. בוכן , מקומות בהם הבטון לא חלק

מומלץ מריחות או התזות של ביטומן אלסטומרי דו רכיבי מהסוג ההטיפול ע"י  .4.4.2

המתאים לביצוע בשכבות עבות ואשר מתחזק ע"י יצרן חומר האיטום, 

מ"מ לפחות )מדוד ברטוב(. ביצוע שכבת  3, ובעובי במהירות גבוהה יחסית

  החיזוק ע"ג פריימר מתאים.
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ס"מ נוספים  25וכן  אזור הטיפול תחום האיטום במקומות הנ"ל יהיה על פני .4.4.3

 מכל צד.

 ביצוע האיטום .4.5

 )עובי מדוד ביבש("מ מ 3בעובי  - שכבה א' .4.5.1

לאחר ביצוע השכבה הראשונה יש למנות פועל מיומן ובעל סבלנות רבה,   

החומר  -"אלסטומיקס מהיר ייבוש" או שו"ע שיעבור עם חומר לתיקונים מסוג

. הפועל ימרח את חומר התיקונים המתאים עפ"י הוראות יצרן החומר המותז

פגמים או שטחים לא חלקים באיטום וכן בכל בכל מקום שבו נראים חורים או 

העיבודים השונים, כשכבת חיזוק שניה. במקרה של התנפחויות בשכבה 

מילוי חורים יש לשרוף בברנר )מבער( לייבוש המים תיקון והמותזת, לפני 

 .בנקודת ההתנפחותהקיימים 

 הקבלן ואחריו המפקח, יעברו על כל השטח ויבדקו את שלמות השכבה. הקבלן 

לא ימשיך לביצוע שכבה שניה לפני שיביא את השכבה הראשונה למצב מושלם 

 ולפני שיקבל אישור בכתב מהמפקח.

 שכבת להתיז חובה -(המקשה ללא)החומר  פריימר שכבת -שכבת ביניים .4.5.2

 .האיטום חומר שכבות שתי בין פריימר

לאחר התייבשות והתחזקות שכבה א' ולאחר ביצוע התיקונים   -שכבה ב'  .4.5.3

 מבצעים שכבה שנייה . ,פריימרשכבת ביניים מו

 . ()עובי מדוד ביבשמ"מ  3עובי שכבת האיטום השנייה:    

שנייה, על גבי הראשונה, יתואם עם יצרן החומר ועל השכבה המועד הביצוע של   

את היטב של התזה שלא באותו היום, יש לשטוף  במקרהפי הנחיותיו בכתב. 

במים בלחץ, על מנת לשטוף מעליה את המלחים פני שכבת האיטום הראשונה 

במקרה שכזה, ללא שטיפה  שיוצאים מהחומר ומצטברים על פני השכבה.

 מלאה של שכבת האיטום הראשונה עלול להיווצר ניתוק בין השכבות.

יש לבצע תיקונים לאיטום השכבה השנייה עד לקבלת שכבת איטום מלאה,   

 אישור לפני המשך העבודות. יש לקבל .כאמור לגבי השכבה הראשונה

 2 עליה להתיז יש השנייה האיטום שכבת התזת בגמר -"סוגרות" שכבות .4.5.4

 .)פריימר( המקשה ללא החומר של שכבות

 הערות נוספות: .4.5.5

מ"מ  1-מודגש בזאת כי העובי הסופי הכולל של המערכת, עבה ב .4.5.5.1

מסכום עוביים של שתי השכבות העיקריות, עקב ביצוע שכבות חומר 

 ללא מקשה )שכבות פריימר(. 

על מנת למנוע התנפחויות בחומר האיטום, בעיקר בקירות המקבלים  .4.5.5.2

שמש ישירה, יש לעבוד בשעות אחה"צ, לאחר שהשמש מתחילה 

 (. פתרון נוסףהתנפחויות יתגלו אם תידרש"צ אחה)העבודה  לשקוע

 הינו לכסות את השטח המותז בבד יוטה להגנה בפני השמש.
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טיפות מים על הקיר וכן חורים בתשתית, הינם גורם אשר יוצר  .4.5.5.3

 את למלאהתזה, יש ה. לכן, לפני בממברנת האיטוםהתנפחויות 

 לנגב טיפות מים מפני השטח.ו החורים

יווצרו התנפחויות יהיה על הקבלן לעבור עם ברנר לשרוף יבמידה ש .4.5.5.4

שכבות לפחות,  3 -שכבת האיטום הקיימת ולבצע תיקונים ב את

, המסוגל לייצר עובי ומהיר ייבוש, דו רכיבי ביטומן אלסטומריב

  מהסוג המומלץ ע"י יצרן חומר האיטום.

יש להגיע לממברנת איטום מלאה ושלמה בכל השטח, ובעובי הנדרש.  .4.5.5.5

צע במידה ויימצאו חורים בממברנת האיטום, ושהטיפול בהם מבו

ועד שכבות כנ"ל,  3 לפחות לאחר גמר התזת חומר האיטום, יש למרוח

בהפרשי זמן זה מזה, על לקבלת העובי הנדרש של ממברנת האיטום, 

מנת לאפשר לחומר להתייבש, לפי הנחיות יצרן החומר. המריחה 

 תעשה ע"י פועל מיומן עם סבלנות רבה. 

 הגנה על האיטום .4.6

 תבוצע כאמור קודם לכן.הגנה על איטום הקירות בהתזות  

 

 בדיקות איכות חומר האיטום המותז .4.7

 .הקבלן על תחול הבדיקות כל עלות 

 בדיקת עובי החומר .4.8

קשה, מפני שעובי החומר אינו אחיד ולא קיים  -בדיקת עובי החומר שבוצע בפועל באתר  

 ציוד מתאים למדידה.

 להביא זאת בחשבון.העובי הנדרש במפרט הנ"ל, הינו עובי מינימום. על הקבלן  

 אופן הבדיקה: .4.8.1

 -בדיקה כמותית .4.8.1.1

בודקים את כמות החומר )לפי חביות או שו"ע( באתר לפני ההתזה    

מ"מ  1ליטר חומר נותן עובי  1.75ומודדים את השטח שבוצע. כל 

 איטום.

 -בדיקה ע"י חיתוך .4.8.1.2

ס"מ.  X 5 5חותכים את החומר עד לבטון ומקלפים ממנו ריבוע בשטח     

   מודדים את העובי הממוצע של החומר. 

החיתוך יעשה יום אחד לפחות אחרי היישום כדי לאפשר לחומר    

 להתייבש.

  כל חיתוך יתוקן ע"י השכבה שתבוא מעליו.   

 ., כאמור קודם לכןהשכבה העליונה תתוקן בנפרד   

 -בדיקה ע"י דיקור .4.8.1.3

, מסמנים  )כדוגמת קליבר( דוקרים את החומר במכשיר חד עד לבטון   

את עובי השכבה ומודדים בסרגל. בשיטה זו ניתן לבדוק במקומות 

 רבים ובקלות רבה.
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 המותז בדיקת טיב החומר .4.9

ילן תלפני תחילת העבודה ובמהלכה, יבצע הקבלן דוגמאות על גבי יריעות פוליא .4.9.1

 מ )או לפי דרישת המכון הבודק(. ”ס X 50 50מ"מ. גודל כל דוגמה  0.1בעובי 

בדקנה במכון התקנים או במכון הגומי שליד הטכניון או במעבדה יהדוגמאות ת .4.9.2

אחרת, לקבלת אישור על התאמתו לדרישות מפרט זה. הבדיקה לאחר סילוק 

 ילן. ביצוע הדוגמאות ע"י אותו הצוות שיבצע את העבודה בפועל.תהפוליא

 תבוצענה הדוגמאות הבאות: .4.10

 מ"מ )רטוב( 7עובי הדוגמאות יהיה   .4.10.1

  במהלכה 6-ו העבודה בתחילתדוגמאות  6, מדגמיותלקחו דוגמאות יי .4.10.2

 בדיקת הדוגמאות במועדים הבאים: .4.10.3

 .ימים 7כעבור  -דוגמאות  3 .4.10.3.1

 .ימים 30כעבור  -דוגמאות  3 .4.10.3.2

 לקחנה בשעות שונות של יום העבודה.יהדוגמאות ת .4.10.3.3

 

 

 רכיבית בהתזה ביטומנית דו איטוםמערכת ב':  .5

 כללי .5.1

האיטום יבוצע ע"י התזות של ביטומן אלסטומרי מיושם בקר, דו רכיבי,  מיושם בשתי  

 מ"מ לפחות )מדוד ביבש(. 4שכבות לפחות, בעובי כולל של 

 הדרישות התפקודיות מחומר האיטום .5.2

 .כושר הידבקות מעולה לבטון לח .5.2.1

את בעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי לנתק  .5.2.2

 ההדבקה.

 לפחות.  200%כושר התארכות  .5.2.3

 מתמידה גם לאחר בליה ממושכת. יציג תעודות שרמת התארכות זוהקבלן  .5.2.4

 מ"מ. 2גישור על סדקים עובדים מעל  .5.2.5

 מגפ"ס. 0.3מעל  -חוזק מתיחה .5.2.6

 )עשר( שנים לפחות. 10שמירה על תכונות החומר במשך  .5.2.7

 מ' לפחות. 9עמידות בלחץ עפר או דומה, בגובה  .5.2.8

 במים ונזקי טבע שונים. עמידות .5.2.9

 עמידות בפני שורשים. .5.2.10

 הכנת שטח .5.3

הכנות שטח בקירות יבוצעו בדומה להכנות הנדרשות טרם התזת חומר האיטום  

 . 05.03.1מלטקס ביטומני כאמור בסעיף 

 פריימר )שכבת יסוד( .5.4
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על כל השטח המיועד לאיטום. , פריימר ליישםלפני יישום חומר האטימה יש  .5.4.1

 היצרן.  מפרט עפ"יג התואם את חומר האיטום הפריימר יהיה מסו

הפריימר מיועד להיספג בתוך הבטון, לחזק את פניו וליצור תשתית הנדבקת  .5.4.2

 היטב לאיטום.

אין לבצע  תפקיד נוסף לפריימר הינו לסגור חרירים קטנים בתשתית הבטון. .5.4.3

 איטום ללא פריימר.

 שכבת חיזוק  .5.5

פינות קמורות וקעורות, הפסקות יציקה, במקומות הקשים לאיטום כגון:  .5.5.1

וכן , מקומות בהם הבטון לא חלקחורים,  ,הנראים לעין ופגמים סדקים

, תבוצע שכבת איטום נוספת נקודות תורפה אחרות שיקבעו ע"י המפקחב

 מ"מ )מדוד ביבש(.  2)שכבת חיזוק(, בעובי 

וע"ג  השכבה תבוצע לפני ביצוע איטום הקיר, לאחר השלמת הכנות השטח, .5.5.2

 שכבת פריימר.

ס"מ נוספים  25 באזור הטיפול ולפחותתחום האיטום במקומות הנ"ל יהיה  .5.5.3

 מכל צד.

 

 הכנת חומר האיטום .5.6

הכנת החומר ע"י ערבוב שני המרכיבים )הוספת רכיב האבקה לרכיב המשחתי( באופן  

דקות ועד ליצירת  3-4-סל"ד, ובמשך כ 400-מלא, בערבל מכאני במהירות נמוכה של כ

 תערובת אחידה.

 ביצוע השכבות .5.7

הכנת שטח, ייישום שכבת פריימר ושכבת חיזוק ראשונה במקומות הדרושים  .5.7.1

 עפ"י האמור לעיל.

 מ"מ לפחות )מדוד ביבש(. 2ביצוע שכבה ראשונה בעובי  .5.7.2

מ"מ לפחות )מדוד ביבש(, ע"ג שכבת איטום  2ביצוע שכבה שנייה בעובי  .5.7.3

 של הרשת בתוך ממברנת האיטום.ראשונה יבשה ונקייה, עד להטבעה מלאה 

 המתנה לייבוש מלא כאמור בהמשך. .5.7.4

 הגנה על האיטום כאמור קודם לכן. .5.7.5

 דגשים נוספים כלליים .5.8

ממברנת האיטום שתתקבל תהיה שלמה ,ללא חורים או פגמים ובעובי אחיד  .5.8.1

ותקין. יש ליישם את חומר האיטום בצורה אחידה בכל שטח הקיר באמצעות 

 באיירלס.  מריחה במברשת או התזה

רולקות אופקיות ואנכיות יעובדו בעזרת משולש ביטומני מוכן ממפעל במידות  .5.8.2

3 x 3 .ס"מ, מולחם בכל שטחו לתשתית 

-כ )מדוד ביבש( דרוש להתיז חומרמ"מ  1לקבלת על הקבלן לקחת בחשבון ש .5.8.3

 ברטוב( .ליטר חומר למ"ר )כמות חומר  1.6
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 זמני ייבוש .5.9

להוראות היצרן ויקבעו סופית לאחר בדיקות זמני הייבוש יהיו בהתאם  .5.9.1

 התייבשות החומר לכל עומק החומר המותז.

שעות לכל הפחות. ייתכן שניתן  24מ"מ יהיה  2זמן ייבוש בין שכבות בעובי  .5.9.2

 לקצר זמני המתנה בביצוע שכבות דקות יותר. 

שעות לכל הפחות,  48בגמר השכבה העליונה, לפני כיסוי, יהיה זמן ההמתנה  .5.9.3

וף למצב בשטח. יש לחתוך במקומות עם עובי גדול יחסית ולבדוק ייבוש ובכפ

 לכל עומק השכבה.

 בדיקת עובי וטיב האיטום .5.10

תבוצע לאחר גמר התייבשות החומר, בנקודות אקראיות  האיטוםבדיקת עובי  .5.10.1

בעזרת מדיד )כדוגמת קליבר(. כמות הבדיקות תהיה בהתאם לצורך ועפ"י 

 המצב בשטח.

יתוך תבוצע בנקודות אקראיות לצורך בדיקת הידבקות בדיקה באמצעות ח .5.10.2

החומר לתשתית, שלמות החומר, עוביו ואחידותו. החיתוך יהיה מקומי בגודל 

 ס"מ. 5X5של כ 

 

 חדירות צנרת בקירות  איטום 705.0

 

 איטום צנרת בודדת .1

זר חרושתי יהחודרת דרך הקירות, יעשה בעזרת אב 6" בקוטר עדבודדת איטום צנרת  .1.1

מולחמים  כולל שוליים אופקייםמסוג "דלמר" או שו"ע מאושר, ה לאיטום מעברי צנרת

לגוף האביזר במפעל )בלייזר(, עשויים יריעת "קרדי" או שוליים מיריעה ביטומנית, 

מתאימה להתחברות למערכת האיטום במריחות/התזות ביטומניות. האביזר יורכב גם 

הידוק השרוול סביב  צינור. בנוסף יבוצעמשרוול מגומי תרמופלסטי המתהדק סביב ה

 . מ"מ 20ברוחב  נירוסטה)חווק( הצינור החודר בבנד 

מפח יש להשתמש באביזר  שאין עבורם אביזרים חרושתיים,לקטרי צנרת גדולים  .1.2

, בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים לפחות מ"מ 2מגולוון בעובי 

ליהם, בכל שטח החפיפה האפשרי, בחלק האופקי א אופקיים אשר איטום הקיר יתחבר

 .ס"מ לפחות( 15)רוחב חפיפה של  של השוליים

על  , אחדנירוסטה יע"י חבק נאופרן שיהודקמגומי  ("שמלה") יולבש שרוולזר יעל האב .1.3

 הצינור החודר את הקיר.גבי על אחד ו ,גבי האביזר

" )ביטום( על גבי חבק 244כגון "אלסטיק אלסטומרי ביטומן יש לבצע מריחה קרה של  .1.4

 הנירוסטה כולל מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי. 

יש למרוח משחת איטום הנדבקת  .P.V.C במידה שהצינור החודר עשוי גבריט או .1.5

 מאושר. או שו"ע "פז כל אוטם": דוגמתלחומרים אלו כ

ע"י  ,רתבנוסף לאיטום סביב השרוול יש לאטום בתוך השרוול החודר, בין השרוול לצנ .1.6

המרווח לעומק  " לאחר החדרת פרופיל גיבוי עגול בלחץ, ומילוי שלסטופק" מסוגמשחה 
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המילוי בחומר לאחר קיבוע הצינור למקומו. בפני המשחה יש למרוח  ס"מ לפחות. 10

 חומר צמנטי רך כהגנה מומלץ ע"י היצרן.

בעזרת צנרת חודרת העוברת במקום שלא מאפשר התקנת אביזר חרושתי, תאטם  .1.7

יציקה של פוליאוריתן ביטומני על פי עקרונות האיטום האמורים לגבי איטום אלומות 

 צנרת.

 

 אלומות צנרתאיטום  .2

  חלופה א' .2.1

מ"מ לפחות במישור הקיר  3ע"י אביזר פלדה הכולל פח מגולוון בעובי  איטום .2.1.1

מ לפחות, למעבר הצנרת. "מ 2.5 אליו מרתכים קנים )שרוולים( מפלדה בעובי

 אל הפח., יהיו מרותכים בריתוך מלא, אטום למים הקנים

 את האביזר מקבעים לקיר בדיבלים. .2.1.2

מעבר לאזור הריתוך של הקנים,  לפחות ס"מ 15 -לאביזר יהיו שוליים גדולים ב .2.1.3

  עבור התחברות שכבות האיטום.

יש להלביש שרוול מגומי נאופרן ולהדק בחבקי נירוסטה לרבות מריחת משחת  .2.1.4

השרוול לצנרת במשחה מסוג "סטופק", הכל כאמור לגבי  איטום, ולמלא בין

 איטום מעברי צנרת בודדת.

 חלופה ב' .2.2

מוצקים, מתפלס מעצמו, הנדבק  100%איטום ע"י יציקה של חומר דו רכיבי,  .2.2.1

היטב לאיטום ביטומני ולחומרים שונים כגון פלסטיק, ברזל וכו', כדוגמת 

 " או שו"ע. PB  2kפוליאוריתן ביטומני מסוג "היפרדסמו

 4היציקה תבוצע לתוך תבנית זמנית או קבועה, אשר תבטיח עובי חומר של  .2.2.2

 ס"מ.

התבנית תהיה אטומה למניעת בריחת החומר החוצה מהתבנית. החומר יחפוף  .2.2.3

 ס"מ לפחות, ובכל כיוון.  10את האיטום של הקיר ברוחב 

בין , יםהחודר יםיש לאטום בתוך השרוול יםבנוסף לאיטום סביב השרוול .2.2.4

אשר תוחדר ותמלא " סטופק" מסוגע"י משחה  העוברת דרכו, השרוול לצנרת

המילוי בחומר לאחר קיבוע הצינור  ס"מ לפחות. 10את המרווח לעומק 

למקומו, והכנסה בלחץ של פרופיל גיבוי בין השרוול לצינור. בפני המשחה יש 

 למרוח חומר צמנטי רך כהגנה מומלץ ע"י היצרן. 

 

 דרים רטוביםאיטום ח 805.0

 

 כללי .1

האיטום יעשה לחדרים רטובים ורצפות רטובות בחדר נהגים. חדרים רטובים כוללים:  .1.1

חדרי שירותים, מקלחות, אזור שטיפת ידיים ורגליים, וכל חדר אחר מרוצף, שעשויים 

 להימצא בו מים. 
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אחרים הקירות יהיו עשויים בטון. לקירות בניה או עשויים לוחות גבס ירוק )או לוחות  .1.2

ס"מ מעל פני  10ייעודיים לחדרים רטובים( תעשה חגורה תחתונה מבטון עד גובה של 

ריצוף סופי וברוחב הקיר המתוכנן. איטום הרצפה יגיע עד לפני הפנל. אין להתקין 

במקרים אלו יש להתקין  -קירות מלוחות גבס ירוק או לוחות אחרים באזורי מקלחות

 אחר, או לבצע קירות מבלוקי בנייה/בטון. לוחות "אקווה פנל" או לוח עמיד

בפתחים, תעשה חגורה בסף הדלת. איטום הרצפה יעלה על החגורה למישור האופקי  .1.3

והריצוף שבסף יודבק בדבק על גבי האיטום. הדבק יהיה דבק לקרמיקה גמיש מסוג 

 " של "תרמוקיר" או שו"ע, מסורק במלג' משונן.770"פלסטומר 

 

 שיטת האיטום .2

 טובים יבוצעו שתי מערכות כדלקמן:בחדרים ר

 הכנת שטח  .2.1

הכנת השטח תכלול סילוק כל חומר זר לרבות שיירי מלט, חול ועוד ליטוש  .2.1.1

 . R-4בליטות בדיסק ידני ומילוי שקעים גדולים במלט לתיקונים מדרגה 

ביטון צנרת במלט חרושתי המיועד לכך על פי הנחיות היצרן. ביטון הצנרת  .2.1.2

על פי סרגלים ובחתך אחיד בצורת טרפז יש לנקות שיירי יעשה בקווים ישרים 

 מלט מצידי ה"ביטון".

ניקוי בעזרת מברשות קשות ושואב אבק תעשייתי מכל שאריות מלט אבק וכו',  .2.1.3

עד לקבלת פני בטון נקיים ומוכנים לקבלת המריחות הצמנטיות, ללא שיירי 

 שמן, צבע, אבק או כל חומר זר אחר.

 ולי שכבת בסיס מטיח הידרא .2.2

-" או שו"ע, בעובי כולל של כ105מריחות של חומר איטום צמנטי כדוגמת "סיקה טופ   

מ"מ. יישום החומר לרבות הכנת השטח הערבול היישום במברשות מתאימות  1

 )מברשות טורו( ואשפרה, על פי הנחיות היצרן.

 מערכת האיטום .2.3

 ת:יש לבצע איטום במריחות ביטומניות באחת משתי החלופות הבאו 

" או 2Nרכיבי, כדוגמת "פסימור -מריחות של ביטומן אלסטומרי קר, דו .2.3.1

מ"מ )מדוד ביבש(.  3" או שו"ע, בשכבות, בעובי כולל של 201"איגולפלקס 

חלופה זו מחייבת זמן ייבוש ארוך ביותר, עד להתייבשות מוחלטת של כל 

 השכבות. היישום ע"ג פריימר מתאים.

" )חב' PB K2דו רכיבית כגון "היפרדסמו  יציקה של ממברנה פוליאוריתנית .2.3.2

מ"מ. יש להקפיד על קבלת העובי הדרוש  2.5פולידן(, בשכבות, בעובי כולל של 

גם בחלקי האנכיים והמשופעים. לצורך כך יש למרוח במספר שכבות. היישום 

 ע"ג פריימר אפוקסי מתאים.

 גרם למ"ר.  300יש להגן על האיטום ע"י נייר טול במשקל  .2.3.3
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 דגשים נוספים: .2.4

האיטום יעלה בהגבהות על גבי החגורה ההיקפית או קירות הבטון עד לגובה  .2.4.1

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי. 7-קצה החגורה ולא פחות מ

ביטון הצנרת יעשה בשטחים קטנים כדי לאפשר איטום מרבי על רצפת הבטון,  .2.4.2

בודה דבר המשפר את רמת האיטום. הביטון יעשה ע"י מלט חרושתי מתאים לע

 זו, מבוצע על פי מפרטי היצרן.

הקולטן יהיה בעל שרוול החודר לצינור הניקוז, עם סידור לאיטום בין השרוול  .2.4.3

לצינור, ועם סידור מיוחד עבור התחברות לממברנות האטום שתבוצע, בצורה 

של יריעה מיוחדת עם לבד משני צדדים )יריעת "קרדי"( המתחברת לאיטומים 

 ות קרות. יש לקבל אישור המתכנן לקולטן שיבחר.שונים המבוצעים במריח

איטום הקירות יתחבר לאיטום הרצפה בחפיפה, כאשר איטום הקיר מבוצע  .2.4.4

 לאחר איטום הרצפה.

 קירות הבאים במגע עם מים .2.5

קירות הבאים במגע עם מים, כגון במקלחות, בחדרי שירותים באזור קיר  .2.5.1

ס"מ לפחות מעל גובה  20הניאגרה, ובאזורי כיורים יאטמו בשטחם כדלקמן: 

ס"מ  60 -פני הניאגרה ובכל ההיקף בקירות הצידיים, באזור קיר עם כיורים

לכל גובה הקירות,  -ס"מ לפחות בהיקפו. במקלחות 20-לפחות מעל הכיור, ו

 ס"מ מעבר לשטח המקלחת.  50ובצדדים/דפנות לפחות 

 : האיטום ע"י מערכת איטום הכוללת מריחות דקות וגמישות כדלקמן .2.5.2

בקירות בנייה יש לבצע שכבת הרבצה כתשתית למערכת האיטום אופן  .2.5.2.1

 מביצוע שכבת ההרבצה ראו בהמשך.

לקירות בטון ובנייה יהיו המריחות מצמנט הידראולי גמיש כגון מסוג  .2.5.2.2

 2אלסטיק" או שו"ע בשתי שכבות ובעובי  107סיקה "סיקה טופ סיל 

 הידראולי(.מ"מ לפחות )ראה סעיף איטום קירות חוץ בטיח 

לקירות מלוחות גבס ירוק או צמנטבורד יהיו המריחות אקריליות  .2.5.2.3

מ"מ לפחות. לקירות  1.2מסוג "לסטוגום" או שו"ע מאושר, בעובי 

מלוחות ייעודיים אחרים תותאם מערכת דומה או שו"ע בהתאם 

 לצורך ולסוג התשתית.

ת הדבקת קרמיקה על האיטום הנ"ל תעשה בדבק מתאים הנדבק גם לשכב .2.5.3

האיטום. בפינות, בחיבורים בין חומרים ותשתיות שונות,  במישקים בין לוחות 

גבס/צמטבורד וכדומה, יש לשים סרט איטום גמיש חרושתי בגמר לבד משני 

" )משווק ע"י SAKRET SE 948או " F"צדיו, כגון מסוג "סיקה סיל טייפ 

 )משווק ע"י דבטק(.  SOUDALתרמוקיר( או של חברת 

 ס"מ.  12רוחב הסרט  .2.5.4

סביב צנרת החודרת את האיטום יש ליישם יריעה גמישה חרושתית בגמר לבד,  .2.5.5

בין שכבות האיטום, בדומה לסרטים הגמישים, אשר מגיעה מהמפעל עם חור 
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ייעודי מותאם ומוגדר לקוטר הצינור החודר, לצורך התהדקות באופן מושלם 

 על הצינור החודר. 

 עם מים בתדירות גבוהה יש לבצע רובה אפוקסית.  באזורי קירות הבאים במגע .2.5.6

המערכת כולה: ממברנת איטום, דבק ורובה, יהיו מאותו הספק ויתפקדו  .2.5.7

כמערכת שלמה. ביצוע איטום על קירות גבס יעשה עפ"י מפרט מיוחד של יצרן 

 החומר ובאישורו. 

ות הקבלן מוזהר כי ביצוע מערכת צמנטית ישירות על הגבס גורם לניתוק השכב .2.5.8

 במשך הזמן ולכן יש להשתמש בפרימר מיוחד המונע את התופעה.

 

 ביצוע שכבת הרבצה על גבי קירות בנייה, כתשתית לאיטום לפני ביצוע איטום על קירות בנייה      905.0

 

 כללי .1

יש למרוח על הקירות מבלוקי בנייה שכבת הרבצה כדוגמת הרבצה צמנטית לקירות  .1.1

חוץ, מתאימה כתשתית לחיפויים קשיחים, של חברת "תרמוקיר" או "כרמית" או 

 שו"ע. 

שכבת ההרבצה תהיה מתערובת מוכנה מראש, במפעל. תכונות שכבת ההרבצה יתאימו  .1.2

חיפויים קשיחים, כלומר עם תכונות )תקן לטיח(, שכבת הרבצה כתשתית ל 1920לתקן 

מ"מ והיא תהודק לקיר ותוחלק במלג' חלק )ללא  5מכאניות משופרות. עובי השכבה 

 שינון בפני השכבה(. 

מ"מ. הדבר פוגע בתכונות החומר  7-מ"מ או גדול מ 4 -אין לבצע שכבה בעובי קטן מ .1.3

 בגלל בעיית עיבוד מים ולכן אשפרה לקויה. 

 במריחה עם מלג' או בהתזה.שכבת ההרבצה תבוצע  .1.4

בכל מקרה יש לעבור עם מלג' על פני השכבה לאחר יישומה, להדק את השכבה אל הקיר  .1.5

 1מינוס -ולהחליק את פני השכבה. השכבה הסופית תהיה מלאה, בעובי אחיד )פלוס

 מ"מ(, ללא חורים או פגמים כלשהם.

 

 הכנת השטח .2

ובליטות גדולות, ניקוי יסודי מאבק,  תהיה טובה והיא תכלול סילוק חלקי בטון רופפים .2.1

 מ"מ כל שכבה.  5מילוי קיני חצץ בהרבצה כנ"ל, בשכבות בעובי 

מ"מ  10חוטי קשירה אלמנטי פלדה וברזלי זיון המציצים מהבטון, יחתכו בעומק  .2.2

 לפחות. 

 השקע שנוצר ימולא בשכבת הרבצה.  .2.3

 יש להרטיב את הקיר ולהספיגו במים לפני ביצוע השכבה. .2.4

 כללי .3

יש לשים רשת באזורי סדקים, בחיבורים בין בטון לבלוק ובתפרי יציקה, על מנת למנוע  .3.1

מ"מ והיא תמצא במרכז שכבות  10X10סדיקה. הרשת נגד אלקלי עם חורים בגודל 

 ס"מ לפחות.  40ההרבצה. רוחב הרשת 
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הביצוע בהתאם לאמור לעיל ובכפוף למפרט יצרן החומר ובליווי מטעמו. יש לבצע  .3.2

לשכבה ע"י הרטבה מספר פעמים ביום, כך שהשכבה תשמר בתנאי רטיבות כל אשפרה 

 הזמן.

 

 גגות איטום .1005

 

 לאיטום הגג השכבותסדר  .1

 פני בטון של התקרה הקונסטרוקטיבית מוחלקים היטב ביציקה. .1.1

 פריימר ביטומני. .1.2

 מ"מ ועד להחלקת פני השטח. 2בעובי  105/25מריחות של ביטומן חם מסוג  .1.3

, כ"א. Mמ"מ, סוג  4בעובי  S.B.Sשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  .1.4

ויהיו עם גב חלק. היריעות יכילו חומר נגד שורשים  ,3, חלק 1430היריעות יתאימו לת"י 

 בשתי השכבות.

" )גנרון( או 80, או "גנסטופ נוי( -)רב WSB 100נגד שורשים מסוג  פלסטית יריעת הגנה .1.5

  לרבות הלחמה כפולה של כל החפיות של היריעות.שו"ע, 

 . 15כל  6ס"מ לפחות עם רשת זיון קוטר  6בטון הגנה משופע בעובי  .1.6

 הערות כלליות .2

בכל שטחן לתשתית. האיטום יעבור באופן רציף  יולחמו יריעות האיטום הביטומניות .2.1

ס"מ לפחות מעל לכל שכבות המילוי  15וייטפס אנכית בהגבהות  על פני כל שטח הגג

 והאדמה. 

אבני שפה וכל . קירות תומכים ואחרים, שכבות הפיתוחבעתיד ההגנה מבטון יעשו ע"ג  .2.2

 בטון ההגנה ולא יחדרו את שכבות האיטום. יעמדו על ,שאר אלמנטי הפיתוח

לצורך  החשופות לשורשים אופקית ואנכית בהגבהותיונחו שכבות ההגנה נגד שורשים  .2.3

שם היריעות חשופות לקרקע ללא  בהגבהותמכאנית על האיטום הגנה  הגנה מושלמת.

משווק ע"י "רב נוי" או שו"ע. תפקיד  SSM-45, תעשה ע"י לבד חזק מסוג בטון הגנה

 משורשים שנשברים.היריעה הפלסטית הלבד לשמור על 

גמר האיטום בהגבהות, בסרגל משטחו לתשתית.  100%האיטום בהגבהות יולחם ב  .2.4

 ומסטיק/משחה ביטומנית, הכל כאמור בפרטי האיטום.

מ'(, יש לבצע השלמה של האיטום באמצעות התזות  1בהגבהות/מעקים גבוהים )מעל  .2.5

 05.03ביטומניות בחפיפה ע"ג יריעות האיטום הביטומניות. ביצוע כאמור בסעיף 

ור שנאטם(. במקרה שכזה גמר )האיטום בהתזות יהיה עמיד בשורשים בהתאם לאז

מ"מ, מעוגן בדיבלים  50X4היריעות בהגבהות בסרגל הידוק שטוח מאלומיניום במידות 

 30ס"מ. ההתזות יבוצעו בחפיפה ליריעות הבולטות אנכית ברוחב  15קודחים בבטון כל 

 ס"מ לפחות, ועד לכיסוי מלא של סרגל ההידוק.

במגע עם הקרקע בהגבהות יבוצע באמצעות הגנה על איטום מיריעות ביטומניות חשוף  .2.6

 ס"מ, מודבקות ליריעות הביטומניות בנקודות.  3לוחות קלקר בעובי 
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קצה האיטום בחיבור לדופן התקרה )תקרה ללא מעקה(, יבוצע אנכית על גבי הדופן,  .2.7

. קצה יריעות 105/25ס"מ, וע"ג פריימר וביטומן חם  30משטחו ברוחב  100% -ויולחם ב

מ"מ,  4X50ודק אל בטון התקרה באמצעות סרגל אלומיניום שטוח במידות האיטום יה

 ס"מ. 15מהודק בדיבלים קודחים בבטון כל 

איטום הקירות בהתזות ביטומניות יבוצע בחפיפה על גבי איטום התקרה היורד בדופן  .2.8

 ס"מ. 30התקרה בהיקף, וברוחב 

ברי צנרת, כדוגמת כל חדירות הצנרת בגג יטופלו ע"י אביזר חרושתי לאיטום מע .2.9

"דלמר" או שו"ע, עם גוף המתהדק על הצינור ושוליים רחבים עשויים יריעה ביטומנית 

 להתחברות ליריעות האיטום, הכל בהתאם לפרטים הטיפוסיים.

 

 להרחקת המים HDPEלמבנה ע"י יריעות קרקע מסביב איטום  .1105

מ' ממנו.  3יש לבצע איטום קרקע מקיר המבנה למרחק של , בכל מקום שניתן בהיקף המבנה .1

האיטום ירחיק את המים מקו הבניין וימנע את חדירתם לקרקע סמוך לבניין. כמו כן ירחיק 

 את השורשים באזורי גינון. 

 מ"מ )"גניגר" או שו"ע(.  1בעובי  .H.D.P.Eאיטום ע"י יריעות מיוחדות לאיטום קרקע מסוג ה .2

 כלפי חוץ. 3%שיפוע היריעות  .3

גרם למ"ר, על מנת להגן על היריעות  200מעל ומתחת ליריעות יש להניח ארג גאוטכני במשקל  .4

 מפגיעות מכאניות.

תלוי בסוג הצמחייה )אם יש( ובעומק השורשים. , של קרקע ס"מ לפחות – 30  -היריעות יכוסו ב .5

 הדרוש.לצמחייה עם שורשים עמוקים, יש להעמיק את איטום הקרקע לעומק 

היריעות יחוברו לבטון ההגנה שע"ג איטום התקרה ע"י הדבקה בדבק מיוחד או על ידי סרגל  .6

  כך שלא תהיה ליריעות אפשרות להתנתק בזמן מילוי הקרקע ולאחר מכן.מתאים 

 כל החפיות שבין היריעות יעובדו בהלחמה מלאה.  .7

 

 קירות חוץ איטום .1205

איטום קירות חוץ מחופים אבן בקיבוע רטוב, יבוצע כחלק ממערכת שכבת החיפוי שתבוצע על הקירות. 

 ביצוע שכבות החיפוי יהיה עפ"י המפרט הטכני המתאים. 

 להלן הדגשים לאיטום קירות חוץ מחופים אבן בקיבוע רטוב:

 לאחרך החור. בלחץ אל תופקקים גמישים אוטמים  החדרתיעשה ע"י איטום חורי דיוידגים  .1

כגון "סיקה  בטון פולימרי בלתי מתכווץ למישור הקיר באמצעות החורשל מילוי  מכן, יבוצע

 " או שו"ע מאושר. POWERרפ 

סגרגציה בבטון יש לסתת לקבלת תשתית בטון חזקה, ולתקן עם בטון פולימרי כגון "סיקה רפ  .2

POWER .או שו"ע מאושר " 

 פני הקיר יהיו נקיים מחומרים זרים כגון אבק, לכלוך, צבע, שמן, חלב תבניות וחומרי אשפרה.  .3

סילוק שכבות חלשות מפני הקיר יעשה ע"י ליטוש בדיסק ידני או ע"י התזת מים בלחץ גבוה  .4

 אטמ', ועד לפתיחת הנקבוביות בפני הבטון ושכבת הבטון העליונה הרופפת. 350מעל 
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מוד בדרישות לחוזק ההדבקות לתשתית עפ"י הנאמר בתקן או עפ"י על שכבות הגמר לע .5

 הגבוה מביניהם. -הוראות יצרן חומרי הגמר

יש למרוח על גבי הקירות שכבת הרבצה צמנטית לקירות חוץ, מתאימה כתשתית לחיפויים  .6

 יבשה שכבת ההרבצה תהיה מתערובתקשיחים, של חברת "תרמוקיר" או "כרמית" או שו"ע. 

שכבת הרבצה  ,)תקן לטיח( 1920תכונות שכבת ההרבצה יתאימו לתקן  אש, במפעל.מוכנה מר

מ"מ והיא  5עובי השכבה כתשתית לחיפויים קשיחים, כלומר עם תכונות מכאניות משופרות. 

מ"מ או  4 -אין לבצע שכבה בעובי קטן מ .חלק )ללא שינון בפני השכבה( תהודק לקיר במלג'

תכונות החומר. שכבת ההרבצה תבוצע במריחה עם מלג' או הדבר פוגע ב -מ"מ  7-גדול מ

בהתזה. בכל מקרה יש לעבור עם מלג' חלק על פני השכבה לאחר יישומה, להדק את השכבה 

 1מינוס -אל הקיר ולהחליק את פני השכבה. השכבה הסופית תהיה מלאה, בעובי אחיד )פלוס

 מ(, ללא חורים או פגמים כלשהם."מ

מ"מ כל שכבה. חוטי קשירה, אלמנטי  5יבוצע בהרבצה, בשכבות בעובי  חרירים בבטוןמילוי  .7

מ"מ לפחות. השקע שנוצר ימולא  10פלדה, וברזלי זיון המציצים מהבטון, יחתכו בעומק 

 בשכבת הרבצה כאמור.

 יש להרטיב את הקיר ולהספיגו במים לפני ביצוע השכבה.

, על תפרי יציקהבור איטום ביטומני, , בחיבורים בין בטון לחומיש לשים רשת באזורי סדקים .8

מ"מ והיא תמצא במרכז שכבות  10X10הרשת נגד אלקלי עם חורים בגודל  למנוע סדיקה. מנת

בכפוף למפרט יצרן והביצוע בהתאם לאמור לעיל  ס"מ לפחות. 40ההרבצה. רוחב הרשת 

משך שלושה יש לבצע אשפרה לשכבה ע"י הרטבה שלוש פעמים ביום, ב החומר ובליווי מטעמו.

 ימים, כך שהשכבה תשמר בתנאי רטיבות כל הזמן.

סביב ברגי אבזרי הקיבוע/ זוויתנים העוברים דרך האיטום יש לבצע תיקון באמצעות מריחה  .9

 " או שו"ע.250של מסטיק פוליאוריתני מסוג "סיקה הייפלקס 

 

 E.P.D.Mאיטום ברצועות יריעות  .1305

בהיקף כל הפתחים כולל משקופי דלתות מסגרות, סביב סבכות  EPDMיבוצע איטום ביריעות  .1

ורפפות בפתחים בקירות, סביב אלמנטי אלומיניום, בחיבור בין קונסטרוקציות קלות למבנה 

 הבטון וכו'. 

נועד לאטום חיבורים עם תזוזות קלות, בין חומרים שונים  E.P.D.Mאיטום ברצועות  .2

 ואלמנטים שונים, הצמודים זה לזה. 

ערכת כוללת פריימר, דבק משחתי עבה, מסטיק סיליקוני משני צידי ההדבקה, יריעת המ .3

E.P.D.M  מ"מ וסגירת הקצוות במסטיק. מערכת מתאימה: "רזיסטיט" או מערכת  1בעובי

 מחברת "טרלבורג" המשווקת ע"י חב' "דבטק".

 . מודבקים בכל שטחם.E.P.D.M -האיטום ע"י סרטי איטום מ .4

" DYNOL 1649" )רזיסטיט( או "FP-75שימוש בפריימר ובדבק עבה כגון: "ההדבקה תכלול  .5

 Silirub)דבטק( או שו"ע. כמו כן שימוש במסטיק סיליקוני לאיטום קצוות היריעות כדוגמת "

EPDM." 
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לפני הדבקה לבטון, יש לפרק את כל שכבות הגמר, לשייף את פני הבטון בדיסקים ובמברשות  .6

רגטים ולמלא חורים וסגרגציות בבטון פולימרי מסוג "סיקה רפ פלדה עד לחשיפת קצות האג

POWER.או שו"ע " 

 רוחב הדבקת סרטי האיטום:  .7

 ס"מ לפחות. 7 –לתשתית בטון  .7.1

 ס"מ לפחות. 4לתשתית פלדה וללוחות צמנט בורד  .7.2

האיטום מחייב תשתית חזקה ויציבה בכל שטח ההדבקה, לכן בכל הרווחים המיועדים  .8

 מ"מ לפחות אשר יתמוך את האיטום. 0.7תשתית ע"י קיבוע פח בעובי לאיטום, תעשה 

 ע"י פח פלשונג או הגנה שו"ע. EPDMיש להגן על יריעות ה  .9

 

 ביריעות ביטומניות  גגותאיטום  405.1

 

 עבודות הכנה לאיטום תקרות ביריעות ביטומניות .1

 .1752"י לת בהתאם יעשו ההכנות כל 

 

 התשתית לאיטום  .2

יה. פני התשתית יהיו חלקים, ללא בליטות, יחייבת להיות יציבה ויבשה בכל עוב .2.1 

 1-2יש להגיע לרמת בליטות מקסימלית בפני השטח של שקעים, חורים או סדקים. 

 מ"מ. 

ויהיה צורך להחליקם. יש למרוח פריימר  לגמרי סביר להניח כי פני הבטון אינם חלקים .2.3 

 עד לקבלת פני תשתית חלקה. 105/25חם מסוג  ביטומןו

 

 ניקוי שטחי הבטון לאיטום  .3

יכללו הסרת כתמים )שמן, צבע וכד'(, סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים, שיוף בליטות 

 וניקוי יסודי מאבק ע"י שואבי אבק תעשייתיים.

 

 הכנת שיפועים .4

יבוצעו באמצעות שיפועים הבמידה ולא,  .יעשו בבטון הקונסטרוקטיבי תקרות המבניםשיפועי 

 מוחלקת היטב בסרגלים במהלך היציקה. השיפועים יבוצעו אל פתחי הניקוז. 30-שכבת בטון ב

 

 האופקית בתשתית תיקונים .5

תיקון סדקים בבטון, הנראים לעין, יעשה עם יריעה מקומית בנוסף ליריעת הגג והיא  .5.1

 20-ס"מ ואורכה יהיה גדול ב 33מ, רוחב מ" 4תהיה מאותו סוג כמו איטום הגג, בעובי 

 ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון.

 סדר הפעולות: .5.2

 ס"מ משני צידי הסדק. 20מריחת "פריימר" ברוחב  .5.2.1

 ס"מ. 5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  .5.2.2
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הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק באשר פס  הסיד ימנע  .5.2.3

 הידבקותה מעל לסדק.

 

 בתשתית ושקעים תיקונים .6

התיקונים יבוצעו בשטחים שאינם חלקים ומישוריותם פגומה, מחוררת או עם בליטות  .6.1

 עד קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד.

התיקונים כוללים: סיתות הבליטות, ליטושן, ניקוי יסודי של השטח והרטבתו. במידה  .6.2

 והטיפול אינו מספיק, מבצעים מילוי החורים, השקעים והחלקת השטח.

צאו בתשתית האופקית והאנכית ימולאו כדי להגיע לתשתית חלקה ונקיה שימ שקעים .6.3

מתכווץ, מוכן ממפעל, המיועד  בלתילאיטום. התיקונים יעשו באמצעות מלט צמנט 

 לשיקומי והאירופאי הישראלי בתקןלשימושו באתר. המלט מסוג בטון פולימרי, עומד 

לפי הוראות היצרן. יש למרוח , בעל התחזקות מהירה. השימוש בחומר R-4 בדרגה, בטון

 פרימר בחומר שימליץ היצרן.

 לפני התיקון יש לנקות את המקום ולהספיגו במים. .6.4

אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במים ולמחרת יכוסו בשקי יוטה לחים  .6.5

 ימים. 3שיוחזקו במצב לח במשך לפחות 

 

 "רולקות" .7

 אופקי ואנכי.יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים,  .7.1

 הרולקות. בתוכניות האמור לפי או"מ ס 5X5 במידות יבוצעו מבטון משולשות רולקות .7.2

מראש ממפעל, מגיע בשקים לערבוב עם מים, כגון מסוג  מוכן פולימרי מבטון יבוצעו

  "ע.שו או" POWER"סיקה רפ 

. השכבה יש לשפשף ולהחליק. יש לסלק שיירי חומר מפני הבטון בסמוך לרולקה את .7.3

 הסילוק ע"י שיוף בדיסק. יש לבצע "העגלה" של פני הרולקה.

ביצוע האשפרה עפ"י הנחיות יצרן  .כאמור הרולקות ביצוע לאחר אשפרה לבצע יש .7.4

 הבטון הפולימרי.

 ס"מ לפחות. 2X2המיועדת לאיטום תהיה קטומה. קיטום פינות יעשה במידות  פינה .7.5

 מראש מוכן, טרפזי ביטומני מפרופיל עשויות יהיו הרולקות, שיידרש מקום בכל .7.6

"מ, ס 3*3 ובמידות"ע, שו או"מלגול"  או"דבטק"  חברת"י ע המשווק כגון, ממפעל

 .מחיר תוספת ללא"ל הנ. באתר לפריסה מוכן בגליל המגיע

 

 צנרת מעברי איטום .8

החודרת דרך התקרות יעשה בעזרת אביזר חרושתי לאיטום  צול 6 קוטר עדאיטום צנרת  .8.1

כולל שוליים אופקיים )צווארון( המעברי צנרת, כגון של חברת "דלמר" או שו"ע, 

התחברות לשכבות  תומשמש)בלייזר(,  במפעל האביזר לגוף תמולחמ ביטומנית מיריעה

וצע הידוק האיטום וכן שרוול מגומי תרמופלסטי המתהדק סביב הצינור. בנוסף יב
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, ומריחת משחת "ממ 20השרוול סביב הצינור החודר בבנד )חווק( נירוסטה ברוחב 

 איטום מעל.

ע"י יציקה של חומר דו  לאטוםיש או חדירה של אלומת צנרת  קטרי צנרת גדולים יותר, .8.2

מוצקים, מתפלס מעצמו, הנדבק היטב לאיטום ביטומני ולחומרים שונים  100%רכיבי, 

" או PB  2kברזל וכו', כדוגמת פוליאוריתן ביטומני מסוג "היפרדסמוכגון פלסטיק, 

 שו"ע. 

ס"מ לפחות.  4היציקה תבוצע לתוך תבנית זמנית או קבועה, אשר תבטיח עובי חומר של  .8.3

התבנית תהיה אטומה למניעת בריחת החומר החוצה מהתבנית. החומר יחפוף את 

 ון. ס"מ לפחות, ובכל כיו 10האיטום של התקרה ברוחב 

 יש להשתמש בחומרים ואביזרים עמידים בפני שורשים בלבד. .8.4

 

 ימר( כתשתית ליריעות ביטומניותישכבת יסוד )פר .9

לאחר גמר הכנת התשתית ואישור תקינותה יש לנקות יסודית את השטח המיועד  .9.1

לאיטום ולבצע פרימר. הפרימר מיועד להיספג בתשתית ולשפר את הדבקות היריעות 

 לתשתית.

ימר תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית: משטח הגג, הקירות או הרצפה, יהפר שכבת .9.2

"רולקות", פתחי המרזבים, הצינורות הבולטים וכד' עד לכיסויים המלא והספגתם 

 בחומר.

יסוד". זמן ייבוש -. מסוג "פזמים בסיס על תהיהמקום שניתן, שכבת יסוד )פריימר(  בכל .9.3

שעות עד להתייבשות. אין  24-יש להמתין כ -של הפריימר ארוך יותר מהפריימר הרגיל

לעכב את ביצוע האיטום יתר על המידה למניעת היווצרות אבק על פני השטח. במקרה 

של עיכוב, יש למרוח פריימר בשנית. אין להלחים את היריעות על גבי פריימר על בסיס 

 מים שלא התייבש לחלוטין.

מר על בסיס סולבנטים, רק באישור שלא תהיה ברירה ניתן יהיה לבצע פריי במקומות .9.4

-GS“המפקח, בכתב. במקרה זה, שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג 

 גרם/מ"ר. 300250" או שו"ע מאושר, בכמות 101 פריימקוטאו " ”474

 .שעות 24-משעות ולא יותר  2-4 הינויבוש ישכבת זמן ה .9.5

 

 חמות במריחות איטום .10

 2, שימרח בכמות של 105/25חומר האיטום במריחות יהיה ביטומן המיושם בחם מסוג  

מ"מ(, ועד להחלקת פני השטח. העובי המינימלי של החומר בכל נקודה יהיה  2ק"ג/מ"ר )עובי 

 מ"מ לפחות, מעל לבליטות של הבטון.  1

 

 ביטומןחימום והמסת ה .11

להקפיד על חימום אחיד של כל  יש ביטומןבכדי לשמור על התכונות המקוריות של ה .11.1

 מסת הביטומן לטמפ' מתאימה בהתאם להוראות היצרן.
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טמפרטורה. הכל  על פי  בקרת בעלת, ביטומנים לחימום מכונה בעזרת יעשה החימום .11.2

 .5דרישות המפרט הכללי פרק 

מודגש בזאת כי חימום יתר של הביטומן גורם להרס המרכיבים שלו ונוצר חומר בעל  .11.3

 מכאניות ירודות.תכונות 

 

 SBSביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים  גגותאיטום  505.1

 

 כללי .1

לאחר ביצוע הפריימר ושכבת הביטומן החם, אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות בהתאם 

 לפירוט הבא:

ומזויינת  .S.B.Sשל יריעות בעובי כמוראה בתוכניות, משופרת בפולימר מסוג  שכבות 2 .1.1

 בלבד פוליאסטר לא ארוג. היריעות יהיו עם גב חלק.

לפי החתכים הטיפוסיים ולפי ומ"מ  4 -עובי היריעה בכל מקום יהיה לא פחות מ  .1.2

ה עם ציפוי אגרגט יהתוכניות. בכל מקום שיידרש, תהיינה היריעות בשכבה השני

 לשיפור ההגנה על האיטום וההדבקות לשכבה שמעל.

 יהיו אחרת נכתב שלא מקום בכל. 3, חלק 1430יתאימו לנדרש בת"י  תכונות היריעות .1.3

  . M מסוג היריעות

 יהיו, היריעות בגב" בלגי"וופל  כדוגמת שקעים של במקרה. חלק גב עם יהיו היריעות .1.4

 שאינן יריעות יתקבלו לא כי בזאת מודגש"מ. מ 0.3 על יעלה שלא בעומק השקעים

 .תקן תו נושאות אלו אם גם, זו בדרישה עומדות

 

 "יריעות חיזוק" .2

 יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'.

 ס"מ. 33של  מליתעשה ברצועת יריעה, זהה ליריעת האיטום, ברוחב מיני .2.1

ס"מ על מישור  10  -ס"מ על דופן ההגבהה ו 10תולחם במלוא שטחה לתשתית מינימום  .2.2

 חללי אויר בין היריעה לרולקה. הגג. היריעה תולחם ישרה ללא כפלים, לא ישארו

 

 שום של היריעות הביטומניותיהי .3

ניתן להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות כולל  .3.1

"רולקות" בטון, מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות חיזוק", ניקוי יסודי של 

 ק"ג/מ"ר. 2התשתית ומריחת שכבת הביטומן, בכמות של 

ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח הבטון לפחות  לפני .3.2

 חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז.

מלחימים את הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את החצי  .3.3

 השני ומלחימים באותו אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללים.

 יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים.סדר הנחת היריעות  .3.4
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ווצר מפגש של ארבע יריעות יהנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת "שח מט" כדי שלא י .3.5

 בצומת אחת. היריעות תסתיימנה על פני הרולקה.

 ס"מ בשני הכיוונים. 10החפיפה בין היריעות תהיה  .3.5.1

יה,  יהיה כיוון יהשנ אחת על גביבכל מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטום,  .3.5.2

 היריעות בשתי השכבות באותו כיוון.

ס"מ מהן  50החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק  .3.5.3

 ובמקביל להן.

 

 היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית: .4

זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת היישום ויהיו  .4.1

הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם להנחיות  המינימליים

 יצרן היריעות.

על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל(     מחוממת היטב ו"לגהץ" את  .4.2

קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת 

 פעולה זו.

ס"מ לפחות  20-ים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם בעל כל פגם שיתגלה, יש להלח .4.3

 מכל צד.

כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן )אגרגט( צריך תחילה לחמם את היריעות באזור  .4.4

 החפיה ולשקע את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה בין היריעות.

 

 ת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקים וכד'ויריע .5

בשכבת  עם אגרגט מלמעלהאך ליריעת האיטום העיקרית  ות, הזהותת יריעוברצוע יעשו .5.1

. תמיד ברולקות יהיה מספר היריעות גדול החיפוי העליונה )במקרה שיישארו חשופות(

 שטח )כאמור בתקן(.הממספר יריעות האיטום בכלל 

ס"מ את  15החל מתחתית אף המים ותחפוף בהגבהות,  ןבמלוא שטח היריעות יולחמו .5.2

 ית.יריעת האיטום העיקר

או מעל  ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק" 8תסתיים לפחות  יריעת החיפויבהעדר אף מים,  .5.3

. הקצה העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ליריעת החיפוי התחתונה

 ויסתם במסטיק.

 יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות. .5.4

עבודה ביריעות "מעשה חייטות" בהתאם לכללי הביצוע הנדרשים   ב -הביצוע  .5.5

 ביטומניות.

 

 סרגל אלומיניום .6

ין בעזרת סרגל אלומיניום יהבנ קירות ומעקות בטון שליריעות האיטום יחוזקו אל  .6.1

. מידות בשני צידיו 45-, עם שוליים מכופפים ב 1752 בתקן כאמורסטנדרטי מסוג 
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. הסרגל יקובע כך שהכיפוף העליון שלו ימצא מעל 2חלק  1752הסרגל כאמור בת"י 

 מנת לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצה היריעה. עללקצה היריעה 

, לפחות"מ מ 5 בקוטר, הברגהס"מ, ע"י דיבלים מטיפוס מוחדר ב 20קיבוע הסרגל כל  .6.2

" פישר" או" הילטי" כדוגמת מוכרת מחברה, לפחות שנה 15 למשך בשיתוך עמיד בחומר

 "ע.שו או

 ס"מ. 20המרחק בין הדיבלים  .6.3

 מ"מ. 5/35הקידוח  .6.4

יאטם בעזרת מסטיק מסוג יהמרווח בין סרגל אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל  .6.5

" )חב' גילאר( או שווה ערך מאושר. ציפוי הקירות ירד ויכסה את 11FC"סיקפלקס 

 ידרש.יהאיטום וסרגל הקיבוע, במידה ו

יריעות איטום מתחת לקרקע ובהתאם לפרטים, יבוצע עיגון בקצה לחליפין, בקצה  .6.6

מ"מ, מעוגן לבטון בדיבלים  50X3היריעות באמצעות סרגל אלומיניום שטוח, במידות 

ס"מ כאמור קודם, ומעל מריחה של משחה ביטומנית מסוג  20קודחים בבטון כל 

 " או שו"ע.244"אלסטיק 

 

 מים אף סרגל .7

 מ"מ. 1.5בעובי יבוצע מאלומיניום מכופף  .7.1

 ס"מ. 20יקובע בדיבלים לתשתית כל  .7.2

" של 250על הכיפוף העליון של אף המים יבוצע מסטיק פוליאוריתני כדוגמת "הייפלקס  .7.3

 "סיקה". חברת

 

 , חומרים אחריות ודוגמאותביקורת האיטום ע"י הצפה 605.1

 

 כללי .1

לרבות הגגות, והיא נדרשת לכל עבודות האיטום  1, חלק 1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י 

 דרש ע"י המפקח.  יכל מקום אשר יבו

 הבדיקה ע"י מכון בדיקות מוסמך.

 ההגנה על האיטום. תהההצפה תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטרם נעש .1.1

שעות  72גדול הוא יחולק לאזורי בדיקה אשר יוצפו במים למשך  ההצפהבמידה ושטח  .1.2

 לפחות.

 פתחי הניקוז יסתמו זמנית לצורך ההצפה באופן שלא יזיק לאיטום. .1.3

, ע"י בלון המוחדר לתוך הפתחים יסתמו בתוך צינור מי הגשם מתחת לקולט מי הגשם .1.4

 טום הקולט עצמו.יולא מעל לקולט במטרה לבדוק גם את א הצינור,

ס"מ במקום הגבוה ביותר של משטח הגג ולא יותר  3יזור המוצף, רום המים יהיה בא .1.5

 ס"מ במקום הנמוך, בכל תקופת ההצפה. 20 -מ

יש לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים יותר מהקצה העליון של "יריעת  .1.6

 החיפוי".
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יבשים  ביקורת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן ההצפה פני תחתית יהיו .1.7

 לגמרי ואין יציאת מים מהמרזבים או מכל מקום אחר.

כאשר במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או דליפה או יציאת מים מהמרזב  .1.8

 או מכל מקום אחר, יש:

 יבשו. ילרוקן את המים מהגג  ול .1.8.1

 לתקן את הפגמים במקומות שנתגלו דליפות. .1.8.2

 .לחזור על בדיקת ההצפה עד קבלת איטום מושלם .1.8.3

עבור בדיקות ע"י הצפה לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותה תהיה חלק מהסעיפים  .1.9

 המתאימים בכתב הכמויות.

 

 המטרות"י ע ולפתחים לתפריםביקורת האיטום  .2

 תפרים ופתחים בקירות ובתקרות ייבדקו בבדיקת המטרה.  .2.1

. הבדיקה בהמטרה תעשה 2חלק  1476תערך בדיקה בהמטרה על פי התקן לבדיקות  .2.2

על התקרה. ההמטרה  -על קיר, ובמקום אחד בתפר אופקי -אחד בתפר אנכי במקום

 תבוצע מעל לתפר כך שייבדק גם טיב חיבור היריעות אל הקיר הסמוך.

בנוסף על כך, כל מקום שלא נבדק על פי התקן, ייבדק ע"י המטרה משפורפרת מקלחת  .2.3

פנים ומסתכל )טוש(, בהמטרה על האיטום בתפר ומצדדיו, כאשר בודק שני נמצא ב

 2 –חזותית האם חודרים מים פנימה, בזמן ההמטרה. משך זמן ההמטרה על כל נקודה 

 דקות לפחות.

 הבדיקות כולן יהיו ע"ח הקבלן. .2.4

 

 אישור החומרים ומפרטי ביצוע .3

לפני תחילת הביצוע הקבלן יכין עבור המפקח תיק מפרטי ביצוע של כל החומרים  .3.1

 שבדעתו להשתמש בפרויקט זה.

 ם יתארו את תכונות החומרים, בדיקות מכון ופירוט אופן הביצוע.המפרטי .3.2

 המפרטים יתייחסו ספציפית לפרויקט זה. .3.3

 רק לאחר אישור המפקח אפשר יהיה להתחיל בביצוע עבודות האיטום. .3.4

 

 אחריות לטיב העבודה .4

)עשר( שנים. האחריות תתבטא  10הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודות האיטום למשך  .4.1

שיימסר על ידו למזמין. האחריות תחול על הקבלן גם אם ימצא באתר  במכתב אחריות

 מפקח צמוד אשר יאשר את טיב העבודה.

 האחריות תכלול את כל עבודות האיטום המפורטות במכרז. .4.2

כחלק מאחריות הקבלן יהיה עליו לבצע איטום מושלם בכל מקום ומקום, גם אם לא  .4.3

 איטום מושלם.מוזכרים כל הפרטים. המחיר כולל הכל לקבלת 
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במידה והקבלן סבור שאינו יכול לתת אחריות כזו מפני שלדעתו דרישות מפרט זה אינן  .4.4

 מאפשרות זאת, עליו להודיע על כך מראש, לפני קבלת העבודה.

 

 אחריות יצרן החומרים .5

על הקבלן לקבל אישור של החברה המספקת את מערכת החומרים לאיטום להתאמה  .5.1

הנ"ל, לאופי העבודות המתבצעות ולהתאמה בין החומרים של כל החומרים למבנה 

 למערכת ככלל ולכל חומר כפרט.

יהיה ליווי ופיקוח של היצרן והמשווק שיכלול: הסברים לקבלן, הדגמות, פיקוח כדי  .5.2

לוודא כי הביצוע נעשה על פי הוראות היצרן ולשביעות רצונו. בעיות שיתגלו ו/או 

רן, דרך המשווק, ייתן אחריות לטיב החומרים הנחיות יועברו למפקח באתר.  היצ

 ולתפקודם שתגבה את אחריות הקבלן.

 

 ביצוע דוגמאות לאישור .6

 הקבלן יכין דוגמאות לכל סוג עבודה לפני ביצועה, לאישור יועץ האיטום. .6.1

 יועץ האיטום יוזמן לאתר לבחינת ביצוע הדוגמא.  .6.2

 במחירי היחידה. עלות ביצוע הדוגמאות שיבוצעו במקומן הסופי יהיה כלול .6.3

עלות ביצוע הדוגמאות שיבוצעו לא במקומן הסופי, לא יהיה כלול במחירי היחידה  .6.4

 וישולם על כך מחיר בנפרד.

 מיקום, גודל וצורת הדוגמא יהיו על פי הנחיות המפקח, בכתב. .6.5

 

 ותכולת מחיר אופני מדידה 705.1

 

 כללי .1

במסגרת הסעיפים השונים שבכתב  יםכלולמר, כל עבודות ההכנה, התיקונים והפרי .1.1

 הכמויות ולא ימדדו בנפרד.

כל חלק מסעיפי עבודות האיטום המופיע בתיאורים השונים שבמפרט המיוחד, מהווה  .1.2

כלל במסגרת הסעיפים השונים שבכתב יוי ,השלמה למפרט ולפרטים שבתוכניות

 לא ישולם בנפרד גם אם הם לא מופיעים כסעיף בכתב הכמויות. הכמויות.

 לא אם גם ובתוכניות בפרטים, במפרט המפורט את ככולל יחשב הכמויות בכתב האמור .1.3

 .הכמויות בכתב במפורש צוין

 

 המדידה שיטת .2

כל שטחי האיטום ימדדו לפי השטח בפריסה )שטח הנראה לעין( כולל החלקים  .2.1

 ללא חפיות. האנכיים, האופקיים והמשופעים

לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד הפינה בין החלק האופקי והאנכי )איטום רולקה(  .2.2

יריעות חיזוק, )רולקה(,  פולימריבטון מ או ביטומןעבור ביצוע פינה משולשת מ לרבות
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 התזות או ביריעות לאיטום היחידה במחירי ייכללו מחיריהםיריעות חיפוי וכל הנדרש. 

 . מריחות או

 לפי, אורך מטר לפי תעשה המדידה"א, מ לפי מדידה הכמויות בכתב שנרשם מקום בכל .2.3

 '.וכו סטיות, החפיות חישוב ללא, הנמדד התיאורטי האורך

 

 התחברויות .3

לבין  ן, בינהאיטום מערכות בין להתחברות, תידרשנה אם, שתידרשנה למיניהן התחברויות

 יחשבולאלמנטי ניקוז ואלמנטים אחרים  לחיבורבאותם מישורים ובין מישורים שונים,  ןעצמ

 בכתב סעיף במפורש להם ייוחדככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד, אלא אם 

 .חפיות בשטחי גם מדידה המגדיר הכמויות

 

 הכנות .4

 התזת, שיוף, החלקה, יישור כגון הקיימות בתשתיות תידרשנה אם, תידרשנה למיניהן הכנות 

 .בנפרד תימדדנה ולא היחידה במחירי ככלולות תחשבנה' וכו ניקוי, תיקון, שחיקה חומרי

 

 הגנות .5

, למעט כאלו שיוחד להם במפורש האיטום על הגנה לצורך שתידרשנה למיניהן הגנות .5.1

 סעיף בכתב הכמויות, תחשבנה ככלולות במחירי היחידה ולא תימדדנה בנפרד.

 האיטום על שמירה תוך בשלבים עבודה ביצוע לקבלן לאפשר המיועדות זמניות הגנות .5.2

 כאלו למעט, בנפרד ישולמו ולא היחידה במחירי כלולות יהיו ההתחברויות באזורי

 .הכמויות בכתב מיוחד סעיף להן שיוחד

 

 חרושתיים אבזרים .6

מתכת  סרגליאבזרים חרושתיים כגון: אביזרים לאיטום סביב מעברי צנרת, קולטי מי גשם,  

 במפרט הדרישות עפ"י הכל .וביצוע התקנה, ספקהא יכלול המחיר. בנפרד יימדדו' וכו

 .ובתכניות

 

 חרושתי אביזר ללא, האיטום דרך חדירות סביב מיוחדים עיבודים .7

עיבוד של יריעות סביב חדירות צנרת, וקולטי מי גשם ללא אביזר חרושתי מיוחד, לא  .7.1

 יימדדו בנפרד ויהיו כלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

 במחירי ככלול יחשב, איטום שטחי דרך החודרים קוצים של לחדירות מסביב איטום .7.2

 .הכמויות בכתב מהם לחלק סעיפים במפורש יוחדו אם אלא, בנפרד יימדד ולא היחידה

 

 רציפות .8

 בכתב במפורש צוינו לא אם אף, האיטום רציפות הבטחת לצורך שתידרשנה העבודות כל 

 .בנפרד תימדדנה ולא היחידה במחירי ככלולות תחשבנה, הכמויות
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 פלדה סגרותומאומן נגרות עבודות  - 06פרק 

 

 הנחיות כלליות 06.00

 

 כללי 06.00.01

מהדורה חמישית,   06כל עבודות הפלדה יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק  .1

ולתקנים "מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה", למפורט במפרט המיוחד,  – 2008יולי 

 במפרט הכללי. 19001הישראלים והזרים המפורטים בסעיף 

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר  .2

או חומר הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה 

 ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

ומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני תפרים, אין להשתמש בח .3

 סימני ארגון, שמות מסחריים של המערגלים וכיו"ב.

(. כל 2008)מהדורה יולי  06מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק  .4

 דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

קבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור על ה .5

 המפרטים האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות.

כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים, המקובלים, במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע  .6

.  סיבולות 127לפי ת"י מהשורה הראשונה. הנגרים והרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות 

 . 19-ו 6המתכת כמפורט בפרק 

הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות  .7

המדויקות. כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, 

 די לענות לדרישות מסמכי החוזה.אביזר או חומר הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כ

 לאישור האדריכל.  SHOP DRWINGלכל האלמנטים יספק הקבלן .8

ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות  .9

הריצוף, ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם 

כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות  .כבה בשטחוהר לפני קיבוע מתכנןה

 ולנגישות התקפים והעדכניים. המתכת תהא מגולוונת וצבועה בתנור.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות: .10

 מכסה לתא בקרה .10.1

 ומאחזי יד  מעקות .10.2

 דלת רפפה  .10.3

 ארון פח לפילר .10.4

 מעקה בטיחות  'קו לחיים'  )לגננים( .10.5
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 הנחיות מיוחדות 06.00.02

העבודות לא תמדדנה, והן תבוצענה באופן מושלם כמופיע בתכניות וכמתואר במפרטים  .1

 ובפרטים.

עיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש על פי פרט עיגון כמפורט  .2

בחוברת הפרטים הסטנדרטיים הנילוות למפרט טכני מיוחד זה כבסיס לתכולת המחיר, 

רשת אישור קונסטרוקטור. שימוש בפרט עיגון/ביסוס שאינו סטנדרטי והתאמתו לכל עבודה דו

 דורש אישור קונסטרוקטור ותמחור נפרד. 

 אין לבצע ריתוכים בשטח. כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים.  .3

אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית, סימני תפרים,  .4

 מסחריים של היצרן וכיו"ב.  סימני ארגון, שמות

יש לחבר מעקות וחלקי מאחזי יד על ידי ריתוך אינסרט או ריתוך עם מחברים פנימיים, לפי  .5

או צלב, יש לעבד את קצות האלמנטים  Tבחירת היצרן, אלא אם צוין אחרת בחיבורי 

 המתחברים על מנת שיתאימו לתוצרת הצינור אליו הם מתחברים ולרתך סביב. 

שינויים במעקות על ידי כיפוף. יש לבצע עקומות פשוטות ומורכבות על ידי כיפוף יש לבצע  .6

הצינור במכונות מיוחדות על מנת לייצר עקמומיות אחידה עבור כל תצורה נדרשת. יש לשמור 

על חתך גלילי של הצינור לאורך כל הכיפוף, ללא קריסה, עיוות, פיתוח, סדיקה או כל פגיעה 

 ופים.אחרת בפני המעקה החש

 מ' אלא אם צוין אחרת בתכניות.  12הקבלן יספק מישקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על  .7

מ"מ מכל צד של  50הקבלן יספק מישקי החלקה עם שרוולים פנימיים הנמשכים לפחות  .8

מ"מ מעמודים, כפי שמצוין  150המישק, יש למקם את המישקים במרחק שלא יעלה על 

ל התפשטות ההתכווצות, יש לספק פתחי שחרור בקצוות בתכניות. אם יש צורך להקל ע

 תחתונים של הצינור במקומות סמויים. 

 הקבלן יספק עיגון בקצה מאחז יד בחיבור לקיר, אלא אם צוין אחרת בפרטים המצורפים. .9

מ"מ במקום או  5.0יש לסגור קצוות פתוחים של הצינורות על ידי ריתוך לוחות פלדה בעובי  .10

על ידי מחברים מתועשים, מלבד מקומות בהם מרחק בין קצה הצינור ופני הקיר הסמוך הנם 

מ"מ או פחות. חיבורים, אוגנים ומתאמים: הקבלן יספק חיבורי קיר, סורגי קצוות  6.35

אוגנים ומתאמים שונים ועוגנים הנדרשים לחיבור בין חלקי הצינורות וחיבורי המעקות 

ד לעבודות אחרות. יש לספק אינטרסים ואביזרי עיגון אחרים לחיבור למאחזי היד ומאחזי י

 לבטון או לקירות הבלוקים. 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 06.00.03

כל הפריטים כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים  .1

בודות מסגרות לתשתית, תיקונים להתקנתם, כל המרכיבים הדרושים על מנת לשלב פריטי ע

הנדרשים בשטח לאחר הביצוע וכל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק 

 זה, והדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט. 

רקע יודגש כי העבודה כוללת גם את התקנת ועיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בק .2

 לפי הנדרש, והשבת הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קיים. 
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 עבודות הנגרות והמסגרות כוללות את הפיגומים ואת כל העבודות הזמניות. .3

 המדידה לפי הנקוב בכתב הכמויות. .4

 

 הערות כלליות   06.00.04

 איכות הפריטים והחיבורים .1

חיבורים בתכניות,  מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי .1.1

יהיו אלו חיבורים הנכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים. במידה ולא 

ניתן מכל סיבה שהיא לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן להגיש 

תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישור המתכנן. הוא הדין לגבי 

 פרופילים שונים מהמתוכנן.

מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן,  .1.2

 אלא אם צוין אחרת בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים  .1.3

 תואם למוצר.וממין משובח ביותר. כל החיבורים ייצבעו בגוון 

 

 דרישות עבודה  כלליות .2

 כללי .2.1

 כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע 

במפרט  19.032מדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 

ניו הכללי. המתכנן רשאי לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עי

 עבודתו אינה משביעה רצון.

 עבודות ריתוך: .2.2

לא יבוצע ריתוך בשטח. עבודות הריתוך יבוצעו אך ורק במפעל, לפני גילוון  .2.2.1

 וצביעה.

אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות.  אין להאריך 

אלמנטים בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו אך 

מקומות המסומנים ומאושרים לפי תכניות.  ככלל הריתוכים יבוצעו לפני ורק ב

 גלוון החלקים. 

ובדיקת  11.9.61סעיף  1225בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  .2.2.2

כל בדיקות הריתוך יבוצעו  11.9.6.2רנטגן או בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף 

 ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע.

יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג  הריתוך .2.2.3

 ריתוך מלא, ללא שלקה )סיגים( הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים.

עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה. לאחר גמר עבודות הריתוך  .2.2.4

והגלוון הצורה והגיאומטריה של האלמנטים יישארו ללא שינוי ישרים ללא 

 יוותים  או שינוי מידות.ע
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 :עבודות חיבור באמצעות ברגים .2.3

בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו מיקום החורים, קוטרם המדויק של  .2.3.1

ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין להשתמש באלמנט  -החירור 

בו נעשו חורים שלא ע"פ תכניות ללא אישור בכתב. כל החורים יבוצעו במפעל, 

 האלמנט לאתר.טרם הבאת 

הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה  .2.3.2

 ובכוח הדריכה לנדרש בת"י. אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.

באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה  .2.3.3

 יוצמדו שני אומים מהודקים היטב לכל בורג. 

תה ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים הרכב .2.3.4

 ובפיקוח של מנהל העבודה.

 :מידות .2.4

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות,  .2.4.1

עמודים וגדרות. את כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה 

בלבד ובנוכחות המפקח. כל סטייה תרשם מהמתוכנן אלא באישור האדריכל 

ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל והמפקח. לפני 

התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים 

 בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק  הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי .2.4.2

 מידות הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת  .2.4.3

 הייצור לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה.

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: .2.4.4

 מ"מ. 2.0±וקורות פלדה  עמודים .2.4.4.1

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים  .2.4.4.2

 

 מסגרות  תהליכי אישור ובדיקה לעבודות .3

 עד קנ"מ 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING שרטוטי יצור אדריכלהקבלן יגיש לאישור ה .3.1

אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים,  לכל אלמנט מסגרות, 1:50

הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י 

מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח 

הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם 

בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח. 

 תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 יחי' מכל סוג. 2הגשת דוגמאות לאישור האדריכל של כל אלמנט, לפחות  .3.2

כולל גילוון,  ,על פי הפרט אלמנטיםהקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי ה .3.3

מפקח. /אדריכלצבע וחומר הכיסוי, שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  ה
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הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל  דגמי

המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת 

 בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו.ומחובקת כדי לשאת 

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם  .3.4

של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה 

 לאיכות עבור הפרויקט.

יות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סט .3.5

 הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. .3.6

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח  .3.7

 לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם האדריכל/ה תנה הוראה על ידיכאשר נ .3.8

 מאתר הפרויקט.

 חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי .3.9

 מ"א דוגמא 2 –מכל המעקות, והגדרות .3.9.1

 יחי' קומפלט 1 –דלת רפפה וארון לפילר  .3.9.2

 

 עבודות צבע וגילוון חם .4

 :לווןיתהליך הג .4.1

 .918המקצוע ודרישות ת"י תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי  .4.1.1

הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר: חספוסים, קוצים, אפר, שאריות  .4.1.2

 פלקס, נקודות מגע בין פריטים, עיוותים ושטחים בלתי מצופים.

כל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולוונים,  .4.1.3

 האדריכלות.הגילוון והכיפוף יבוצעו עפ"י הרדיוסים שבפרטי 

 :לווןיטיפול לאחר ג .4.2

לאחר הגילוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תיגרמנה  

להשתמש בדיסקת  יןפציעות ולא יהיו חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. א

 השחזה.

 :צביעה על גילוון .4.3

 .או ש"ע מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור" .4.3.1

 ערך לאחר קבלת אישור המפקח. ירשאי להציע צבעים שווהקבלן  .4.3.2

צביעה על גילוון מחייבת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת  .4.3.3

 הצבע למתכת המגולוונת.
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 :צביעת הפלדה .4.4

, ISO 9002-כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל .4.4.1

באתר מותרים תיקונים בלבד. גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך 

 .RALקטלוג 

 הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור. .4.4.2

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת  .4.4.3

 מאושרת על ידי המפקח. המיכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.

 בוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.אין לצ .4.4.4

אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או  .4.4.5

. אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או 90%לחות יחסית מעל 

 אבק על המשטח הנצבע.

 הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות. .4.4.6

 שעות מאז שנוקו והוכנו לצביעה. 4יאוחר מאשר  הפריטים יצבעו לא .4.4.7

 

 טיפול באלמנטי מסגרות ופרזול .5

 :הובלת הקונסטרוקציה .5.1

 יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים. .5.1.1

היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן,  .5.1.2

 סזל או  מנילה.

 השונים סמרטוטים, יוטה או כל דבר רך.יש להניח בין החלקים  .5.1.3

בעת ההרמה ע"י העגורן, יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו, כך שלא  .5.1.4

 ייווצרו מאמצים, בלתי מתוכננים בקונסטרוקציות.

 על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג. .5.1.5

 יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר. .5.1.6

 :אחסון הקונסטרוקציה .5.2

האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר. אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה  

 ביניהם.

 שמירה על אלמנטי הפרזול: .5.3

לאחר הרכבת אלמנטי הפרזול ואישור האדריכל והמפקח, על הקבלן לשמור על כל  

האלמנטים עד למסירת הפרויקט. כל פגיעה באלמנטי הפרזול בזמן העבודה תוחלף על 

 בלן.חשבון הק
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 פירוט עבודות המסגרות 06.01

 

 מכסה מרובע לתא בקרה 06.01.01

 יש לתאם מול גורמי התשתית הרלוונטיים.

 ס"מ 60/60מידות: 

 גמר: ברזל יצוק לריצוף אבן משתלבת, של אקרשטיין או ש"ע

 כולל: תוספת אלמנט זיהוי לתשתית

 אופן מדידה: יח'

 

 מעוגן לקירמעקה בטיחות להולכי רגל  06.01.02

 ס"מ 110מעקה בגובה  .1

 ס"מ לפי פרט  110מידות: גובה  

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור 

 7039RALגוון:  

 אופן מדידה: מ"א 

האלמנטים האנכיים  –*מעקה הבטיחות יהיה על פי הפרט ויותאם לכל קיר בהתאם לפרישה  

 מקבילים לראש הקיר/ המדרכהיהיו אנכיים אבסולוטית והאלמנטים האופקיים יהיהו 

 

 ס"מ 120מעקה בגובה  .2

 ס"מ לפי פרט  120מידות: גובה  

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור 

 7039RALגוון:  

 אופן מדידה: מ"א 

האלמנטים האנכיים  –*מעקה הבטיחות יהיה על פי הפרט ויותאם לכל קיר בהתאם לפרישה  

 אופקיים יהיהו מקבילים לראש הקיר/ המדרכהיהיו אנכיים אבסולוטית והאלמנטים ה

 

 ארון פח עבור פילר 06.01.03

 מידות: לפי פרישה אדריכלית .1

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור. .2

 כולל: דלת רפפה, מנעול, צירים וכל הנדרש להשלמת הארון .3

 7039RALגוון:  .4

 אופן מדידה: יח' .5

 

 דלת רפפה לנישה בקיר 06.01.04

 אדריכלית מידות: לפי פרישה .1

 מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.גמר:  .2

 מ"אאופן מדידה:     7039RALגוון:  .3
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 מאחז יד לאורך מדרגות/רמפות או משולב במעקב בטיחות 06.01.05

 ס"מ לפי פרט  90מידות: גובה  .1

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור .2

 7039RALגוון:  .3

 אופן מדידה: מ"א .4

 

 רך קירות לאבטחת גנניםמעקה 'קו לחיים' לאו 06.01.06

 מידות: לפי תוכנית ופרט  .1

 גמר: כבל קשירה מפלדה אל חלד .2

 גוון: לפי חומר .3

 אופן מדידה: מ"א .4

 

 מבנים עבודות מסגרות 06.02

 כללי 06.02.01

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות להוראות הנכללות במפרט הכללי לעבודות הבניה,  .1

 ומסגרות פלדה.מוצרי נגרות אומן  – 06פרק 

 ראה ברשימות המסגרות ובפרטים המצורפים. -פרוט נוסף  .2

(, "SHOP DRAWINGS"כל הפריטים יבוצעו אך ורק לאחר קבלת אישור לתכניות ייצור ) .3

 למפרטים טכניים ולרשימות  המתייחסות לאותם פריטים.

בתנור בגוון  בהעדר הגדרה אחרת, כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בגילוון חם, וצבועים .4

RAL רמת הגלוון תתאים לסביבה קורוזיבית. על פי בחירת האדריכל . 

מובהר בזה שהמזמין עשוי לשנות מיקום של דלתות, פתחים, ושרוולים במבנה, וכן לשנות את  .5

תוספת/גריעה בכל מידה, ללא שינוי במחיר  10%מידות הדלתות והפתחים בשיעור של עד 

 המבנה.

 יבוצעו בגלוון באבץ חם ובצביעה בתנור.כל עבודות המסגרות  .6

 

 מלבנים  06.02.02

כל המלבנים יהיו מתועשים ויבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מזערי כמפורט, או מפרופילים  .1

 מפלדה המיועדים למטרה זו.

מעלות(.  החיבורים יבוצעו בריתוך, ולא ייעשה  45חיבורים של חלקי מלבן יבוצעו ב"גרונג" ) .2

 בניטים/ברגים או כל אמצעי חיבור גלוי אחר.בהם שימוש 

 

 פרזול  06.02.03

צירי ספר, עפ"י ת"י, מותאמים למשקל הכנף, לכוחות המופעלים על  3בכל דלת יותקנו לפחות  .1

הכנף, ולשימוש מאומץ.  כנף הציר המשולבת במלבן תהיה שקועה במלבן או סמויה.  כנף הציר 
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המתאים במדויק למידות הכנף.  הצירים מנירוסטה שקע , המשולבת בכנף תהיה שקועה בתוך

 .  הצירים כוללים מסבים.X "4 35מ"מ לפחות.  מידות הציר לפחות  3עובי הפח   מברזל. /316

  בכל דלת סטופר יציב ממתכת ותפס קפיצי לכנף במצב פתוח, המיועדים לשימוש מאומץ. .2

ות האדריכלות. בדלת דו כנפית בדלתות יותקן מנעול צילינדר וידית בהתאם ומצויין בדריש .3

 בנוסף למנעול הצילינדר יותקן בריח נעילה עליון ותחתון לעיגון הדלת למסגרת המשקוף.

 

 עבודות מסגרות 06.02.04

 תיאור  .1

כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בדרישות עבודה זו יחייבו כאילו חזרו וכתבו  .1.1

 אותם במלואם, כחלק ממפרט זה. 

סטנדרטים ומפרטים, אשר מקובלים על ידי רשויות אחרות והקבלן חפץ להשתמש בהם  .1.2

. ניתן האדריכלבמקומם של מפרטים אשר צויינו במפרט זה. יוגשו ע"י הקבלן לאישור 

 האדריכליהיה להתבסס על חלופות המפרטים רק לאחר שהקבלן קיבל את אישורו של 

 בכתב. 

לן להציג )מבלי להגביל לרשימה זו בלבד(, יהיו המסמכים והמוצגים, אשר יידרש הקב .1.3

 שרטוטים, מפרטים, דוגמאות מושלמות, נתונים תכנוניים. 

 התאמה לתקן ישראלי  .1.4

כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון התקנים הישראלי,  

שראלי לעמידות נגד אש, לפרק זמן המצורף בדף הדלת לפי הוראת / הנחיית התקן הי

 הרלוונטי המחמיר מבין כולם. 

 

 פרזול לעבודות מסגרות  06.02.05

כל פריטי הפירזול יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן, בין שצויין הדבר בתוכניות וברשימות  .1

 האדריכל ובין אם לא ויהיה כלול במחיר הסופי. 

המחירים של כל הפירזול יהיה מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשירטוטים, בכתב הכמויות ו .2

האדריכל, וביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט ימליץ האדריכל והקבלן יציע פריט, אשר יהא 

 עליו לקבל אישור מהאדריכל והמפקח לפי דוגמא. 

 על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע תחילת העבודה.  .3

 לאישור אדריכל. Mock-upעל הקבלן להכין  .4

 

 תכולת עבודה 0606.02.

, גלוון חם, איטום ופירזול וכל המתואר בתנור כל האלמנטים כוללים מלבנים, כנפי מתכת, צבע .1

 ., אלא אם כן נרשם אחרת בתיאור הסעיף06בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק 

 .במידות לא תחייבנה שינוי במחיר 10%מידות האלמנטים הינן מידות פתח הבניה וסטיות עד  .2

 .הזזת דלתות, פתחים ושרוולים ללא שינוי בהצעתו של הקבלן .3
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 ותכולת מחיר אופני מדידה 06.02.07

, מושלם המוצר כאשר, הכמויות כתב בסעיפי יחידות, כמצויין לפי ימדדו המסגרות מוצרי .1

 .במקומות ומורכב מזוגג, צבוע

מסוג חומר ובגוון לבחירת  שונים, צביעה בגוון, או בגוונים, זיגוג, וביטונם המחיר כולל מלבנים .2

 הנדרשים להרכבת האביזרים כל. וכיו"ב האדריכל, אלא אם נאמר אחרת בתכניות, איטום

, שמן לפי רשימה המופיעה בתכניות, מנעולי בהלה, מחזירי הפרזול ''השונים האלמנטים

עולים מכל מנ, הצצה, ידיות חשמליים, עיני מנעולים 'הידראוליים צירים, מחזירים קפיציים

 הגנה וכיו"ב. פסי סוג לפי רשימה שבתכניות,
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 מערכות תברואה וכיבוי אש - 07פרק 

 

 עמדת כיבוי אש 07.01

עמדות כיבוי אש הכוללות  ,יותקנו בהתאם לדרישת רשות הכיבוי  קרקעי-לאורך המעבר התת .1

בדלת פח עליה רשומה מותקן בתוך ארון מצויד , 2או עמדת כיבוי כוללת גלגלון + ברז "גלגלון 

התקנת  כל אביזר וצנרת וכדו' שתדרוש כיבוי אש ויועץ הבטיחות.  ןוכ  ,באותיות גדולות "אש"

 עמדת כיבוי אש לפי הפרט.

 הבטיחות. ביצוע בהתאם לדרישת רשות הכיבוי ובהתאם לתוכניות .2
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 מתקני חשמל - 08פרק 

 

 הנחיות כלליות 008.0

 כללי 01008.0.

 הרוזמרין  יבוצעו עבודות תאורה. 10הרכבת הקלה  הקו הכחול  קטע במסגרת עבודות  .1

 מטר. 12-14מתקן  התאורה  החדש  מבוסס על  עמודי תאורה קונים עגולים בגובה  

 גופי  התאורה  יהיו מסוג לד.    

קיימים  במקום הפנסים  המותקנים      HMבצומת מעל לדרך בגין   יותקנו פנסי לד, על עמודי  .2

 .עליהם

 מרכזיות תאורה: 3-מתקן התאורה החדש יתחבר ל .3

בצד המערבי ברח' האפרסמון תותקן מרכזייה חדשה במקום המרכזייה הקיימת שתפורק     .4

 .486. בפניה  לדרך בגין צפון מרכזיית תאורה קיימת מס' 137מספרה 

 .137בצומת עם דרך חברון תותקן  מרכזייה חדשה במקום המרכזייה הקיימת שתפורק מס'  .5

 על חלק מיסודות עמודי הקטינרי  יותקנו באופן זמני עמודי תאורה באמצעות מתאם.  

, לכן  1בקטעי הכביש בהם  מתוכננות  תחנות נוסעים, לא יבוצעו יסודות קטינרי באינפרא  .6

 .2תבוצע בקטעים אלו תאורה על עמודי עץ ורשת עילית, שתפורק באינפרא 

מערכות  רבות אחרות קיימות ומתוכננות.  על  קבלן לאורך  התוואי  המתוכנן  קיימות  .7

לבצע את העבודה בהתאם  לתוכניות התאורה  יחד עם תכנית תאום המערכות על  התאורה  

מנת לתאם את הנחת צנרת התאורה עם המערכות האחרות,  הצטלבויות, תוואי במקביל 

 ובסמיכות, רומים וכד'.

 

 והיקפה תאור העבודה 08.00.02

 במסגרת מכרז זה כוללת בין היתר:העבודות 

ביצוע תשתית לתאורה  הכוללת חפירה, צנרת, תאי מעבר,  חציות כביש, יסודות לעמודי  .1

 תאורה, כולל  תשתית למערכת בקרת תאורה "דאלי" 

 ביצוע מתקן תאורת חוץ עם  עמודי תאורה מפלדה עם זרועות ופנסי לד לתאורת רחוב . .2

התקנת  עמודים  על יסודות  עמודי קטנרי  עם  מתאם בין פלטת היסוד של עמוד התאורה  .3

 לברגי היסוד של הקטינרי 

קיימים בצומת מעל לדרך בגין  והתקת פנסי לד  חדשים   HM פירוק  פנסים על  עמודי  .4

 במקומם.

רקות ביצוע חיבורים של מתקן תאורת הרחובות כולל חיבור כבלים  תת קרקעיים, והא .5

 והתקנת מגשי חיבורים .

ביצוע חיבורים וניתוקים של מתקנים קיימים לצורך התאמת המערכת החדשה למרכזיות  .6

 קיימות. 

 פירוקים  והעתקת עמודי תאורה קיימים הנמצאים  בשטח העבודה. .7

 התקנת מרכזיות תאורה חדשות, פירוק מרכזיות קיימות, וחיבור למרכזית תאורה קיימת.  .8

 תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע.ביצוע מתקן  .9
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ביצוע תשתית  לחיבור מצלמות שיותקנו ע"י אחרים על מספר עמודי תאורה, כולל צנרת ותאי  .10

 מעבר.  

 ביצוע הארקת יסוד בקירות בהם משולבים יסודות לעמודי תאורה. .11

 

 מפרטים ותקנים 08.00.03

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

 ותקנותיו העדכניות.  1954שי"ד  חוק החשמל ת .1

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

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.  .3

 .במהדורתו העדכנית ביותר ת ירושליםימפרט טכני לתאורת חוץ של אגף המאור בעירי .4

 . המצ"ב רשימת הכמויות והתכניות ,המפרט הטכני המיוחד .5

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

במקרה של סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים, יפסק לפי בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו. 

 הנוהל המחמיר. 

 בהוצאת משרד הביטחון. 08המפרט הכללי למתקני חשמל , פרק  .6

 

 הפעלה ראשונית וניסוי תאורה 08.00.04

בגמר בצוע מתקן התאורה )זמנית או קבועה( יכוונו כל הפסים לזווית הנכונה עד לקבלת  .1

 תקן התאורה שבוצע.תוצאות אופטימליות למ

הבדיקות יעשו בשעות החשיכה בנוכחות הפקוח המתכנן ונציג מחלקת המאור בעיריית  .2

 ירושלים. 

הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכשיר פוטמטרי בדרגת רגישות טובה שיסופק ע"י  .3

 הקבלן לצורך הבדיקה.

קבלת אישור מחלקת עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים והכיוונים הדרושים עד ל .4

 המאור בעיריית ירושלים. מחיר הבדיקה כלול במחיר העבודות ולא ישולם בנפרד.

 

 מרים וציודוח 08.00.05

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים )עם  .1

 תו תקן(. 

לאישור המפקח וכן על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם  .2

לכל הציוד שבכוונתו להתקין ,לחפירה   ולצנרת.  לקבל אישור אגף המאור בעירית ירושלים

 אין להזמין ציוד לפני קבלת אישור  בכתב  ממחלקת  המאור של העיריה.

אם בכוונת הקבלן  להציע גוף תאורה  אחר  למאופיין  בכ"כ  כש"ע,  גוף התאורה המוצע  חייב  .3

לד  מדגם המאושר ע"י עיריית ירושלים. על הקבלן להגיש חישובי תאורה  לאישור  להיות מסוג

 העיריה  עם  הדגם המבוקש.
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כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י הקבלן מייד  .4

 ועל חשבונו. 

 צביעה:  .5

לאחר ניקוי חיצוני מכל ביצוע שיבחר בשלב ה RALבגוון צביעת חלקי מתכת מגולוונים תבוצע 

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

  שנים מהמפעל.       5-הקבלן יספק תעודת אחריות ל

 שילוט .6

באחריות הקבלן לספק ולהתקין שילוט עבור כבלים כולל בשוחות מעבר, עמודים  .6.1

ת , גופי תאורה קופסאות חיבורים. השילוט יהיה שלט צינורות ואביזרים כגון: לוחו

 סנדויץ למתקנים ועל הכבלים הן במוצא והן ביעד , על השילוט ייכתב מספר המעגל. 

 פירוט יתר על השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר.  .6.2

יץ בארונות מחיר השילוט כולל במחיר היחידות בכתב הכמויות. כן יהיה שילוט סנדו .6.3

חשמל , דלתות לארונות עם לוחות חשמל , כולל במחירי היחידה האחרים ולא ימדדו 

 בנפרד.

 

 אחזקת תאורה  08.00.06

אחזקת מתקן התאורה  הזמני  והקבוע תבוצע על פי  הנחיות המפרט העירוני ועל פי          .1

 הנחיות מפקח מחלקת המאור.

מרכיבי האחזקה:  איתור תקלות ותיקונן,  החלפת ציוד פגום לפי הצורך, החלפת נורות  .2

 שרופות, יישור עמודים  מתיחת כבלים אוויריים.       

שעות מרגע קבלת ההודעה. טיפול במפגע בטיחותי ייעשה בתוך  12תיקון תקלה ייעשה בתוך  .3

 שעות מרגע קבלת ההודעה. 3

התאורה  לפי סעיף אחזקה  חודשית בכ"כ.  אחזקת מתקן אחזקת תאורה קבועה  תשולם .4

 .הזמנית,  כלולה במחירי  היחידות של סעיפי התאורה הזמנית

 

 תאומים אישורים ובדיקות 07.08.00

 מחלקת מאור רחובות הפקוח מטעם עם בכל שלבי הביצוע תוך תאום שוטף תבוצעהעבודה  .1

 ת ירושלים .ירישל ע

ויתאם אתם את כל   "מאור רחובות מחלקת "פיקוח לן לעם תחילת העבודה יודיע הקב .2

 העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

 תרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה. יעל הקבלן ובאחריותו לקבל ה .3

יה ותבוצע יצנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם אגף המאור בעיר .4

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

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

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

 בתכניות עדות. 
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יה את כל עבודות החבורים, העמודים והפנסים יהקבלן לתאם עם אגף המאור של העירעל  .5

 ולקבל את אישורו לעבודות שביצע. 

בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים לגודל החיבור של המתקן ויתקן  .6

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

ת בודק מוסמך יכללו גם מדידות התנגדות הארקה של כל היסודות לעמודי תאורה בדיקו .7

ולעמודי קטינרי ולכל שוחות הארקה . תוצאות התנגדות הארקה ביחס לאדמה לא יעלו על 

 הנתונים להלן:

  Ω40תאורה  > \יסוד לעמוד קטינרי  .7.1

  Ω15(  >  injectionיסוד לעמוד קטינרי הזנה ) .7.2

  Ω30אלקטרודת הארקה בשוחה  >  .7.3

יסודות לעמודי \מרכזיות\יסודות לארונות\שוחות\הקבלן יבצע בדיקת פילוס לכל התאים .8

תאורה ויסודות לעמודי קטינרי שיבוצעו בשלב זה. הבדיקה תעשה ביחס למפלס פיתוח סופי 

ן  )או יסוד לארו\כולל מדידת גובה אבסולוטי בכל הפינות של התא INFRA 2מתוכנן בשלב 

 בארבע נקודות לתא עגול( . 

ביחס לשיפוע  º1±מרכזיות לא תתאפשר סטייה מעבר ל \עבור שוחות ויסודות לארונות  .9

 הפיתוח סופי בעומק התקרה המתוכנן .

יסודות ביחס לשיפוע סופי מתוכנן \עבור יסודות לעמודי קטינרי יידרש פילוס של כל הברגים .10

בה של הברגים ביחס לשיפוע הפיתוח ואת מיקום הברגים והקבלן יציג במדידה את נקודות הגו

 ביחס לציר העמוד .

הקבלן יגיש דוח מדידת עומק של כל הצנרת בחציות מתחת לתוואי מסילה מתוכנן. לא תאושר  .11

ס"מ ביחס לגובה מסילה סופי מתוכנן  )קצה עליון של  180חצייה שבוצעה בעומק קטן מ 

 הצנרת(.

במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את הקבלן  בדיקות הרשויות אינן באות .12

 מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

 

 תשתיות תת קרקעיות 08.01

 

 חפירות 08.01.01

באופן שעומק קצה עליון ים בהתאם לאמור בכתב הכמויות, החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק .1

 ס"מ.  90 -של צינור לא יקטן מ

הכמויות בו מוזכרת  הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתבלצורך עבודה זו אין  .2

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

לאחר  ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת 10החפירה תרופד בשכבה של   .3

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

פני המילוי במצע סוג א' . מון "כבלי חשמל" כנדרש, לסתום את החפירה בעפר ולהדק יס

 הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. 
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בזק, ח"ח, הגיחון, מקורות, מחלקת המאור בעירית על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות ) .4

 יצוע. אי החפירה לפני הבו( לתוירושלים וכד'

דא תוואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת, האחריות להימנע מפגיעה ועל הקבלן לו .5

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

 רת שהניח לפני כסויה. על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות לצנ

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים מחיר החפירה שבכתב  .6

 הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

חציות כבישים או מסילה מתוכננת יבוצעו בעומק הדרוש  בהתאם  לתוכנית חתכים בחציות .   .7

עודכנת ,   שלא חל שינוי  באחריות הקבלן  לוודא  בהתאם לתוכנית תאום המערכות המ

במערכות קיימות  אותם יש לחצות.  מיקום מפלס וכד'. עומק מינימאלי מתחת  למסילה   הוא  

 מפני הצינור.  1.8

 לפי פרט  חפירה  בחציה.   CLSM-בחציות  יוחלף חומר המילוי ב

 

 צינורות 08.01.02

" דו מגנום"  עם תו תקן מסוג "קוברה" או  הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק .1

  , או בקוטר אחר כמצויין בתוכניות. מ"מ 75 חיצוני בקוטר גמיש שכבתי

צנרת למצלמות ביטחון שיותקנו בעתיד על חלק מעמודי התאורה תהיה מפוליאטילן מסוג  .2

  מ"מ. 50בקוטר  11יק"ע 

ישרים רצופים ושלמים ללא  הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים .3

 ס"מ מפני יסוד הבטון.  50חיבורים או מופות. קצוות הצינורות יבלטו  

או בקוטר אחר .4בקוטר " PVCמסוג  כבדים  בחצית כבישים יונחו צינורות פלסטיים קשיחים .4

 כמצוין בתוכניות

בקוטר  כל הצנרת שתונח לתאורה/חשמל/תקשורת תסופק עם חבל משיכה מניילון שזור שחור .5

 ס"מ בקצוות. 20מ"מ עם רזרבת קשירה  8

הסימון  .קרקעית שבוצעה באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת .6

 .שיכיןבתכניות העדות  , עם מידות ממבנים קיימים,יסומן ע"י הקבלןובשטח  אקיימיהיה בר 

 רי הנחיות לביצוע הנחת צנרת:קעי .7

 כי החפיר נקי מעצמים שונים.  לפני הנחת צנרת יש לוודא .7.1

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות. .7.2

 תאמות ללחץ נשיפה.וצנרת יעשו במופות תקניות בלבד המ יחיבור .7.3

על מנת למנוע חדירת חול וגופים  זרים לחלל –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   .7.4

 הצינור. מחיר האטמים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד.

 

 שוחות מעבר 08.01.03

 התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בכתב הכמויות.  .1
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טון. כל סוגי התאים  12.5טון, במדרכות  בעומס של  40תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס של  .2

 יישאו אישור מכון התקנים הישראלי. 

 תקע. -בשיטת שקעהחיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או  .3

 ס"מ.  10התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי  .4

 יש להתאים את המכסה לפני המשטח העליון של המדרכה ו/או פני הכביש.  .5

לפי  –מכסי התאים יהיו מכסים ייעודיים עם חותמת "המחלקה למאור עיריית ירושלים  .6

הנחיית מפקח מחלקת המאור.  כל המכסים יהיו מסוג המשתלב ביציקה, לפי סטנדרט 

 העירייה.

 מידות התאים שבתוכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד.  .7

 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.  .8

. בתוך השוחה יש להכניס ס"מ נטו 60קוטר בתהיה שוחת בטון לאלקטרודה הארקה שוחה  .9

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

 . בתכניותלפי הפרט  הכל ,ס"מ חצץ 20מכסה בטון ותמולא בתחתיתה  

 

 יסודות בטון לעמודים 08.01.04

 ום לאינפורמציה . מידות היסודות שבתכנית ובמפרט העירוני הן מידות מינימ .1

לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר את עמידת ועל חשבונו באחריות הקבלן  .2

היסוד בתנאי השטח ובהתאם לעמוד המתוכנן . התכנית תסופק לכל סוגי היסודות. התכנית 

תוגש לאישור בשני עותקים למחלקת המאור, למתכנן החשמל ולמתכנן הקונסטרוקציה 

 אין לבצע לפני קבלת אישור.בפרויקט . 

 לכל יסוד בטון ייחפר בור המתאים לגודל היסוד.  .3

לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך. היציקה  30-היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב .4

 תבוצע רק לאחר אישור המפקח. 

 ס"מ.  5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  .5

ס"מ מפני  50המונחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור  לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות .6

 היסוד. 

 ס"מ מתחת למפלס הסופי.  28גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  .7

 מיקרון.  50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  .8

בשתי ס"מ. הברגים יחוברו ביניהם  18בחלק העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  .9

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

מ"מ שירותך למסגרות  40x4מצופה באבץ כנ"ל. הארקת יסוד תעשה ע"י ברזל מגולוון 

 ס"מ מעל היסוד.  60-המלבניות ויעלה כ

 מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.  .10

הקבלן לקבל את אישורי מחלקת המאור ליסוד לפני סגירת הבור ולהציג אישור  באחריות .11

 .30-לבטון ב
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מידות היסודות יהיו לפחות ע"פ המפורט ב"טבלת היסודות לעמודי תאורה" במפרט העירוני  .12

 למאור, עדכון אחרון ומעודכן לתקופת הביצוע. 

 קטור.יבוצעו לפי תכניות הקונסטרו יסודות בטון משולבים בקירות .13

 ס"מ מפני היסוד. 50לתוך היסוד יוכנסו צינורות לכבלי התאורה  ויבלטו  .14

לפני היציקה יבדקו ההכנות לתאורה, לרבות הארקת יסוד, ברגי העיגון והכנת הצנרת. רק  .15

 לאחר הבדיקה וקבלת אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את היציקה .

 

 הארקה   08.01.05

 מוליך הארקה .1

במקביל לצינורות )ולא  -ממ"ר יותקן בחפירות גלוי  70מוליך הארקה שזור מנחושת  .1.1

מ' לכל יסוד לצורך חיבור העמוד בעתיד , ללא  1.5בתוכם( . יש להשאיר רזרבה של 

מ"מ לפחות ביסוד ולהמשיכו   29חיתוך המוליך אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור נפרד 

 לעמוד או לחיבור הבא . 

עזרת מהדקי קנדי או כול חיבור אחר כדי בחיתוך של מוליך הארקה וחיבור  לא מאושר .1.2

 להיכנס עם מוליך הארקה ליסוד. 

 מוליך הארקה יחובר לפס  הארקה בעמוד באמצעות נעל מתאימה לפי דרישות ח"ח . .1.3

 

 הארקת יסוד בקירות  בהם משולבים יסודות לעמודי תאורה  .2

 פירוט דרישות

מ"מ או ברזל פלדה שטוח  16כל מרכיבי מע' הארקת יסוד תבוצע מברזל עגול קוטר  .2.1

מ"מ. ניתן לאשר לשימוש ברזל מברזלי הזיון של הקיר, במידה והוא יסומן  4X40בחתך 

בצבע ברור, המבליט אותו משאר ברזלי הזיון. כל היציאות של הארקת יסוד יהיו מפסי 

 .918)טבולים האבץ חם( בהתאם לת"י מ"מ, מגולוונים  40X4פלדה במידות 

מ"מ וביניהם מרווח ללא  50ריתוכים באורך  2כל הריתוכים במתקן הארקה יבוצעו ע"י  .2.2

 מ"מ. 40ריתוך של 

 יש להכין קוצים להמשך הארקה בהתאם לשלבי הביצוע של הקירות. .2.3

כל עמודי התאורה צריכים להיות מוארקים באמצעות פס הארקות עשוי נחושת  .2.4

 ברגים לפחות. 5מ"מ, עם  4X40במידות 

 יש לחבר להארקת היסוד בקירות מעקות עמודי תאורה וכל גוף מתכתי אחר. .2.5

החיבור של כל האלמנטים לעיל, לפס הארקות יבוצע באמצעות מוליך נחושת גמיש,  .2.6

ממ"ר. החיבור בשני הצדדים יבוצע ע"י נעלי כבל, דסקית  70שזור ומבודד בחתך 

 ם אבטחה נוסף למניעת שחרור.קפיצתי חצויה, אום ואו

 4X40מעבר בתפרי התפשטות לאורך הקירות יבוצעו באמצעות פס פלדה מגולוון בחתך  .2.7

 מ"מ, בצורת אומגה אשר ירותך לטבעת הארקה. 
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ס"מ,  15X15משני קצוות הקיר יותקנו קופסאות ביקורת משורינות להארקה במידות  .2.8

ס"מ מפני הקרקע. פס הארקה בקופסאות הביקורת  10הקופסא שקועה ביציקה בגובה 

 יהיה עם ברגים ואומים.

 כל יציאה מהארקת היסוד תסומן ע"י שלט מפח מגולוון וצבע בנוסח הארקת יסוד. .2.9

 בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך לבדיקת הארקה . .2.10

 

 עמודי תאורה 08.01.06

עשויים פלדה מגולוונת, חתך קוני, צבועים בגוון הצבע שיידרש יהיו לתאורת רחוב העמודים  .1

 לפי סטנדרט העירייה וע"פ כל ההנחיות והדרישות במפרט העירוני .  

באחריות הקבלן להגיש חישובי קונסטרוקטור ובדיקת מכון התקנים לעמידות העמוד  ברוח  .2

על בפיקוח מכון התקנים לפי  תקן ישראלי מטר לשנייה. העמודים יסופקו ממפ 47מצויה של 

 תו תקן.  וויישא 812ת"י  –

 החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.  .3

העמוד ש לראמטיפוס "קשתית" עשויות פלדה מגולוונת בגוון טבעי ויתאימו הזרועות יהיו  .4

שונות  תעו לפי דרישה עם זוויוכפולות או משולשות יבוצ\עפ"י מפרטי העירייה. זרועות יחידות 

 בין הזרועות . הקבלן יכין תכנית לאישור עבור כל טיפוס של זרוע.

מגש ציוד עם   כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח ציוד יותקן .5

שבראש בנפרד פנס  להגנה על כל -N+A6 10k A/Cמהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת  

 פתח יותקן בעמוד ובכיסוי הדקורטיבי לפי המפרט העירוני.העמוד. 

המספור כולל מספרים לעמודים לפי מפרט העירייה. עמודי תאורה כוללים גם שילוט עם  .6

 שינויים בכל העמודים הקשורים למרכזייה ושהמעגלים שלהם שונו בעקבות העבודה בכביש .

 העירייה. עמודים יכללו גם מתקן לדגלים לפי פרט סטנדרטי של ה .7

על הקבלן  העמוד יהיה מסוג המאושר לשימוש בעיריית ירושלים ועפ"י מפרטי מחלקת המאור. .8

 לקבל אישור של המתכנן  לעמודים לפני הזמנתם.

  1עמודי תאורה  עליהם  מתוכננת מצלמה,  יבוצעו עם הכנה הכוללת פתח נוסף,  צינור פלדה " .9

 ית.  התקנת  המצלמה ע"י אחרים.פנימי  ובסיס מתאם למצלמה, כמפורט  בתוכנ

 

 פנסים )גופי תאורה(  08.01.07

 אפיון טכני של פנס לעמוד תאורה .1

גוף התאורה שיסופק יהיה אורגינלי שיורכב בארץ הייצור. הגופים שיסופקו יהיו ע"פ  .1.1

 המוגדר בכ"כ או ש"ע, בכפוף לאישור העירייה.

 תחזוקה ללא כלים. CLASS II, דרגת בדוד  66IPדרגת אטימות לתא אופטי  .1.2

 מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור באבקת פוליאסטר.  .1.3

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

תא אפטי יהיה מרפלקטור אלומיניום טהור מצופה אנודייז עם כיסוי זכוכית מחוסמת  .1.4

66IP .תא בית הנורה מתכוונן אנכי ואופקי 
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ציוד הפנס יהיה אינטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפנס ונשלף  ללא כלים  .1.5

 פתיחת החופה תנתק את הזנת החשמל לפנס

 .CUTOFFכל הפנסים יהיו מטיפוס  .1.6

 באחריות הקבלן לקבל את אישור מחלקת המאור לפנס לפני התקנתו. .1.7

 של הפרויקט. באחריות הקבלן להגיש חישובי תאורה לביצוע עבור אזור העבודה .1.8

 

   LEDמפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי .2

 :ןגופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להל

 לעבודה םויתאי 2.3חלק  20ישראלי  ןלכל דרישות תק םהתאורה יתאי ףגו .2.1

 +(, יש להציג תעודת בדיקה מלאה.35( עד ) 104בטמפרטורות סביבה של ) 

 התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית גוף .2.2

 םבהתא ההתקנה תתבצע –(Driverתאורה ) גוף ךאינטגרלית ייעודית המותקנת בתו

תאפשר  האלקטרונית . מערכת ההפעלה ןלהוראות ההתקנה המקוריות של היצר

 ± . %10של  םבמתח הרשת בתחו םתאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויי

ם בהתא )בידוד כפול(  2חשמלי מסוג  םהתאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הל גוף .2.3

 .20ישראלי  ןלדרישות תק

 .10KV/10KAהגנה מנחשולי מתח בסיווג של  ןהתאורה יכלול התק גוף .2.4

ם לפחות בהתא IK-08 םמכאני וזעזועי םהתאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הול גוף .2.5

 .IEC62262 ןלדרישות תק

 . LEDמקורות האור יהיו מסוג  .2.6

 לפחות. 80%מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  .2.7

 בהתאם לדרישת העירייה. מקור האור יהיה  ןגוו .2.8

 יהיה התאורה,  ףהתאורה( וגו ף)כאשר היא מותקנת בגו LEDחיי מקור האור  ךאור .2.9

 .( Driver 4שעות לפחות )מתייחס למקור האור ולמערכת ההפעלה  50,000

 :הישראלי. םהתקני ןיש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכו .2.10

סביבה,  טמפרטורת ם, לרבות תחו2.3חלק  20ישראלי  ןבדיקה מלאה לתק .2.10.1

 ןלדרישות תקם מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברי ןמג קיימות 

 . 2.13חלק  61347ישראלי 

 2.1. חלק 961ישראלי  ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .2.10.2

 םביולוגית(,בהתא )בטיחות פוטו 62471ישראלי  ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .2.10.3

 הרלוונטי. ןהתאורה המוצע כהגדרתו בתק  גוףלסוג 

 (. LED)דרישות בטיחות מנורת ה  IEC 62031 ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .2.10.4

 מכאני ם)דרגת הגנה מפני הול IEC62262 ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .2.10.5

IK-08  

מגנטית  )תאימות וחסינות אלקטרו IEC61547 ןבדיקה להתאמה לתקתעודת  .2.10.6

 לציוד תאורה(
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 הפרעות משודרות בתדר – RFI ) EN-55015 ןתעודת בדיקה להתאמה לתק .2.10.7

 רדיו מציוד תאורה(.

ף ,ובנוסISO17025פיזור אור ממעבדה מוסמכות  םדו"ח פוטומטרי מלא ועקו .2.10.8

 תאורה ףעבור כל סוג גו, LUMDATאו  IESדיגיטלי בפורמט  ץיסופק קוב

 .LM-70 ןלדרישות תק םמוצע. המדידה תתבצע בהתא

 . IES TM21 ןולתק IESLM-82 ן לתק םבהתא םחיי ךעודת בדיקה לאורת .2.10.9

 .IESLM-79 ןלתק םהתאורה בהתא ףתעודת בדיקה ליעילות גו .2.10.10

 

 פרוק מתקן  תאורה  08.01.08

עפ"י הצורך  בתחום  העבודות  עבודת הקבלן כוללת גם פרוק מתקן  תאורה קיים  הנמצא .1

ובתאום עם מחלקת   מאור  רחובות, ירושלים, לרבות מתקנים פרטיים ובתאום עם אותם 

 גורמים.

הפרוק יכלול: עמודים, פנסים, זרועות, קופסאות, חיבורים, כבלים ומוליכים, תאי מעבר,  .2

ר למחסני העירייה או ומרכזיית תאורה. הציוד פגום יפונה מהאתר ע"י הקבלן, ציוד תקין יועב

למקום אחר בתחום ירושלים עפ"י הנחית המפקח, לאחר ניקוי , בתאום עם נציג מחלקת 

 המאור. מחיר הובלה והפינוי מאתר כלולים במחיר פרוק רשת התאורה.

 

 מרכזיית תאורה 08.01.09

 העדכני ביותר למועד הביצוע .  2019מרכזיות התאורה תהיה מדגם  

ועומד בדרישות   1419במפעל אשר אושר ע"י מכון התקנים כמייצר עפ"י ת"י המרכזייה תיוצר  .1

 וע"י מחלקת המאור.

המפעל המייצר יקבל את אישור ה"ממונה" על מבנה הלוח, מכאנית וחשמלית לפני ואחרי  .2

 הרכבתו.

התוכנית של המרכזייה , תתאים לתוכנית העקרונית הקיימת במחלקת המאור, בגרסתה  .3

 הביצוע. המעודכנת למועד

 ארון המרכזייה ייבנה מפוליאסטר משוריין. .4

"המחלקה למאור" יקבע באמצע הדלת הקרובה לארון הפיקוד  –סמל עיריית ירושלים  .5

 האלחוטי כפי שמוגדר בדגמים הנ"ל.

 יוכנו חיזוקים לכבלים הנכנסים והיוצאים מהמרכזייה. .6

קורוזיבי וצביעה כפי  חלקי המתכת של המרכזייה המיועדים לצביעה יעברו טיפול אנטי .7

 והנחיות המחלקה למאור באותו הזמן. 1419המפורט בתקן ישראלי 

מיקרון לפחות או  70כל הצירים , הברגים והאומים יהיו מגולוונים באבץ חם ובעובי של  .8

 מצופים בקדמיום.

 במקומות אשר יקבע ע"י ה"ממונה" יבוצע מבנה מגן למרכזייה עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט. .9

 הרכבת יחידת הפיקוד והבקרה האל חוטית, תבוצע עפ"י הזמנת המחלקה. .10

המרכזייה עפ"י השרטוטים במפרט  רהבסיס למרכזייה יהיה תואם בגודלו את המוגדר בתיאו .11

 .30-סוג הבטון בלבסיס עמודי תאורה, בכל מקרה  רבתיאו 812ומסוג המוגדר בת"י 
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 י".מרכזיית התאורה  תכלול הכנה לבקר תאורה  "דאל .12

 מפסק ראשי במרכזייה יהיה מפסק אלקטרוני. .13

 

 תאורה זמנית לשלבי הביצוע עם עמודי עץ ורשת אווירית 08.02

 

 כללי 08.02.01

לצורך תאורה בשלבי  הביצוע יבוצע  מתקן  תאורה זמני בהתאם לשלבי הביצוע. עבודת הקבלן  .1

להתקדמות העבודות כוללת גם הכנת תכנית תאורה זמנית בכל שלב של העבודה ובהתאם 

 באתר וכולל גם אישור התכנית במחלקת המאור .

כל שינוי בתאורה זמנית יחייב את הקבלן בעדכון התכנית לתאורה זמנית וקבלת אישור  .2

 מחדש.

 תכנון ואישור תאורה זמנית כלולים במחירי העבודה ולא ישולמו בנפרד. .3

לפחות, מעץ מלא מטופל  6וטר "מטר, בק 10המתקן יבוצע באמצעות עמודי עץ חדשים בגובה  .4

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

 ס"מ .  100x100x100שיונחו בהתאם לתוכנית שתאושר. מידות היסודות המינימליות 

וכנית מטר מחוזקים לעמודים בצורה טובה עפ"י פרט בת 5x2זרועות לפנסים יהיו במידות  .5

 בתוספת  חבקים  מתכתיים עפ"י הצורך לאבטחה נוספת.

כבלי ההזנה בין העמודים יהיו עבור התאורה הזמנית מסוג תיל אווירי מבודד )תא"מ( בחתך  .6

25x5 .מ"מ מחוזקים ומתוחים בין העמודים 

מתקן התאורה ייבדק מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י מהנדס בניין מנוסה מטעם הקבלן ועל  .7

 ויאושר בכתב על ידו.  חשבונו,

הבדיקה תכלול את כל המכלול, עמודים, יסודות הבטון, זרועות, פנסים וכבלי הזנה עיליים   .8

 המתוחים בין העמודים. 

עבודת הקבלן כוללת גם הכנת תכניות ביצוע למתקן ואישורן במחלקת המאור, חיבור המתקן  .9

לחשמל. כ"כ כוללת העבודה שינוע לרשת עירונית וקבלת אישור מהנדס בודק לפני החיבור 

 העמודים התחברות לרשת התאורה העירונית בהתאם לשלבי הביצוע.

מתקן התאורה הזמני יעמוד בתנאי מזג האוויר ומהירות הרוח הצפויים בהתאם  למקום  .10

 (. 812מ/ש לפחות בהתאם לתקן ת"י  47ההתקנה )בכל מקרה המתקן יעמוד במהירות רוח של 

בחשבון  את  ק את מתקן  התאורה הזמנית  ללא תוספת מחיר, ועליו לקחתקבלן נדרש לתחזה .11

עלות  אחזקת 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. 

ן התאורה  הזמני בהתאם  לתוכניות שלבי הביצוע,  כל הקבלן נדרש  להעתיק  את מתק .12

העתקות , הפירוקים והתקנות  כלולים במחירי התאורה הזמנית  ללא תשלום  נוסף בגמר 

 העבודות בכביש יפורק המתקן הזמני יפונה מהאתר ויוחזר לקבלן.
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 למתקני חשמל תכולת מחיריםמדידה ואופני  08.03

 כללי 08.03.01

 לפי ההוראות הבאות:  דהעבודה תימד .1

 "כללים למדידה של עבודות בניה: עבודות חשמל ותקשורת". 7חלק  1861ת"י  .1.1

 במפרט הכללי על כל סעיפיו פרט אם צוין אחרת. 08.00פרק  .1.2

העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו,  .2

 מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות וחומרי העזר  .3

 הדרושים להשלמת העבודה. 

בכל כלי, לרבות עבודת ידיים  חפירה ו/או חציבה של תעלהבין היתר מחיר חפירה כולל  .4

 בשכבות  מבוקרות ומדידות עומק.   פוד חול, סרט סימון, כיסוי והידוק י, רוגישושים

פס הארקה,  חפירה, טפסנות, בטון, זיון, ברגי יסוד, בין היתר מחיר יסודות הבטון כוללים  .5

ולל המחיר גם את תכנון היסוד ע"י קונסטרוקטור בנוסף כ .וכיסוי שרוולי מעבר לכבלים

 מטעם הקבלן  ועל חשבונו.

מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף  התאורה ולא ישולם ממ"ר  x 3 2.5כבל ההזנה  .6

 עבורו בנפרד. 

, שכבת חצץ, תאים, C.L.S.M-מחיר שוחות כוללים בין היתר, חפירה, פינוי, מילוי חוזר ב .7

 מכסים לרבות כיתוב יעוד התא לפי סטנדרט עיריית ירושלים. תקרות תאים,

הכנה בורג הארקה,  תכנית יצרן , הספקה, הובלה, העמדה,בין היתר חיר העמוד כולל מ .8

 וכל העבודות וחומרי העזרשילוט, חיזוק מכסים אומים, דסקיות, להתקנת מגש חיבורים, 

 בנפרד. וצביעה ימדדו דרושים. מגש הציוד 

פנלים לנורות גם את ציוד ההצתה, בין היתר י התאורה שברשימת הכמויות כולל מחיר גופ .9

 ואת קטע הכבל המחבר בין פתח הציוד בעמוד לפנסהתקן חיבור גופי התאורה  לזרוע, , הלד

כולל חיבורו במגש החיבורים שבעמוד. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של הפנסים 

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

 הדרושים לרבות חישובי תאורה.

תוספת למחיר חפירה עבור חציית אספלט ותיקון  משטח אספלט ו/או ריצוף ימדד במ"ר לחתך  .10

 התאורטי של החפירה בקירות זקופים.

 ת .מחירי צנרת כוללים בין היתר חבלי משיכה ופקקים לאטימת הצנרת בקצוו .11

מחירי כבלים ומוליכי הארקה כוללים בין היתר חיבור מושלם בקצוות, כפפות מפצלות  .12

 בקצוות ,  וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבור.

מחירי העבודה כוללים את כל הדרוש לביצוע בשלבים כולל ניתוקים, התחברויות, תאומים  .13

עה, עבודה בשעות לא שגרתיות עם רשויות, בדיקות, תאומים עם הסדרי ביצוע והסדרי תנו

 וכדו' .

 תאורה זמנית .14

 כוללים  תכנון מפורט מלא , עבודות התאורה הזמנית  המופיע כהקצב לקבלן  .14.1



77 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

אישור תכנון והקמה של מתקן התאורה הזמנית על פי הנחיות המפרט הטכני העירוני,  

עם  מחלקת המאור וקבלת אישורם לתכנון ולביצוע, תאום שלבי הביצוע  תאום עם

 מפקח  מטעם מחלקת המאור, כולל פירוק בגמר העבודה והחזרתו למחסני הקבלן.

"אחזקת   -תחזוקת מתקן התאורה הזמנית לכל תקופת התקנתה כמפורט בסעיף  .14.2

 הזמנית ,  ללא סעיף נפרד.בהקצב לתאורה תאורה",  כלולה  

כל מכלול  והיסודות ייחד עם בהקצב לתאורה הזמנית העתקת העמודיםכמו כן  כלול  .14.3

 הציוד עוגנים, עמודי  משען כבלים, ככל שיידרש  ובהתאם לשלבי  הביצוע . 

 פירוקים .15

מחיר הפירוקים,  עמודים, תאים, מגשים,  פנסים, מרכזיות  וכד' כוללים  הובלת  הציוד 

המפורק למחסני  העירייה,  כולל כל העבודות והתאומים הנדרשים למסירת הציוד  וקבלתו 

 רייה.במחסני העי

 הארקת קירות   .16

מתקן הארקת יסוד ל קיר בטון ימדד לפי אורך של הקיר  בקטע בו מבוצעת הארקה, בכל    

 כמות של מוליכי  הארקה שתידרש , כולל יציאת קווים אנכיים וכד' .

 מרכזיית תאורה .17

 אספקת המרכזייה על כל מרכיביה כמפורט לעיל. .17.1

 הובלה ממפעל הלוחות/הספק למקום ההרכבה. .17.2

 התקנת המרכזייה על היסוד )היסוד ישולם בנפרד(. .17.3

שילוט המעגלים בהתאם להוראות המפרט אלא אם התקבלה הנחיה שונה  .17.4

 מה"ממונה".

 חיבור היציאות למרכזייה, כולל הארקות. .17.5

 ממ"ר לאלקטרודת הארקה  35חיבור פס ההארקה באמצעות מוליך נחושת גלוי ושזור  .17.6

של המרכזייה עם חברת החשמל וה"ממונה" ביצוע הזמנת החיבור, תאום מיקומה  .17.7

 והעברת ה"טסטים" .

אספקה והתקנת יחידת קצה/בקר, או לפי החלטת העיריה העברת עלות יחידת הקצה  .17.8

 .למחלקה למאור

 

 תשתיות עבור חח"י וחמ"י .0408

 

 ללי והבהרותכ .010408.

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:  .1

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   .1.1

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ לתשתיות תת קרקעיות.  .1.2

 המפרט הטכני המיוחד  רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.  .1.3

 במפרט הכללי הבין מישרדי לעבודות בהוצאת משרד הביטחון.  08פרק  .1.4
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וחציות , יבוצעו עבודות, העתקת תשתיות 10 במסגרת עבודות הרכבת הקלה ,קו כחול ,קטע  .2

העבודות יבוצעו  ברחוב רוזמרין בין צומת דב יוסף עד לצומת נחל  עבור חח"י ועבור חמ"י.

 ’.מ 1200-דרגה אורך הקטע   כ

בין צומת דב יוסף לבין צומת יעקב ברמן  יבוצעו העתקות תשתית לחברת החשמל במדרכה  .3

 דרומית ומדרכה צפונית , חציות וחיבורים למערכות רמזורים.

ת יעקב ברמן לבין צומת נחל דרגה יבוצעו העתקות תשתית לחברת החשמל במדרכה בין צומ .4

הכנות לקוי הזנה עתידיים של  חציות וחיבורים למערכות רמזורים ,מרכזיות תאורה, דרומית,

 חח"י.

-באזור צומת בית צפאפא יבוצעו עבודות הכנה להמרת רשת עילית של חמ"י לרשת תת .5

 קרקעית. 

רוזמרין קיימת צנרת שמורה של חברת החשמל, מיועדת -קעי כביש בגיןקר-באיזור מעבר תת .6

 להעברת כבלים מועתקים, יש לאתר את הצנרת הנ"ל ולבצע בדיקת תקינותה.

תשתיות חח"י וחמ"י החדשות יתחברו לתשתיות קיימות באזורים שסומנו בתכנית לביצוע  .7

 מופות. 

באחריות הקבלן הזמנת פיקוח של חח"י כל העבודה תבוצע בפיקוח של נציגי חח"י וחמ"י.  .8

 וחמ"י בהתאם להתקדמות העבודות.  הנ"ל כלול במחירי העבודה ולא ישולם בנפרד.

לאורך תוואי העבודות ישנו ריבוי תשתיות קיימות ומתוכננות.  בנוסף חלק מהתשתיות  .9

עם החדשות מתוכננות בתעלות משותפות עם מערכות שכנות.  העבודה תבוצע בתיאום רצוף 

 7בעלי התשתיות השכנות כולל ביצוע הפרדות בין תשתיות בהתאם למסומן בתכנית )בלוק 

 לדוגמא(. 

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את  .10

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

ק לפי הנוהל המחמיר. מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע במסמכים השונים, יפס

תשתית עבור  חברת  החשמל   להנחת צנרת, וביצוע  תאי מעבר עבור כבלי  חברת החשמל. כל 

העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי הבטיחות המקובלים 

 שמל  מסוג החפירה הנדרש.והמתאימים לביצוע עבודות תשתית חברת הח

חברת חשמל שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות באמצעות קבלן מטעמה. בכל  .11

עבודות אלו יבוצעו במחיר –מקרה עבור עבודות שנקבעו בסטאטוס "על חשבון חח"י" 

המחירון של חברת חשמל.  באם החליטה חברת חשמל לבצע את העבודות בעצמה/ע"י קבלן 

 קבלן לאפשר את ביצוע העבודות ע"י חברת חשמל ללא תשלום נוסף. מטעמה, חייב ה

במקרה בו תבוצע החפירה על ידי חברת החשמל הקבלן אחראי לתאום מועדי הכניסה  .12

והיציאה של חברת החשמל לביצוע ההעתקות בכל מקרה הקבלן יבצע בורות גישוש ויכין 

עלות הצעתו את העיכובים  תוכנית מדידה של מיקום וגובה הכבלים, על הקבלן לקחת ב

והתיאומים הנדרשים עם חברת החשמל, ביצוע הדרך במקטעים עם שלבי הביצוע והעיכובים 

 בביצוע עבודות חברת חשמל. 

העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות, לאורך כבישים מדרכות, שטחי גינות ציבוריות  .13

עם חברת החשמל  ו/או המפקח מעברי כבישים, מסילות ברזל ושאר מכשולים. מפקח מט
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רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודות, בין בראשיתן ובין במהלכן והקבלן חייב 

 לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות  האחרות של הקבלן לפי מפרט זה.

חברת על הקבלן לעבוד עפ"י ההיתרים והרישיונות שקיבל  מהרשויות, ולפי תכנון ואישור של  .14

החשמל כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה, יש לעדכן את הרשות המתאימה ואת 

 המפקח ולקבל אישור בכתב לביצוע השינוי.

לתשומת לב הקבלן: בשטח קיימים קווים ומתקנים תת קרקעיים רבים. על כן, כל העבודות  .15

חת צנרת תת יבוצעו עם התייחסות לתוכנית תיאום מערכות ותשתיות על מנת לתאם הנ

 קרקעית עם אותן מערכות נוספות/קיימות באותו קטע עבודה. 

ס"מ לאורך הצנרת כמתואר בתכנית  7בתשתיות חשמל ותקשורת עירונית יהיה בלוק הפרדה  .16

 ובכ"כ. 

כל נזק שייגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן. כל ההוצאות  .17

כל האישורים, התעודות והרישיונות הנ"ל, כלולות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת 

 במחירי סעיפי החפירות המפורטים ברשימת הכמויות.

חברת  החשמל  רשאית  לקבוע  את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות, והיא רשאית  .18

להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר ללא תוספת תשלום  

 כלים ממקום למקום.עבור העברת ה

הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות בגלל עיכוב או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת.  .19

לא תשולם כל תקורת קבלן ראשי בנושא הפעלת קבלני משנה תאום עם קבלנים אחרים וכו'. 

 הכל כלול במחירי היחידה.

ייתכן והעבודה תצריך הפעלה בשעות לילה לא שגרתיות, מפוצלות וכו'. לא תשולם כל תוספת  .20

 עבור פיצול זה, עבור עבודות לילה והן כלולות במחירי היחידה. 

המחירים המוצעים יהיו תקפים לכל כמות ולכל צורות הביצוע שעליהן יוחלט.  הכמויות  .21

בד. מדידה סופית בהתאם לדרישות ואופני המצוינות להלן בכתב הכמויות הן אומדנא בל

 המדידה תיערך עם גמר העבודה ומסירתה. 

ממוחשבות )ללא תשלום נוסף(   AS-MADEבגמר העבודה חלה חובה על הקבלן לבצע תוכניות .22

 ולהגיש אותם לאישור המתכנן והמפקח.

מצוין  כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקה, ניסוי והפעלה, אלא אם כן .23

 במפורט אחרת.

 

 חפירות   .020408.

 הכנות בשטח לפני ובסמוך לעבודות החפירה:

 סימון את תוואי החפירות. .1

קרקעיים )בעזרת מפות של התשתיות הקיימות, -איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת .2

 סריקה עם גלאים, בירורים עם נציגי רשויות( וסימון חציות או קירבה לתשתיות אחרות על

 התוואי.
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הערכות לחפירות גישוש: קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על  .3

מנת מיקום תשתית קיימת ועל מנת לא להזיק לתשתיות אחרות או רכוש הנמצא בתוואי 

 החפירה או בסביבה.

 חפירות הגישוש ימדדו לפי נפח החפירה בהתאם לצורך וכפי שיאושר ע"י המפקח באתר, .4

 הקבלן יודיע מראש למפקח את מידות הבור המתוכנן ויקבל את אישורו.

סילוק  המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות, חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב את  .5

 ביצוע קטע התשתית בזמן המוקצב.

 הסרה בשלמות של כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודה. .6

אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י העיריה  ו/או הכנת שילוט  .7

 המשטרה.

 עבודות החפירה יבוצעו בקטעים, ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח.  .8

 לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה. .9

לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך, אין לפזרן  .10

 קום. כמו כן, יש לנקות את השטח. במ

 הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי  העיריה  והנחיות המשטרה. .11

תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים. שינויי התוואי לא יהיו  .12

 הצנרת. חדים, יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים על 

 החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.

 יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח.

באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי, לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות  .13

 הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.

 ימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים.ס .14

ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע, במידה והקבלן יצטרך סימון 

נוסף בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות, עלות הסימון הנוסף יהיה על 

 קבלן הביצוע.

הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים, כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה, מרצפות, באחריות  .15

 תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.

חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות ובהפרעה  .16

 מינימלית לסביבה ולעוברי אורח,}בהתאם להנחיות המפקח{

יש להחליפה באבן שפה זהה חדשה  -אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא בכל מקום  .17

 על חשבון הקבלן.

 כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה. .18

במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות/ תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה זהירות בטווח  .19

 שני צדי המכשול ויפעל לפי הפרטים שבמפרט בלבד.המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה מ

 החזרת ו/או פינוי החומר החפור)חפיר( לתעלה ו/או למקום פינוי אחר כלולים במחיר החפירה. .20

 רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה. .21
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תעלה נקייה הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שה .22

 מעצמים שונים.

הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה  .23

 הקודמים בוצעו עפ"י המפרט.

ס"מ לפחות, לאחר יישור החול הקבלן יפרוס  30מעל הצינורות ימולא שכבת חול ים בעובי של  .24

 סרט סימון סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה.

שכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה, בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה מילוי ה .25

ובין אם הוחזרה אדמה מקומית, תעשה בשלבים תוך כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, 

 ובהתאם  לדרישות הרשויות השונות ו/או של המפקח.

 החפירה תבוצע ברוחב  הדרוש לפי כמות  הצינורות/כבילה .26

 ס"מ, או לפי הנחיית המפקח. 100עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות   .27

ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת   5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  .28

 צנרת.

ס"מ מעל קנה עליון מעל הצנרת,  30לאחר הנחת הכבלים והצנרת, ימלא הקבלן חול בגובה  .29

 ס"מ ועליו להניח סרט סימון בגובה אחיד.                20זיר את החפיר בשכבה של לאחר מכן יש להח

מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע. הקבלן יבצע הרטבה והידוק 

 ויחזיר את השטח לקדמותו. 98%עד לצפיפות של  

 

 צנרת   .030408.

 הובלה .1

שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או מכות  יש לשמור בזמן העמסה, הובלה ופריקה

 ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.

 

 בדיקות איכות .2

 . ISO 9001:2000כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  .2.1

 . 1531ת"י  -כל הצנרת שתסופק בפרויקט תהיה עם אישור מכון התקנים לתקן ישראלי  .2.2

 לפחות  SN16תהיה בדרג  PVCצנרת  .2.3

 בלבד ע"פ הנחיות חברת חשמל.  10בדרג צנרת כפיפה תהיה מסוג "פקסגול"  .2.4

מחיר הצנרת כולל את החיבורים בהלחמה או מחבר תקני אחר כולל עבודות בשלבים  .2.5

 וחיבורים בכל שלב בהתאם להסדרי התנועה והתקדמות הביצוע.

 

 התקנת צינורות  .3

 ע, מעוך או חתוך בחלקו.בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגו .3.1

 יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים. .3.2

 אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח. .3.3

 החיבורים יתבצעו ע"י מחברים תקינים.  .3.4
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יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת הצינורות יש  .3.5

 לבצע בדיקת צנרת כהכנה להשחלה.

מ"מ העשויים  8רות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי כל הצינו .3.6

 מפוליפרופילן 

 מחיר צינורות ריקים כולל  את חוט  המשיכה. .3.7

 קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. .3.8

ס"מ מעל לפני  20 -יש לאטום את קצה הצינור ולסמן את הצינור. הסימון ימוקם כ .3.9

 הקרקע.

עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין מתוכננות,  .3.10

שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות בפרויקט( של הנחת הקנים 

מטר ולפי  2.3 -ל 1.8מט' ובחציות כבישים בעומק שבין  1.1 -ל 0.8הוא  בעומק 

 התרשימים בתוכנית. 

 

 בשוחות )גובים(גמר הצינורות  .4

הצינורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית הגוב  .4.1

 ס"מ. 10 -ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ 15

יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני לצורך  .4.2

 מניעת מים ומכרסמים. 

 קצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצינור. את ה .4.3

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו  2 -לאחר האטימה יש להשאיר כ .4.4

 הפנימי של האטם וחוטי המשיכה יהיו קשורים לסולם בתא.

 

 תאי כבלים     .040408.

באותם מיקרים שבהם  יהיה צורך בבניית  תא באתר, הקבלן יפעיל מטעמו מהנדס בנין שילווה  .1

את כל תהליך בנית התא, ובסיום הבניה ימציא לחברת החשמל אישור בכתב על תקינותו של 

 התא וכי בנית התא בוצעה בהתאם לתכנית הבניה.  

נית התא ולא תשולם בעבורו כל ס"מ, תחשב כחלק מב 120הוספת צווארון לתא עד לגובה של  .2

 תוספת.

באחריות הקבלן לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך כדי התייחסות לפני הקרקע,  .3

 השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה.

שיסופקו  80בתאים מורכבים שלבי דריכה רחבים בהתאם לגובה התא למעט תאים בקוטר  .4

 לולים המחיר התא.ללא מדרגות.  מחיר  שלבי הדריכה  כ

 ..C.L.S.M-המילוי החוזר בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע ע"י דיפון ב .5

 תקנים .6

 .4חלק  466 –תאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י  .6.1

 .1חלק  658 –תאי בקרה עגולים מתאימים לת"י  .6.2
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 .489 –מכסי יצקת דגם   חברת  החשמל  מתאימים לת"י  .6.3

 . 489 –תקרות מלבניות לתאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י  .6.4

 . 489 –תקרות עגולות לתאי בקרה עגולים מתאימים לת"י  .6.5

 מכסים .7

בהתאם לעומס הנדרש עם סמל חברת  60התאים יסופקו עם מכסי יצקת בקוטר  .7.1

 החשמל.

טון בכבישים,  40טון במדרכות ללא חשיפה לרכב ולעומס   12.5המכסים יהיו לעומס  .7.2

 .489חניות ובתנאי חשיפה לעומסי רכבים וזה בהתאם לדרישות תקן ת"י 

 המכסים יהיו עם נעילה. .7.3

 לצורך נעילה, פתיחה והרמת המכסה יש להשתמש במפתח ייעודי. .7.4

 

 לתשתיות חח"י וחמ"י אופני מדידה ותכולת מחירים .050408.

יבוצעו לכל רוחב התעלה שנחפרה.  -עבודות החפירה/חציבה, המילוי, הידוק,  שיקומים  .1

לפי חתך תיאורטי בלבד.  מודגש בזה, כי עבודות המילוי )בחול, צמנט,  בנטונייט,  -התשלום 

בחומר מוחזר, בחומר נברר או במצעים למיניהם(, ההידוק, הבטונים  והשיקומים הנ"ל, 

עלות והבורות שנחפרו ולא רק לרוחב התיאורטי. לא תשולם שום תוספת יבוצעו לכל רוחב הת

 עבור הכרוך בכך.  

בכל מקרה בו התשלום יבוצע לפי נפח )לדוגמא: חפירת/ חציבת תעלות, מילוי תעלות, בורות  .2

גישוש  וכו', אם בכתב הכמויות התשלום הוא לפי נפח(  המידה לצורכי תשלום תהיה אך ורק 

 ט שבחתך התיאורטי ולא לפי רוחב התעלה שנחפרו בפועל. לפי רוחב האלמנ

כל העבודות שידרשו לביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב במגבלות האתר   .3

ברוחב הדרכים ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן. בכל מקרה לא תשולם שום 

ם עבור חפירה מסוימת. תוספת ו/או פיצוי עבור שיטת העבודה/חפירה ולא יהיה כפל תשלו

התשלום לתעלות יהיה רק לפי נפח )במ"ק( של תעלה סופית לכבלי חשמל מתח גבוה /מתח 

לפי הרוחב שבחתך הטיפוסי והתיאורטי או הוראת  -שבוצעה לפי הוראות הממונה  -נמוך, וכו' 

/  המפקח בשטח ולפי עומק הביצוע בפועל, וללא קשר לכמות ו/או רוחב ו/או שלבי החפירה

חציבה והעבודה, וגם אם בפועל החפירות יתבצעו מספר פעמים, בקטעים, בחפירה חוזרת וכו'. 

כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, פחת חומר, חפירה חוזרת, עודפי פינוי, מילוי, קשיים, 

 העתקות וכו' נכללים במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

הכמויות נכללת גם התמורה לעבודות הבאות:  עבודות הבטחת במחירי היחידות שבכתב  .4

הסדרי תנועה ובטיחות, עבודות הכנה ופרוק, חפירות גישוש, גילוי, תמיכת תשתיות צנרת, 

וכו', פרוק דרכים, מדרכות, ריצופים, אבני שפה, קירות, גדרות, הגנה על דפנות התעלה,,  דיפון 

מך, סילוק ופינוי עודפי חפירה למקום מאושר על ידי ותימוך, פריצת חורים בגדרות, קירות ת

הרשויות,,  החזרת המצב לקדמותו, וכל פריט ורכיב נוסף או אחר החיוני לביצוע העבודות, 

 בין שהוזכר בחוזה או בנספחיו ובין שלא הוזכר. 
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לא תשולם כל תוספת עבור הרחבת והעמקת החפירה, תחזוקת התעלה לאחר חפירתה, גם  .5

די החברה עובדים בה, והמתנה לצורך ביצוע תיבת חיבור )"מופה"(, ועבור עיכוב ובעת שעוב

 הכיסוי עד להנחת הכבלים או השחלתם בצנרת.

בגמר ביצוע כל חצייה הקבלן יבצע בדיקת מנדריל )משחולת( בקוטר מתאים לקוטר הצנרת  .6

ך כל החציות.  שבוצעה ובהתאם לכללי חברת החשמל.  הבדיקה תעשה לכל צינור וצינור ולאור

 בגמר הבדיקה הקבלן יתקין פקקים/סגירה  בקצוות הצנרת ויקשור אליהם את חבל המשיכה.

ביצוע בדיקת מנדריל, ואספקה והתקנת חבל משיכה ופקקים כלולים במחיר העבודה ולא  .7

 ישולם עבורם בנפרד.

 כמו כן נכללים במחירי היחידה השונים ולא ישולמו בנפרד: .8

פילוס לכל היסודות לארונות/מרכזיות שיבוצעו בשלב זה. הבדיקה הקבלן יבצע בדיקת  .8.1

כולל מדידת גובה אבסולוטי  INFRA 2תעשה ביחס למפלס פיתוח סופי מתוכנן בשלב 

ביחס לשיפוע הפיתוח  º1±בכל הפינות של היסוד לארון  לא תתאפשר סטייה מעבר ל 

 סופי בעומק היסוד המתוכנן. 

של כל הצנרת בחציות מתחת לתוואי מסילה מתוכנן. לא הקבלן יגיש דוח מדידת עומק  .8.2

ס"מ ביחס לגובה מסילה סופי מתוכנן  )קצה  180-תאושר חצייה שבוצעה בעומק קטן מ

 עליון של הצנרת(.
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 עבודות טיח - 09פרק 

 

 כללי 09.01

"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  09פרק כל העבודות תבוצענה לפי  .1

 .צוין אחרת במפורשאם  במהדורתו האחרונה, אלא הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב .2

 .הקובע

 

 הכנת שטחים  09.02

רים, הכנת הרקע לטיח תוך הקפדה מיוחדת על הרחקת שאריות חומרים ואביזרים מיות .1

חיתוך חוטי קשירה, סתימות ויישור, איטום חורים וחריצים, חספוס שטחים חלקים מדי, 

 וניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם.

מ"מ לפחות  10יש לסתום את כל הפוגות בקיר, ולחתוך ברזלים בולטים וחוטי קשירה לעומק  .2

 ולסתום את החורים במלט עם ערב לשיפור האיטום.

 פתחים, אדנים, סיפים, כרכובים וכיוצ"ב מפני לכלוך בטיח.יש להגן היטב על  .3

 

 טיח פנים  09.03

שכבתי הכולל: שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, ושכבת גמר לטיח, ויבוצע -טיח הפנים יהיה תלת .1

במפרט הכללי לעבודות הבניה לרבות עובי של שכבה. הטיח ייושר  0904עפ"י המפורט בסעיף 

 ד לבד.בסרגל בשני כיוונים, בעיבו

כל הקנטים והגליפים ללא יוצא מהכלל יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם תיבדק בסרגל  .2

, לכל X.P.Mמכל צד של הפינה יחסית למישור הקיר. כל הקנטים והגליפים יכללו פינות חיזוק 

 הגובה או האורך, בכל היקף הפתח.

 

 פינות וחריצי הפרדה 09.04

פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים הפינות בין קיר לקיר וכן  .1

 וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים.

 תיקונים .2

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השונים )כגון: נגרים, 

ודות מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אוויר(, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עב

ללא תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינוי מישור, התנפחויות  -הטיח 

 וכד', כך שלא יובחן מקום התיקון.

 

 טיח חוץ רגיל 09.05

במפרט הכללי, לרבות שכבת הרבצה  090244טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף  .1

ון "בי.ג'י.בונד" או "אהידרול" של כרמית או שווה של טיח מלט כולל ערבים נגד רטיבות כג

 ערך באשור המפקח. 
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 הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכוונים. .2

 

 פינות מתכת 09.06

מגולוונת בפינות קירות ומפגש חיצוני בין קירות ועמודים  XPMיש לקבוע זויתני מגן עשויים רשת 

 ובהתאם להוראות הממונה.

 

 מחיר ותכולת מדידה אופני 09.07

את המלאכות  כוללים הטיח עבודות בהמשך ובהשלמה למפרט הכללי לעבודות בניה מחירי .1

 הבאות:

 .שיידרש רוחב בכל פתחים חשפי על טיח .1.1

השטחים  על ראשונה שכבה צביעת לאחר תיקונים כולל טיח והשלמות תיקונים .1.2

 .המטויחים

 .דבקים ומוספים .1.3

 מקום לפי דרישת המפקח. מחירי הטיח יכללו גם עבודות בשטחים קטנים בכל .2
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 עבודות ריצוף וחיפוי   - 10פרק 

 

 כללי 10.01

"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  10פרק כל העבודות תבוצענה לפי  .1

 .צוין אחרת במפורשאם  במהדורתו האחרונה, אלא הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות במפרט הכללי לעבודות  .2

 עבודות ריצוף וחיפוי )במהדורתו המעודכנת(. – 10בניה, פרק 

ם, בתקנות, בתקנים הישראליים החלים, במפרטי בנוסף, יחולו כל ההוראות המפורטות בחוקי .3

 מכון התקנים הישראלי, ועפ"י כל דין.

בכל סוג ריצוף ו/או חיפוי, על הקבלן להכין באתר דיגום של הריצוף/חיפוי, בשטח של לפחות  .4

 מ"ר, לאישור המפקח והאדריכל, קודם לביצוע עבודת הריצוף/חיפוי עצמה. 5

 

 חומרים  10.02

טעונים אישור מראש של המפקח והאדריכל, לרבות הסוג, המימדים, הגוון, כל החומרים  .1

המרקם, הקליבר, חומרי המליטה וההדבקה, חומרי מילוי, סיפים וכד'.  את כל הדוגמאות יש 

 להציג במסגרת תערוכת המוצרים, כמפורט.

ריצוף אין לייצר ו/או לספק לאתר אריחים, לוחות חיפוי, יריעות וכל חומר אחר המשמש ל .2

 קודם לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל.

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על האריזה  .3

 מצויינים שם היצרן, שם הפרויקט, כינוי המבנה, ופרוט טכני לגבי המוצרים הארוזים.

ות הקבלן ידאג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה סידרת ייצור )זה .4

מוחלטת של רצפט, ממדים, קליבר, גוון, טון וכיוצ"ב(, שתספיק לביצוע כל חלקי המבנה 

 הרלבנטיים באותה סידרת ייצור )לרבות פחת(.

 

 שיטות עבודה 10.03

בכל מקום שבו יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או בחלקי אריחים, או שיהיה צורך לבצע  .1

 מכני מסתובב מתאים, וללטש את הקצוות החתוכים.חלקים עגולים, יש לבצע החיתוך במשור 

 מעלות יחתך מראש ב"גרונג". יבוצע ע"י סרגל פינה. 90 -מפגש בין אריחים ב .2

 מרווחים יישמרו אך ורק באמצעות ספייסרים מתאימים. .3

יש להקפיד על פיזור אחיד ומלא של חומרי הדבקה או מליטה על גבי האריחים, ובמיוחד  .4

 בפינות. 

 

 צוף באריחי גרניט פורצלןרי 10.04

האריחים יהיו בממדים ומסוגים כמפורט בתכניות וברשימות הגמר. אריח לשימוש מאומץ  .1

 בודי. -מ"מ לפחות. כל האריחים יהיו מסוג פול 14)"הווי דיוטי"( יהיה בעובי של 
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 הריצוף ייושם על גבי תשתית חול מיוצב, או בהדבקה, או כפי שנידרש לגבי חללים מיוחדים. .2

סתימת המישקים בחללים יבשים תיעשה באמצעות תערובת רובה חרושתית מוכנה אקרילית  .3

)כימאדיר(, בגוון המותאם  130" )נגב קרמיקה(, או דבקון MAPPEIכדוגמת תוצרת "

 לאריחים, או ש"ע באישור המפקח.

סביב מחסום הרצפה יש להקפיד על חיתוך מדוייק של האריחים ועל עיבוד נאה של אזור  .4

 המפגש, ועל איטום מוחלט של כל הפוגות.

בגמר הנחת האריחים וככל האפשר בסמוך לכך, יש להקפיד על הגנת האריחים באמצעות  .5

 הנחה יוטה עם גבס על פני כל שטח הריצוף.

 

 תכולת העבודה 10.05

 תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אלומיניום/פליז. .1

 בכל מקום שיידרש.ודינוג, מריחת "סילר",  הריצוף והחיפוי יהיה בקווים עוברים, לרבות ניקוי .2

 העבודה כוללת אריחים בחתכים שונים ללא אבחנה במידותיהם. .3

 , וביצוע "רובה" אקרילית.חצץ שומשום /מרצפות על תשתית של חול מיוצב .4

מהאריחים השונים,  5%בסיום העבודה יספק הקבלן, וכתנאי לאישור חשבון סופי, רזרבה של  .5

 הפניה/ הסכם זה.כמפורט במסמכי 

מ"מ בין מפלסים ובין  4/60העבודה כוללת בין היתר מפתני דלתות, מזויתנים מפליז במידות  .6

 .שטחי ריצוף שונים, פרופילי אלומיניום להגנת פינות קרמיקה

, ובתוואי מעוגל רחבות או צרות ברצועות גדולים או קטנים בשטחים העבודות ביצוע .7

 בזוויות וחיפוי ריצוף ביצוע כן כמו .השטח ובצורת בגודל, במיקום הבדל כל וללא בשיפועים

 .השונות שבפריסות לפרוט בהתאם

, האריח של חיתוך מדויק י"ע אחר פתח וכל שרוולים, מעקות, צינורות של פתחים סביב עיבוד .8

 האלמנטים הרכבת החיפוי לאחר מסוג בחומר הפתח וסתימת,  המפקח אישור לפי הכל

 .השונים

 

 ותכולת מחיר האופני מדיד 10.06

 :הבאות העבודות את גם ריצוף כוללות עבודות .1

שטחי  ריצוף יימדד במטרים רבועים, בציון סוג, עובי, חומר ומידות האריחים. ריצוף .1.1

 ריצוף קטנים או צרים ייכללו בשטח הכללי של הריצוף.

 השיפולים יימדדו במטרים, בציון חומר השיפולים וגובהם. .1.2

  המחיר יכלול גם את –)לארונות, לפירים וכו'( יימדדו במטרים בציון הגובה הגבהות  .1.3

 בניית הסף. 

המחיר כולל גם את כל האמור לעיל. .2
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 עבודות צביעה - 11פרק 

 

 כללי 11.01

"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  11פרק כל העבודות תבוצענה לפי  .1

 .צוין אחרת במפורשאם  במהדורתו האחרונה, אלא הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות במפרט הכללי לעבודות  .2

 עבודות צביעה )במהדורתו המעודכנת(.  – 11 בניה, פרק

תקן ישראלי לצביעת  – 691החומרים יתאימו לתקנים הישראלים הרלבנטיים ולרבות: ת"י   .3

, במידה ואין התאמה לת"י החומרים יעמדו בדרישת התקן 359יסוד למוצרי מתכת, ות"י 

 או תקן אחר אירופאי מוכר המתאים למטרות אלה. DIN 55900הגרמני  

 כל הצבעים יהיו מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות.  .4

הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים, אם תידרש, כלולה במחיר הצביעה. היות וקיימת  .5

בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי, על הקבלן לקחת בחשבון )זמן ומחיר( הזמנה מיוחדת 

 של הגוון הרצוי.

 , דוגמת צביעה מכל סוג צבע לפרטי מסגרות לפי הנחיות המפקח.יש להכין, לאישור המפקח .6

כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגוונים לפי בחירת  .7

. כולל שכבה נוספת לאחר ביצוע קבלני Pהאדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל בסיס 

 המזמין.

 

 הנחיות כלליות לגבי היישום 11.02

וכמות השכבות, אופן יישומן, עובי כל שיכבה ביבש, וזמן הייבוש בין שכבה לשכבה יהיו סוג  .1

 על פי הנחיות היצרן. כל מערכת צבע תכלול את כל מרכיבי המערכת על פי הנחיות היצרן.

יש לקחת בחשבון יישום גוונים שונים וצורות, ביצוע דגשים וכד', לרבות באותם חללים והכול  .2

 וע של האדריכל לכשתאושר, ו/או הוראות המפקח באתר.לפי תכנית לביצ

בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. שטחים שגוון הצבע שלהם  .3

 בלתי אחיד, ייצבעו ע"י הקבלן בשכבות נוספות עד לקבלת גוון אחיד, וללא כל תמורה נוספת.

 

 דיגום צביעה 11.03

 חלופות יישום, מראש.יש להציג למפקח ולאדריכל  .1

יש לבצע קטע דיגום של כל סוג צביעה ושל כל סוג גוון ומירקם הנכללים בעבודה בגוון הנבחר,  .2

מ"ר, בתנאי יישום ותאורה אמיתיים ככל הניתן, לאישור  2.0 –בשטח כיסוי של לפחות כ 

 המפקח והאדריכל.
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 יישום  11.04

 ת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא: הקפדה על בצוע קפדני של עבודות צביעה. נדרש

 בהכנת הרקע.  .1

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה.  .2

 העבודות תמסרנה כשהן גמורות ובמצב נקיון למופת.  .3

קוי מושלם, לשביעות רצונו של ינ , האריחים והקירותהקבלן חייב לנקות את הזכוכיות .4

 המפקח. 

 

 ותכולת מחיר ופני מדידהא  .5011

תשלום נוסף  הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות יעשו על ידי הקבלן ללא כל .1

 ומחיר של הנ"ל כלול במחירי היחידה המתאימים.

 .קטע נסיוני אם נדרש במפרט המיוחדהכנת  .2

אמצעי מתאים  בכלידי כיסוי ביריעות פלסטיק, או -הגנה של שטחים צבועים ובלתי צבועים על .3

 .אחר

 .ניקוי תוך כדי עבודות הצביעה ובסיומן .4

 תיקוני צביעה בתקופת הבדק. .5
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 עבודות בטון דרוך בגשרים – 13פרק 

 

 תאור כללי .0113

הכללי  המפרט יבוצעו בהתאם לדרישות קורות טרומיות דרוכות בחתכים שונים לפי הפרטים בתוכניות

" ובתוספת דרוך לגשרים ומבנים"עבודות בטון  – 13פרק  – לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל 

 :הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן

 .בתוכניותסוג הבטון יהיה כמפורט  .1

 .בתוכניותעובי שכבת הכיסוי מבטון על פלדת הזיון יהיה כמפורט  .2

יהיה גמר בטון  ,לעין יםהנראוהגלויים  הקורות הטרומיות,גמר פני בטון צדדיים ותחתונים של  .3

 חזותי". "חשוף

 בתוכניות.פלדת הזיון הרך תהיה כמפורט  .4

גדילים , שלבי וסדרי הדריכה, כוח דריכת גדילים, לרבות סוגי קדםפלדת הזיון הדרוך בדריכת  .5

 .בתוכניותוכו', יהיה כמפורט 

 

 כולת מחיריםמדידה ותופני א 13.02

 בהתאם  – 13פרק  –עבודות של קורות טרומיות דרוכות ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט נתיבי ישראל 

 לתכולת המחירים של העבודות השונות ובהתאם לתוספות הדרישות המשלימות כלהלן:

בשלבים  מחירי היחידה של עבודות דריכה בדריכת אחר יכללו, בין היתר, ביצוע עבודות .1

ובמשמרות בהתאם להסדרי תנועה זמניים, בהתאם לדרישות הבטיחות ובהתאם לסדר הנכון 

הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות 

 בין/ועם חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

לחתכים שונים בנפרד לפי נפח )מ"ק(. קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם ימדדו לתשלום  .2

מחיר היחידה יכלול בין היתר את כל המלאכות והחומרים הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר, 

 לרבות פלדת זיון רך ודרוך.
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 עבודות אבן  - 14פרק 

 

 הנחיות כלליות 14.00

 כללי 14.00.01

 (.1991) 14מפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק  .1

 כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות 40 ופרק  14פרק  .2

 בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטיים העבודה והחומרים הנדרשים ע"י  .3

 של המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים.

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר  .4

ריצוף כוללות שכבת  או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. עבודות

צמנט. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה -חול וטיט

 ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

בקירות אבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים  .5

 הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי.

 רק זה יכוסו העבודות הבאות:במסגרת פ .6

 חיפוי קירות. .6.1

 נדבכי ראש )קופינג(. .6.2

 חיפוי אלמטים טרומיים באבן טבעית .6.3

 אבן פינתית מאבן. .6.4

 

 בדיקות אבן לאבן גיר קשה  14.00.02

 ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי המפקח וכדלהלן: -הקבלן  יבצע בדיקות הקדם

ייצור ממקומות שונים, –ייצור: יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם -בדיקות קדם .1

באזור שממנו יש כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור המתכנן. יש לבצע את הבדיקה 

 וחוקיים ישראליים נוגעים: SIIשל  378הבאה בהתאם לדרישות תקן 

1.1. ASTM C97 ספיגה ומשקל סגולי לצובר" :(Bulk specific Gravity)  של אבן בנייה

 טבעית".

1.2. ASTM C170 ."חוזק ללחיצה של אבן בנייה טבעית" : 

1.3. ASTM C99."מודול שבירה של אבן בנייה טבעית" : 

בדיקה אקראית במהלך הייצור: דוגמאות שמספקות עבור בדיקה אקראית ייבחרו בצורה  .2

מ"ר של  200דוגמאות אחת עבור כל אקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה. תסופק ערכת 

 ייצור אבן, כדי לבסס את אחידות מקור האבן.
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 תכונות האבן )לאבן גיר קשה( 14.00.03

טון/מ"ק ובמידות לפי הפרטים  2.6האבן תהיה נקייה ורחוצה, בעל משקל סגולי לפחות  .1

 בתכניות ובכתבי הכמויות. סוג וגוון האבן יהיו אחידים. 

 לדוגמא באישור המפקח והאדריכל.  האבן תיבחר בהתאם .2

אבן אשר לפי דעת האדריכל והמפקח לא מצליחה לענות לדרישה זו, עלולה להידחות ע"י  .3

המפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה. הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת 

 והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר שהתקבל.

 

 טיפול ומשלוח 14.00.04

 אריזה וטעינה .1

לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח, תוך שימוש בכל  .1.1

 אמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה. 

 אין להשתמש בשום חומר העלול לגרום לכתמים או שינויי צבע לשם אחסון או אריזה. .1.2

 

 אחסון והגנה באתר: .2

, יש להערים אותה על גבי עץ או עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון .2.1

ס"מ מעל פני הקרקע, ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים  8פלטפורמות בגובה לפחות 

 כדי למנוע הכתמה בעת האחסון. 

אם האחסון אמור להימשך זמן רב, יש להשתמש גם בפוליאתילן או יריעת פלסטיק  .2.2

 .מתאימה אחרת ככיסוי מגן כללי

 

 ניקוי: .3

ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי. אחרי השלמת ההתקנה, הקבלן האבן תסופק לאחר  .3.1

ינקה בזהירות את האבן, יסיר את כל הלכלוך, כתמי ושיירי מלט, לכלוך, ו/או כל גורם 

 אקראי המכתים את פני האבן באתר.

ניתן להשתמש במברשות פלדה או בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם  .3.2

משויפים או מושחזים, אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות 

אחרות, העלולים לגרום לשינויים בצבע, אסור בהחלט. יש ליצור קשר עם היצרן/הספק 

 לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים. 

 

 הגשות .00.0514

 אבנים מכל סוג.  4יוגשו  –מאבני השפה , החיפוי, הקופינג  .1

 אבנים מכל סוג קיר. 2יוגשו  –מאבני הפינה  .2

דומגא של אלמנט אחת )הזמנה למפעל לאישור לפני הגעתו  –מחיפוי האלמנטים הטרומיים  .3

 לשטח(
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 ups) -(Mockדגמי דמי  14.00.06

. בטרם  35בסעיף  3210אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף הקבלן יספק דוגמאות של חומרים,  .1

יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל לפני התקנתם באתר, 

 הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על ידי האדריכל.

שיונחה על ידי האדריכל/מפקח. דגמי הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום  .2

הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של 

העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחוברת כדי לשאת 

 בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים.

הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של כל השינויים  .3

המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות 

 עבור הפרויקט.

אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא  .4

 באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח. אם סטיות כאלה אושרו

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל  .5

 זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. .6

אותם מאתר  כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה .7

 הפרויקט.

 דגמי הדמי הנדרשים: .8

 מ"ר דוגמא. 2 –חיפוי מכל סוג  .8.1

 מ"א דוגמא. 2 –קופינג מכל סוג  .8.2

 

 אבןבחיפוי ירות ק 14.01

 הנחיות כלליות 14.01.01

  פרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מזויין עם ציפוי אבן )בניה יבשה(. .1

יתאר את חיפוי האבן בלבד. קיבוע האבן . פרק זה הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור .2

 לקיר יבוצע לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים, לתקנות ולבטיחות.

 לאחר אישור בכתב מהמפקח. ,הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות .3

  5וצינור הניקוז שקוע  ,ס"מ לכל גובה שורת האבן 2-3יהיו ברוחב  לניקוז פתחי המוצא .4

 . אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי תבוצע באמצעות "מ לפחות מפני האבן בחזית הקירס

בטון וביג'יבונד בעבודה ידנית, לקבלת מגלש שיאפשר הוצאת מים מהנקז אל חזית קיר האבן. 

הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן. לא יותר עיגון באמצעות קוצי פלדה, קידוחים 

 אבן אל הבטון, וריתוך הצינור לקוצים.מבחוץ דרך חיפוי ה

ראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית. יותרו קפיצות ודרוגים בהתאם למצוין בתכניות  .5

ובפרטים. כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו אופקית והשורה 

ת האבנים תעשה שלפני האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים. התקנ

 ס"מ בין אבן לאבן. 1במרווח )"פוגה"( מקסימלי של 
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על פי המפורט בתכניות האדריכל, הסיתות יהיה ללא  'מוסמסם'פני האבן יסותתו בצורת  .6

פציעה ו/או פיצוצים. הסיתות יכסה את מלוא פני האבן וללא "זמלה". לא יוותרו קטעים 

 חיתוך האבן. וכיווניות מסוימת של הסיתות.בחזית האבן ללא סיתות: לא יראו סימנים של 

.  תיעוד האדריכלהקבלן לא יחל בבניית שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי  .7

הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד. הקבלן יורשה להמשיך בבניית שורה נוספת רק 

ת זו וחתימה על אין בדיקה חלקי לאחר חתימת המפקח על טופס הבקרה. למען הסר ספק

 טופס המאשר לקבלן להמשיך בניית השורה הבאה מהווה אישור לקבלה סופית של העבודה.

 

 ביצוע העבודה 14.01.02

 ביצוע החיפוי .1

עבודת האבן  החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות. .1.1

מישקים בעובי אחיד וכו'. על הקבלן  ,תשמר המשכיות של שורות ,תבוצע בדיוק מירבי

להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות 

 ,ובמכשירי מדידה אופטיים. חיפוי קירות מעוגלים ובתוואים עקומים יבוצע כך

על  ה)במישק האנכי( בין נדבך לנדבך לא יורגש ולא יעל שההפרש שיוצר בנקודות השבר

 בטון יימדד בנפרד. מ״מ.  1

 פרטי קשירת האבן לרשת המתכת המפורטת לעיל לפי קונסטרוקטור. .1.2

 

 מילוי גב האבן .2

בהתאם לעובי  ,עם אגרגט דק 20 -טיט )מלט( שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב

 הנדרש של המילוי.

 

 תפרי הרפיה .3

. בחיפוי שמעל לתפר הפוגה יבוצעו בבטון לפי הנחיות קונסטרוקטור ובמקומות המסומנים

 תהיה פתוחה ונקיה משאריות טיט, והנחת האבנים תהיה בתצורת רוכסן זו על גבי זו.

 

 קיבוע האבן .4

אחרי שהותקנה עבודת האבן, תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה  .4.1

, נאותה ומספקת מפני נזק. הקיבוע ייעשה לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים

 לתקנות ולבטיחות.

ה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבן, יכל כתם שנגרם במהלך הבני .4.2

ופיסות כאלה יסולקו מהעבודה. במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי 

ה, יספק הקבלן/הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין יהשלמת הבני

 חומר חדש זה.

קבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים. הוא יבצע כל חיתוך ספק האבן/ה .4.3

וגימור שיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק 

 באופן סביר מתוך השרטוטים והמפרטים.
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 הנחיות קונסטרוקציה לחיפוי אבן 14.02

 כללי 14.02.01

 2378עבודות אבן בקיבוע רטוב לחיפוי קירות בטון ולנדבכי ראש יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י  .1

 ובתוספת דרישות משלימות כלהלן. 14פרק  –ובתוספת מפרט ר"י 

תכנון מפורט לעבודות האבן לרבות חישובים ותכניות מפורטות לכל סוגי האבנים יעשה ע"י  .2

כנון האדריכל, על בסיס התקנים ועל בסיס המתכנן מטעם הקבלן ובאחריותו על בסיס ת

הדרישות המשלימות במפרט מיוחד זה. התכנון יוגש לאישור מנהל הפרויקט, המתכנן 

 והאדריכל מטעם המזמין.

טיפוסים )סוגים( שונים של האבנים לרבות מידותיהן ועוביין יהיו לפי פרטי האדריכל בהתאם  .3

 לתכנון האדריכל.  

 

 ות לתכנון מפורט של מתכנן מטעם הקבלן ולביצוע עבודות האבן בקיבוע רטובדרישות משלימ 14.02.02

 בדיקות .1

)לפני חיפוי האבן, במהלך החיפוי ובגמר  2378יש לבצע את כל הבדיקות המפורטות בת"י  

 החיפוי(. הבדיקות ייכללו בין היתר:

בדיקות תכונות כל סוגי האבנים להתאמה לדרישות התקן ע"י מעבדה מוסמכת  .1.1

 מאושרת לרבות בדיקת התאמה לסביבת כפור.

בדיקות שליפה של עוגנים לרשתות וזוויתנים קומתיים מתוך קירות בטון )קירות  .1.2

 הרקע( ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת.

 

 איטום קירות בטון )קירות רקע( .2

, לרבות תכנון וביצוע ניקוז מים 2378יש לתכנן ולבצע איטום קירות הבטון לפי דרישות ת"י  

 ב הקירות ובתחתית הקירות.בג

 

 דרישות לאביזרי מתכת לעיגון )אמצעי הקיבוע הרטוב( .3

 מיקרון לפחות. 80הרשתות יהיו מפלדה מגולוונת. עובי הגלוון  .3.1

 לפחות. 316פלב"ם  –הווים לקיבוע האבן יהיו עשויים מפלדה בלתי מחלידה בלבד  .3.2

יהיו מפלדה מגולוונת בעובי מ' לגובה( לתימוך האבנים  3.5הזוויתנים הקומתיים )כל  .3.3

מיקרון. בהתאם לגודל האבנים השונות הזוויתנים יהיו מפרופילים מעורגלים  80גלוון 

 בהם )פרופילים סטנדרטיים( או מפחים מכופפים.

עיגון הרשתות ועיגון הזוויתנים הנ"ל לקיר יבוצע בעזרת עוגנים )מייתדים( כימיים  .3.4

מיקרון לפחות. קוטר העוגנים הכימיים  80גלוון  בלבד. העוגנים יהיו מגולוונים. עובי

 מ"מ לפחות. 12מ"מ לפחות. קוטר העוגנים הכימיים לזוויתנים יהיה  8לרשתות יהיה 

 אין להשתמש בעוגנים מכאניים.
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 שיטות חיפוי בקיבוע רטוב .4

בשיטת הרכבה או בניה לבחירת  2378חיפוי קירות מאבנים מנוסרות יבוצע בהתאם לת"י 

 מ"מ לפחות. 50. עובי מלט המילוי או הבטון היצוק בגב האבן יהיה המבצע

 

 כמות הווים לקיבוע רטוב אבנים מנוסרות .5

 .2378כמות הווים לקיבוע אבן מנוסרת תהיה לפי דרישות ת"י  

 

 חיפוי קצוות ופינות של קירות אבנים מנוסרות .6

 הקצוות והפינות של האבנים ינוסרו לפי פרטי האדריכל. 

האבנים יעוגנו כמפורט לעיל בעזרת רשתות מעוגנות, ווים וזוויתנים, ובנוסף, כל אבן תעוגן 

מ"מ לפחות עם ראש משוקע  6לפחות, בקוטר  316בעזרת זוג  מייתדים כימיים בלבד מפלב"ם 

 באבן.

 השקע באבן יוסווה בעזרת פקק מודבק מאותו סוג של אבן. 

 

 תנדבך ראש )קופינג( אבנים מנוסרו .7

שיעמוד גם בדרישות ת"י  4004כהגדרת ת"י  C-2נדבכי ראש )קופינג( יודבקו ע"י דבק מסוג 

1551. 

מ"מ לפחות  8, לפחות בקוטר 316בנוסף כל אבן תעוגן בעזרת מייתד כימי אחד בלבד מפלב"ם 

 עם ראש משוקע באבן. השקע באבן יוסווה בעזרת פקק מודבק מאותו סוג של אבן.

 

 וך האבניםשן בטון לתימ .8

הנדבך התחתון של האבנים בתוך הקרקע בלבד יונח על שן בטון המעוגנת לקיר הבטון במקום  

ס"מ ורוחב השן יעבור את הפן החיצוני של האבן  30זוויתן קומתי. גובה השן המינימאלי יהיה 

 ס"מ. 20ויהיה לפחות 

 מראש בתבנית קיר הרקע.עיגון השן יבוצע בעזרת מייתדים כימיים בלבד או לחילופין יבוצע  

 

 מישקים גמישים .9

 מ' לגובה(. 3.5מישקים גמישים אופקיים יבוצעו במפלס הזוויתנים הקומתיים )כל  

מ' לכל היותר ויבוצעו בדיוק מול מישקי ההתפשטות  12-מישקים גמישים אנכיים יבוצעו כל כ 

 של קיר הרקע.

 

 עבודות חיפוי אבן באלמנטים טרומיים .10

חיפוי אבן מסוגים שונים באלמנטים טרומיים של קיר אקוסטי וקירות תמך קרקע  עבודות 

משוריינת, הגלויים לעין בלבד, יבוצעו במפעל טרומי בלבד כחלק אינטגראלי של ייצור 

האלמנטים הטרומיים בהתאם לתכנון מפורט של פרטי חיפוי אבן באלמנטים שיעשה ע"י 

בהמשך. יש לאשר  43לעיל ובפרק  03וחד זה בפרק מתכננים מטעם הקבלן כמפורט במפרט מי

את החיפוי האלמנט הטרומי על ידי האדריכל במפעל הייצור לפני הגעתו לשטח. יש להדגיש 

 שקווי האבנים לא יחרגו מקווי הבטון של אלמנט טרומי.
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 קטעי דוגמת חיפוי האבנים באתר הבניה .11

יבצע הקבלן קטעי דוגמת חיפוי האבן לכל סוגי לפני התחלת החיפוי של האבנים באתר הבניה  

מ'  3מ' לפחות לכל קטע, לרבות קטעי דוגמת נדבכי ראש באורך  3X  3האבנים בנפרד במידות 

לפחות לאישור מנהל הפרויקט, המתכנן והאדריכל מטעם המזמין. קטעי הדוגמא יבוצעו 

מטעם הקבלן ויכללו בין בהתאם לדרישות תכנון האדריכל ותכנון מפורט מאושר של המתכנן 

 היתר:

 אבנים מסוגים שונים עם מידות, עובי וגמר לפי התכנון. .11.1 

 המישקים והכיחול. .11.2 

 כל אמצעי הקיבוע הרטוב. 11.3 

 

 פירוט עבודות האבן 14.03

 (BD9/BD9-1)לפי פרט  חיפוי אבן טבעית, חאמי בעיבוד דמוי טובזה בשורות ע"ג קירות בטון .1

 ס"מ. 8-15ס"מ, עובי  30-50גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה  מידות: 

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי  15לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי  

 עיבוד: חאמי דמוי טובזה )ללא אבנים שטוחות( 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"ר 

 

 קירות בטון חיפוי אבן טבעית, גיר קשה מסוג  ביר זית  בעיבוד מוסמסם ע"ג .2

 ס"מ. 5ס"מ, עובי  65-43מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה  

 ס"מ. 40ס"מ, גובה מקסימאלי  15לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי  

 עיבוד: מוסמסם ללא זמלה 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"ר 

 

 פנים 3אבן ראש )קופינג( טבעית, גיר קשה מסוג ביר זית  .3

 ס"מ( 25)מנימום  ס"מ, אורך משתנה לפי פרט 15ס"מ, גובה  20-40רוחב מידות:  

 ס"מ 2קנטים עליונים ברדיוס  2פנים, עיגול  3-עיבוד: טובזה ב 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"א 

 

 פנים 4אבן ראש )קופינג( טבעית, גיר קשה מסוג ביר זית  .4

 ס"מ( 25)מנימום  ס"מ, אורך משתנה לפי פרט 15ס"מ, גובה   40-50מידות: רוחב  

 ס"מ 2קנטים עליונים ברדיוס  2פנים, עיגול  4-עיבוד: טובזה ב 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"א 

 

 אבן פינה מאבן חאמי לחיפוי הקיר .5

 מידות: גובה האבנים משתנה לפי שורות האבן, לפי פרט. 
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 עיבוד: חאמי דמוי טובזה  

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"א 

 

 BD 27חיפוי קירות בטון בלוחות אבן טבעית בחיבור עם קיר קיים לפי פרט  .6

 ס"מ גובה האבנים משתנה לפי שורות האבן, לפי פרט. 15מידות: רוחב: 

 עיבוד: מוסמסם עדין 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"א 

 

 תכולת מחירואופני מדידה  14.04

כולל מוט קשירה  ,כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניותאספקת והובלת החומרים,  .1

מ"מ אופקי  150מ"מ מרותכים במרחק  5רשת מגולוונת ממוטות בקוטר , מגולוון לרשת מתכת

בניה בבטון וביג'יבונד כמפורט, מילוי גב   מנירוסטה, עיבוד סביב נקזיםקוצים , ואנכי

, גמר הקיר מעל קו משופע, חריצים על משטחי אבן, פינות אבן, ומושפעותבתצורות מעוגלות 

וכל עבודה הנדרשת  פרטי קצה, ביסוס לקיר האבן וגימורים נדרשים, בניה בגבהים שונים

להתקנה מלאה ומושלמת של החיפוי, הקופינג ואבני הפינה. כל הנדרש לפי תקן אבן ודרישות 

 .2378ת"י 

כללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות בהתאם להסדרי מחירי עבודות האבן י .2

תנועה זמניים, בהתאם לדרישות הבטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות 

לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/עם חלקי העבודות 

 שבוצעו בשלבים קודמים.

ות אשר יבוצעו באתר הבניה, ימדדו לתשלום לכל סוגי העבודות כל עבודות חיפוי האבן בקיר .3

)רכיבים( בנפרד ולכל סוגי האבנים השונים בנפרד לפי שטח )מ"ר( ללא הבחנה במידות שונות 

של האבנים ומחיר היחידה יכלול בין היתר את תכנון מפורט מאושר שיבוצע ע"י מתכננים 

עי הדוגמא, את כל האביזרים והחומרים מטעם הקבלן, את כל הבדיקות הנדרשות, את קט

המסומנים בתכנון האדריכל ובתכנון מפורט מאושר הנ"ל וכל המלאכות הנדרשות לקבלת 

 מוצר מוגמר.

לא ישולם בנפרד עבור כל סוגי זוויתנים מגולוונים לתימוך האבן, לרבות עבור עיבוד החריץ  .4

נים ומחירם ייכלל בסעיפי עבודות או הנסיגה באבן ועבור עוגנים מגולוונים לתפיסת הזווית

 חיפוי האבן.

נדבכי ראש יימדדו לתשלום לכל סוגי האבנים השונים בנפרד לפי אורך )מ'(. ומחיר היחידה  .5

יכלול בין היתר את קטעי הדוגמא, את כל האביזרים והחומרים המסומנים בתכנון האדריכל 

 צר מוגמר.ובתכנון מפורט מאושר הנ"ל וכל המלאכות הנדרשות לקבלת מו

איטום  וניקוז מים בקירות בטון )קירות רקע( לא ישולמו בנפרד ומחירם ייכלל בסעיפי עבודות  .6

  חיפוי האבן.
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 באלמנטים מבניים עבודות אבן 14.05

 כללי 14.05.01

"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  14פרק כל העבודות תבוצענה לפי  .1

 .צוין אחרת במפורשאם  במהדורתו האחרונה, אלא הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב

 .הקובע

 חיפוי של קירות בטון יצוקים באתר יבוצע בשיטה "רטובה".  .2

ריחי האבן מאותו הספק בכדי למנוע ככל האפשר הקבלן יתארגן להזמנת כל הכמות של א .3

 שינויי גוונים.

 SHOPעל הקבלן להכין מערכת תכניות מפורטת של הנחת האבן עפ"י תכניות אדריכלות  .4

DRAWINGS.כולל הכנת רשימת כמויות מפורטת, פריסות ופרטים לשביעות רצון האדריכל , 

בעובי משתנה לפי סוג האבן ועיבודה, גב  במקומות שיבוצע חיפוי, חיפויי הקירות יכללו: חיפוי .5

עם אגרגט סומסום. רשת זיון  30-ס"מ מבטון ב 6-ס"מ  ולא יגדל מ 5הבטון לא יקטן מ 

ס"מ בעזרת שומרי מרחק, עיגון האבנים  3מורחקת מהקיר  10/10מ"מ גודל חור  5מגולבנת 

בצד(.  2שפה העליונה +חוטים ב 2מ"מ לכל אבן ) 4חוטי עיגון מנירוסטה בקוטר  4יבוצע ע"י 

ס"מ לרוחב ולגובה  60מ"מ כל  10עוגנים לקירות בעזרת ברגי ג'מבו של חברת הילטי בקוטר 

, מגולוון כולל קידוחים בפרופיל עבור בורג גמבו מ"מ 80/80הקיר, זוויתני נשיאה מברזל זוית 

בהיקף הבנין עומק הקידוח יאושר ע"י הקונסטרוקטור  ס"מ בין הקידוחים, 60במרווחים של 

 מ' גובה, וכל הנדרש לקבלת מוצר מושלם. הכל יאושר ע"י הקונסטרוקטור לפני הביצוע. 3בכל 

 

 תקנים ובדיקות 14.05.02

 חיפוי קירות באבן טבעית.   – 2378על הקבלן למלא את דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים, ת"י 

 

 סוג האבן 14.05.03

לבחירת , מסוג צהבהבה בעיבוד תלטיש/ טובזה "ביר זית"אריחי האבן יהיו אריחי אבן טבעית  .1

, ובאורך משתנה. מישקים כמפורט בתכניות גובה ברחב/.  האריחים יהיו ברוחב האדריכל

אופקיים יימשכו, ומישקים אנכיים לא ימשיכו מנדבך לנדבך. אריחי האבן יהיו שלמים ללא 

ים, גושי חרסית, חול ופגמים אחרים העשויים להשפיע על הקיים ועל חללים, סדקים, חור

 המראה שלו.

אריחי האבן המורכבים בפינות המבנה או מסביב לפתחים או לוחות הקופינג יהיו, לפי  .2

 הפרטים והנחיות האדריכל.

 אבני הפינה יהיו שלמות בחיתוך במפעל. לא יאושרו אבני פינה/ חשפים אשר יודבקו בשטח. .3

וחות האבן יוזמנו באותה הזמנה ויגיעו ברציפות בהתאם ללו"ז שיסוכם עם הקבלן, כל כל ל .4

 זאת על מנת להבטיח את אחידות הלוחות.

 לא יורשה השימוש בלוחות אשר לדעת המפקח ו/או האדריכל הינם פגומים. .5

 לא יורשה שימוש באריחים סדוקים או פגומים. .6

 בתכניות החזיתות המאושרות של האדריכל.הגדלים של האריחים יהיו בהתאם למפורט  .7
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 עיבוד האבן 14.05.04

.  1%ק"ג/מ"ר.  ספיגות מקסימאלית  2,600 –תכונות האבן משקל סגולי מרחבי מינימאלי  .1

 .5 –.  חוזק מזערי לכפיפה )מגפ"ס( 60 –חוזק מזערי ללחיצה )מגפ"ס( 

גיאולוגיים מקובלים וכן  –ם וקריטריונים הנדסיי 2378שיטות הבדיקות יהיו לפי הנחיות ת"י  .2

 לפי כל התקנים והחוקים החלים.

 פני העיבוד: .3

 פנים. 2עיבוד  –אבני פינה  .3.1

 פנים. 3-עיבוד ב –פינות  2אבן עם  .3.2

 פנים. 3-עיבוד ב –קטפינג  .3.3

 

 דוגמת האבן 14.05.05

הקבלן יספק למזמין דוגמאות אבן בעיבודים השונים לצורך אישור מראה האבן, בדיקת  .1

תכונות ומרכיבי האבן ואישור התאמה לשימוש כמתוכנן.  הדוגמאות תסומנה ותשאנה על 

 והקבלן ותשארנה באתר במשרד הפיקוח עד לסיום העבודה. האדריכלגביהן את חותמת 

 שור האדריכל.על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמא לאי .2

 

 בדיקות 14.05.06

 ובכלל זה: 2378ולפי ת"י  14אריחי האבן יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבין משרדי פרק מס' 

 .1%.  הספיגות לא תעלה על ASTMעמידות בספיגות קפילארית או  .1

 ק"ג/סמ"ר. 50חוזק מזערי לכפיפה של  .2

 ק"ג/סמ"ר. 600חוזק לחיצה מזערי של  .3

מעבדה מוכרת על איכות האבן, עמידותה בכל האמור לעיל והתאמתה תעודת בדיקה של  .4

 לתנאים הסביבתיים המיוחדים המאפיינים את מקום העבודה, לרבות שחיקת רוח.

 

 תכנון עבודות החיפוי 14.05.07

 ,מערכת החיפוי על כל מרכיביה, לרבות המחברים, העוגנים וכו' תהיה באחריותו של הקבלן .1

 ותתוכנן על ידו ועל חשבונו.

וכל  414, 413, 412והתקנים השונים כגון תקן ישראלי  2378התכנון חייב לעמוד בדרישות ת"י  .2

 , ובהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.תקן רלבנטי אחר

 

 עבודות ההרכבה 14.05.08

ם לפני ביצוע עבודות ההרכבה, על קבלן המשנה לחיפוי לתאם עם קבלן המשנה לאלומיניו .1

ויועץ האלומיניום מטעם המזמין, באמצעות המפקח, את תחילת החיפוי בהתאמה לפתחי 

 האלומיניום השונים.

כל הטיפול הנדרש בקירות הבטון על מנת להבטיח עיגון מתאים של לוחות האבן יעשה על ידי  .2

 הקבלן ועל חשבונו.
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 על הקבלן לתקן על חשבונו ובאחריותו חיפויים אשר אינם מפולסים. .3

 

 דיגום עבודות 4.05.091

על הקבלן להכין עבור כל סוג חיפוי דוגמת חיפוי בהתאם לתכניות החזיתות לסוגי האבן וסוגי  .1

 הקונסטרוקטורמ"ר לאישור המפקח  4.0החיפוי והטקסטורה השונים, בשטח כ"א של לפחות 

 והאדריכל.

 אין להמשיך את עבודות החיפוי לפני אישור הדוגמאות. .2

 

 פני האבן עיבוד 14.05.10

הסיתות יהיה סיתות ידני, על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין  סתת לסתת, יוקפד על ביצוע  .1

 סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה.

 אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח, לא תועלה כלל על הפיגום. .2

ות האבן יתוקן במקום אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים, סית .3

על הקיר ואם הדבר יהיה אפשרי. במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף 

 באחרת.

למען הסר ספק, אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל לגבי חזיתות  .4

ות, שלמים של בנין. בכל זמן עד לקבלת העבודה, כאמור, רשאי המפקח להורות על תיקון סית

 פסילת אבנים או החלפתן.

 

 עיגון האבן  14.05.11

 כללי  .1

 לפני הבניה גב האבן ינוקה לחלוטין על ידי מים ומברשת. .1.1

 -להלן הדגשים   .1.2

חוטי פלדה נירוסטה  בקוטר  4כל אבן בציפוי על בטון קיים תיקשר ע"י  .1.2.1

 מ"מ.  4מינימלי של 

בפינות  2 -בסף העליון של האבן ו  2מ"מ,  4.5הקידוחים יבוצעו בקוטר  .1.2.2

 התחתונות הצדדיות.   

כל החוטים יעוגנו אל טיט עם תוספת צמנט ודבק אקרילי. הקדחים ימולאו  .1.2.3

בדייס צמנט לפני החדרת החוט. החוטים יוכנסו לחריץ שיבוצע באבן ולא 

 יבלטו ממישור האבן העליון.

. תערובת הבטון לא תכיל פוליה. היציקה B-30ל דרישות בטון גב הבטון יענה ע .1.2.4

תבוצע בעדינות כדי למנוע תזוזה של האבן אך חייבת להיות מלאה בגב האבן.  

 אין  לצקת יותר משורת אבן אחת לסירוגין.

 מחובר לפי  הנחיות התקן. 80/80/7שורת אבן ראשונה תונח על זויתן מגולוון  .1.2.5

ות התקן לגבי תמיכות חוזרות לגובה המבנה תוך יש להקפיד על מילוי הורא .1.2.6

 שימוש  בזויתני פלדה מגולוונת מתאימים.
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יש להקפיד על הנחת חוטי הקשירה במישור שימנע חיתוכם בעת ביצוע  .1.2.7

 הכיחול.

על הקבלן לקבל אישור הקונסטרוקטור לאלמנטי העיגון ואופן הביצוע, לפני  .1.2.8

 הביצוע.

 

 מערכת העיגון של קירות האבן  .2

 מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים : 

#  5@  10הזיזים יקבעו משתמשים ברשתות פלדה   -מ"מ  50/5זיזי פלדה מפח שטוח  .2.1

 50X50מגולוונת בחם. הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים מיוחדים במרחקים של  

י העוגנים לפי מ"מ מהקיר.  )פרט 10ס"מ בשני הכיוונים. הרשתות יקבעו במרחק של 

 ס"מ.  20 שבמפרט מכון התקנים( חפיות ברשת לפחות   201.7.1סעיף 

ס"מ מקסימום בשני  60הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים המרוחקים זה מזה  .2.2

 מ"מ מהקיר. 10 -מ"מ  5הכיוונים. עוגנים אלו יקבעו את הרשת במרחק של 

ביניהן של משבצת אחת כאשר בשטח הקיר קובעים מס' רשתות יש לדאוג לחפיה  .2.3

 לפחות.

 בקטעי קיר צרים כגון מזוזות )גליף( ומשקופים ניתן להשתמש בחלקי רשת כלהלן: .2.4

מ"מ או עפ"י הפרטים.  80/80/8זוויתנים מגולבנים לתושבת הציפוי ינתנו בכל קומה  .2.5

 ס"מ.  30ויעוגנו אל הקיר ע"י ברגי עיגון כל 

 

 עוגנים לאחיזת הרשת והזוויתנים 14.05.12

 על הקבלן לקבל אישור קונסטרוקטור לשיטת ביצוע העיגונים, טרם הביצוע. .1

 עוגנים לאחיזת הרשת .1.1

 -ק"ג לפחות )עומס שימושי מותר של כ 150העוגנים יעמדו בכוחות שליפה של  .1.1.1

 ק"ג(.  35

 סוג העוגן תלוי בסוג קיר הרקע. .1.1.2

 עוגנים לאחיזת הזוויתנים .1.2

מ"מ לפחות. ויהיו בעלי דיסקה  6בקוטר של העוגנים יהיו בעלי ברגים )או תבריגים(  

 מ"מ מינ'. 2מ"מ מינ' ועובייה  30שקוטרה 

 ווים לחיבור האבן לרשת .1.3

מ"מ. הווים יהיו מוכנים מראש עם כיפוף בזווית  4ווי החיבור יהיו מנירוסטה בקוטר  

 מעלות  )כיפוף חד ברדיוס מינימלי. 90של 

 

 קיר הבניה(  גב הבטון )בין האבן והבידוד על 14.05.13

ק"ג צמנט למ"ק בטון לפחות(. תערובת  330גב הבטון ייעשה מתערובת של בטון עשיר צמנט )  .1

הבטון תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג. בגודל שיאפשר חדירת התערובת לכל החללים 

 הנדרשים. 
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מילוי יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת לכל היותר, תוך הידוק ידני מירבי שיבטיח  .2

 החלל, הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת הזיון הנ"ל. 

 

 בנית האבן  14.05.14

 עבודות ההכנה  .1

ס"מ כולל הובלה, שמירה, פיזור, מיון, הגשה, פחת  5אספקת האבן בעובי מינימאלי   .1.1

 וכו'. 

 ניקוי האבן על ידי מים ומברשת.  .1.2

 הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן.  .1.3

 הקפדה על דיוק במידות של האבן.  .1.4

 

 כיחול  14.05.15

מתוך דוגמאות שיוכנו  האדריכלהכיחול ייעשה רק עפ"י דוגמא מאושרת ובגוון שייבחר ע"י  .1

 ע"י הקבלן. כיחול כרכובים וסיפים ייעשה במלטינה.

 

 תערובת  .2

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים. התערובת  .2.1

תוכן להלן: שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט לבן בתוספת נוזל 

 עד לסומך המתאים לכיחול.  1תמהיל מים/סיקה  

שפר כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב מ-כמו 1:1יהיה ביחס . 1תמהיל מים/סיקה   .2.2

הדבקה. לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן, או כל גוון אחר לפי הוראות 

 האדריכל. 

 עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב' להלן.  .2.3

 

 נוהל הביצוע  .3

סמוך למועד הבניה ולא יאוחר משבעה ימים מעת  -סנטימטרים 3ניקוי הטיט לעומק   .3.1

 הבניה. 

סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית  3ניקוי דפנות האבן לעומק  .3.2

 ובעבודת ידיים. 

גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של מישטח  .3.3

 ישר ולא בעיגול מצד שני. 

 2 -מ"מ פנימה.  פני האבן באותם ה 2 -הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ .3.4

 ילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק. מ

 ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת של מים על פניה.  5 –אשפרה  .3.5
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 תכולת העבודה  14.05.16

 תכולת העבודה כוללת בין השאר את המפורט להלן:

ל עבודות, חומרים ואביזרי עזר הדרושים להרכבה, כגון: רשתות פלדה, עוגנים, זוויתנים, ברז .1

 שטוח, מחברים ואביזרי נירוסטה, פרופילי נירוסטה, ריתוכים וכיו"ב.

 גילוון חלקי פלדה. .2

 הכנת חורים לעיגון האבן במפעל ולא בקידוח בשטח, ועיבוד חורים )פתחים( ןמעברי צנרת. .3

מילוי במלט בין קיר התשתית לבין לוחות האבן ללא הבדל במחיר בין שטחים מבטון ו/או  .4

 ההרכבה בעזרת טיט(.בנויים )בשיטת 

 כיחול. .5

 הכנת דוגמאות לריצוף וחיפוי לאישור המהנדס. .6

 .העבודה כוללת עיבוד חשפים בכל מידה, לרבות עיבוד אדנים ומשקופים .7

 

 ותכולת מחיר לעבודות אבן באלמנטים מבנייםאופני מדידה  14.05.17

פוי אבן של רכיבי מבנה ופיתוח יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר( של חזית הקיר ללא אבחנה יח .1

בין אלמנטים שונים וללא אבחנה בין חיפוי בקו אופקי ו/או משופע ו/או מדורג ו/או קשתי 

ו/או מעוגל. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים 

  לביצוע החיפוי כנדרש.

 קופינג יימדד לתשלום בנפרד לפי אורך )מ"א( תוך אבחנה בין קופינג ברוחב כלשהו. .2
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 בזק –תשתיות תקשורת  - 18פרק 

 

 בזק  - תקשורת עבודות  18.01

 

 חפירות 18.01.01

 הכנות בשטח לפני ובסמוך לעבודות החפירה: .1

 סימון של תוואי החפירות. .2

 קרקעיים )בעזרת מפות  של  התשתיות.-והתתאיתור כל המכשולים הנראים לעין  .3

 הקיימות, סריקה עם גלאים ע"י התחברות לכבלים, בירורים עם נציגי רשויות(  .4

 וסימון חציות או קירבה לתשתיות אחרות על התוואי. .5

לתשתיות  קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא להזיק  .6

 בתוואי החפירה או בסביבה. אחרות או רכוש הנמצא

סילוק  המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות, חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב את  .7

 ביצוע קטע התשתית בזמן המוקצב.

 הסרה בשלמות של כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודה. .8

ובלות ע"י העיריה ו/או הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המק .9

 המשטרה.

 עבודות החפירה יבוצעו בקטעים, ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח. .10

 לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה. כיסוי החפירה יבוצע רק לאחר אישור המפקח. .11

לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך, אין לפזרן  .12

 ום. כמו כן, יש לנקות את השטח.במק

 הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי  העיריה  והנחיות המשטרה. .13

תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים. שינויי התוואי לא יהיו  .14

החפירה  נרת.חדים, יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים על הצ

 תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.

 יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח. .15

באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי, לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות  .16

 הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.

 ן תוואי החפירה יתבצע ע"י המודד ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים.סימו .17

ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע, במידה והקבלן יצטרך סימון  .18

נוסף בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות, עלות הסימון הנוסף יהיה על 

 קבלן הביצוע.

הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים, כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה, מרצפות, באחריות  .19

 תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.

 



107 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות ובהפרעה  .20

אשר בגלל החפירה  מינימלית לסביבה ולעוברי אורח,}בהתאם להנחיות המפקח{ בכל מקום

 יש להחליפה באבן שפה זהה חדשה על חשבון הקבלן. -נפגעה אבן שפה כל שהיא 

כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות  .21

 מיוחדות מטעם רשויות שאושרו ע"י המפקח.

ן במשנה זהירות בטווח במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות/ תשתיות אחרות יחפור הקבל .22

המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכשול ויפעל לפי הפרטים שבמפרט בלבד. החזרת 

 ו/או פינוי החומר החפור)חפיר( לתעלה ו/או למקום פינוי אחר כלולים במחיר  החפירה.

 רוחב החפירה יקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה. .23

זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהתעלה נקייה הצינורות יונחו זה לצד  .24

 מעצמים שונים.

הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה  .25

 הקודמים בוצעו עפ"י המפרט.

שכבת חול  ס"מ לפחות , מעל הצינורות ימולא  10מתחת לצינורות תבוצע שכבת חול בגובה  .26

ס"מ לפחות, לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט סימון סגול באמצע התעלה  30בעובי של 

 לאורך כל החפירה.

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה, בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה  .27

ובין אם הוחזרה אדמה מקומית, תעשה בשלבים תוך כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, 

 ישות הרשויות השונות ו/או של המפקח.ובהתאם  לדר

 החפירה תבוצע ברוחב  הדרוש לפי כמות  הצינורות/כבילה. .28

 ס"מ. או לפי הנחיית המפקח. 100עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות   .29

 תשומת לב  הקבלן לדרישה שלהלן: .30

 הארכת צנרת קיימת והגנת בטון תבוצע בהתאם לפרט המצורף לתכנית. .30.1

 חת שרוולים בחציות כביש יבוצעו ממרכז מדרכה למרכז מדרכה , בהתאם  לתכניתהנ .30.2

ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת   10הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  .31

 צנרת.

ס"מ מעל קנה עליון מעל הצנרת  30לאחר הנחת הכבלים והצנרת, ימלא הקבלן חול בגובה  .32

 ס"מ ועליו להניח סרט סימון בגובה אחיד.                20לאחר מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של 

מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע. הקבלן יבצע הרטבה והידוק  .33

לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה. סרט  ויחזיר את השטח לקדמותו 98%פות של  עד לצפי

שפות "זהירות כבל  3 -ס"מ ועליו כתוב ב 16 -כ האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב

 . תקשורת", לפי דרישות התקן

רת בו מוזכ לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות  .34

חיתוך/פרוק אספלט ו/או  חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע כולל 

ריפוד חול, סרט סימון, מילוי מצע סוג  ריצוף ו/או אבני שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם 

 א' עד ראש התעלה והידוק.
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 צנרת 18.01.02

 הובלה .1

לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או מכות  יש לשמור בזמן העמסה, הובלה ופריקה שלא ייגרמו

 ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.

 

 בדיקות איכות .2

ובעלי היתר לסמן  ISO 9001:2000כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  .2.1

 בזק.  ומאושרים ע"י  1531תקן לפי ת"י 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  .2.2

 )עם תו תקן(. 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח  .2.3

 והמתכנן , לצנרת שתונח עבורם. 

 על כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן יוחלפו ע"י הקבלן מיד ו .2.4

 חשבונו.

 

 התקנת צינורות .3

 בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע, מעוך או חתוך בחלקו. .3.1

 יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים. .3.2

 אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח. .3.3

 החיבורים   יתבצעו ע"י מחברים תקינים. .3.4

שמחברים ובסיום הנחת הצינורות יש יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות  .3.5

 לבצע בדיקת צנרת כהכנה להשחלה.

מ"מ העשויים  8כל הצינורות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  .3.6

 מפוליפרופילן.

 מחיר צינורות ריקים כולל  את חוט  המשיכה. .3.7

 קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. .3.8

ס"מ מעל לפני  20 -הצינור ולסמן את הצינור. הסימון ימוקם כיש לאטום את קצה  .3.9

 הקרקע.

עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין מתוכננות,  .3.10

שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות בפרויקט( של הנחת הקנים 

 מ' ולפי התרשימים בתוכנית. 2 -ל 0.9הוא  בעומק 

הצנרת תונח לפי התווי המסומן בתוכניות ,סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית  .3.11

 ובכתב הכמויות.

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים  .3.12

 ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון עשוי חומר פי.וי.סי.
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, 1531, ותעמוד בת"י U.V( מוגן H.D.P.Eצנרת מפוליאתילן קשיח בעל צפיפות גבוהה ) .3.13

 .499ת"י 

 5.4 –)עובי דופן  532, ת"י 858ותעמוד בת"י  10קשיח דרג   P.V.C-צנרת הקשיחה מ .3.14

 מ"מ לפחות(.

 צנרת מריכף )צנרת גמישה( תהיה בת"י , ותותקן רק באישור הפיקוח. .3.15

ים בתוכה אטומה וחלקה בצידה הפנימי כך שתאפשר השחלת כבל הצנרת תהיה רציפה, .3.16

מבלי לגרום נזק לכבלים בעת ההשחלה. חיבור קטעי צינורות יבוצע באמצעות מחברים 

 תעשייתיים תיקנים. מחברים בצנרת פי.וי.סי יצוידו עם גומיות.

 התחברות בין צינור מריכף וצינור פי.וי.סי. קשיח יבוצע בהתאם לפרט בתכנית. .3.17

ממ"ר לפחות, חבל המשיכה יהיה  8בכל הצינורות יושחל חבל משיכה מניילון שזור  .3.18

 רציף ללא קשרים וחיבורים למיניהן , בקצוות החבל יהיו ידיות עץ עליהן ילופף החבל.

יש להגן על צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות, הפקקים יאטמו את הצנרת  .3.19

 וישמשו כנקודת קשירה לחוט המשיכה ,צנרת עם כבלים תיאטם ע"י קצף )פוליאוריטן(.

ס"מ,  10קרה של הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה, זה מעל זה, בהפרש גובה של במ .3.20

 המרווחים בין הצינורות ימולאו חול בהתאם לחוק החשמל.

בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכו', קוי החשמל יבוצעו מתחת  .3.21

 למערכת האחרת.

ת בקרקע שלא מסתיימות יש לסמן נקודות סיום של תשתיות חשמל ותקשורת הקבורו .3.22

 בתא מעבר. הביצוע של הסימון יהיה לפי הנחיות המפקח, לרבות סימונם ע"ג התכניות.

לאחר השלמת השחלת כבלי ההזנה יאטמו כל המובילים )צנרת( בשני קצותיהם בכניסה  .3.23

אש, בר פרוק ואיטום  –למבנים ,לוחות ,שוחות וכו' בחומר אפוקסי אוטם מים ומוגן 

 מחודש.

 

 הצטלבות בין מערכות .301.018

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים: .1

בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי חשמל במתח נמוך יותר ,הכבל בעל המתח הגבוה יותר  .1.1

 ס"מ מתחת לכבל חשמל במתח הנמוך יותר. 30 -יתקן 

 ס"מ. 50 -בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .1.2

 ס"מ. 50 -בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .1.3

לשמור על מרחק במידה ויידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( יש  .2

אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא יהווה עילה לתוספת 

 כספית.

, צנרת מקורות , צנרת נפט , כבלי בזק וכו', יש לבצע במעבר כבלים מעל מכשול ומעביר מים  .3

 שייכת התשתית. את המעבר לפי תוכניות פרטים ובהתאם להנחיות המפקח של הרשות לה 

ס"מ  מכל  90 -בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת לתשתית קיימת המחייב עומק קטן מ  .4

 סיבה שהיא חייב הקבלן לקבל אישור מהמפקח.
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 התאי בקר 418.01.0

יצויד התאים יסופקו מספקים מורשים ע"י חברות התשתית ובאישור המתכנן. כל תא  .1

בזק" על פי העניין עם מספור התא, " חברת במסגרת ומכסה יצוקים מפלדה ועליהם טבועים  

 מספור התא יבוצע בתוך התא על הדופן ועל   המכסה, המספור יעדכן בתכניות שלאחר הביצוע.

משמש לתנועת כלי רכב, על תא יונח מכסה פלדה מותאם לקבוצה בשטח הכביש או אזור ה .2

400 D  25ובאזור שאינו מיועד לכלי רכב B1 489לפי תקן ישראלי. 

ופתיחת אספלט הקבלן יחפור בור לשוחה בעומק הנדרש מפני הקרקע הסופיים. כולל חציבה  .3

 במידת הצורך.

הקבלן לתאם מטר או לפי דרישה יצויד בסולם או שלבי טיפוס, באחריות  1.5תא בעומק מעל  .4

 בין מיקום הצנרת למיקום הסולם והפתח.

 בתחתית התא תונח שכבת מצע מהודק. .5

חדירת הצינור לפני הנחת התא יקדח הקבלן חורים בקוטר מתאים להשחלת הצינורות. מיקום  .6

ס"מ מתחתית התא, לכן  יש להתאים את עומק  30מינימלי של דרך דופן התא יהיה בגובה 

 התא לעומק הצנרת ובשום אופן אין להניח את מבנה  התא על  הצנרת.

 גובה המכסה יותאם לגובה המתוכנן והמבוצע במיקום התא. .7

אזור חדירת הצנרת לדופן התאים מצידו החיצוני של התא יעטף בבטון .הרווחים שיווצרו בעת  .8

 רת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט.חיבור הצנ

לתא, ופינוי מילוי בחול ים מהודק ברוויה או בשכבות מצע בהתאמה למבנה הכביש מסביב  .9

  עודפי עפר.

וסחף, באמצעות  קצוות הצנרת בתוך התאים ובצידם החיצוני יאטמו נגד כניסת מים .10

 פוליאוריטן מוקצף, לאחר השחלת הכבלים.

 

 מעבר קיימים התחברות לתאי 518.01.0

חיבור לתא הקיים עבור התחברות קבוצה של צינורות בכמות הנדרשת לפי   תכנית לתא מעבר  .1

  אחד.

 העבודה כוללת: .2

 ביצוע חפירות סביב התא. .2.1

 פריצת דופן של תא מעבר קיים. .2.2

 הכנסת צינורות ואיטום כניסות. .2.3

 החזרת מצב שטח סביב התא לקדמותו. .2.4

 העזר הנדרשים.אספקה והתקנה כל החומרים וציוד   .2.5

 

 עטיפת בטון להגנת צנרת 618.01.0

 .20-מסוג ב בטון .1

 ביצוע תבניות ליציקת העטיפה. .2

 ברזלי זיון  במידת הצורך. .3
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 אספקה  והתקנה כל חומרים וציוד העזר הנדרשים. .4

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 718.01.0

 כללי .1

  ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידה לפי        .1.1

מכלולים: כל העבודה בסעיף מסוים נמדדת ביחידה אחת מושלמת  ועובדת, כולל כל 

העבודות, החומרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט  

 הכללי בסעיף המתאים.

כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפי מדידה לפי מרכיבים.  .1.2

 ההגדרות מטה(.עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה.

המלאים אור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים  ית .1.3

סעיף וסעיף  בתוכניות. בכל מקרה כל  םוהתיאוריבמפרט הכללי, המפרט המיוחד, 

 במפורש.חרת אצוין בכתב הכמויות כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם  

הכמויות  בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות  בכתב .1.4

המבוססת על הסעיף   בסעיף חריגים בפרק זה  המצויןשל הקבלן, יעשה החשוב עפ"י 

 הרלוונטי הנ"ל.

 

 םתכולת המחירי .2

 :תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן

 את המפורט בתנאים כללים, דרישות מיוחדות. .2.1

 את המפורט בסעיף במפרט הכללי ובנוסף לאמור בסעיפים: .2.2

 סימון התוואי לפני הביצוע. .2.2.1

 חידוש הסימון תוך כדי ביצוע. .2.2.2

 התקני בטיחות. .2.2.3

 דיפון ותימוך. .2.2.4

 עבודה בסמוך למתקנים. .2.2.5

 הכשרת תוואי. .2.2.6

 כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(. .2.2.7

 כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה,  במכשירים, .2.2.8

 ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע

 עבודות הקבלן.

 י עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.הובלת כל החומרים והציוד, כל .2.2.9

 תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים .2.2.10

 מתואמים עם העבודות האחרות.

 אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו .2.2.11

 והגנה עליהם עד למסירתם.
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 שים וציוד.המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנ .2.2.12

הוצאות כלליות של הקבלן: )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  .2.2.13

 המוקדמות והמקריות.

  ההיטלים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס  .2.2.14

 רווחי הקבלן. .2.2.15

 

 צינורות .3

 בנוסף לאמור במפרט הכללי הצינורות ימדדו נטו לפי מטר אורך.

 

 שוחות .4

 נמדדות כשהן מותקנות, כולל מכסה )לעמידה בעומס לפי הגדרה(, כולל הטפסנות, הזיון.   

 

 אלקטרודות הארקה .5

 נמדדות כולל האלקטרודה, שוחה כבדה עם מכסה, חיבורים ואביזרי חיבור תקניים  

 לאלקטרודה.

 

 הארקת כל מערכות המתכתיות במתקן .6

החשמל ותקנותיו, הן מדרישות בודקי )חברת( הכוונה לכל ההארקות הנדרשות הן מכח חוק 

 חשמל בכל חלקי האתר ובמיוחד התקני עמודי הרמזור.

 

 שלוטים .7

  השילוט יהיה  /על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים צינורות ואביזרים  .7.1

סנדוויץ' למתקנים, ושלט נירוסטה עם חבקים על הכבלים הן במוצא, הן ביעד  שלט

                                                                 השילוט ייכתב מספר המעגל.על בשוחות, 

 פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר. .7.2

 מחיר השילוט כלול במחיר היחידות בכתב הכמויות. .7.3

 

 עטיפת בטון להגנת צנרת .8

 צנרת תהיה לפי מ"א.מדידה של עטיפת בטון להגנת  
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 תשתיות תקשורת עירונית  18.02

 

 כמות קנים 18.02.01

 קנים.  2קנים ובהתאם לצרכי לאותו מקטע, לא פחות מ  50 X 6( Back Bondשדרה מרכזית ) .1

קנים ייעודיים לטובת מצלמות אבטחה, ומרכזיות תאורה במקטעים   X 2 50כיום נדרשים עוד  .2

 נבחרים. 

 

 קניםסוג  18.02.02

 מ"מ   דגם עירית ירושלים )סימון צהוב(. 63ל ו  מ"מ,  50ל  13.5( SDRיק"ע )יחס קוטר עובי  .1

 עיריית ירושלים תקשורת,  צבע צהוב.  -סרט סימון  .2

 

 מיקום קנים / תאים 18.02.03

 ס"מ בהתאם לתוכניות .  30קנים יונחו במדרכה )במנח אופקי(,  .1

ה( פריסת תאים במקביל לכביש / מדרכה ולא לרוחב תאים במדרכה )נגישות לפתיחה / עבוד .2

 המדרכה. 

 מיקום התאים בהתאם לתוכניות. .3

 

 גודל תאים 18.02.04

1. A2  בחציות כביש עמוקות )רק"ל(, חיבור לארונות תקשורת )מולטי טבולר( בהתאם לנדרש

 )בצומת מרכזית(.

ב, מדרכה צרה, קצה )כאשר אין מרח 80תא מעבר  -תא ביקורת / התחברות,  - 100תא עגול  .2

 גבול עבודה(.

 

 מכסים 18.02.05

 ם. -יצקת ברזל עם סימון תקשורת עיריית י .1

 ט'B-125 (12.5    )ט'(, במדרכה  25) C-250מ   1.5ט'(,  במדרכה / כביש  40) D-400בכביש  .2

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 18.02.06

 . 18.01.07ראה סעיף 
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 מבני פלדה – 19פרק 

 

 מסגרות חרש 19.01

 אור כלליית 19.01.01

 – 19פרק  – לעבודות בניהכל עבודות מסגרות חרש יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי  .1

)קונסטרוקציות פלדה(" ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט   "מסגרות חרש

 מיוחד זה שלהלן.

 תבתוכניוו' יהיו כמפורט , אומים, רשתות וכדסקיותפרופילי הפלדה מכל הסוגים, ברגים,  .2

 ובהתאם לתקנים ישראליים.

ועובי הגלוון יהיה  918כל אלמנטי הפלדה יהיו מפלדה מגולוונת באבץ חם בכפוף לדרישות ת"י  .3

 .תבתוכניוכמפורט 

 .תבתוכניוכל הריתוכים יהיו כמפורט  .4

 כלהלן:, תהיה מסגרות חרש שונותלמערכת צביעה  .5

 לצביעה:הכנת שטחי פלדה מגולוונת  .5.1

מיקרון לתוך הגלוון ועד  15חספוס פני השטח באמצעות התזת חול בזלתי לעומר 

 עמימות מוחלטת של ברק הגלוון.

 הסרה קפדנית של אבק באמצעות שטיפה במי ברז והמתנה לייבוש מלא.

 שכבה ראשונה:  .5.2

בעובי צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי, כדוגמת "אפוגל" של חברת טמבור או שווה ערך מאושר  

 מיקרון. 40יבש של 

 שכבה שנייה:  .5.3

של חברת טמבור או  RALצבע עליון פוליאורתן אליפטי כדוגמת "טמגלס" ברק משי בגווני  

 מקרון יבש עד לכיסוי מלא. 40שווה ערך מאושר, בעובי של 

 שכבה שלישית: .5.4

 כשכבה שנייה. 

 מיקרון. 120עובי מינימלי של כלל מערכת צבע הינו  .5.5

פגמים בצבע, כגון חריצים, בועות, או קרטרים, יש להסירם בשיוף קל, במידה ויתגלו  .5.6

 לנקות ולצבוע בצבע עליון באותן שטחים שטופלו.

 גוון צבע עליון יקבע ע"י מנהל פרויקט. .5.7

 יישום הצבע יבוצע לפי מפרטי הביצוע של היצרן ובאישור מנהל הפרויקט. .5.8

 

 כולת מחירמדידה ותאופני  19.01.02

"מסגרות חרש" בהתאם  – 19מסגרות חרש ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי פרק כל עבודות 

 :לתכולת המחירים של עבודות שונות ובהתאם לתוספת הדרישות המשלימות כלהלן

יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות בהתאם  מסגרות חרשמחירי עבודות  .1

חות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע להסדרי תנועה זמניים, בהתאם לדרישות הבטי



115 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם חלקי 

 העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

מעקות ו/או  יוצביעתן )צביעה תשולם בנפרד( ימדדו לתשלום לכל סוגעבודות מסגרות חרש  .2

, תוכניות ייצור מפורטות בין היתר ,ומחיר היחיה יכלול ,לפי משקל )טון( ,בנפרד מסגרות חרש

וכל המלאכות הנדרשים לקבלת  ,כניותואת כל החומרים והאביזרים המסומנים בת ובדיקתן,

קפיציות, אומים, זוויתנים  דסקיות, דסקיותמוצר מוגמר לרבות בורגי העיגון, ברגים, 

 ורשתות.
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 אלמנטים מתועשים בבניה - 22פרק 

 

 כללי 22.01

"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  22פרק כל העבודות תבוצענה לפי  .1

 .צוין אחרת במפורשאם  במהדורתו האחרונה, אלא הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב .2

 .הקובע

 

  תקרות צמנטבורד 222.0

 שו"ע מאושר.לוחות פיירבורד או  באמצעות שניתבוצע הנמכת התקרה  .1

 .ובאישור האדריכל עמידת אש  ע"פ הנחיית יועץ בטיחותצריכה להיות התקרה  .2

מפלסית מפח פלדה מכופף מגולוון -מקונסטרוקציה נושאת שתי וערב דו התקרה תבןצע .3

 .צמנטבורדומלוחות 

, לפחות מ"מ 0.8, עובי F-47השלד הנושא יבוצע מפרופילי פח פלדה מכופף מגולוון מסוג  .4

 הכוללת אביזרי תליה מפלדה מגולוונת.

עם ראש ם מתאימים הברגים יהיו ברגי מ"מ. 12.7הלוחות יהיו לוחות מחוזקים לתקרה בעובי  .5

ובאמצעות מסטיק שטוח.  רווחים בינם לבין הקירות יאטמו היטב ע"י פס איטום גמיש, 

 איטום אלסטי על בסיס סיליקון.

 .בהתאם להוראות הספקאיחוי מישקים, וחיזוק פינות בסרט הדבקה משוריין  .6

התקרות יבוצעו לפי פרטי האדריכל ובהתאם לדרישות בטיחות אש במקומות בהם נדרש  .7

 יבוצעו מספר לוחות זה על גבי זה.

 

 בדיקת תקינות 22.03

באחריות הקבלן הראשי ומהנדס האתר. על הקבלן להמציא אישור בדיקת קשירת מערכת התקרות 

 תקינות ממכון התקנים הישראלי.

 

 עבודההתכולת  22.04

 העבודה תכלול בין השאר את התכולות הבאות:

 התאמות וסיוע התקנות למרכיבים, אשר יסופקו ע"י אחרים וישולבו בתקרות התותבות. .1

 ביצוע בשטחים קטנים. .2

להגיש לאישור תכנית קונסטרוקציה לתליית התקרה. הקונסטרוקציה, אספקתה, על הקבלן  .3

 כלול בתכולת העבודה. –התקנתה, הכנת תכניות לאישור וכל הקשור בכך 
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 אופני מדידה ותכולת מחיר 22.05

. המדידה היא לפי שטח, במטרים רבועים של תקרה מושלמת וקבועה במקומהלתקרות תותב  .1

הפסים  , הקונסטרוקציה, המרישים וכל אבזרי התליה והחיזוק כולל תקרותהשל המחיר 

פתיחה ועיבוד פתחים סביב  ת, לאורך מישקים והשפות של התקרה במגעה עם קירות ומחיצו

 .המחיר כולל גם את הגימור כנדרש במסמכי החוזה. ;גופי תאורה, ופתחים לכל מטרה שהיא

 .או בעלי זוויות בלתי ישרותלא תשולם תוספת בעד שטחים קטנים, משופעים  .2
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 עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר – 23פרק 

 

 אור כלליית 23.01

הכללי לעבודות  המפרט עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר יבוצע בהתאם לדרישות .1

 ביסוס - וקירות קדוחים כלונסאות – עמוק ביסוס" – 23פרק  - סלילה וגישור של נתיבי ישראל

 " ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן. באתר יצוקים חפורים

 .תבתוכניוסוגי בטון של כלונסאות יהיו כמפורט  .2

המרחק בין הכלונסאות, קוטר ועומק קידוח הכלונסאות לרכיבי בטון שונים יהיה כמפורט  .3

 ובהתאם לדרישות דו"ח קרקע. תבתוכניו

 .תבתוכניוצינורות בדיקה מפלדה יהיו כמפורט  .4

. עובי שכבת הכיסוי מבטון תבתוכניופלדת הזיון תהיה פלדה מצולעת רתיכה בהתאם למפורט  .5

 .תבתוכניויהיה כמפורט 

 בהתאם לדרישות דו"ח הקרקע ,Micro - Pileת הקשה שיטת ביצוע כלונסאות תהיה שיט .6

 .תבתוכניווכמפורט 

  מסוגים שונים. / סלע יתכן והקידוח יעבור בשכבות קרקע הקבלן ייקח בחשבון כי

 לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת

 כל שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי. / סלע קרקע

טרם ביצוע העבודה, יאשר הקבלן אצל מנה"פ את תוכנית עבודתו ואת הציוד המיועד לצורך 

 ביצוע העבודה. הקבלן יביא בחשבון בבחירת הציוד ובאופן הביצוע.

 :שלבי ביצוע .7

על הקבלן להביא בחשבון כי ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם לשלבים הרשומים  .7.1

 בתכניות ובכל מקרה בכפוף להסדרי התנועה הזמניים הנגזרים מהפרויקט.

 העליון החלק של מחדש וגילוי חפירה וכן לקדמותו מצב והחזרת כיסוי ,בשלבים ביצוע .7.2

 תשומת הכלונסאות. של היחידה במחירי כלולים והם ישולמו בנפרד לא הכלונס של

 .הכלונס ביצוע גמר לאחר הזיון מוטות על הגנה לנושא מפרט נת"י לדרישות הקבלן לב

 הסופיים הכלונס מפני הבולט הנדרש הזיון אורך כי לעובדה מופנית הקבלן לב שימת .7.3

 שימוש ידי על להשלימו יידרש הנדרש לאורך יגיע לא במידה והקבלן .בתוכניות מצוין

 ולא הקבלן חשבון על יהיה כל הנדרש ,זה במקרה .הזיון להארכת מכאניים במחברים

 .ל"הנ בגין תביעות כל יוכרו

 :תנאים כלליים לביצוע .8

 הפרויקט.קידוח הכלונסאות יבוצע ע"י קבלן בעל סיווג מתאים המאושר ע"י מנהל  .8.1

 סימון כלונסאות יבוצע על ידי מודד הקבלן. הסימון יבוצע בהתאם לנתונים הרשומים .8.2

 .תבתוכניו

 הכלונס יציקת לרבות ,אחד רציפה וביום בצורה הסופי אורכו לכל יעשה הכלונס קידוח .8.3

 זה, עליו בביצוע מתקשה והקבלן פתוחים. במידה בורות להשאיר היום. אין באותו

אם יחולו מפולות אם בקדיחה במילוי ואם  .כנדרש מתאים ציוד עם מחדש להיערך
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בסלע סדוק מאוד או מכל סיבה שהיא, על הקבלן יהיה לעצור את הקידוח ולמלא את 

, ורק לאחר שהבטון התקשה לחזור ולקדוח. יש לחזור על תהליך 20-הקדח בבטון רזה ב

 ה זו.זה בכל עת שנתקלים במפולת. לא תשולם כל תוספת בגין עבוד

 המחמיר מביניהם.  – 23ופרק   02פרק מפרט מיוחד הבטון יעמוד בדרישות  .8.4

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

לצורך כך נדרש הקבלן לתכנן תערובת מתאימה הכוללת ערבים כגון  ועבידות גבוהה.

 לצורך. בהתאם כולאי אויר ומעכבים

 28-ו ימים  7בגיל  חוזק בצירוף בדיקות פ"מנה לאישור תועבר המתוכננת ובתהתער

 של הכלונס הראשון. היציקה ביצוע טרם יום 30תבוצע  התערובת תכנון ימים. הגשת

 :סיתות הכלונסאות .8.5

לאחר התקשות הבטון, נדרשת פעולת סיתות של ראש הכלונס, באופן שלא תיגרם 

 50-יחשוף בטון תקין ועומקו של הסיתות לא יפחת מ פגיעה בזיון בכלונס.  הסיתות

 ס"מ.

אם הסיתות לא הגיע למפלס ראש הכלונס, יבצע הקבלן את הנדרש לפי הנחיות מנהל 

 הפרויקט: סיתות נוסף עד למפלס המתוכנן.

 צפוף בטון הכלונס של העליון יהיה בקצהו הסיתות לאחר כי הקבלן יבטיח מקרה בכל

 .קרקע או פסולת סימני וללא נקי

 ידי מנה"פ, תוך-הסיתות ייעשה באמצעות פטיש אוויר ידני או ציוד אחר, מאושר על

 הקבלן על יהיה ,הסיתות עקב ייפגע בכלונס והזיון היה בכלונס. הזיון על שמירה

לתקן/להחליף את הזיון בכל דרך בה יבחר המתכנן. התיקון יהיה על חשבון הקבלן ללא 

 .אפשרות קבלה תמורה נוספת

 בדיקת כלונסאות: .8.6

ו/או סוניות, לפי דרישות דוח  כל הכלונסאות יעברו בדיקות אולטראסוניות .8.6.1

 .מפרט נת"י . הבדיקה תהיה ע"פ דרישות הקרקע

עבור ביצוע הבדיקות בשיטה האולטרסונית יבוטנו צינורות בדיקה מפלדה  .8.6.2

בכלונסאות. הצינורות יחוברו על ידי ריתוכים אל כלוב הזיון ואנכיותם 

באמצעות מופות  רציפותם תשמר בקפדנות. כל חיבורי הצינורות לאורכם יהיוו

 נור תחסם על ידי פקק מוברג.ימוברגות, וללא בליטות ושבבים. תחתית הצ

בורים יהיו אטומים וימנעו כניסת מים ו/או בנטוניט לתוך הצינורות. יכל הח .8.6.3

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

 לאחר הבדיקה תבוצע סתימת צינורות הבדיקה ע"י דייס צמנטי.

אם ממצאי הבדיקה מצביעים על חשש של פגם רציני ברציפות הכלונס או  .8.6.4

באיכות הבטון. מנה"פ רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות 

שמתאים  3היציקה ו/או החוזק. במקרה כזה יהיו הקידוחים בקוטר "

לבדיקות חוזק בטון תקינות. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין 

 ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע.
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עפ"י תוצאות קידוח הגלעין, יחליט מנה"פ אם לפסול את הכלונס או לאשר את  .8.6.5

תיקונו וכל מה שייעשה לצורך התיקון או החלפתו של הכלונס הפסול ע"י 

 ים, או שיטה אחרת, יהיה על חשבון הקבלן.הוספת כלונסים אחר

 

 כולת מחירמדידה ותאופני  – .0223

עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה 

כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס חפורים יצוקים  –"ביסוס עמוק   – 23פרק  – וגישור של נתיבי ישראל

 בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות ובתוספת הדרישות המשלימות כלהלן:באתר" 

מחירי  היחידה של עבודות כלונסאות יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות  .1

בהתאם להסדרי תנועה זמניים, בהתאם לדרישות בטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש 

ם וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטני

 חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

עבודות קידוח ויציקת כלונסאות באתר ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( של הכלונסאות לכל  .2

 סוג הבטון, קוטר הכלונס ושיטת הביצוע בנפרד.

 מחיר היחידה יהיה זהה לעומק כלשהו. 

מפלס עליון מתוכנן של כלונס כמצוין ועד  -היה ממפלס הסיתותהאורך הנמדד לתשלום, י .3

 למפלס תחתית הכלונס, שביצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות, ולפי הנחיות מנה"פ.

לא תשולם כל תוספת תמורה בגין קדיחה בסוגי סלע/קרקע שונים )רכים וקשים כאחד( מעבר  .4

ובדומה לא יינתן תשלום כפול למ"א קידוח למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. כך, 

 או מכונות קידוח בזמן הביצוע.\במקרה של החלפת שיטות ו

לא תשולם כל תוספת תמורה בגין ביצוע כלונסאות באזורים צרים, צפופים, נמוכים, קשים  .5

 לגישה בעזרת מכונות קידוח מתאימות ו/או בעזרת קידוח ידני.

 שיטת עקב בתכניות, מאשר יותר גבוה למפלס מגיע םשראש כלונסאות יבצע והקבלן במידה

בראש  עודף בטון לסלק עליו יהיה מכך כלשהי, וכתוצאה אחרת או מסיבה שלו הביצוע

קשוי, לרבות  במצב או לח במצב יסולק הבטון אם בין לתכניות, וזאת להתאימו כדי הכלונס

 היחידה. במחירי כלול ויהיה לתשלום יימדד לא חציבה וסילוק בקטע העודף הזה של הכלונס

 מחיר היחידה, יכלול בין היתר, את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות: .6

 רמפות זמניות לביצוע הכלונסאות וסילוקן בגמר העבודה. .6.1

 סילוק קידוח כלונסאות, לרבות הקידוח דרך כל שכבות הקרקע והסלע הקיימים, כולל .6.2

 כלשהו במרחק פסולת, ונמצא לשפיכת המאושר אתראל  מהקידוח המוצא החומר

 .מהאתר

 בנפרד(. יימדד עצמו הזיון(כשלם  או בחלקים אם התקנת כלוב הזיון בין .6.3

 שרוולי מגן בעת ביצוע הקידוחים. .6.4

מ"מ לפחות המשמשים  16מוטות זיון ספירליים אלכסוניים כולל חישוקים בקוטר  .6.5

ון. הכל כנדרש לחיזוק כלוב הזיון לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם לזי

 המתוכנן.

 .זה לשימוש בטון וגלגלות ,הזיון לכלובי מרחק שומרי צינורות,  .6.6



121 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 הבטון והיציקה לרבות השימוש בצינור טרמי. .6.7

סיתות הכלונס עד לקבלת בטון נקי והכנת ראש הכלונס לפמלס המתוכנן להתחברות  .6.8

גיעה בו וכולל הרחקת הקרקע אל אלמנטי המבנה מעליו, כולל ניקוי הזיון ללא פ

 50הנחפרת ושיירי  הבטון המסותת אל אזור מאושר ע"י מנה"פ, לרבות סיתות לפחות 

 ס"מ מהכלונס מעל מפלס מתוכנן.

בדיקת הכלונסאות בבדיקות אולטרסוניות וסוניות, ובדיקות גלעין בהתאם להחלטת  .6.9

 מנהל הפרויקט.

הים יותר  ויציקת הכלונס במפלס לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבו .6.10

 נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר הכלונס.

במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן להעמיק את הכלונסים מעבר למסומן בתכניות;  .6.11

ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה הנקובים בהצעתו שבכתב הכמויות 

 ללא כל תוספת עבור הגדלת העומק.

 שולם כל תוספת עבור קידוח הכלונסאות בשלבים ועבור חפירות גישוש.לא ת .6.12

 פלדת הזיון תימדד לתשלום לפי משקל )טון(. .7

לא ישולם בנפרד על חלוקת כלובי הזיון לחלקים באורך הכלוב )לרבות בתנאי ביצוע כלונסאות  

 הביצוע.מתחת או בקרבה לקווי מתח גבוה( ועל חיבורם חלקי הכלוב בהתאם להתקדמות 

 צינורות בדיקה ימדדו לתשלום לפי אורכם )מ"א(. .8

 נכללת במחיר הצינורות. לאחר הבדיקהבדייס צמנטי ת הצינורות עלות סתימ .9
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 עוגני קרקע – 26פרק 

 

 ברגי סלע 26.01

 

 כללי 26.01.01

"עוגני קרקע  – 26עבודות ביצוע ברגי סלע יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט כללי של "רכבת ישראל" פרק 

 מדוייסים" )מלבד חלקים על הדריכה(

קירות תמך מכלונסאות החל מגובה מסוים יחוזקו אל קרקע  / סלע ע"י מערכת ברגי סלע  .1

 במספר שורות בהתאם לפרטים בתוכניות.

ן בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות מסוג זה, המאושר ע"י מנהל הברגים יבוצעו ע"י קבל .2

 הפרויקט ומהנדס הביסוס )יועץ קרקע(.

 מודגש במפורש שהקבלן הינו האחראי הבלעדי לבטיחות העבודות הקשורות לביצוע הברגים. .3

 

 דרישות ביצוע ומבנה הברגים 26.01.02

 מפורט של הברגים ושיטת הביצוע.הקבלן יגיש לאישור מהנדס ביסוס )יועץ קרקע( תכנון  .1

בידי מהנדס הרשות לשנות פרטים מהתכנון או כל תכנון לפני התחלת העבודה או במהלך  .2

 הביצוע. לא תאושר הגדלת מחירי היחידה בגין השינויים הנ"ל.

מאושרות. הברגים יתאימו לעומסי שרות הרשומים  תביצוע ברגים יהיה בהתאם לתוכניו .3

 .תבתוכניו

. כל חלקי תיהיו עשויים מפלדה מצולעת מגולוונת ובאורך מינימלי כמפורט בתוכניוהברגים  .4

ובעובי הגלוון יהיה כמפורט  918הפלדה יהיו מגולוונים באבץ חם בכפוף לדרישות ת"י 

 מיקרון(. 80)לפחות  תבתוכניו

ההברגה לאחר ביצוע הגילוון תתאים להתקנת האומים הדרושים. האורך הסופי של הברגים  .5

 יקבע באתר ע"י מהנדס ביסוס בהתאם לתנאי הקרקע / סלע בפועל ותוצאות ניסוי השליפה.

. המוט יורכב בתוך הקדח ע"י תהמוט יוחדר לקדח. קוטר וזווית הקדח יהיו כמפורט בתוכניו .6

 שומרי מרחק.

מהמתוכנן. סטיית מפלס הקידוח לא  2%סטיית זווית הקידוח וסטיית ציר הבורג לא יעלה על  .7

 ס"מ מהמתוכנן. 30על  תעלה

 

 קדיחת ברגי סלע 26.01.03

ציוד הקדיחה יהיה מתאים לקדיחה עפ"י תנאי הקרקע / סלע הקיימים באתר. ציוד הקדיחה  .1

יענה לדרישות המצב בשטח ולא תהיה שום דרישה מהקבלן לגבי תשלום נוסף עבור ציוד 

 מיוחד ועבודה מורכבת.

 הקדיחה תוך שימוש בצינורות מגן או ספירלה חלולה.ייתכן ובשל תנאי הקרקע / סלע תבוצע  .2

 קדיחת הבורג ויציקתו תבוצע באותו יום. .3

שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן והוא יקדח באופן שימנע סחף או הדרדרות  .4

של החומר לתוך הקדח. שיטת הקדיחה תאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט ומהנדס הביסוס. 
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חה תגרום נזקים יהיה המזמין רשאי להפסיק את הקדיחה, להורות על אך באם שיטת הקדי

 שינויים ואף להחליף את הקבלן במידת הצורך.

 

 תערובת הדייס והזרקתה .0401.26

 אל הקדחים תוזרק תערובת דייס צמנטי בלתי מתכווץ. .1

ציוד הדייס, חומרי הדייס, ערבולם, הזרקתם ובדיקות מוקדמות ושוטפות יהיו בכפוף  .2

לביצוע הדייס. הקבלן יגיש את פרטי התערובת המוצעת  54לדרישות המפרט הכללי פרק 

בלחיצה  30-ב-לאישור מנהל הפרויקט ומהנדס הביסוס. חוזק תערובת הדייס יהיה לא פחות מ

 צירית.

של הברגים שיבחרו בצורה אקראית. הבדיקות יבוצעו על ידי  25%-בדיקות שוטפות יבוצעו ב .3

 על חשבון הקבלן. כל הבדיקות יעשו על פי דרישות התקנים הרלוונטיים.מעבדה מוסמכת, 

אטמוספרות, כשפיית ההזרקה נמצאת בקצה  10 -הזרקת הדייס תבוצע בלחץ שלא יפחת מ .4

העמוק של הקידוח וצינור ההזרקה נשלף תוך כדי ההזרקה או בסיומה תוך הקפדה שלא 

שהדייס משמש כחלק ממערכת העגון  יישאר חלל כלשהו אשר לא מולא בדייס. יש להדגיש

 וגם כחלק מההגנה האנטי קורוזיבית של הבורג.

 

 (ASTM D-4435ברגי ניסוי )לפי  .0501.26

 אין להתחיל בביצוע ברגי סלע לפני אישור תהליך ותכנון העבודה ע"י בדיקת ברגי ניסוי. .1

 אך באורכים שוניםברגי הניסוי יהיו זהים לברגים שבכוונת הקבלן להשתמש בהמשך העבודה  .2

לפי הנחיית יועץ הקרקע והמתכנן. מטרת הניסוי הינה בדיקת תסבולת הקרקע / סלע ועמידות 

 הבורג תחת עומסי התכנון לפי פרטי התוכניות.

פעמים מעומס  1.5בדיקת הברגים תעשה ע"י ניסוי שליפה שיבוצעו בשלבים עד עומס של  .3

 השרות ו/או עד עומס המסומן בתוכניות. 

 י הפעלת העומס יהיו כדלקמן )אחוז מעומס שרות מקסימלי(:שלב .4

25% ,50% ,75% ,100% ,125% ,150%. 

 דקות לפחות. 5בכל שלב יוחזק העומס במשך 

 פעמים מעומס השרות יוחזק העומס לפחות חצי שעה. 1.5בעומס 

 הניסוי.ביצוע ברגים בכל הפרויקט יתחיל אך ורק לאחר אישור, בהמשך לתהליך בדיקת ברגי  .5

 מספר ברגי הניסוי יהיה לפי הנחיית יועץ הקרקע והמתכנן. .6

 מכלל הברגים לבדיקת התאמה לדרישות התכנון. 10%במהלך העבודה ייבדקו  .7

 על הקבלן להציג בפני מהנדס הביסוס תעודות בדיקות ניסוי שליפה.  .8

 

 אחריות הקבלן 26.01.06

ומהנדס הביסוס את פרטי הברגים שהוא הקבלן יעביר לאישור מוקדם של מנהל הפרויקט  .1

 מציע, שיטת הקדיחה וההתקנה.

 הקבלן יעביר למהנדס הביסוס תעודות בדיקת ניסוי השליפה וכן כל חומר טכני הנחוץ. .2
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כל דרישות המפרט לעיל הם דרישות מינימום. הקבלן רשאי להוסיף על אורך הבורג, קוטרו,  .3

העונה לכל הדרישות המפורטות לעיל כולל העומס לחץ הזרקה וכמות הזיון ובלבד שיקבל בורג 

 הנדרש בבורג.

הקבלן יבצע את כל העבודות השונות באתר בנוכחות מלאה של מנהל הפרויקט באתר. כמו כן,  .4

יאפשר הקבלן ביצוע פקוח על מרכיבי הברגים המיוצרים בבית המלאכה, הכל תוך התראה 

 מראש למנהל הפרויקט על העבודות המתוכננות.

עמידה באחד, או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילה או תיקון הבורג. הכל על אי  .5

 פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט ומהנדס הביסוס.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 26.01.07

 מדידה לתשלום תהיה על פי אורך )מ"א(. .1

ים ובמשמרות בהתאם להסדרי מחירי יחידה של ברגי סלע יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלב .2

תנועה זמניים, בהתאם לדרישות הבטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות 

לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם חלקי העבודות 

 שבוצעו בשלבים קודמים.

שות לביצוע ברגים לקבלת מחירי היחידה יכללו בין היתר את כל החומרים והמלאכות הנדר .3

מוצר מוגמר, לרבות תכנון מפורט, ביצוע ברגי הניסוי, פעולתו של הציוד הנדרש לקידוח, ציוד 

מיוחד למקומות צרים, הזרקת דייס, לרבות מילוי חללים, ניסוי שליפת הברגים, בדיקות 

ת  בורג מוקדמות ושוטפות, תעודות ניסוי שליפה וכל העבודות האחרות הנדרשות עד לקבל

 שלם מעוגן תחת עומסי התכנון הנדרשים.

ובמפרט זה,  תלא תשולם כל תוספת בגין ביצוע ברגים מעבר לדרישות המינימום בתוכניו .4

 לדוגמא עבור הגדלת אורך הבורג, הגדלת כמות הדייס לרבות למילוי חללים. 
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 פיתוח נופי - 40פרק 

 

 הנחיות כלליות 40.00

 

 כללי 40.00.01

במפרט הכללי )מהדורה חמישית  40מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק מפרט  .1

 נטיים אחרים שלו ,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.וו(, או פרקים רל2009דצמבר  –

ם ינטיוהעבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלו .2

 של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע  .3

 העבודה בהתאם למסמכי החוזה, וביצוע העבודה.

 יש -בכל מקום בתכניות בפרטים ובמפרטים, בו מופיעה התייחסות לבטון קונסטרוקטיבי  .4

 לקבל הנחיות ואישור קונסטרוקטור לבטון.

במקרה והסעיף בכתב הכמויות כולל יותר מתכולת העבודה המפורטת במפרט טכני מיוחד זה  .5

 לגבי מוצר מסויים, יגבר הסעיף.

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות: .6

 ריצוף אבן טוסקנה בגמר אקרסטון של חברת אקרשטיין או ש"ע. .6.1

 אבן גן רחבה בגמר אקרסטון של חברת אקרשטיין או ש"ע..  .6.2

 חבקים לעמודי תאורה ותמרור. .6.3

 אבני הולכה ומישושיות לסידורי נגישות .6.4

 

 תיאור העבודה 40.00.02

באבנים משתלבות, חיפוי קירות תמך באבן טבעית,  מדרכות מרוצפותפיתוח האתר הכולל  .1

נטיעות  רות תמך קיימים, התקנת ריהוט רחוב,קות, מאחזי יד, חיבור לקיאבני שפה מבטון, מע

 .ושתילה, הנחת מערכת השקיה, העתקת עצים וכל עבודות ההכנה הנחוצות לשם כך

כגון:  –הפרויקט כולל תאום עבודות והסדרי תנועה לרכב ולהולכי רגל עם דיירים, מוסדות  .2

גני ילדים, ומוסדות פרטיים כגון: מנזר דיר טנטור, חנות שכונתית )בית הפירות(, מסעדה )מלך 

 השניצל( ושטחים מפותחים שכנים קיימים או בבניה.

בשטח הפרויקט קיימים מספר עצים מיוחדים לשימור; יש לנהוג בהם במשנה זהירות, ולהגן  .3

והנחיות פקיד היערות. המזמין יספק לקבלן עליהם במהלך העבודות לפי מפרט האגרונום 

העתקה עבור העצים הנדרשים לטיפול וכמו"כ מיקום עבור העצים \רשיונות כריתה

 המועתקים.

העבודה תתבצע ליד ובתוך מתחמים פרטיים וציבוריים שונים. נדרשת אחריות וזהירות מצד  .4

תשתית, בינוי, גינון הקבלן שלא לצאת מתחומי העבודה המוגדרים ולא לפגוע בכל אלמנט 

וכיו"ב הקיים בסביבה. יובהר כי כל נזק שייגרם כתוצאה מהעבודות לאלמנטים כמפורט לעיל 

 יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.
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 אישור דוגמאות 40.00.03

הקבלן יידרש לביצוע  ולאישור  של דוגמאות של מרכיבי עבודה בגדלים המפורטים במפרט  .1

גבוהה של החומרים, האבן והגמר. פירוק דוגמאות או קטעים מבוצעים שייפסלו ועל איכות 

ובנייתם מחדש במידה ויידרש יהיה על חשבון הקבלן. על הקבלן להכין, על חשבונו, דגמים או 

 דוגמאות מחומרים או מלאכות הנדרשות, כגון: ריצוף, קירות, מעקות, יציקות בטון וכו'.

אישור האדריכל והמפקח לפני בניית הדוגמא. דוגמא אשר תאושר יש להביא את חומרי הגמר ל .2

לביצוע ע"י המפקח, תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות. בסיום העבודות על הקבלן לפרק 

 הדוגמות והחומרים ולהרחיקם מהשטח.

 

 (UPS-MOCKבניית דגמי דמי ) 40.00.04

רשות כגון: ריצוף, קירות, מעקות, על הקבלן להכין על חשבונו, דגמי דמי עבור המלאכות הנד .1

 יציקות בטון וכו'. בהתאם למפרט זה ובהתאם להנחיות המפקח.

למען הסר ספק, כאמור לעיל את דגמי הדמי יש לבנות אך ורק מחומרים אשר קיבלו אישור  .2

 מהאדריכל והמפקח.

או ככלל אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור המנהל על כל דגם ו/ .3

הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם 

 לדגם שנבדק ואושר.

פירוק דוגמאות או קטעים מבוצעים שייפסלו ובנייתם מחדש במידה ויידרש יהיה על חשבון  .4

 הקבלן.   

 בסיום העבודות על הקבלן לפרק הדוגמות והחומרים ולהרחיקם מהשטח. .5

 

 (AS MADEתוכניות עדות ) .00.0540

( בהם יכללו ויוצגו AS MADEעל הקבלן להכין ולהגיש למפקח, מיד עם גמר העבודה תכניות עדות )

נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן )הן המותרות לפי החוזה, והן הנובעות מאי דיוק בביצוע(, של כל העבודות. 

 ( לא ישולם בנפרד. AS MADEעבור תכניות עדות )

 

 הערה 40.00.06

על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור המפרטים 

 האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות.

 

 ותדוגמא 40.00.07

, הצבע והגמר בהתאם יח' מכל סוג 2-לא פחות מלחומרים הנ"ל של את הדוגמאות לאישור הקבלן יגיש 

 לכתוב ובאיכות גימור טובה. 
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 ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי ) 40.00.08

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן: .1

מ"ר ריצוף משטחים באבן ריצוף טוסקנה בגמר אקרסטון של חברת אקרשטיין או   3 .1.1

 ש"ע.

 חברת אקרשטיין או ש"ע.מ"א אבן גן רחבה בגמר אקרסטון של  3 .1.2

 סט קומפלט של חבק לעמוד )מורכב מארבעה רבעים( מכל סוג .1.3

 ריצוף אבן מישושית ופס מובילמ"ר  3 .1.4

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה  .2

 לדמות תנאים סופיים.  ביותר על מנתהמתאימה והשלמה 

 לאיכות עבור הפרויקט.  האסתטיקהסטנדרט דגמי הדמי יקבעו את  .3

, ללא פירוקם דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות .4

 . או הזזתם

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש  .5

 לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. 

למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר  .6

 היחידה.

 

 ביצוע העבודה  40.01

 חיפוי אדמה מחישוף עליון 140.01.0

ס"מ לפחות. אדמת החישוף תאסף  20יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח. החישוף יבוצע לעמוק של 

ותישמר לצורך חיפוי חוזר בשטחי השיקום הנופי. אדמת החיפוי תערם בתחום שטח ההתארגנות בתאום 

 עם מנהל העבודה.  

 

 עבודות ריצוף 40.01.02

 תכולת מחיר לריצוף: .1

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע 

 מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 

 הנחת הריצוף:  .2

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י  .2.1

האדריכל. הריצוף יתחיל בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות. 

 התקדמות הריצוף תהיה בהתאם לחיצים המסומנים מקווי "התחלת הריצוף". 

ם בקו הארוך ביותר האפשרי. תחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחותהנחת הריצוף  .2.2

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן  –באבנים שלמות 

 השפה הנגדית. 
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יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(.  .2.3

חיתוך  במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי.

  .עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתייהאריחים 

 יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה. .2.4

ות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול יונחו על שכב אבני הריצוף .2.5

 ס"מ.  2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4בעובי 

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון  –בנים הינו מישקי מקשר סוג המקשר בכל סידור הא .2.6

המצע . ס"מ כל אחת 20אחד, ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .2014, 51יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי, פרק 

 

 סימון גאומטריה לריצוף: .3

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד. .3.1

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת מקטעים  2וקשתיים יסומנו כל קווים אמורפיים  .3.2

ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם 

 ביצועם.

 

 סטיות אפשריות: .4

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על  .4.1

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על  .4.2

מ' ופלס  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10ורכים עד בדיקת הסטיות בריצוף לא .4.3

 מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 "מ.ס ± 0.5לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן במישור הריצוף מעל  .4.4

גובה פני אבן שפה וגובה תחילת ריצוף באבנים משתלבות יהיה באותו מישור. לא תותר  .4.5

 "מ.ס ± 0.5מישור מעל  סטייה מאותו

עיבוד כיוון דוגמת ריצוף, שינוי כיוון בריצוף, מעבר בין גוון לגוון ומפגש  –"קווי שינוי"  .4.6

בין אלמנטים כגון מדרגות, קירות, אבן שפה, ריצוף בקשתות, ניסור בזווית, התאמת 

יחידות מיוחדות סביב פתחי עצים, ריהוט, מתקנים, אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו 

ס"מ תורשה השלמה עם בטון מוסף.  3-חת מכנדרש. במידה והחלק הדרוש להשלמה יפ

השלמת היציקה תתבצע תוך יצירת פוגה זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל מתאים.  

תערובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו, עפ"י הוראות והמלצת 

. כמות הפיגמנט ביחס 20ב -יצרן האבנים המשתלבות. חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מ

בטון  גוון)משקל פיגמנט(, מסך כל משקל הצמנט בתערובת.   4%לא תעלה על  לצמנט

בכל מקום בו מצוין  , אלא אם יצוין אחרת במסמכים.יהיה גוון הריצוף על ידו ההשלמה

. השלמות באיכות טובה מאושר ע"י המתכנן/המפקחפיגמנט או גוון הכוונה לצבע 

 ההידוק. הריצוף הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי

במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות החיבור מרצפות שלמות או חלקי  .4.7

 מרצפות מנוסרות במישקים קיימים, ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות.



129 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

בין  מ"מ 2-3יש להשאיר מרווחים של באריחי ריצוף ללא  מרווחונים )"ספייסרים"(  .4.8

 ., לצורך מילוי בחולאריח לאריח

השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים  .4.9

ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין  5השלמות לבין אבני השפה אינו עולה על 

חלקים אגרגט שגודלו  2-חלקים חול ו 1.5צמנט,  1תערובת בטון במתכונת של חלק 

והבטון יהיה על ריצוף ן המ"מ. יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוו 6.5המקסימלי 

 בסיס צמנט לבן.

 

 עבודות ריצוףפירוט  40.02

 

 ריצוף אבן משתלבת במדרכות "טוסקנה"  40.02.01

 ס"מ 7ס"מ, עובי  25/25 25/12.5 12.5/12.5מידות:  .1

 גמר: מסותת אקרסטון, דגם טוסקנה תוצרת אקרשטיין או ש"ע .2

 גוון: לפי אדריכל על בסיס טיט לבן .3

 מ"ראופן מדידה:  .4

 המחיר כולל: טיט, חול ועבודה. .5

 

 )עיגולים( הנגשהריצוף אבן סימון ל 40.02.04

  ס"מ 20/20/6 מידות: .1

 לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע מלטגמר: על בסיס  .2

  , מנוגד לריצוףגוון: לפי בחירת האדריכל  .3

 אופן מדידה: מ"ר .4

 

 )פסים(  הנגשהל פס מובילריצוף  40.02.05

  ס"מ 20/20/6 מידות: .1

 לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע מלטגמר: על בסיס  .2

  , מנוגד לריצוףגוון: לפי בחירת האדריכל .3

 אופן מדידה: מ"ר .4

 

 גן וחבקים לעמודיםאבני פירוט   40.03

 

 תכולת מחיר לאבני גן ולחבקים לעמודים 40.03.01

חיתוכי  שכבת מצע מהודק, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית,, החומרים אספקת והובלת

 וחגורה סמויה )לפי צורך( משענת בטוןו גרונג ברדיוסים, יסוד
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 ביצוע אבן גן וחבקים לעמודים 40.03.02

לאחר הנחת ופילוס  .מיושרים והדוקים מצעים האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי

  האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

 

 אבן גן רחבה בגמר אקרסטון מסותת 40.03.03

 ס"מ 10/20/50מידות:  .1

 גמר: אקרסטון מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע .2

 גוון: לפי בחירת אדריכל .3

 אופן מדידה: מ"א .4

 

 חבק לעמוד תאורה ורמזורים 40.03.04

 מידות: לפי עמוד  .1

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע .2

 גוון: לפי הריצוף .3

 ה: יח'אופן מדיד .4

 

 חבק לעמוד תמרור 40.03.05

 מידות: לפי עמוד  .1

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע .2

 גוון: לפי הריצוף .3

 אופן מדידה: יח' .4

 

 חבק לעמוד נגיפה בתחנות האוטובוסים 40.03.06

 מידות: לפי עמוד  .1

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע .2

 גוון: לפי הריצוף .3

 אופן מדידה: יח' .4

 

 תכולת המחיר 40.03.07

 40המחירים יכללו בין היתר את כל האמור לעיל במפרט המיוחד המשלים כאמור את האמור בפרק 

 במפרט הכללי הבינמשרדי.
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 גינון והשקיה  - 41פרק 

 

 הנחיות כלליות 41.00

 

 כללי 41.00.01

 -רביעיתמהדורה ) במפרט הכללי 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק  .1

)מהדורה , 41.5והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, פרק (, 2009פברואר 

מהווה הרחבה (, ומשרד הביטחון/ההוצאה לאור -בהוצאת ועדה בין משרדית  2001 ראשונה

של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט 

 בכתב הכמויות.

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע  .2

 .העבודה בהתאם למסמכי החוזה

 על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד.  .3

קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור  בהכרחעל הקבלן לקחת בחשבון שאין  .4

  סעיפי המפרטים האחרים.

מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת  הפארקעל הקבלן יהיה לתחזק את  .5

ולבצע טיפול בשטח מגונן כולל טיפול במערכת ההשקיה בשנה  .שנה שתיל האחרון לתקופה של

 וקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע.עבור תחז חודשים. 9השנייה למשך 

 

 בטיחות ורישוי 41.00.02

מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט  .1

 המיוחד. 

יבוצעו ע"י אנשים  -עבודות בחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים  .2

 ומרים אלו. מורשים לביצוע עבודות בח

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח  .3

 המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות.

 

 סימון  41.00.03

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום  .1

 לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. המיועד

הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור  .2

האדריכל. כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת 

 השקיה.

 

 ל עצים וצמחיה קיימיםשמירה ע 41.00.04

חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ובשוליו.  .1

עם זאת, במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או פגיעה בשורשי 

 עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים לכך. 
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פעולות הגיזום וחפירת השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות המוסמכת  .2

 בשטח. 

 לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג. .3

 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה  41.00.05

גינון והשקיה  פיתוח,לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים:  .1

 והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות  העם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחיי .2

 השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

ללא אישור . הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים .3

 לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:בכתב 

 הדברת עשבים .3.1

 ניקוי  השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן. .3.2

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. .3.3

סוג הדשנים, חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע  יאוםת .3.4

עבודות הכשרת הקרקע. לא יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח 

 שמסביב או בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בשטח.

 גמר הכנת קרקע. .3.5

ון, לפי המיקום, לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימ .3.6

קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה 

מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו/או טמינה של מערכת ההשקיה, והדברת 

 עשבים.

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. .3.7

 )במשתלה(.אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה  .3.8

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה. .3.9

 גמר שתילה. .3.10

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים  .4

תוך התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות 

 חלקיות ובגין האמור לעיל.

תשעה יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון למשך המפקח באתר עבודה באישור לאחר מסירת ה .5

התשלום יהיה לפי כתב הכמויות בחשבון של דונם  בהתאם למפרט האחזקה הכללי.חודשים 

עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים תשלום כל תוספת לא יקבל קבלן ה לחודש.

 אחזקה. הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה ו

 

 דוגמאות 41.00.06

 צוינו אשר הצמחים וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לקבל את אישור הקבלן על .1

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה
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 עם מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים .2

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים לפחות האדריכל

 משרד ליד למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל .3

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח

 דוגמא כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים .4

 .מאושרים

 הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו שתילים והעציםה אישור .5

 לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי הקבלן לנדרש.

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז מסמכי

 

 הכשרת קרקע 41.01

 

 כשרת הקרקע לגינוןה 41.01.01

 תכולת העבודה: .1

מילוי אדמת גן, יישור תיחוח, סוח עשבייה, הדברת עשבייה, ימפסולת וצמחיה, כניקוי השטח 

 גנני, זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

 

 :תכולת המחיר .2

באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק  אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות

הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם  פסולת למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות

כל תקופת השנה למשך  העצים ומערכות ההשקיה אחזקת כל שטחי הגינון ,למפורט במפרט

חודשים,  9וטיפול בשטח מגונן כולל טיפול במערכת ההשקיה בשנה השנייה למשך  הראשונה

נון פרק והמפרט הכללי לעבודות גיהמזמין ממסירה סופית של כל העבודה בהתאם לדרישות 

 .40אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק  .41.5

 

 כללי: .3

קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י  .3.1

 דרישות אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 

בתקופת . וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה יםחודש 9אחריות לצמחיה למשך  .3.2

 האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין. מחיר אחזקה לפי דונם.

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע  .3.3

וכמויות )בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או 

 תקן שוהם.תוספות ישולמו לקבלן בהתאם ל

עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה  .3.4

 של כל כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

ולהראות את המדידה הראשונה  לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים .3.5

עד למועד היא עלות המים  .זקהלצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואח למפקח,
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בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים  חודשי האחזקה. 9מסירה סופית ובמשך 

 ע"פ החלטת המפקח. –ע"פ הנמדד במונה 

 

 לעיל. 1סעיף הכשרת קרקע בכתב הכמויות כולל את כל תכולת העבודה כאמור בסעיף  .4

 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה 41.01.02

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים  .1

 וכן לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת. 

 העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום.  .2

די הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על י .3

מו כן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן כהמפקח. 

לבצע בכלים מכניים. עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת, יישור השטח 

. הרחקת כל פסולת אדריכלמהמצב שלאחר הניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות ה

ר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשות אל מחוץ לגבולות האת

מוסמכת אחרת. חובת תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על 

 ישא בכל ההוצאות.יהקבלן והוא לבדו 

 ביצוע העבודה כלול במחיר הכשרת קרקע. .4

 

 עיבוד הקרקע 41.01.03

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש  .1

 כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  ,ס"מ באמצעות משתת רוטט 50לעומק 

יד עד לקבלת פני שטח מגרפת או  קלטרתיישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י  .2

 ת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצ

מהשטח לאתר אשפה  יורחקובמהלך העבודה  ותגליס"מ אשר  5-ים מכל פסולת ואבן הגדול .3

 על חשבון הקבלן.  -מאושר 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות. .4

 ביצוע העבודה כלול בסעיף הכשרת קרקע. .5

 

 הדברת עשביה  41.01.04

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

עד להופעת  ,שבועות 3שה ימים במשך ומ"ק לדונם כל של 15השקיית הקרקע בכמות של  .1

עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת 

 לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה.

 הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

מן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי למנוע אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בז .2

בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה ולמרות זאת יש נזקים שנזקים לצמחיית תרבות 

 מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 
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ום וקבלת לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במק .3

אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, 

יעילות ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח 

 המפקח.על כך עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיורה 

ת משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים תכשירי ההדברה יעמדו בדרישו .4

 כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. 

 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה.  .5

"י ההנחיות לעיל, לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ .6

פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן  1-2כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית. 

 

 תיחוח 41.01.05

לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח  .1

תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח ייעשה המזמין/אדריכל, על קבלן הגינון לבצע 

ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי לפי  40לעומק מינימלי של 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודדות -התנאים הספציפיים של המקום. כמו

בעזרת "קילשונים" מיוחדים  שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע

 או כל כלי אחר. 

 במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה. .2

 ביצוע העבודה כלול בסעיף הכשרת קרקע. .3

 

 זיבול ודישון שטחי הגינון 41.01.06

 ס"מ 30-70עומק מידות:  .1

סמך יאושר על ו 801הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי תכונות החומר:  .2

 בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

 בשטחי הגינון, שיחים ושתילים וכל המתואר בסעיף זה. מ"ק –אופן מדידה: זיבול  .3

המחיר כולל: הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח,  .4

 מים והשקייה וכל המתואר בסעיף זה. 

  :זיבול .5

 מ"ק לדונם 25זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –ון שטחי גינ .5.1

 ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים  .5.2

 

 ישוןד 41.01.07

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  –לעצים  .1

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 –לשטחי גינון  .2

 0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -ההשקיה  במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת .3

 ליטר למ"ק מים בכל השקיה.
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באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י  את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע .4

זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר  כלים ידניים או במתחחת.

 הזבל הקודם(.תחתיו על חשבונו )וכן סילוק 

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  .5

והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה 

והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי  וב לדונם.ק 30

 הבור.

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון  .6

 משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

 

 אדמת גן 41.01.08

 תאור ותכולת המחיר: .1

בשטח ע"פ תוכנית או למקום שיורה המפקח  במקומות הדרושיםאספקה, הובלה, פיזור 

בשטח, בעובי השכבה הדרוש ולפי הרומים הדרושים, תוספות כימיות )דשנים(, תוספות 

, אורגניות )קומפוסט( וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע

לשטח מאשור ע"י המפקח, פיזור ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעם וכד' ופינוי 

אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא 

 לפגוע בצנרת קיימת.

 

 אופן מדידה:  .2

בחישוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי )עומק המילוי המדידה במ"ק נטו,  .2.1

ע"י המפקח(, או בחישוב לפי ההפרש יקבע לפי ממוצע מדידות שכמותן ומיקומן יקבעו 

 בין רום התשתית לרום הסופי.

לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע  .2.2

בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת 

 מפורט.שתאושר ע"י המפקח. באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כ

אחידה  יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח. האדמה תהיה .2.3

האדמה  בכל מקרה תהיה .בכל חלקיה ללא רגבים, ללא גושים או שרידי קרקע נזזית

אבנים  חול לפחות בבדיקת מעבדה(. האדמה לא תכלול 85%אדמת חמרה חולית )

 .5%ה על נפחית לא יעל ושיעור האבן ,ס"מ 3שגודלן מעל 

 יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי. .2.4

בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה  .2.5

 למטרה זו במתחם. במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה.
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 בדיקות קרקע .3

האישור לאספקת , גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקחכל אספקה של אדמה  .3.1

 האדמה יינתן על סמך תוצאות בדיקות הקרקע.

הבדיקות תלקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח  .3.2

במקרה של חוסר  .האדמה למקור התאמתוזאת לבדיקת  ,המוערם ולאחר הפיזור

 פסולת מורשה. ה על חשבונו לאתריהיה על הקבלן לפנות את האדמ התאמה,

באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד  המזמין הבדיקות יבוצעו על חשבון  .3.3

 יבו את הקבלן.יהחקלאות או מעבדה מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או המפקח יח

במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם  .3.4

ן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה תהיה(, לא תזכה את הקבל

 שנפסלה על חשבונו.

במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או  .3.5

דישון אורגני ו/או תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את 

רוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה / מפקח החומרים הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אג

 על חשבונו, בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי.

 הערכים לבדיקת הקרקע .3.6

 :להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך .3.7

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

1 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול
% 

 60%עד  –חרסית 

 80%עד  –חרסית +סילט 

 6-8בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע 2

  2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 80%עד  % SPרוויה  4

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 15עד  מאק/ליטר mg+caתכולת סידן + מגנזיום  6

 6עד  מאק/ליטר Na נתרן 7

 20%עד  % גיר כללי 8

 3000 יחס Fדלתא  9

10 PAR 1עד  יחס  

 15-20 מג'/ק"ג N\NO3חנקן חנקתי  11

12 K 1 מאק/ליטר במיצוי 

13 P 15-20 מג'/ק"ג אולסן 

 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  14
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 בורות לעצים 41.01.09

 בורות לעצים .1

ס"מ באזורי גינון, בורות שתילה בודדים במדרכה וחפירה בערוגות  150/150/150מידות:  

באורך ורוחב משתנה על פי הפרט. בפרטי בורות  150תהיה גם היא לעומק של המשכיות 

יש לזמן את האדריכל והאגרונום בכל   שתילה עם תקרות בטון רוחב הבור יהיה לפי פרט.

 נקודות העצירה על פי התרשים מטה.
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 המחיר לבורות שתילהכולת אופני מדידה ות .2

המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י מודד, חפירה  מגוננים:חפירה לעצים בשטחים  2.1 

זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, בדשן בשחרור 

ליטר קומפוסט מועשר לעץ,   50-ק"ג לעץ, זיבול אדמת הגן ב 5מבוקר לשנה בכמות של 

בעת השתילה, ס"מ, מילוי הבור  30-70הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק 

השקית הנחתה, השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל 

שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת 

 גינון. 

המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם  חפירה לעצים בשטחים מרוצפים: 2.2 

ירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי פ -לסעיף לעיל בתוספת הבאה 

והידוק שתית ותשתיות, בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע תקרת בטון )נכלל בכמויות 

הקונסטרוקטור(, הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט, והתקנת מערכת ניקוז 

 ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכל )נמדד בכמות נפרדת(.

כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה  מובהר בזאת  

ובהתאם למיקום הבור עפ"י התכנית, בשטחים מגוננים או מרוצפים. טרם חפירת 

 הבורות, על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקומם.

 בורות השתילה במכרז זה אינם סטנדרטיים, ויש להקפיד לבצעם בהתאם לפרטים.  

אחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ב 2.3 

ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות אשר עלולות להינזק. 

באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, כבלים, רמזורים, 

הקבלן חפירת גישוש. למען הסר ספק,  מחלקת מים וניקוז וכו'. במידת הצורך יבצע

 הכל כלול במחיר היחידה.

שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה, לרבות  24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות  2.4 

 הכנה של אדמה גננית למילוי הבורות. 

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את  2.5 

לא יהוו מפגע בטיחותי. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבורות כך ש

 הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר  2.6 

שה בעבודת ידיים את אדמת הגן ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תע

או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל 

העפר אשר מתחת לאדמת חמרה בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק 

מהאתר לפי הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור 

 לצורך הנטיעה.

 

 נטיעה 41.02

 אופני מדידה ותכולת מחיר 41.02.01

בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ,  .1

מילוי בורות באדמת גן, הצבת העץ ונטיעתו,  ובכלל זה: 41,41.5הכללי לעבודות גינון פרקים 

מסירה סופית(, השקיה )מים ע"ח הקבלן עד  סימון, סילוק פסולת למקום שיורה המפקח,
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המחיר  וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה.אחזקה ואחריות עד המסירה 

וכל  הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט, -כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה

חפירת הבור והתמיכה  הידוק במעגילה, ריסוסים ודישון. -הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה

  ו בנפרד.לעץ יימדד

 אופן מדידה: לפי האמור בכתב הכמויות. .2

 

 כללי 41.02.02

התארגנות מוקדמת להזמנת עצים, בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים במשתלות,  .1

  .העברה, שתילה, קליטה וגידול עד למסירה לעיריה

ע"י  תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהתארגנות מוקדמת להשגת עצים כנדרש, מאושרים .2

פ.ע וכן ע"י המזמין )הזמנה מוקדמת ממשתלות מאושרות ע"י ש.פ.ע והמזמין, ליווי .ש

ומאושר ע"י שפ"ע במהלך  [ועל חשבונו]וביקורת במשתלות ע"י אגרונום מוסמך מטעם הקבלן 

גידול העצים במשתלות, להבטחת התאמת העצים מבחינת גדלם ומבחינת בריאות העצים 

 וניקיון ממחלות ומזיקים(.

כנ"ל גם ליווי וביקורת במשתלות ובאתר, ע"י האגרונום הנ"ל מטעם הקבלן, להבטחת טיפולי 

ל העצים בעת העברתם, ליווי ההכנה לעצים כהכנה להעברתם, אריזתם ושינועם  תוך  הגנה ע

 והנחיית שתילתם וליווי במהלך הקליטת והגידול עד למסירה לעיריה.

 על הקבלן לקחת בחשבון את תאריכי שנת השמיטה ולארגן את עבודתו בהתאמה. .3

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה. .4

לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה  אין, וכן אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות .5

 . או בסמוך לה

 לפי גשם, לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או כולןהנטיעה  עבודות לביצוע איסור חל .6

 הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה לא. המפקח של הכרעתו

 .כלשהן אקלימיות

 

 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים:  41.02.03

דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם  .1

 לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'. 

 אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש. .2

ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים  .3

 חשבונו הוא, כולל בתקופת האחזקה.

השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון. הצמחים  .4

כלומר יחס  ,ובעלי נוף מסועף ,יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים

מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחלות, , נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל

ב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ימזיקים, נמטודות, או אחרים(, ללא שיבוש בעשבים. ט

 ובשאר מסמכי החוזה.

 והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים. ,השורשים מקוצצים .5
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ה עתה הועתקו ממיכל קטן שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שז .6

 למיכל גדול יותר.

 יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח. .7

 יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן. .8

 ופעם נוספת לפני השתילה. ,כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני הבאתם לשטח .9

 מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות. המזמין אינו .10

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל. .11

שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש  .12

 ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

מופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים ה .13

 מהמפקח.

 

 :הזמנת שתילים 41.02.04

ימים מקבלת צו התחלת העבודה, יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים  10תוך  .1

 מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות דשא.

הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה, יוזמנו  .2

 מתאים להבטחה אספקתם במועד הנדרש.במועד 

 

  :שתילת חשופי שורש 41.02.05

יינטעו בעונה המתאימה, מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מיד לאחר הוצאתם ממקום  .1

 האחסון או מהאריזה וזאת במינים שניתן לאחסנם )לפי ההמלצות המקצועיות לכל מין ומין(.

לשמור אותם עד השתילה בסביבה מאווררת, לחה כדי למנוע התייבשות שורשי השתילים, יש  .2

 כגון קרקע לחה, נסורת לחה וכו'.

שהשורשים  -לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשים  .3

יהיו בריאים, בעלי קליפה שלמה, ללא גידולים ועפצים. השתיל, ע"פ הדרישות לשתילי נוי. יש 

בים, מסולסלים ופגועים ולחדש חתכים בקצוות של שורשים לסלק במזמרה שורשים צול

 קרועים ולקצר שורשים בודדים החורגים מגודל הבור המומלץ.

בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוסף למערכת השורשים, כפי שמוגדר בהמלצות  .4

 לשתילי נוי.

 בקרקע במשתלה.שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה כך יש לשתול את הצמח  .5

בעת השתילה יוחזק השתיל, כך ששורשיו בבור יהיו חופשיים, מילוי האדמה ייעשה בהדרגה  .6

 עם הידוק בין השורשים, כך שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.

לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה )כדי להביא את השתיל למקומו הסופי(.  .7

קפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית השורשים אך לא עד לקליטת השתיל יש לה

 בעודף להבטחת אוורור נאות בקרקע.

לצמחים קשים לקליטה או שתילים שמועברים לא בזמנם ולשאר  -"שתילה ברטוב" )במים(  .8

 צמחים, תבוצע שתילה ברטוב אם לא צוין במפרט.
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לבור, במשך כל זמן השתילה מיום או מזרימים מים  2/3 -בשיטה זו ממלאים את הבור ב .9

 ומוסיפים קרקע לבור כך שנוצרת עיסת בוץ דלילה.

השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה, עד להתקשות העיסה  .10

 ועמידה עצמית של הצמח.

בתום השתילה יש לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים )גזע וזרועות( בלובן, למניעת  .11

 קרינה עד לקליטת העץ ולבלובו המלא. פגיעת

 

 :שתילה בגוש אדמה 41.02.06

בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו  .1

 השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת  .2

השורשים. במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש 

 ומישרים את השורשים.

מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה  .3

הקרקע(. לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי 

 במיכל או בקרקע המשתלה.שהיה 

במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש לצבוע, להלבין את הגזע והענפים באזורים  .4

 החשופים, כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח.

 

 :תהליך שתילה 41.02.07

העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו. את הקרקע  .1

שופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. יש לחזור על כך בגובה המ

 שני שליש ולאחר מילוי כל הבור.

יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע, במידה ולא אפשרי יש  -שיטת ההשקיה  .2

 להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.

 בשבוע.בקיץ פעם עד פעמיים  -תדירות ההשקיה  .3

לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת. כיוון  .4

שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל 

 שתילה.

עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, יועבר תוך שלושה חודשים עם גוש אדמה  .5

 חשוף שורש.

 

 תומכות לעצים 41.02.08

 מ' 3ס"מ, גובה  8מידות: קוטר  .1

סמוכות עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא  3תכונות החומר:  .2

הסמוכות היו מחוברות אחת לשניה על ידי מוטות עץ  3סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים. 

 אורן כדוגמת הסמוכות ולפי פרט.
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 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3יחי' )יחידה כוללת אופן מדידה: לפי  .3

 העבודה והמחיר כוללים:  .4

 אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה לעץ. .4.1

מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד עליו  .4.2

 יורה המפקח/האגרונום.

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת העצים(  .4.3

 ובגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ. 

. סמוכות לכל עץ 3 - מ' 0.5 בעומק טמנו בקרקעיסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן יה .4.4

 ס"מ. 25אלסטית )שטיכמוס( באורך  מושחלת צינורית שקופה ןעליה

הקשירה תהיה בצורת  .ס"מ לצידי העץ 15יצב לכיוון הרוח, במרחק הסמוכות יועמדו בנ .4.5

 , בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.8

 

 מגביל שורשים 41.02.09

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע. .1

 ס"מ 150מידות: גובה  .2

בחום.  מחוברים ארוגים לא ה מסיביםתכונות החומר: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוק .3

 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים עמידה לחדירת

 אופן מדידה: מ"א .4

 העבודה והמחיר כוללים:  .5

 אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן. .5.1

התקנתם.  לגבי מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא .5.2

 ללא עצים לשתול שניתן באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל לא כדי זאת,

 בתווך שתילה הארוך(. בבורות בטווח להתפתחות העץ השורשים )המפריעים מגבילי

 תשתיות. עם

 המפקח, עליהם שיורה במקומות ורק אך -ומבנים  תמך לקירות הקרובים בעצים .5.3

 לפי ובקוטר בגובה ,שורשים מגבילי יותקנו -ויועצי התשתיות  האדריכל עם בתאום

 מגביל אישור קונסטרוקטור להנחת את לקבל יש לקירות הנחיית המפקח. בצמוד

 .השורשים

 

 מערכת אוורור הקרקע 41.02.10

 כללי: בבורות נטיעה לעצים ברצועת הרחוב ובמדרכות. .1

 "4בקוטר   PVCמידות: צינור שרשורי וצינור  .2

 אופן מדידה: יחי' .3

 העבודה והמחיר כוללים:  .4

 אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן. .4.1
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 צינור העץ, עשוי השורשים של בית אזור לאוורור המיועד פרט והתקנת אספקה .4.2

 מ"ר, המקיף/גר' 200 בצפיפות ארוג בלתי גאוטכני-בד ביריעת עטוף "4בקוטר  שרשורי

 מ' לפחות.  3 של ובאורך לפחות כריכות בשתי השורשים בית את אזור

 הצינור סתימת למניעת הגאוטכני יריעת הבד ע"י הוא אף יאטם בקרקע שטמון הקצה .4.3

 " באורך4 קוטר PVCלצינור  ויחובר מעלה יעלה השני הצינור קצה .ומצע שורשים ע"י

 10 למשך UVלקרינת  הניתן לפתיחה, העמיד סריג עם פלסטי מכסה ס"מ, בעל 60

 לפחות.  שנים

 בור לדפנות הקרקע המתוכננים, בסמוך פני בגובה ויותקן שחור בצבע יהיה המכסה .4.4

 סמוכים./הרצופים הבורות עקבי בכל הנטיעה, במיקום

 

 שימור עצים בסביבת עבודה 41.02.11

 כללי .1

 2יש להקיף את השטח סביב לעצים בגדר קשיחה ואטומה בגובה  לפני תחילת העבודה, .1.1

בצורת  )קליפת הגזע( מ' מהחלק החיצוני של הגזע 2.5מ' . הגדר תמוקם במרחק של 

 ריבוע .

אין לאפשר כל עבודה בשטח המגודר .במידת הצורך יתבצע גיזום זהיר ומינימאלי  .1.2

 להרמת גובה נוף העץ או לביצוע הקצרה של הנוף בחלקו החיצוני. 

( את העבודה הגננית יבצע גוזם מוסמך )גוזם מומחה מאושר מטעם משרד החקלאות .1.3

: במידת הצורך יופעלו כלים כגון צע באופן זהיר,החפירה באזור בית השורשים תתב

מחפר סילוני ,לחץ מים וחפירה ידנית  לפינוי אדמה בקרבת השורשים המיועדים 

 לחיתוך.

 שורשים שנחשפו יטופלו על פי הנחיות אגרונום בכתב לפני תחילת הביצוע. .1.4

 החקלאות.ליווי צמוד של העבודה יתבצע ע"י יועץ אגרונומי מוסמך ומאושר ע"י משרד  .1.5

 

  הנחיות ביצוע .2

לפני תחילת כל עבודות הפיתוח ,על קבלן הפיתוח חלה החובה לסמן את גבול העבודה   .2.1

 ואת העצים המיועדים לשימור.

 לא תותר עבודת כלים מכאניים כגון : שופל, תותר עבודת מחפרון בלבד. .2.2

בוע  באחריות הקבלן להגן על העצים תוך הקפת העצים בגדר איסכורית  בצורת רי .2.3

 מ' מגזע העץ )קליפת הגזע( .הגדר תיוצב בעזרת יתדות ברזל . 2.5במרחק של 

אגרונום מאושר ע"י משרד החקלאות בעל ידע וניסיון  באחריות הקבלן להעסיק .2.4

בעבודות מסוג זה, אגרונום זה יאושר ע"י המזמין טרם התחלת העבודות . למען הסר 

הנו תנאי להתחלת העבודה , האגרונום העסקת האגרונום ואישורו ע"י המזמין  –ספק 

יפקח על ביצוע העבודה וייתן ייעוץ בשלבי הביצוע לגבי שמירת העצים מפגיעה מכאנית 

 או מניעת כל נזק אחר שייגרם לעצים במהלך הביצוע .

באחריות הקבלן להעסיק גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות  בעל  .2.5

יידע בעבודות מסוג זה ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות ,על הגוזם להחזיק באישור 
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ביטוח נדרש ובאישור לעבודה בגובה ,גוזם זה יאושר ע"י המזמין טרם תחילת העבודות, 

 ו ע"י המזמין  הינו תנאי להתחלת העבודה.למען הסר ספק העסקת הגוזם ואישור

תפקידו של הגוזם ללוות את כל שלבי הפרויקט לרבות גיזומי הכנה למניעת שבר ענפים 

עקב עבודות עם הכלים המכאניים עבודות סניטציה ,הרמת נוף ודילול נוף העצים 

ל להפחתת ההתאיידות וליצירת איזון בין נוף העץ למערכת השורשים שנפגעה ,טיפו

אורטופדי בפצעים או בפגעים שנוצרו במהלך העבודה .הגיזום יבוצע באופן מקצועי 

מנוף העץ ,כל  10%-ובהתאם להנחיות משרד החקלאות .בכל מקרה אין לדלל יותר מ

 פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת עצים מהסוג "נקטק" או ש"ע.

שורשים נקי ללא קריעות,  כל העבודות לחיתוך השורשים ילוו ע"י הגוזם שיבצע חיתוך .2.6

 -יש לחתוך שורשים עקשניים באמצעות משור שרשרת , השורשים יטופלו בדרך הבאה 

כל שורש משמעותי שמתגלה ,יש לחשוף אותו ולנקותו בעזרת מברשת או לחץ מים או 

יש להשאיר פצע חלק.  ,לחץ אוויר . חיתוך השורשים יבוצע באמצעות משור מכאני

חיתוך השורשים יש לרסס ולטפל באזור הפגוע. מיד בסיום  לאחר ביצוע עבודות

החפירה /חציבה על הגוזם לרסס את אזור בית השורשים נגד פטריות בחומרים הבאים: 

יש  0.1%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  1גרם אבקה ל  1דלסן + קוציד ביחס של 

שורשים בקוטר מעל  לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, חתכי

 ס"מ ומעלה יטופלו בנוסף לאמור מעלה גם במשחת גיזום. 5

אי לכך יש  ,עבודות החפירה המתמשכות בקרבת העצים עלולה ליצור מצב של עקה .2.7

צורך בהשקיה סדירה לעומק בית השורשים ,על הקבלן לתאם ולהסדיר מראש חיבור 

ההשקיה תיקבע ע"י המפקח  למקור מים פעיל לצורך השקיה סדירה של העצים תכנית

 סינון, הולכה, לפי מצב העצים בשטח. מערכת ההשקיה תכלול את כל האבזרים לפיקוד,

 טפטוף הכול בהתאם להוראות המזמין.

 

 העתקת עץ 41.02.12

 :עבודות הכנה להעתקת העץ .1

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

לקבל בכתב את האישורים להעתקה מהרשויות המוסמכות על הקבלן ובאחריותו  .1.1

)פקיד היערות(. מיקום נטיעת העץ המועתק ייקבע בתאום מראש עם הרשות המקומית 

 ע"י משרד תכנון הפרויקט.

על הקבלן לקבל אישורי חפירה הן באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה ולוודא שאין  .1.2

ק. באחריותו לתאם עם הגורמים בשטח עבודתו תשתיות תת קרקעיות שעלולות להינז

הנוגעים בדבר כמו חברת חשמל, בזק, כבלים, מחלקת רמזורים, מחלקת מים וניקוז 

 וכו'. כל נזק שיגרם לתשתית תת קרקעית יתוקן מיד באחריות הקבלן ועל חשבונו.

במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת קרקעיות רשאי המפקח לדרוש  .1.3

 ו חפירות גישוש לאיתור התשתיות.מהקבלן ועל חשבונ

על הקבלן לדאוג לכל סידורי הבטיחות הדרושים לצורך ההעתקה לרבות: גידור השטח,  .1.4

אביזרי בטיחות, שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם ומניעת נזקי גוף 

 ורכוש לו ולכל צד שלישי.
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לו ולעובדיו וכן ביטוח צד  על הקבלן בעת ביצוע העבודה להיות מבוטח ביטוח מקצועי .1.5

 ג'. גובה הכיסוי ייקבע על ידי המזמין לפני תחילת העבודה.

באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג להסדרי הבטיחות בתנועה לרבות קבלת אישורי  .1.6

 תנועת ממשטרת ישראל כולל שכירת שוטרים לשם הכוונת התנועה, הכול לפי הצורך.

ורך השקיית העץ המועתק ולהתקין מראש על הקבלן לתאם מראש חיבורי מים לצ .1.7

חיבור מים, כולל רכישת מונה מים )במידת הצורך( וכל האביזרים הדרושים לצורך 

השקיה סדירה של העץ המועתק, הן בשטח בו נמצא כעת והן בשטח אליו יועתק, לרבות 

 אספקה והתקנת מערכת פיקוד/חיבור למערכת הקיימת, בהתאם להנחיות המפקח.

לסמן לפני העתקת העץ את מיקום הצפון ע"ג גזע העץ באופן בולט ובלתי  על הקבלן .1.8

מחיק, באזור צוואר השורש )נקודת החיבור לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש 

תעשה כך שכיוון הצפון המקורי ישמר ובהתאמה לגובה צוואר השורש המקורי, אלא 

 אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח.

ד הדרוש להעתקה מראש על מנת למנוע תקלות העלולות על הקבלן לארגן את כל הציו .1.9

(, לרבות תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות 2לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה  )שלב 

 והכבילה הדרושים לשם ייצוב העץ באתר השתילה.

ס"מ מעל פני  80מ"מ( בגובה הבולט  10הקבלן יסמן בעזרת יתד סימון עגול )בעובי  .1.10

העצים החדשה, היתד תסמן את מרכז הגזע. המיקום יסומן  הקרקע את מיקום נטיעת

 ית המפקח.ויבלו

 

 :הכנת העץ להעתקה .2

חפירת גישוש: על הקבלן לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה המפקח לבדיקת היקף  .2.1

 ועומק מערכת שורשי העץ המיועד להעתקה.

ולהשקות לרוויה את  ,כשבוע לפני העתקה על הקבלן להכין גומה סביב גזעי העצים .2.2

 העצים המיועדים להעתקה.

 

 :גיזום .3

 העצים הינם צעירים ובעלי נוף מועט. יש להשתדל להימנע מגיזום העצים ולהעתיקם .3.1

על נופם המלא. במקרה הצורך יאושר גיזום נקודתי ע"י המפקח ויבוצע לפי הנחיותיו. 

ת אישור המפקח גיזום העצים יבוצע ע"י גוזם מוסמך ומקצועי, על הקבלן לקבל א

להעסקת הגוזם, למפקח שמורה הזכות לפסול / לאשר כראות עיניו את הגוזם. הגוזם 

 ילווה את כל שלבי העתקה, לרבות שלב חיתוך השורשים שיבוצע ידנית ע"י הגוזם.

במידה ולא יינתנו הוראות מיוחדות ע"י המפקח יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי  .3.2

פים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה, יש לדלל ההוראות הבאות: יש לגזום ענ

זרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ 

בשלמותם, העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם )אין להשאיר 

ה אין לגזום זיזים( וענפים/גזעים שילדיים יושארו שלמים ובלתי גזומים. בכל מקר

ולהסיר יותר מאשר משליש מנפח העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת הגזע 

 והענפים בעת ביצוע הגיזום.



149 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר  .3.3

 יאושר ע"י המפקח.

בה עבה ומלאה של ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכ .3.4

 .40%"לובן", ריכוז מינימאלי 

 

 :עטיפת הגזע המרכזי .4

למניעת פגיעה בגזע בעת העתקה על הקבלן לעטוף בבד יוטה )כותנה( חום או לחילופין ביריעה 

 אוטכנית את הגזע הראשי.יג

 

 + מתזים : כיסוי נוף העץ המועתק ביריעת צל .5

כהמלצתנו(, יש לכסות את נוף העץ במידה וההעתקה תתבצע בחודשים החמים )שלא  .5.1

, רשת צל זו תשמש 50%למניעת דיות יתר. יש לכסות את כל עלוות העץ ביריעת צל 

 ימים לאחר העברת העץ למקומו הסופי, או בהתאם להוראות המפקח. 14לפחות 

( לכל עץ ,המתזים  3-5כמו כן לפי הצורך , יש להציב מספר מתזים בעלי ספיקה נמוכה ) .5.2

 על נוף העף לצורך הקטנת ההתאיידות .יותקנו מ

 

 :ריסוס נגד מזיקים .6

במהלך תקופת ההמתנה להעתקה ואחרי פעולות ההכנה יש לדאוג לריסוס העלווה בחומרים 

 נגד כנימות עלה/פטריות/ מזיקי גזע לפי הוראות המפקח בלבד.

 

 :העתקת העץ לאתר הנטיעה הסופי .7

 הסופי לרבות: על הקבלן להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה

 התקנת מערכת השקיה כנדרש. .7.1

 הסדרת דרך זמנית להובלת העץ. .7.2

על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית לכיסוי )שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה  .7.3

 לשטח(, העדיפות היא לאדמה מקרבת גוש העץ המקורי.

 אספקה והכנת קומפוסט וכפיסי עץ לחיפוי עליון. .7.4

 במידת הצורך.הכנת אמצעי קשירה ועיגון  .7.5

 

 :ניתוק בית השורשים .8

על הקבלן להתארגן מראש לספק לשטח את החומרים והציוד הדרוש לצורך ביצוע  .8.1

העתקה, לרבות: מחפרון בעל כף צרה, ציוד לחיתוך שורשים ידני, חומרי ריסוס, ניילון 

 ניצמד וכו'.

יוד ניתוק השורשים יבוצע בהתאם לאישור המפקח בהתאם לשיקולי מזג אויר והצ .8.2

הנדרש. לא תורשה העתקה בימי חמסין ו/או בימי סערה, מועד העתקה נתון לשיקול 

דעתו הבלעדית של המפקח ויתואם מראש עם הקבלן ורק אחרי שהמפקח משוכנע כי 

 הקבלן מוכן עם כל הציוד הדרוש.
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 עבודות העתקה יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש. .8.3

 :אופן ניתוק בית השורשים .8.4

מ' ממרכז הגזע. הפעולה תבוצע באיטיות  1על הקבלן לחפור ברדיוס של לפחות  .8.4.1

 ובזהירות תוך התקדמות מהחוץ כלפי פנים.

מ' ממרכז  1 -מ' סביב הגוש ובמרחק של כ 1 -על הקבלן לחפור לעומק של כ .8.4.2

הגזע )ובהתאם לגודל בית השורשים והוראות המפקח בשטח(. החפירה תבוצע 

ש כך שיהיה חיתוך נקי של שורשים. על הקבלן להיערך בניצב לרדיוס הגו

מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן ידני בעזרת משור  –לגיזום ידני 

מכני, עתים מושחזים, מזמרות וכו'. אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או 

 שבירה גסה של שורשים היקפיים.

ס"מ  2שקוטרו עולה על בגמר חיתוך השורשים יש למרוח כל חתך שורש  .8.4.3

 במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על הקבלן לרסס את אזור החפירה נגד  .8.4.4

ליטר מים  1גרם אבקה ל  1פטריות בחומרים הבאים: דלסן + קוציד ביחס של 

רבב את התמיסה היטב ולרסס בתמיסה, יש לע 0.1%במינון של  550+ פוליקור 

 KIPAעל גוש השורשים שנחשף, בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה מסוג 

 .ppm 2,000בריכוז של

בעזרת מחפרון יש לנתק באיטיות ובזהירות את חלקו התחתון של גוש  .8.4.5

 השורשים, הפעולה תבוצע בהדרגה מכל צידי הגוש.

גוש השורשים בכל  עם השלמת הרמת הגוש וחשיפתו על הקבלן לעטוף את כל .8.4.6

היקפו ותחתיתו ביריעת "ניילון נצמד" ולהדקו באופן כזה שכל הגוש יישאר 

 שלם לרבות תחתית גוש השורשים.

 

 :העברת העץ .9

העברת העץ תבוצע בעזרת משאית מנוף כנדרש, הנפת העץ לא תתבצע מגזע העץ בשום  .9.1

 מקרה. ההרמה תתבצע מתחתית גוש האדמה בלבד.

בצורה איטית ורצופה כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים  את ההעברה יש לעשות .9.2

 ויישאר בשלמותו.

העצים יועמסו על גבי משאית בעלת דפנות פתוחות, עיגון העץ למשאית יעשה ע"י חגורת  .9.3

 בד בלבד למניעת חבלה בגזע.

גוש השורשים יונח בצורה אנכית כשגזע העץ  זקוף על משטח הסעה בעל כושר הובלה  .9.4

ומהודק ויוסע למקום הנטיעה באיטיות, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות  כנדרש, קשור

 שעות מניתוקו מהקרקע. 3הנדרשים, ההעברה תבוצע תוך 

 

 :בור הנטיעה ונטיעת העץ .10

גודל בור הנטיעה ייקבע בהתאם לקוטר גוש השורשים. מידות הבור: אורכו, רוחבו  .10.1

 תק.ממידות גוש השורשים המוע 1/3 -ועמקו יהיו גדולים ב
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 על הקבלן לחפור ו/או לחצוב מבעוד מועד את בור הנטיעה. .10.2

אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה, חומר החפירה / חציבת  .10.3

 הבור יפונה מהשטח לאתר שפיכה מאושר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח, .10.4

 אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה.

 במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח, הנטיעה תבוצע בבור מלא מים. .10.5

טרם הנחת העץ בבור הנטיעה, יש להסיר לחלוטין את הניילון הנצמד ולהניח את גוש  .10.6

 שורשי העץ במרכז הבור על גבי שכבת המצע כמפורט מטה.

התחתון של הבור ימולא באדמה גננית העץ יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה, חלקו  .10.7

. תוך הקפדה על גובה צוואר 5%בשיעור  801מעורבת בקומפוסט מאושר העונה על תקן 

השורש הסופי כך שיתאים לפני השטח הקיימים ובהתאם לכיוון הצפון המקורי, אלא 

אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח. כל זאת בשעה שהעץ מוחזק ע"י המנוף, העץ ישוחרר 

 המנוף רק לאחר ייצובו. מכבלי

בגמר מילוי האדמה והידוקה הידני על הקבלן לבצע גומת השקיה ולהשקות לרוויה  .10.8

 גומה זו.

כאשר מסתיים שלב מילוי האדמה והעץ עומד יציב, יש להסיר את הקשירות. יש להניח  .10.9

את קו הטפטוף במעגלים כך שיכסה את כל השטח מעל לבור הנטיעה, יש לקבע את 

קע בעזרת יתדות עיגון מתאימות ולבדוק את תקינות מערכת ההשקיה הצינור לקר

שהוכנה מבעוד מועד. לאחר מכן יש לפזר שכבת כפיסי עץ )רסק גזם( מעל כל שטח בור 

 ס"מ. 10הנטיעה על גבי שלוחות הטפטוף, עובי השכבה לפחות 

רך. על הקבלן לבצע עבודות תמיכה ייצוב וכבילה מיד עם סיום השתילה במידת הצו .10.10

 למען הסר הספק, שיטת הכבילה תיקבע ע"י מהנדס הפרויקט.

 על הקבלן להפעיל את מערכת ההשקיה כך שתישמר לחות בכל הגוש המועתק ומאידך .10.11

 שלא יוצף הגוש.

 

 :טיפול ואחזקת העץ המועתק באתר הנטיעה הסופי .11

יום חודשים( מיום ההעתקה ועד  12אחזקת העץ המועתק תעשה במסגרת אחריות הקבלן )

המסירה הסופית ללא כל תוספת מחיר, על הקבלן לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות 

 לרבות:

 –עבודות השקיה  .11.1

 יש לדאוג להשקיית העצים לפי התכנית הבאה: 

 ליטר/מ"ר/יום(. 1: פעמיים בשבוע למשך שעה אחת כל פעם )12,1-2חודש  .11.1.1

 ליטר/מ"ר/יום(.1): פעמיים בשבוע למשך שעתיים כל פעם 10-11, 3-4חודש  .11.1.2

 ליטר/מ"ר/יום(. 8: פעם בשבוע למשך שש שעות כל פעם )5-9חודש  .11.1.3

 יודגש כי נושא ההשקיה הוא חיוני להצלחת ההעתקה! –משלימות  עבודות .11.2

 עבודות גיזום. .11.2.1

 ריסוס נגד מזיקים ומחלות. .11.2.2
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 דישון. .11.2.3

 ייצוב העץ. .11.2.4

 נתנו מעת לעת ע"י המפקח.יהוראות הפיקוח שי .11.2.5

 

 :שטח העבודה הנחיות לשימור באזור .12

 לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן דרכי גישה ומקומות עמידה עם מנהל הפרויקט. .12.1

העבודה תתבצע ללא גרימת נזק כלשהוא לצמחים או לאלמנטים דוממים בסביבה  .12.2

 ובכלל זה: עצים, מדשאה, שיחים, קירות בנויים, מדרגות, מערכות השקיה וכו'.

 שיגרם תוך כדי עבודת ההעתקה.הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק  .12.3

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק, החלטתו תהיה סופית  .12.4

 ותחייב את הקבלן.

 

 עבודות השקיה 41.03

 

 כללי 41.03.01

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  .1

 ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.שנועדו להשלים האחד את השני 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .2

 ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר תכנית AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   שטח לאחר הביצוע.מצב קיים ב

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם,  .4

 וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

המפקח, כך שלא  הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי .5

 תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח  .6

 על השלב המבוצע.

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי  .7

 .41.03פרק  –משרד הביטחון 

י הפרויקט קיימים ראשי מערכת ומחשבי השקיה, יש לפרקם בצורה זהירה במידה ובאזור .8

 ולהעביר למחסני העירייה, העבודה תעשה בתאום עם האחראי על ההשקיה בעיריית ירושלים.

 במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשקיה הקיימת בגבולות השטח המתוכנן  .9

 הלת הפרויקט ומתכננת ההשקיהיש לחבר המערכת הקיימת לחדשה בהתאם להנחיות הנ .10

מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי חיבור  .11

 הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.
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 ביצוע מערכת השקיה 41.03.02

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים .1

מעבר צר להנחת כביש וכו' יש לפתוח בהם, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל,  .1.1

ואח"כ להחזיר את המצב אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ניסור  השרוול ע"י

לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן 

בור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לצי

מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה 

 כלול במחירי היחידה השונים.

 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .1.2

 צבע יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י .1.3

 .למים עמיד

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .1.4

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  .1.5

 המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 

ה במחירי עבודות עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלול

 אחרות.

 יהיה  מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  .1.6

 או בהתאם לתכנית.  10מ"מ דרג  110בקוטר מינימלי 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100ראש השרוול בעומק  .1.7

 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. .1.8

-75עשויים  פוליתילן ללחץ מים בקטרים  –ות, ריצופים ומפרצי חניה שרוולים במדרכ .1.9

, בהתאם למצוין בתכנית 10מ"מ דרג  110או פוליתילן  ללחץ מים בקוטר  6מ"מ  דרג  50

 ס"מ.   40וכתב הכמויות. ראש השרוול טמון בעומק 

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. .1.10

 בתכנית. ח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצויןשרוול יעבור משטח מגונן לשט .1.11

 אופני מדידה ותכולת מחיר .1.12

 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  .1.12.1

וחוט התקנה, כל האביזרים, מחברים  הנחת השרוול, המחיר כולל: אספקה, .1.12.2

 להנחת שרוולים וכיסוי מלא. ואת כל העבודות הדרושותמשיכה 

 

 תאי בקרה: .2

 בתוך  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו כל .2.1

 המכסה בגובה הריצוף. תא הביקורת. 

 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום  .2.2

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי  .2.3
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המפקח,  ן ע"פ הנחיותס"מ, לרבות זיו 20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  .2.4

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -הבטון מסוג ב

  "מורן"עם טבעת ומכסה דגם ס"מ  80ס"מ או  60בקוטר  בריכת בטון  –בריכה במדרכה  .2.5

 או ש"ע. כיסוי פני המכסה יהיה בהתאם להנחיות האדריכל. וולקן של

  ון.עם טבעת ומכסה בט בריכת בטון –ריכה בשטח גינון ב .2.6

  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה". .2.7

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2.8

 תא ומכסה –המדידה: יחידה  .2.8.1

וכל העבודות , מצע המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים .2.8.2

 הדרושות.

 

 תילןאפוליצנרת  41.03.03

 מחברים: .1

 פנימה. חדירת לכלוךיש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע  .1.1

 קווי טפטוף או  כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, .1.2

 "פלסים" או ש"ע.  ,לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון" מתחת

 פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות   16M" חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי .1.3

 ומחברי שן.

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". .1.4

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול  .1.5

 במחיר היחידה.

 

 :ת הצנרת וחיבורהשפרי .2

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא עוברת  .2.1

 גונן תעבור בשרוולים.בשטח מ

צינורות זהים בקוטרם, יסומנו . צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .2.2

 בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר . .2.3

 מ"מ.  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .2.4

 

 לצנרת פוליאתילן ותכולת מחיראופני מדידה  .3

 תילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.אהמדידה: צינורות פולי .3.1 

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור,  .3.2 

מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת  -אביזרי חיבור 

 לפני הכיסוי.הצינורות בלחץ מים 
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לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא  .3.3 

תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות 

 בצנרת ובשלוחות הטפטוף.

 

 ממטירים 41.03.04

 .ס"מ משולי הדשא 20גזרה יונח במרחק מקסימלי של  ממטיר .1

 . כולל במחיר היחידה.נגר פנימי-וכולל אל יהיה ללא התזה אחורניתממטיר גזרה  .2

 הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר  ןחיצוני יורכב, במידה ותינת-אל נגר .3

 שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.

נגר ואחר -בשטח, הרכבת אל נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב-המחיר כולל: אספקת אל

 הרכבת הממטיר מחדש.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .4

 מדידה: יחידת ממטיר קומפלט. .4.1

הכל בהתאם לנדרש.  גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור,ומחיר יחידת ממטיר  .4.2

 מפקח.ה יאושר ע"י המתכנן או יםסוג הממטיר

 

 וףקווי טפט 41.03.05

כאן. מטרתו  כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  .1

 של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

יטר/שעה. ל 2 מ"מ ספיקת הטפטפת 16 לוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטרש .2

  הטפטפת אינטגרלית בצינור.

 זהה )של אותו יצרן(.יהיה סוג טפטוף  יחיותהשבכל  .3

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. .4

ס"מ כשהם צמודים לשולי  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  .5

מ"מ, אם לא נאמר אחרת  32קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  הערוגה )לחגורת הבטון(.

 בתכנית.

במצמד +  ות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או כל קצוות שלוח .6

פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד 

 + פקק ולא בקיפול הצינור.

  .קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית .7

ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י "עומר"  30ריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר פרטים מוגנים בב .8

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. או ש"ע.

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. .9

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.  -בשיחים .10

הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות  ,חד ויסתיימו בצד שניקווי הטפטוף יתחילו בצד א

 הביצוע. יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני 
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פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל  .11

 מטר. 2.0או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  ס"מ 30מ"מ בצורת ח באורך  6מגולוון 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה  - בשטחים מדרוניים .12

 והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל צמח.

טבעת  מסביב לכל עץ תצא יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.   - לעצים .13

 .ליטר/שעה 3.5, טפטפת מצינור טפטוף 

  30 במרחק לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע 15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת:  .14

 יתדות כנ"ל.    3 - ס"מ. כל טבעת תיוצב ב

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.       .15

ת ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכו .16

 או בהתאם לתכנית תאום מערכות.  הפיקוח

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו  .17

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16יצא צינור עיוור 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .18

 וף במטר אורך. המדידה: שלוחת טפט .18.1

 חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, 

 הכל בהתאם לנדרש. –הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב ושלוחות הטפטוף 

 במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו  

 היחידה.תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר  

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף  .18.2

המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ,  

 חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 

 :ראש מערכת )ראש בקרה( 41.03.06

 מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. .1

 . 3/4רז כדורי "לכל ראש יורכב ב .2

 ע"פ פרט בתכנית.אנכיים או מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או  .3

 , שסתום אנטי ואקום , עליהם מורכב ברזון תלת דרכיברונזהומעלה  יהיו עשויים מ 1מקוטר " .4

 או בהתאם למצוין בתכנית.ורקורד  1/2"

המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל אתם יהיה באותו מפלס גובה, ימסנן כניסת המים ויצב .5

 , או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.מדכנים למדידת לחץ

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. .6

כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם צוין אחרת  .7

 בתכנית.

אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט ראש מערכת המכיל  .8

                )לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת(.  בתכנית.
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 אופני מדידה ותכולת מחיר .9

 יחידה. –מדידה: ראש מערכת קומפלט  .9.1

מיקום הראש, צורת  .מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים .9.2

 הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

חיבור ראש המערכת  ה,התקנ ,אביזרי חיבור, אספקהמגופים, המחיר כולל: אביזרים,  .9.3

וכל העבודות המפורטות למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב 

 הדרושות.

, רקורדים, אבזרי חיבור,  3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2המחיר כולל: מז"ח,  .9.4

ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח, אספקה והרכבה. 

בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים 

 שהוצא ע"י משרד הבריאות. 

 

 ראש מערכתארון  41.03.07

, בתכנית . הכל בהתאם למופיע ש"עמסוג "ענבר" או "אורלייט" או  ארוןהראש יותקן ב .1

 או ע"פ הנחיות הפיקוח.  בכמויות

 יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.ון ראש מערכת והאר .2

 10 לפחות אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, .3

 מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.ראש המערכת יהיו  רימהדופן. אביז ס"מ

 ארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכתגודל ה .4

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש  .5

גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על חשבון  המערכת יהיו

 או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות. ןהקבל

 .MASTERראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  וןאר .6

 בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב .7

השטח שבין  הדלתות. ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של 40 -הארון יהיה מרוחק כ .8

ס"מ. משני צידי שכבת החצץ תונח  10הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי 

 אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם לתכנית האדריכל.

ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות  50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  .9

ה בתחתית הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי הסוקל ופילוס האדמ

בצידי הסוקל ופילוס הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל. הנחת הארון 

על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם במקום המיועד 

 לכך.

 .יש לבדוק את פילוס הארון שוב .10

מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה אחידה  .11

 מכל צידי הסוקל במקביל.
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 אופני מדידה ותכולת מחיר .12

מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות.   .12.1

ל במחיר היחידה,  מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלו

 שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון.   מנעול מסטר.

 סביב ארון ראש המערכת ומחשב השקיה יורכב חבק הגנה ממתכת + מנעול. .12.2

 

 בקר ההשקיה 41.03.08

 או בהתאם להנחיות בכמויות.  לשנה ותכלול אחריות היצרןע"י היצרן תבוצע הרכבה  .1

 הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע. וןהמחשב יורכב באר .2

בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה  למי פיקוד . הכוללת חיבור צינורית מי פיקוד   למגוף  .3

)לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית בגוף המגוף 

 (לראש המערכת

 אופני מדידה ותכולת מחיר .4

 להפעלהוהדרושים המחשב, הרכבה, כל האביזרים מחשב המחיר כולל: אספקת  .4.1

  לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך.  חיבורתקינה, 

המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה של  .4.2

שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן 

 החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 

 יחידה.    –מדידה: סולונואיד  .4.3

המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס סולונואידים, הכלול 

 במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

 

 סיום עבודה 41.03.09

 ת הבורותאחודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום  6לאחר תקופה של  .1

ביצוע  מהלךשנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. ב והתעלות

 בזמן הביצוע. על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח העבודה

ולהגיש הנתונים  כל קו השקיהובסיומו של יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה  .2

 למתכנן או למפקח.

אוטוקד  בתוכנת בדיסקט AS MADEהכלליים על הקבלן להגיש תכנית בנוסף לאמור בתנאים  .3

קרקעית ותאי  שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תתתכנית בניר וב

 14 -התכניות תימסרנה למזמין כ ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

 העבודה, לפני חשבון סופי.  יום אחר גמר

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.   .4
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 ריהוט רחוב   - 42 פרק

 

 הנחיות כלליות 42.00

 

 כללי 42.00.01

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  42פרק  .1

 ריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. מתקנים ולעבודות 

ונטים והעבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרל .2

 של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

ואביזרים הדרושים לשם ביצוע , חלקים וחומרים, ציוד הריהוטהעבודה תכלול אספקה של כל  .3

, וכן את התקנתו כולל עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת העבודה בהתאם למסמכי החוזה

 .ריצוף למצב קיים\חיפוי \הקרקע

 

  דוגמאות 42.00.02

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל  .1

 אדריכל הנוף והמפקח.אחד מהמוצרים לאישור 

אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת  .2

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו.

 במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות: .3

 ספסלים .3.1

 אשפתונים .3.2

 מתקני אופניים .3.3

 ברזיות .3.4

 

 והמחירתכולת העבודה  42.00.03

אספקה של כל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה  .1

בהתאם למסמכי החוזה, וכן את התקנתו כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת 

 חיבור למים קומפלט. –ריצוף למצב קיים. בברזיה \חיפוי\הקרקע

 :תכונות החומר .2

ישראליים לבטיחות ולנגישות. המתכת תהא מגולוונת וצבועה כל המתקנים יעמדו בתקנים 

 בתנור; העץ מטופל באימפרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; גמר בטון לפי המפורט.

 :ביצוע העבודה .3

ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות 

והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם הריצוף, ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור 

 .האדריכל לפני קיבוע והרכבה בשטח
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 פירוט העבודות הקשורות בריהוט חוץ 42.01

 

 מתקן קשירה לאופניים 42.01.01

 דגם: סטנדרט עיריית ירושלים ולפי פרט .1

 " לפי פרט עם סמל עיריית ירושלים2מידות: צינור בקוטר  .2

 גמר: נירוסטה מוברש .3

 מדידה: יח'אופן  .4

 

 שלושה מקומות כולל מאחז יד contourספסל  42.01.02

 או ש"ע. health & comfortשלושה מקומות כולל מאחז יד, תוצרת  contourדגם:  .1

 מידות: לפי פרט ולפי סטנדרט ירושלים  .2

 גמר: לפי פרט ולפי סטנדרט ירושלים .3

 אופן מדידה: יח' .4

 

 אשפתון  42.01.03

 אריכא או ש"ע דגם: "רותם", תוצרת שחם .1

 ס"מ, לפי מפרט יצרן. 80/53מידות:  .2

 גמר: לפי מפרט יצרן. .3

 אופן מדידה: יח' .4

 

 ברזייה 42.01.04

 דגם: "אביב", תוצרת שחם אריכא או ש"ע כולל מתקן שתיה לכלבים .1

 מידות: לפי מפרט יצרן. .2

 גמר: לפי מפרט יצרן. .3

 אופן מדידה: יח' .4

 

 תכולת מחיר 42.01.05

כל האמור לעיל וכן ביצוע הרכבה בהתאם להנחיות היצרן, עבודות הפירוק תכולת מחיר כולל את 

 והחזרת המצב לקדמותו.
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 קירות תמך מקרקע משוריינת – 43פרק 

 

 תאור כללי 43.01

קירות תמך מקרקע משוריינת יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  .1

 1630מקרקע משוריינת", בהתאם לדרישות ת"י "קירות תמך  – 43של נתיבי ישראל פרק 

"קירות תמך מקרקע משוריינת". ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד 

 זה שלהלן.

תכנון מפורט לביצוע קירות תמך מקרקע משוריינת, לרבות חישובים ותכניות מפורטות, יעשה  .2

אשוני של מתכננים מטעם המזמין ע"י מתכננים מטעם הקבלן ובאחריותם על בסיס התכנון הר

 43ויוגש לאישור מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין. הכל כמפורט במפרט נת"י פרק 

 הנ"ל.

התכנון המפורט יכלול בין היתר את האלמנטים הטרומיים, רכיבי השיריון, עבודות העפר  .3

שונים באלמנטים  מערכת הניקוז עבור קירות תמך מקרקע משוריינת ופרטי חיפוי אבן מסוגים

 טרומיים, הגלויים לעין בלבד, כחלק אינטגראלי של ייצור האלמנטים.

, 1630כל עבודות עפר עבור קירות תמך מקרקע משוריינת יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י  .4

 – 51.02"קירות תמך מקרקע משוריינת", פרק  – 43בהתאם לדרישות מפרט נת"י פרק 

 .51.2שלימות המפורטות במפרט מיוחד זה בפרק "עבודות עפר" ובהתאם לדרישות המ

ומפרט  1630מערכת הניקוז עבור קירות תמך מקרקע משוריינת תבוצע בהתאם לדרישות ת"י  .5

 "עבודות ניקוז ומניעת סחף".  – 51.05נת"י פרק 

עם התחלת ייצור האלמנטים הטרומיים הראשונים של קירות תמך קרקע משוריינת יבצע  .6

קטעי דוגמת חיפויי אבן לכל סוגי האבנים בנפרד באלמנטים טרומיים,  הקבלן במפעל טרומי

הגלויים לעין בלבד, לאישור מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין כפי שמפורט במפרט 

 לעיל. 14מיוחד זה בפרק 

 

 דרישות משלימות 43.02

שנקבעה קירות תמך מקרקע משוריינת יהיו מאלמנטי בטון טרומיים טיפוסיים של השיטה  .1

ואושרה ובהתאם לפרטי תכנון אדריכלי. האלמנטים ייוצרו במפעל בעל תו תקן לייצור רכיבים 

מבטון טרום, ובתנאי שהמפעל יאושר על ידי מנהל הפרויקט. אין להתחיל בייצור האלמנטים 

 לפני קבלת אישורו של מנהל הפרויקט.

בתבניות הסטנדרטיות, תוך  כל אלמנט שאינו סטנדרטי יהיה "אלמנט חלקי". האלמנט יוצר .2

 שימוש במעצורי יציקה מתאימים.

 – 3פרק  –משרדית -האלמנטים הטרומיים יעמדו בדרישות מפרט כללי של הוועדה הבין .3

 "מוצרי בטון טרום".

 לפחות. 40-סוג הבטון של אלמנטים טרומיים יהיה ב .4

 ס"מ. 16 -עובי האלמנטים ייקבעו בחישוב סטטי . העובי לא יפחת מ .5

נטים טרומיים יהיו במידות ובצורה כמפורט בתכניות, אלמנטים טרומיים יהיו בעלי גמר אלמ .6

 בטון "חשוף חזותי" חלק או לפי תכנית אדריכלית.
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האלמנטים יכללו שתי רשתות זיון לפי חישוב סטטי. פלדת הזיון תהיה פלדה מצולעת, לפי ת"י  .7

עיגון תקני(. כמות הזיון  )במוטות קשורים או ברשתות מרותכות, עם 3,4,5ח'  4466

לפחות משטח חתך האלמנט, בכל כוון. צפיפות מוטות  0.1%המינימאלית בכל רשת תהיה 

 . 466הרשת תהיה לפי הנחיות ת"י 

רכיבי שריון הקרקע יהיו מפלדה מגולוונת בלבד. )רצועות, רשתות, מוטות וכדומה( בהתאם  .8

צועות הפלדה, הרצועות יהיו בעלות בליטות . במידה ורכיבי השריון יהיו מר1630לדרישות ת"י 

. מידות חתך רכיבי השריון ועובי הגלוון, ייקבעו Highly Adherenceלהגברת העיגון, מסוג  

שנה למבנה, בהתאם להנחיות היצרן. עובי הגלוון  120עפ"י קריטריון אורך חיים של 

 . 918מיקרון והגלוון יבוצע בהתאם לדרישות ת"י  80המינימאלי יהיה 

 רכיבי השריון, גם אם הוא "אלמנט חלקי". 4בכל אלמנט טרומי יהיו לפחות  .9

כמות רכיבי השריון והחתך שלהם ייקבעו בחישוב הסטטי לרבות עובי הקרבה. במקרה של 

 מ"מ. 45X5-שימוש ברצועות פלדה החתך לא יפחת מ

אלמנט הטרומי יש להקפיד על דיוק מירבי בביצוע רכיבי השריון, מיקומם והצבתם בתוך ה .10

 ובמיוחד בנקודות הבאות:

 עומק העיגון. .10.1

 מידת הרווח להכנסת רכיבי השריון. .10.2

 מקבילות החורים עבור ברגי החיבור. .10.3

 אנכיות האביזר ביחס לפני הבטון. .10.4

חוזק הקריעה של רכיבי השריון יהיה זהה לכל אורכם, לרבות בנקודת החיבור אל אלמנט  .11

 הבטון הטרומי.

ייתוד להבטחת דיוק לצרכי ההרכבה ואביזרים הדרושים לצרכי  בכל אלמנט יתוכנן מוט .12

 הרמה.

ס"מ, עשוי  30ס"מ, ובעובי מינימלי של  60מפתן פילוס להשענת אלמנטי הקיר, יהיה ברוחב  .13

. אלמנטי הקיר יונחו במרכז המפתן הנ"ל. המפתן יושתת על גבי מילוי מהודק 40-בטון מזוין ב

ועל פי  1630ים ו/או סופיים בהתאם לדרישות ת"י בעומק מתחת למפלס פני קרקע קיימ

 התכניות המפורטות המאושרות הנ"ל.

ס"מ, וע"י רצועות שעם או ש"ע  5/5סגירת התפרים תהיה ע"י רצועות ספוג פוליאוריתן בחתך  .14

מ"ר יש ליצור פתח ניקוז ע"י יצירת אי  4-מאושר לפי הפרטים הסטנדרטיים של היצרן. כל כ

ס"מ. פתחי הניקוז יהיו מכוסים בפיסת בד גיאוטכני  30רציפות של אטם הספוג הנ"ל, באורך 

 גר'/מ"ר )מודבק(. 300ס"מ, עשוי פוליפרופילן כבוש במשקל  50/20במידות 

 בראש הקיר, יבוצע קיר תומך עם יסוד עובר ומעקה בטון או מעקה פלדה בטיחות. .15

 הכל כמפורט בתכניות.

 בכל שלב, יש לבדוק על ידי מודד שהמרחק המודולרי בין צירים של אלמנטים יישמר.  .16
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 אופני מדידה ותכולת מחיר 43.03

קירות תמך מקרקע משוריינת יימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של 

"קירות תמך מקרקע משוריינת" בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות  – 43נתיבי ישראל פרק 

 ובהתאם לתוספות הדרושות המשלימות כלהלן:

ן היתר ביצוע עבודות בשלבים מחירי יחידה של קירות תמך קרקע משוריינת יכללו בי .1

ובמשמרות בהתאם להסדרי תנועה זמניים, בהתאם לדרישות הבטיחות ובהתאם לסדר הנכון 

הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות 

 בין/עם חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

לתשלום לפי שטח )מ"ר( של הקיר. מחיר היחידה יכלול קירות התמך מקרקע משוריינת ימדדו  .2

בין היתר את התכנון המפורט שיבוצע ע"י המתכננים מטעם הקבלן לרבות אישור התכנון ע"י  

 מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין.

הנ"ל מחיר מערכת הניקוז עבור  43בהתאם לתכולת המחירים כמפורט במפרט נת"י פרק  .3

משוריינת ייכלל במחיר היחידה של קירות התמך ולא ישולם עבורה קירות התמך מקרקע 

 בנפרד.

כל עבודות העפר לקירות התמך מקרקע משוריינת ימדדו לתשלום בנפרד במסגרת פרטי  .4

 .51.02תשלום מתאימים, המפורטים במפרט מיוחד זה בפרק 

מיוחד זה מפתן פילוס יימדד לתשלום בנפרד במסגרת פרט תשלום מתאים, המפורט במפרט  .5

 .02בפרק 

עבודות חיפוי האבן באלמנטים של קירות תמך קרקע משוריינת, הגלויים לעין בלבד, אשר  .6

יבוצעו במפעל טרומי, יימדדו לתשלום בנפרד כתוספת מחיר לקירות תמך קרקע משוריינת 

 לעיל. 14לכל סוגי האבנים השונים בנפרד לפי שטח )מ"ר( כפי שמפורט במפרט מיוחד זה בפרק 

 

  



164 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 ומעקותשערים  - 44פרק 

 

 הנחיות כלליות 44.00

 

 כללי 44.00.01

המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  ,במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה 44פרק  .1

 לעבודות גידור, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

ונטים ואת כל הפרקים הרל ויכללוהעבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו  .2

 של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

יש לקחת מידות בשטח לאחר בניה טרם ייצור והתקנת השערים; לא תתקבל כל טענה ביחס  .3

 לסטיות בין המתוכנן לתוצאה הבנויה בפועל והכל על אחריות הקבלן.

למען ובלה, התקנה וביסוס לפי הנחיות קונסטרוקטור. תכולת המחיר:  מדידה, אספקה, ה .4

הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר 

 היחידה.

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות: .5

 שער קונזולי חשמלי  .5.1

 שער אלומיניום בכניסה למתחמים פרטיים .5.2

 

  דוגמאות 44.00.02

ת האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל מבלי לפגוע בכלליו .1

 אחד מהמוצרים לאישור האדריכל והמפקח.

אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת  .2

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו. על הדוגמאות להישאר

 בשטח העבודה עד למועד סיום העבודה.

 

 תהליכי אישור ובדיקה לעבודות מסגרות   44.00.03

אשר  1:50 עד קנ"מ 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING שרטוטי יצור מתכנןהקבלן יגיש לאישור ה .1

יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה 

יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות 

הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה 

בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן  על פי תקן יבוצעו

ותיאום עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי 

 הקבלן. 

על פי הפרט כולל גילוון, צבע  שער והגידורהקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי ה .2

הדמי  הפרויקט במקום שיונחה על ידי  המתכנן/מפקח. דגמיוחומר הכיסוי, שיוקם באתר 

האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה 
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הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים 

 המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו.

 .והמפקח מתכנןהנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת ה כל השינויים .3

לאורך כל  מפקח/מתכנןעל דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי ה .4

 זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

תנה הוראה על ידי המפקח, הקבלן יהרוס יאשר נכ דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. .5

 הפרויקט. ויפנה אותם מאתראת דגמי הדמי 

יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות, יהיו אלו  מוצרי המסגרות .6

נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים. במידה ולא ניתן מכל סיבה החיבורים 

ל שהיא לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת ש

 . הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.המתכנן השינוי המוצע ולקבל אישור

מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן, אלא  .7

 אם צוין אחרת בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.

את . ותגדרו רופילים, מוטות, עמודיםכל המידות בתכניות מחייבות במיוחד לגבי מידות של פ .8

כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור המתכנן 

ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של  בלבד ובנוכחות המפקח. כל סטייה תרשם

ויוודא  ,ו'והמפקח. לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכ מתכנןה

 שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים וממין  ,כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה .9

 כל החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.משובח ביותר. 

 

 המחירתכולת  44.00.04

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, התקנה מדידה, 

 והרכבה בשטח בהתאם למסמכי החוזה. 

 

 תכולת העבודה 44.00.05

כל הנדרש להתקנת ועיגון האלמנטים לרכיבים הבנויים, כולל חיבורים לקיר או לריצוף בתיאום עם 

אם לתוכניות. לכל פרטי העיגון והביסוס נדרשים פרטי הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, בהת

והנחיות קונסטרוקטור וכן חישובים סטטיים. על הקבלן להשלים את הקיר על חשבונו במידה והתקנת 

כל ריצוף למצב קיים.  \חיפוי  \המעקה פגעה בשלמות הקיר או בשלמות הריצוף, ולהשיב את הקרקע  

 י תקן, צבוע בתנור בצביעה אלקטרוסטטית לפי בחירת האדריכל. הפרזול יהא עשוי מתכת מגולוונת לפ

 

 להלן הפריטים 44.01

 תוצרת ב.ג. אילנית או ש"ע C1000 שער קונזולי  44.01.01

 21.03חלק  900על פי תקן המכון הישראלי תקן  .1

 150/150/5בקורה התחתונה. במסגרת עליונה וצד   250/1505RHSהשער עשוי מפרופילים  .2

RHS מרקם פח מחורר או רשת על פי בחירת אדריכל. השער מפרופילים מגלוונים וצבועים ,

 250/150בצבע על פי בחירת אדריכל. גשר עליון מיוצר מפרופילי פלדה מרובעים במידה של 
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. מידת המסגרת מותאמת פרופורציונלית לאורך כנף השער )לפי דרישות 150/150מ"מ ו 

 ההנדסה(. 

 הנעה חשמלית הכוללת: השער נע באמצעות  .3

מטר לדקה, בקר מהירות כולל קלאץ', הניתן  12כ"ס,  2מנוע חשמלי איכותי וחזק מינימום  .4

לניטרול חשמל בעת הפסקת חשמל, כולל מצמד חיכוך, גלגל שיניים  ופס שיניים המקנה תנועה 

 רציפה של השער. 

מ"מ, מחוברים לגוף  30/40. מידות המוביל 52STמסילות ההנעה מיוצרות מפלדה מלאה מסוג  .5

גלגליל פלדה ממוסבים מורכבים על מסגרת נושאת  4הכנף ע"י ריתוך. השערים נעים בין 

 מ"מ. 260המאפשרת ריחוף מעל הקרקע. קוטר הגלגלים 

מערכות הבטיחות צריכות לכלול עין פונקציונלית להגנה דו צדדית. מנורה מהבהבת על הגשר,  .6

 ל הגנה וגלאי כביש. סורג באזור גרירת השער, שרוו

 

   C1000שער קונזולי  44.01.02

 מ' 2מ', גובה   8מידות: אורך  .1

 גמר: מגולוון וצבוע בתנור .2

 גוון: לפי בחירת אדריכל .3

 אופן מדידה: יח' .4

 

 שער דגם טרילידור 44.01.03

  םשער אלומיניו .1

 מ' לפי פרט 2.2מ', רוחב  2.0מידות: גובה  .2

 גמר: צבוע בצבע לפי בחירת אדריכל .3

 גוון: לפי בחירת אדריכל  .4

 אופן מדידה: מ"א .5
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 זרמים תועים - 49פרק 

 

 כללי 49.01

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת למניעת השפעה שלילית של זרמים תועים על צנרת  .1

 בירושלים.  הקו הכחולי מתכתית תת קרקעית של חברת "הגיחון" במקטע

 וייעשו בהתאם לקצב התקדמות הקמת הרכבת. העבודות המוצגות במפרט זה אינן רצופות .2

 מרכיבים עיקרייםהעבודה כוללת שלושה  .3

: התקנת והפעלת מערכת הגנה קתודית עם אנודות הקרבה. מטרת מערכת שלב ראשון 3.1 

שנוצרים בחיבורים בין צינורות חדשים  םגלווני םקתודית היא ביטול תאיההגנה ה

 ת בתחום רצועתם טבעיים של הצנרת שנמצאלצינורות קיימים ועליית פוטנציאלי

 רכבת הקלה.ה

ניטור קיומם, כיוונם וגודלם של זרמים תועים ע"י מדידות פוטנציאלים של שלב שני:  3.2  

 אשר לפני ואחרי הפעלת הרכבת הקלהותשתיות נוספות, צנרת מתכתית תת קרקעית 

 .DCבאמצעות זרמי  מופעלת

מחוברת  תהיינהמערכת נקודות )תחנות( מדידה ש לפני ביצוע המדידות יש להתקין   

 הנמצאת ברצועת הרכבת. תשתית/לצנרת

ביצוע ניקוז חשמלי של הזרמים התועים ע"י התחברות באופן מבוקר בין   שלב שלישי: 3.3  

( של מישרי הזרם שמזינים את הרכבת הקלה עם -צנרת מתכתית תת קרקעית לקוטב )

 .הקו הכחולקטע ב חשמל

 נקודות מדידה )ארון עילי( ביצוע פעולת ניקוז חשמלי יהיה צורך בהקמת מערכת  לצורך  

בהן יבוצעו חיבורי כבלים לצינורות המים של חברת הגיחון )או לכל תשתית אחרת, 

 N2XY מאסף חשמל דרך כבל של הרק"ל ישרי הזרםימיחוברו גם  בהתאם לצורך(.

1x120mm² .ויותקנו תאי ייחוס קבועים ואנודות מגנזיום 

 

 

 

 ארון בקרהתרשים חיבור הצנרת למסילה, דרך  - 1איור 
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 שלב ראשון –תיאור העבודות להגנה קתודית  49.02

 כללי .1

 תחברות בין קו קיים לקו חדש של צנרת הגיחון תוכננה תחנת מדידה.הת הונקוד ברוב .1.1

 בנוסף, תוכננו תחנות נוספות בקירבת ההתחברויות.

הקרבה , אנודות בהתקנה תת קרקעית בשוחה ביקורת קופסתתחנת המדידה כוללת  .1.2

 כנית(. ו)כמויות בהתאם לת ה בקרקעמגנזיום, אלקטרודת ייחוס קבועמסוג 

קרוב למיקום החיבור בין צינור קיים לצינור חדש יש להתקין אנודות הקרבה )מספר  .1.3

המתאימה למיקום ולפי מפרט  הפרטים אנודות, אופן התקנתם בהתאם לתוכנית

 להתקנת אנודות(.

ככלל, יש להעמיק את האנודות המוטמנות כך שמרחקן האנכי מהתשתית המוגנת יעלה  .1.4

 ס"מ. 150על 

 N2XYכבלים: אחד  2 לצינורצינור קיים וחדש יש לחבר  סמוך לנק' ההתחברות בין .1.5

1x50mm² שני וN2XY 1x10mm². 

נחושת ובנוסף קופון פלדה -נוסף לכך, יש להטמין אלקטרודת ייחוס קבועה מסוג גופרית .1.6

סמ"ר, בצמוד אליה. אלקטרודת הייחוס צריכה להתאים להתקנה  1עם שטח פנים של 

 קרקעית. על הקבלן להציג תעודת כיול עבורה.-תת

. על הקבלן cad-weld (CW)או  pin brazing (PB)שיטת נרת בלים יחוברו לצבכל הכ .1.7

, לפני תחילת CW, או להציג ניסיון מוכח בשיטת PBלהציג הסמכה בתוקף לשיטת 

 העבודה.

 .מהיש לבודד את החיבורים בהתאם לתוכנית המתאי חיבור הכבלים לצנרת,לאחר  .1.8

 בסיום, יש לתלות את הקופסא על דופן השוחה באופן מסודר ונוח לשליפה. .1.9

 

 חפירות וקידוחים .2

 ת תוואי החפירות ואת מקומות הקידוחים בהתאם לתוכניות.יש לסמן א .2.1

הקידוחים להתקנת האנודות יהיו בעומק משתנה ובהתאם לכלל לפיו יש להקפיד על  .2.2

מ' לפחות בין קצהו התחתון של הצינור לבין קצה העליון של  1.5מרחק אנכי של 

 מ'. 3ס"מ. מרחק בין קידוחים סמוכים יהיה  40 - האנודה. קוטר הקידוחים

מ' בתעלה עצמאית, או בתחתית תעלת  1-1.2חפירות להטמנת כבלים יהיו בעומק של  .2.3

 הצינור, בהתאם למקרה.

 

 התקנת אנודות מגנזיום .3

כולל מילוי( בכל ליב'  96ליברות כ"א ) 48במשקל  HPאנודות מגנזיום  2יש להתקין  .3.1

 בתכניות(.נקודת התחברות בין הצינור החדש לישן )אלא אם סומן אחרת 

)על הקבלן להציג תעודת יצרן( ולהכיל  ASTM B843-13על האנודות להתאים לתקן  .3.2

 כבל באורך מתאים לחיבור לקופסא. אין לבצע מופות והארכת כבלים.

 האנודה צריכה להיות בשק מילוי בתערובת גבס ובנטונייט חרושתיים. .3.3
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התנוחה ולפי  בתוכניתבכל קידוח, במיקומים המתוארים בלבד יש להתקין אנודה אחת  .3.4

 הפרט המתאים בגליון הפרטים.

טרם ההתקנה יש להוריד את עטיפת הניילון מהאנודה )באם קיימת( ולוודא את שלמות  .3.5

 בידוד הכבל.

במידה והתגלה פגם בכבל/בידוד יש לדווח על כך למפקח ולתקן את הליקוי. על כל  .3.6

 נודה בקידוח.תיקון שכזה להיבדק ולקבל את אישור המפקח טרם התקנת הא

יש לעטוף בשרוול גמיש את קטע כבל האנודה שיותקן בקידוח, זאת למניעת פגיעות  .3.7

 במהלך מילוי הקידוח.

יש לקשור חבל לגוף האנודה ולהוריד את האנודה באמצעותו לקידוח. אין להוריד את  .3.8

 האנודה באמצעות הכבל! על כבל האנודה להישאר במצב רפוי כל משך ההתקנה.

לפחות עתיים התקנת אנודות בקידוחים יש להשרותם במיכל מים במשך שהערה: טרם  .3.9

לחילופין ניתן להציף את הקידוח עם האנודה עד לכדי רוויה מלאה של שק המילוי, 

 במים למשך זמן זהה.

 אספקת המים תהא באחריות הקבלן. .3.10

 ס"מ תוך 50כיסוי האנודות בקידוחים ייעשה בשכבות אדמה מקומית )ללא אבנים( של  .3.11

 הרטבה והידוק.

 יש להותיר את כבל האנודה בקידוח רופף בעת מילוי הקידוח. .3.12

 יש לבצע מדידת תקינות אנודות לאחר התקנתן, ביחס לתא ייחוס נייד. .3.13

 

 התקנת תא ייחוס וקופון .4

באורך סמ"ר עם כבל חרושתי  1הכוללת קופון  CSEיש להתקין אלקטרודת ייחוס מסוג  .4.1

 לבצע מופות והארכת כבלים.מתאים לחיבור לקופסא. אין 

 ס"מ מהצינור או התשתית הנבדקת. 60-את האלקטרודה יש להטמין כ .4.2

 הכיסוי., זאת למניעת פגיעות במהלך האלקטרודהבשרוול גמיש את כבל  להשחיליש  .4.3

 מאפייני אלקטרודת ייחוס: .4.4

 נחושת. ייעודי להטמנה תת קרקעית.-סוג: גופרית .4.4.1

 שנים. 30אורך חיים נקוב:  .4.4.2

 לפחות. AWG#14כבל בחתך  .4.4.3

 יש לצרף תעודת כיול לכל אלקטרודה. .4.4.4

נדרש לבצע מדידה ביחס לאלקטרודת ייחוס ניידת שתוצב בסמוך, טרם הכיסוי, לוודא  .4.5

 את תקינותה.

 

 הנחת כבלים וחיבורם לצנרת .5

, בהתאם לסימונים לפני כיסוי הצינור חיבורי הכבלים לצנרת יבוצעו באופן תת קרקעי .5.1

 בתכניות.

 .CAD-WELD, או PIN BRAZINGאת חיבור הכבל לצינור יש לבצע בשיטת  .5.2
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 מ"מ בתעלת הכבלים. 50על הכבלים המוטמנים להיות מונחים בתוך שרוול גמיש  .5.3

 יש להשאיר את הכבלים מעט רפויים בתעלות. .5.4

 אין לבצע מופות או הארכות כבלים ללא אישור מראש! .5.5

 

 תחנות מדידה .6

רה בתוך שוחות בטון תת קרקעיות, או באופן עילי, תחנות המדידה יכילו קופסת בק .6.1

 בהתאם לפרט המתאים.

 לשוחה יותקן מכסה מתאים לפי הנחיית אדריכל/הגיחון. .6.2

 .כל קצוות הכבלים, מכל האלמנטים שפורטו לעיל, יוכנסו ויחווטו בקופסת הבקרה .6.3

 חיווט הכבלים בנקודות המדידה ייעשה בהתאם לתרשימי החיווט. .6.4

, בכל אחת כניתוכמצוין בת ,אוהם וגישורים חשמליים 0.1 יש להתקין שאנט .6.5

 מהקופסאות.

 כנית.ויש לסמן את קצוות הכבלים שבקופסאות המדידה בצבעים ובתוויות כמפורט בת .6.6

לפחות. על  IP65ס"מ מפוליאסטר ובדירוג  40x30x20קופסת המדידה תהיה בגודל  .6.7

 הקופסא להכיל מנעול פרפר.

על דופן השוחה באופן מסודר ונוח לשליפה. יש להותיר  בסיום, יש לתלות את הקופסא .6.8

 רזרבת כבלים מתאימה לשליפת הקופסא מחוץ לשוחה, בהתאם לכך.

יובהר כי מחיר היחידה לתחנת מדידה תכלול את כל רכיביה, לרבות אספקה והתקנת:  .6.9

לוח פרטינקס, אנטיגרונים בתחתית הקופסא, סימוני כבלים וסימונים נוספים בתוכה, 

 לוט, מנעול פרפר וכל אלמנט אחר הנדרש להתקנתה המושלמת.שי

 

 התקנת גשרוני אביזרים .7

על צנרת הגיחון להיות רצופה חשמלית לכל אורכה והסתעפויותיה )באזור העבודה של  .7.1

 הרכבת(.

 )מגופים, מדי מים, וכו'(. המתכתית יש להתקין גישור חשמלי על כל אביזרי הצנרת .7.2

 מפורטים בפרט בגליון הפרטים.סוגי וחתכי כבלי הגשרונים  .7.3

את חיבור הגשרונים יש לבצע באמצעות חיבור נעלי כבל על ברגים שרותכו לאוגני  .7.4

 האביזרים.

 

 התקנת חיוצים .8

 ברצועת העבודה! לא מתוכננות התקנות חיוצים על צנרת הגיחון. אין להתקין חיוצים 

 

 בדיקות קבלה .9

, טרם חיבור המדידה תחנותלצנרת בכל  טבעייםיש לבצע מדידות פוטנציאלים  .9.1

 האנודות.
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ומדידת זרמי הגנה ממקבצי  On, Offלאחר חיבור האנודות יש לבצע מדידות פוטנציאל  .9.2

 האנודות.

 ואנודות בזמן התקנתן. יש לבצע מדידת תקינות אלקטרודות ייחוס .9.3

 .מתאים ENאו  ISOכל הבדיקות תבוצענה לפי תקן  .9.4

 כצרופה לתוכניות העדות. םאת תוצאות המדידות יש להגיש בטופס מתאי .9.5

ביצוע המדידות החשמליות הינו חלק אינטגרלי מהעבודה. טופס המדידות, כשהוא מלא  .9.6

בשלמותו, מהווה חלק בלתי נפרד ומשלים לתוכניות העדות ועל הקבלן להגישו יחד 

 איתן.

 

 שלב שני –תיאור העבודות לניטור קיומם, כיוונם וגודלם של זרמים תועים  49.03

 כללי .1

 מטרים לערך, יותקן ארון שייעודו ניקוז זרמים תועים. 500-לאורך מסילת הרכבת וכל כ .1.1

אל ארונות אלו יבוצע חיבור גלווני לתשתית החשודה בהשפעת שלילית לזרמים תועים.  .1.2

החיבור יתבצע באמצעות כבלים מהתשתית אל הארון, לרבות כבלי אלקטרודת ייחוס 

 וכד'.

שיוטמן ויחובר אל כבל מאסף  N2XY 1x95mm2מארון זה יבוצע חיבור לכבל  .1.3

 במולטיטבולר או ישירות אל חדר המיישרים הקרוב.

 .1הערה: הכבל המאסף והחיבור בחדר המיישרים אינם נכללים בשלב אינפרה  .1.4

 

 ארון בקרה .2

במקומות המסומנים בתוכנית יותקנו ארונות בקרה לניקוז זרמים תועים ובאופן בו  .2.1

 קלה לתחזוקה.תהיה אליהם גישה נוחה ו

ס"מ לארון  60x110על הארונות להיות מפוליאסטר ובמידות המצוינות בתוכנית ) .2.2

ובתוספת מסד מתאים(. צבע הארון יהיה בהתאם להנחיות אדר' נוף. יש להוסיף צביעה 

 .UVנגד 

 לפחות. IP65על הארון להיות בדירוג  .2.3

בתוכנית ולהשחיל יש להתקין את מסד הארון ביציקת בטון, בהתאם לגובה המסומן  .2.4

 מ"מ כ"א, למסד. 63ארבעה שרוולי גישה בקוטר 

 יש להתקין בארון לוח פרטינקס עם חורים, בהתאם לתוכנית. .2.5

 חזית הארון תהיה משולטת, בהתאם לסימון בתוכניות ונעולה עם מנעול צילינדר אחיד. .2.6

ם על כל הכבלים בארון להיות מסומנים היטב וברור ומותקנים בחזית הלוח, בהתא .2.7

 לתוכנית החיווט.

 יש להתקין דיודה ושאנטים, בהתאם לצורך ולפי טבלת השאנטים בתוכנית. .2.8

יובהר כי מחיר היחידה לארון יכלול את כל רכיביו, לרבות אספקה והתקנת: מסד  .2.9

, אנטיגרונים בתחתית הארון, UVהמיישר )כולל ביטון( לוח פרטינקס, צביעה בצבע נוגד 
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סימונים נוספים בתוכו, שילוט, צילינדר נעילה וכל אלמנט מסד הארון, סימוני כבלים ו

 אחר הנדרש להתקנתו המושלמת.

 

 שרוולי הכנה .3

, על הקבלן 2בהתאם לתוכניות, וכדי להשלים את חיבור המערכת בשלב אינפרה  .3.1

מ"מ שיחברו את מסדי הארונות אל פתחי המולטיטבולר,  100להטמין שרוולים בקוטר 

 בהתאם לסימון בתוכניות.

 על השרוולים להכיל תיל השחלה מפלדה. .3.2

 מ'. 1.0-1.2את השרוולים יש להטמין בעומק  .3.3

 יש להניח כבל בנוסף לשרוול, היכן שצוין בהתאם בתוכניות. .3.4

באמצעות מופה  N2XY 1x120mm2לכבל  N2XY 1x95mm2ביצוע חיבור בין כבל  .3.5

 (.1ייעודית, לפי פרט בגיליון פרטים )היכן שנדרש באינפרה 

קופסאות חלוקת זרם בתוך חדרי מיישרי הזרם, לחיבור בין מסילת הרכבת התקנת  .3.6

 .2לארונות הביניים, תתבצע במסגרת אינפרה 

 

 שלב שלישי –תיאור עבודות לניקוז חשמלי  49.04

 לפני הפעלת הרכבת .1

ביצוע מדידות פוטנציאלים טבעיים של מבנים מתכתיים תת קרקעיים בקרבת פסי  .1.1

 המדידות תבוצענה בכל תחנות המדידה שהוטמנו. הרכבת )כולל צינורות(.

 חיבור אנודות הקרבה לצינורות )דרך נקודות מדידה(. .1.2

 .ON/OFFביצוע מדידות פוטנציאלים  .1.3

 .EN5012את תוצאות המדידה יש לרשום בטפסים ייעודים לכך, בהתאם לתקן  .1.4

דות בנוסף יש למדוד באופן מגמתי את ההתנגדות הצירית של פסי הרכבת, ואת התנג .1.5

 (.2פסי הרכבת כלפי הקרקע )אינפרה 

 

 (2אחרי הפעלת הרכבת )אינפרה  .2

שניה לכל הפחות, על  1יש להתקין בכל נקודת מדידה אוגר נתונים עם יכולת דגימה של  .2.1

 .למדוד מדידות פוטנציאלים באופן רציףמנת 

יש לבדוק את השינויים של הפוטנציאליים הטבעיים או לחלופין פוטנציאלי ההגנה  .2.2

 (, אזורים אנודים ) שינוי כיוון )+( (.-כיוון השינוי )+( או )ו

באזורים אנודים, לפני ביצוע ניקוז חשמלי, יש למדוד את השינוי בהתנגדות פסי הרכבת  .2.3

 כלפי קרקע והתנגדות הצירית של פסי הרכבת.

באם יתגלו שינויים גדולים מביצוע בדיקות ההתנגדות לפני הפעלת הרכבת ואחרי  .2.4

 רכבת נדרש לתקן את הבידוד ולבצע מדידה חוזרת.הפעלת ה

בקופסא  באמצעות אוגר הנתונים יש למדוד גודל הזרמים התועים שחוזרים למיישר .2.5

 לחלוקת זרם המותקנת בתוך חדר חשמל הנמצא במיישר )ניקוז חשמלי(.
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. )לסגור את 120הקרוב דרך כבל מאסף  ( של מישר הזרם-יש לחבר אותם לקוטב ) .2.6

 ארון לחלוקת זרם(. המפסק בתוך

 היובש. את המדידות הנ"ל יש לבצע פעמיים בשנה, בעונת הגשמים ובעונת .2.7
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 בטון משטחי – 50פרק 

 

 כללי 50.01

"הספר  והמפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוישל  50פרק כל העבודות תבוצענה לפי  .1

 .צוין אחרת במפורשאם  במהדורתו האחרונה, אלא הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית

, המחמיר מביניהם הוא והמפרט המיוחדלעבודה בנייה מקרה של סתירה בין המפרט הכללי ב .2

 .הקובע

 

 ציפוי הרצפה בצבע אפוקסי 50.02

 אור המערכתית .1

כנדרש, לרבות הכנה  מ"מ, עם גמר מחוספס וגוון 4שכבות ובעובי  -2ציפוי אפוקסי ב  .1.1

 הקיים. -" MASTER-TOPבתוספת גרגירי " ו/או מכנית של פני משטח הבטוןכימית 

 השכבה מורכבת מקוורץ או ש"ע .1.2

 הכנת השטח .2

מיקרון משכב  150ליטוש פני שטח הבטון באמצעות דיסק יהלום ייעודי, הסרה של  .2.1

 הבטון העליונה.

 לעיגון היציקה. Vספי יציקה יש לחרוץ עם דיסק  .2.2

 .FLEX' ולמלא באפוקסי גמיש מסוג טמפלור 5יש לפתוח באמצעות דיסק  –תפרי דמה  .2.3

' ולמלא באפוקסי גמיש מסוג 5יש לפתוח באמצעות דיסק  –סדקים נימיים בבטון  .2.4

 .FLEXטמפלור 

 ניקיון יסודי לאחר כל פעולה. .2.5

 שאיבת אבק יסודית לאחר כל פעולה. .2.6

 הערות .3

 שעות 24פרק זמן לדריכה ראשונית  .3.1

 .250ימים  בטמפ' של  7ב סופי של היציקה צלו .3.2

 מיקרון. 500עובי יבש של היציקה  .3.3

 חלק בעל ברק גבוהה. –גמר מתקבל  .3.4

 

 הגנה 50.03

לאחר סיום עבודת הציפוי תכוסה הרצפה  בקרטונים גליים שיודבקו בסרט דביק לשיפוליים,  .1

חידוש תקופתי של ומעליהם שכבת ניילון עבה עם חפיפות בין הגליונות. כל זאת, כולל 

 הקרטונים והניילונים )לפחות אחת לשבוע(, כלול במחיר היחידה של הציפוי.

 כיסוי ציפוי יושאר עד לקבלת הפרוייקט ע"י המזמין.  .2

לא יתקבלו פגיעות מכל סוג ברצפה לאחר יציקתה. על הקבלן מוטלת אחריות בלעדית לשמירה  .3

 על הריצפה. 
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 עבודות סלילה - 51פרק 

 

 עבודות הכנה 51.01

 

 כללי 51.01.01

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח גם אם אינם מסומנים  .1

בתכניות. כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על 

 חשבונו.

שנדרשים  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לפרק באופן זהיר את האלמנטים .2

לפירוק ברחוב. אלמנטים שניתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר במסגרת עבודות הפיתוח, 

 יותקנו מחדש.

 המפקח ינחה את הקבלן בכל הנוגע לפינוי אלמנטים מפורקים. .3

בכל מקרה של פירוק אלמנט לשימוש חוזר, על הקבלן לדאוג לאחסנתו באתר והובלתו למחסן  .4

 נו מחדש עפ"י תכניות הביצוע, וכל זאת בחשבונו של הקבלן.ושמירתו במצב תקין עד להתק

כל הפירוקים בכל הסעיפים של פרק זה בכתב הכמויות כוללים פינוי הפסולת לאתר שפך  .5

 מאושר, כולל אגרות והיטלים, גם אם לא צוין כך במפורש.

תתקבל בשטח ע"י המפקח ותבוצע לאחר קבלת הנחייתו  CLSM-החלטה בדבר שימוש ב .6

 .בכתב

 

 חישוף 51.01.02

באזורים בהם קיימת הרחבה של הדרך הקיימת, יש להסיר צמחיה ולחשוף את השתית בתוואי  .1

ס"מ. בכל מקרה, יסולקו שורשים וחומר אורגני עד להגעה  20המתוכנן, לעומק מינימלי של 

 לשתית נקיה. 

 יש לבצע חישוף הנ"ל גם במקומות בהם מתוכננות עבודות חפירה.   .2

ויישמרו עד לתום העבודה ולאחר מכן יוחזרו  תחילהוסלעים גדולים יפונו  בולדריםאבנים,  .3

לפי הנחיות אדריכל הנוף וזאת ללא תוספת  מדרונותויפוזרו בשטחים מישוריים ובתחתית 

  תשלום.

 במסגרת החישוף יפונו גם צמחיה, גדמי עצים או קווי תקשורת ותשתיות המיועדים לביטול. .4

תוגדר ע"י אדריכל הנוף או המפקח כראויה לשימוש כחומר חיפוי/גינון, אדמת חישוף אשר  .5

 תוערם במקום שיורה המפקח לשימוש עתידי.

כל החישוף למעט החישוף לשימוש כחומר חיפוי/גינון , יסולק מהאתר לפי הנחיות המפקח  .6

 בשטח ללא תוספת תשלום .

 

 פירוק אספלט 51.01.03

במפרט נתיבי  51.01.02.04ו בהתאם לאמור בסעיף פירוק מסעות ומדרכות אספלט יבוצע .1

 ישראל במהדורתו העדכנית.
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לכל עובי הכובע האספלטי הקיים, העבודות כוללות ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני,  .2

-תוך הקפדה על מניעת כל פגיעה במבנים/מתקנים מחוץ לתחום הפירוק ובמבנים/מתקנים תת

  קרקעיים בתחום זה.

למיסעות קיימות וגם לקטעים קצרים / צרים בהתאם לשלבי ביצוע העבודות  הנ"ל מתייחס .3

)פרוק רצועות אספלט צרות קיים בעיקר ברחוב האפרסמון והסדרי התנועה הזמניים. 

 וברחובות החוצים(.

במידה ונפגע אספלט שאינו מיועד לפירוק, יתקן הקבלן את האזור הפגוע על חשבונו ובהתאם  .4

 מפקח.לשביעות רצונו של ה

ניסור האספלט הנמדד לתשלום הינו רק הניסור שבקו ההתחברות הסופית שבשכבה העליונה  .5

בלבד ואינו קשור לניסורים שהקבלן מחויב לבצע במסגרת "המדרגות" באספלט לטובת חיבור 

 השכבות החדשות עם הישנות.

 

 פירוק מדרכות אספלט 51.01.04

במפרט נתיבי  51.01.02.04לאמור בסעיף פירוק מסעות ומדרכות אספלט יבוצעו בהתאם  .1

 ישראל במהדורתו העדכנית.

פירוק האספלט יבוצע ע"י ניסור במסור מכני של השכבות האספלטיות בקו התפר מוגדר ע"פ  .2

 התכנית, ולא פירוק טלאים ע"ג טלאים.

העבודה כוללת פירוק כל שכבות המבנה של המדרכה לכל העומק עד מפלס השתית. לא תשולם  .3

 ת תמורה עבור שכבות חריגות בחומרים בתכונות ובעובי השכבות. תוספ

על הקבלן למנוע כל פגיעה במדרכה מחוץ לתחום הפירוק. במקרה של פגיעה תתוקן המדרכה  .4

הפגועה שמחוץ לאזור הפירוק ותובא למצב מיטבי ע"י הקבלן ועל חשבונו על פי הוראות 

 המפקח באתר.

 

 מכל סוג פירוק אבני שפה ותיחום 551.01.0

שפה מכל סוג ומכל חומר, לרבות אבני גן, אבני אי, אבני תעלה -העבודות כוללות פירוק אבני .1

השפה כוללת העבודה גם את פירוק תושבת -וכיו"ב וסילוקן. בנוסף לפירוק ולהרחקת אבני

 הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין.

בן. ס"מ מהא 65עה הסמוכה במרחק של עד לפני הפירוק תנוסר שכבת האספלט של המיס .2

הניסור יבוצע באופן שיאפשר בהמשך הביצוע חיבור במדרגות להשלמת מסעה אספלטית 

 חדשה, בהתאם לתכניות.

על הקבלן למנוע כל פגיעה במיסעה ו/או במדרכה ו/או במשטח הצמוד לאבן השפה בעת  .3

ע"י הקבלן ועל חשבונו על פי  ותובא למצב מיטביהפירוק. במקרה של פגיעה תתוקן הפגיעה 

 הוראות המפקח באתר.

 

 סילוק ערמות אדמה או פסולת 651.01.0

 מות עפר או פסולת, הנמצאות בשטח העבודה טרם ביצוע העבודה, יבוצע לאחר סילוק ער .1

 .עפר כלשהן בשטח, לרבות חישוף כאמור לעיל-שנמדדו, קודם להתחלת עבודות
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 שפך מאושר.החומרים יסולקו ע"י הקבלן לאתר  .2

 המחיר כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד. .3

 

 פירוק מעקות פלדה 51.01.07

 פירוק המעקות יכלול את כל חלקיו של המעקה כולל עמודים ואביזרים נלווים קיימים.

 

 ושערים פירוק גדרות 51.01.08

 מכל סוג יבוצע לרבות ביסוס. ושערים פירוק גדרות 

 

  שטחי מדרך בקוטל עשביםס ריסו 51.01.09

אחר גמר עבודות העפר יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחי מדרך ובאזורים ל .1

 במפרט הכללי. 51014שיורה המפקח בכתב, כאמור בסעיף 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מס' השלמות: .2

או ש"ע  ”Xס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או "הייבר וריס .2.1

 ( עבור דונם אחד.2%ליטר מים ) 100ק"ג חומר הריסוס לכל  2כוז של יבר

סוס יעשה בשטחים סלולים או מרוצפים ובהתאם להוראות המפקח באתר. הרי .2.2

ים יחזרו על עצמם עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות. על וסהריס

מסויימים וזאת עד להשמדה  הקבלן לקחת בחשבון שימוש חוזר בריסוס אחר, במקרים

 אתר.ב חמלאה של העשבים ובהתאם להוראות המפק

 

, פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי ואלמנטים שונים מבטון מזויין כגון מדרגות 51.01.10

 וכדו'ביתנים 

: על הקבלן לפרק ו/או להרוס קטעים של קירות בטון מזויין ו/או אלמנטים מבניים שונים .1

וכדו' כפי שמפורט בכתב הכמויות, , ביתן שומר בדיר טנטור מהלכי מדרגותקירות קיימים, 

בתוכניות ובהתאם להנחיות מנה"פ בשטח. בנוסף, יפורק חיפוי האבן של מקטעי קירות שונים. 

עבודות ההריסה יבוצעו בדרך שלא תגרום נזק כלשהו לקטע הקיר שאינו להריסה, למבנים 

 .ם שונים הסמוכים ושאינם טעונים הריסההסמוכים ולמתקני

שיטת החיתוך והניסור בשלבי העבודה תבחר ע"י הקבלן, אך היא טעונה אישור מראש של  .2

המפקח. לא תותר הריסה באמצעות פיצוצים מבוקרים. כל פסולת ההריסה תסולק מהאתר 

 .למקום שפך מאושר ע"י הרשויות

ם נזק לכלי רכב ו/או להולכי רגל. כדי להרוס על הקבלן לדאוג שבעת פעולות ההריסה לא יגר .3

את חלקי יסודות המיועדים להריסה יחפור הקבלן לעומק הדרוש ולאחר ביצוע ההריסה 

וסילוק הפסולת ימלא את המחפורת שנותרה בחומר מצע מובא ומאושר ע"י המפקח ויועץ 

 .הקרקע  והמהודק לפי הנחיות יועץ הקרקע

הבלעדית של הקבלן באמצעות מהנדס מורשה שיתכנן את  עבודות  ההריסה יהיו באחריות .4

 .ביצוע הריסות ויבצע פיקוח על העבודות כדי להבטיח את תנאי הבטיחות הנדרשים
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לפני תחילת הביצוע הקבלן יציג בפני הפיקוח את תעודות רישיון המהנדס האחראי לתכנון  .5

 .וביצוע ההריסות

הטלאת בטון בקצה הקירות באמצעות לאחר פירוק קטעי הקירות מבטון, הקבלן יבצע  .6

ברזלים מייתדים, רשת ברזל ויציקת בטון. גמר הבטון של ההטלאה יהיה בהתאם להנחיות 

 .האדריכל. הקבלן יציע פרט לאופן ביצוע ההטלאה לאישור המתכנן

 

 פירוק תעלות בטון 51.01.11

 במספר אזורים קיימות תעלות בטון אשר יידרשו לפירוק. .1

 התעלות האלו באופן מלא ולאפשר הרחבת הכביש/מדרכות כנדרש. יש לפרק את כל .2

 

 פירוק עמודים 51.01.12

 הקבלן יפרק את כל העמודים הנדרשים לפירוק. .1

תמרורי תנועה, שלטי רחוב, שלטי פרסום וכד' יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר.  .2

 השלט וכד'.הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפירוק כולל הצבע, 

העבודה כוללת את פירוק העמודים לרבות היסוד, ניקויים מבטון, צביעתם מחדש ואחסונם  .3

 באתר או בכל מקום אחר עליו יורה המפקח ו/או בעל השלט.

העבודה כוללת גם את סתימת הבור שנפער במקום בו היה היסוד. הבור ימולא בחומר הנדרש  .4

 בהתאם להוראת המפקח ולשביעות רצונו.

 

 התאמת גבהי תאי בקרה קיימים 15 51.01.13

אם יש צורך להגביה או להנמיך תאי בקרה קיימים בשטח העבודות, העבודה תבוצע על פי הנדרש 

במסמכי החוזה, בהתאם לסוג התא )ניקוז, צנרת, חשמל, תקשורת וכדומה(.בשטח פתוח יבלטו פני 

מ"מ ביחס למפלס 4±י המכסה לאחר ההתאמה, יהיה מפלס פנ מכסה התא כנדרש בתוכניות.

המיסעה/המדרכה. כמו כן, תהיה התאמה לשיפועים האורכיים והרוחביים של פני המיסעה/מדרכה. בכל 

בהתאם לשכבות מקרה אין לסתת את תקרת התא. לאחר הגבהת/הנמכת התא, המילוי החוזר יבוצע 

 האספלט באזור התא.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 451.01.1

 סעיפי הפירוק תהיה על פי הסיווג בכתב הכמויות. המדידה של .1

 

מדרגות  .המדידה תבוצע ביחידת מ"ק עבור קירות מבטון או קירות אבן המיועדים להריסה .2

 ימדדו  קירות זמניים מקרקע משוריינת המיועדים להריסהימדדו במ"א . מבני בטון/ אבן ו

לול את כל העבודות המפורטות התשלום יכ ביחידות מ"ר.  מתחתית מפתן פילוס לראש הקיר

לעיל שלא ימדדו בנפרד. התשלום יהווה תמורה עבור כל העבודה, חומרים, כלים, מנופים, 

ציוד, פיגומים כולל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, לרבות תכנון אישור וביצוע 

המילוי ההטלאה בקצה הקיר, סילוק הפסולת מהאתר וכן החפירות שיבוצעו לצורך ההריסה ו

 .החוזר
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אמור בנוסף לבמפרט לסלילה וגישור של נת"י,  51.01בפרק גם את האמור המחיר יכלול בנוסף  .3

 לעיל.

 

 חישוף השטח .4

ס"מ ואיסוף הקרקע עד  20תכולת העבודה והמחיר: חישוף השטח לעומק של עד  .4.1

עבודות לשימוש חוזר בשטחי שיקום נופי. כולל ניקוי הפסולות והורדת הצמחיה. כל 

 . לפי הנחיות המפקח באתר הכנהה

 אופן המדידה: מ"ר .4.2

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

 

 כריתת עץ .5

 .יח'אופן מדידה:  .5.1

 תכולת עבודה ומחיר:  .5.2

, עבודה, מקצועית, לרבות מנוף ומשאית כריתה/עקירהכל הציוד הנדרש לצורך  .5.2.1

, תיאום וקבלת אישור פקיד הרשויותתשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת 

היערות, ביצוע כריתה/עקירה לרבות שורשים, פינוי למיקום 

 קבוע/זמני/מטמנה מאושרת עפ"י הנדרש בתכניות וכל המתואר בסעיף זה.

ביצוע הכריתה ייעשה לאחר קבלת אישור מפקיד היערות, בכפוף להנחיותיו  .5.2.2

 ובתיאום עם אגרונום.

 תמורתו ע"ח המזמין.עץ שייכרת יחוייב בכופר  .5.2.3

 וכרוכה באישור מחלקת גננות 89בתיקון  כמוגדרנטיעת עצים חלופיים  .5.2.4

מדויקות לנטיעה כוללות, כאמור בתיקון: סוגים, איכות,  . הוראותבעיריה

 כמות, מועד ומפרט טכני.

מחייבים התייחסות מיוחדת, והביצוע בכפוף  פינוי והטמנת מינים פולשים .5.2.5

 ורט"ג.להנחיות אגרונום 

 

 ריסוס שטחי הריצוף בחומר הדברה .6

 אופן המדידה: מ"ר .6.1

 תכולת העבודה והמחיר:  .6.2

אספקת תכשירי ההדברה ושימוש בכל כלי ואמצעי הנדרש לביצוע מושלם של  .6.2.1

 העבודה.

לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע הדברת עשביה באופן  .6.2.2

 הבא:

 ,שבועות 3שה ימים במשך וכל שלמ"ק לדונם  15השקיית הקרקע בכמות של   

עד להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך 

לאחר הופעת  יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה.
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הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח  העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה

 כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה אין  .6.2.3

בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. שרטובה. בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות 

יתקן הקבלן את הנזקים על  ,במידה ולמרות זאת יש נזקים מריסוסים אלו

 חשבונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 

ביקור תמותתה, אלא רק לאחר לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות  .6.2.4

המפקח במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. 

לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, יעילות ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה 

והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי הנחיות יבוצע 

 המפקח.ך על כבכל שלב, תדירות ומקום שיורה 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות  .6.2.5

תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה  בחומרים כימיים יבוצעו

 ובעלי חיים באזור. 

עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת  .6.2.6

  העבודה. 

הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י לאחר מילוי השטח באדמת  .6.2.7

פעמים לפני ואחרי  1-2ההנחיות לעיל, כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית.

 

 העתקת פסלים 451.01.1

שהקבלן אחראי בתחום הפרויקט קיימים מספר פסלים המיועדים לשימור ו/או להעתקה,  .1

לפירוקם הזהיר, אחסונם והעתקם למקום חדש לפי התכניות. לגבי כל אלמנט תינתן הנחיה 

 נקודתית ע"י האדריכל ושפ"ע.

הקבלן נדרש להציג בפני המפקח והאדריכל טרם תחילת העבודות את כל הכלים, השיטות  .2

 והאמצעים לביצוע עבודות ההעתקה או השימור של כל פסל ואנדרטה.

 ת העבודה והמחיר: תכול .3

כל העבודות הנדרשות לטיפול בכל אחד מהאלמנטים בפני עצמו. העבודות יכללו בין  .3.1

 –השאר, אך לא רק 

 ניסור הביסוס במסור ייעודי .3.1.1

 העתקה זהירה במנוף  .3.1.2

 אחסון בתחום שטחי ההתארגנות של הקבלן בצורה שלא יינזק בשום שלב .3.1.3

לתכניות ובהתאם לפרטי החזרת האלמנט למקומו החדש וקיבועו בהתאם 

 הקונסטרוקטור והאדריכל.

 אופן המדידה: קומפלט .4

 

 



181 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 עבודות עפר 51.02

 עבודות עפר לדרכים

 כללי 51.02.01

וכמפורט להלן. עבודות ריצוף  51עבודות עפר תבוצענה לפי מפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .1

 .51במפרט  51.15וגם פרק  1571למיסעות תעמודנה גם בדרישות ת"י 

לא תשולם כל תוספת כספית בגין חפירת ובניית מדרגות התחברות למבנה הכביש או  .2

המדרונות הקיימים. הנ"ל כולל את הביצוע והחומרים הנדרשים )מילוי החוזר או מילוי 

מובא/נברר( לשם ביצוע מדרגות התחברות ע"פ תוכנית פרטי הביצוע ו/או הנחיות מנהל 

 הפרויקט. 

ס"מ, לצורך התחברות בין מבנים נדרש  30ע עבודות מילוי של מעל באזורים בהם יידרש לבצ .3

 לפעול כדלקמן:

 פירוק האספלט הקיים .3.1

 מילוי מצע סוג ג'. .3.2

 בניית מבנה מתוכנן חדש .3.3

   יש לתת דגש לכך שבשלב זה נדרש להכין את התשתית גם עבור רצועת הרק"ל. .4

 חקירת קרקע משלימה : .5

המסילה, יש לבצע חפירות גישוש בכדי לקבל באופן לאחר החפירה לתחתית מבנה רצועת 

 מדויק את השינויים בחתך הקרקע לאורך המסילה.

 

 חפירה כללית באתר 51.02.02

חפירה בשטח האתר כוללת חפירה ו/או חציבה בכל סוג סלע וקרקע ,ניפוץ החומר גריסתו  .1

מרי המילוי וניפויו באמצעות כלים מכניים, על מנת להתאימו לדרישות האיכות של חו

 המאושרים בפרויקט.

במידה והחומר, לאחר ניפוצו, גריסתו וניפויו, ימצא לא מתאים לדרישות, אזי יובא מילוי  .2

 העונה לדרישות התכנון ממקור שאינו בתחום שטח הפרויקט. 

 החומר הלא מתאים יפונה מהאתר ע"י הקבלן לאתר שפך מאושר. .3

גבולות/תחום החלפת הקרקע ועומקה ייקבעו בשלב הביצוע ע"י  –חפירה להחלפת קרקע  .4

מתכנן תכן מבנה הכביש, לאחר גמר חפירה למפלס שתית המסעה הקיימת או לשתית המסעה 

החדשה וביצוע בדיקות לאפיון הקרקע כולל בדיקות תפיחה בהתאם להנחיית יועץ תכן 

 המבנה.   

 ה כלול במחיר החפירה ולא ישולם בנפרד.פסולת בתוך החפירה לא תמדד בנפרד והטיפול ב .5

 כל סעיפי החפירה כוללים במחירם גם חציבה, בכל כלי שיידרש. .6

 יש להכין תחתית החפירה למבני גשר או קירות תמך והידוקו . .7

 יש לבצע תחתית חפירה אחידה למדרכות ושבילי אופניים. .8

ס"מ עבור  30-ס"מ ו 60-כעומק החפירה לרצועת הרק"ל תקבע בהתאם לעובי בטון מתוכנן של  .9

 מצעים.

 ס"מ. 80נדרש החלפת קרקע של  –באזורי תחנות )רציפים(  .10
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 קרקע יסוד מקורית 51.02.03

סעיף להשתית תבוצע סמוך להנחת שכבת המבנה הראשונה ותהודק בכפיפות להוראות  .1

 .(Segregation) ללא כל הפרדה . פני השתית יהיו חלקיםשל המפרט הכללי "הידוק"

 מ"מ 40השתית מהגבהים הנדרשים בתכניות לא יפחתו ממינוס -ת המותרות של פניהסטיו .2

    .מ"מ 5ולא יעלו על פלוס 

העפר הנמצאים על פני השטח המיועד -האבן ויפורר את גושי-הקבלן יסלק או ישבור את גושי .3

 .להפלסה

חרש ת, שתית שלא תעמוד בדרישות המפורטות לעיל ו/או בדרישות המפרט הטכני המיוחד .4

 .ותהודק מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו, עד שתושג רמת הביצוע הנדרשת

 

 הידוק מבוקר   51.02.04

 הכללי הבינמשרדי  מפרטהלדרגת הידוק נדרשת לפי פני השתית לאחר חישוף יבוצע  הידוק .1

 .51פרק 

 רטיבות. -באמצעות בדיקות אידיקטיביות ובדיקות יחסי צפיפות לאחר איפיון החומרים .2

 ס"מ. 20בעובי מכס' , בשכבות תהינה בבקרה מלאהההידוק עבודות כל  .3

 

 טיפול בשתית 51.02.05

 מודיפייד אאשטו 96%-שתית חפורה יש ליישר ולהדק ל .1

 .3טבלה  2חלק  161יש לבצע ריסוס יסוד על השתית עפ"י הנחיות תקן  .2

 

 מילוי מובא ומילוי מובא להחלפת קרקע 51.02.06

 להיות מאושרים בהתאם למפרט הבינמשרדי.על כל חומרי המילוי 

 

 דות עפר למבניםועב

 

 למבנים –עבודות עפר  51.02.07

 תיאור כללי .1

עבודות עפר למבנים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  .1.1

"עבודות עפר" ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים  51.02פרק  - נתיבי ישראלשל 

 של מפרט מיוחד זה שלהלן.

 חפירה ו/או חציבה למבנים ולהחלפת קרקע .1.2

ולהנחיות מנהל  תלתוכניוחפירה ו/או חציבה למבנים ולהחלפת קרקע יהיו בהתאם 

 יסולק לאתר שפיכה מאושר. אתר שפיכה מאושר יהיה החומר החפור הפרויקט.

 מוקדמות" של מפרט טכני מיוחד זה. - 00" כמפורט בפרק
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 מילוי למבנים ולהחלפת קרקע יהיה כלהלן: .1.3

מילוי מובא למבנים ולהחלפת הקרקע מחומר סוג "א" מהודק בשכבות  .1.3.1

והידוקו המפורטות במפרט הכללי  לחומר   בהתאם להגדרות ודרישות

 .51.02פרק  –לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל 

לפני מילוי להחלפת הקרקע יבוצע הידוק השתית בהתאם לדרישות המפרט  .1.3.2

פיון י. בהתאם לא51.02פרק   -עבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל להכללי 

 תחתית חפירה, כפי שימצא ויסוכם ע"י יועץ הביסוס. השתית בכל

(, המיוצר במפעל לייצור C.L.S.Mמילוי למבנים מחומר בעל חוזק מבוקר נמוך ) .1.3.3

. תבתוכניובטון, במקומות שאינם נגישים למכבש או במקומות המפורטים 

שימוש בחומר הזה יהיה במקרים מיוחדים ובודדים, בכפוף לאישור בלעדי של 

 מפרט ר"י.מנהל הפרויקט ובהתאם לדרישות 

 

 כולת מחיר לעבודות עפר למבניםמדידה ותאופני  .2

לפי האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי  שלוםהעפר ימדדו לתעבודות  

ובתוספת הדרישות  , בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות,51.02בפרק  –ישראל 

 המשלימות כלהלן:

מחירי עבודות עפר יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות בהתאם להסדרי  .2.1

ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע תנועה זמניים, בהתאם לדרישות בטיחות 

העבודות, לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם 

 חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

חפירה ו/או חציבה למבנים שונים ולהחלפת קרקע תימדד לתשלום לכל סוגי חפירה  .2.2

 ו/או חציבה בנפרד לפי נפח )מ"ק(.

 חפירה למבנים שונים ולהחלפת קרקע יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר(.הידוק שתית ה .2.3

מילוי מובא למבנים שונים ולהחלפת קרקע והידוקו יימדד לתשלום לכל סוג חומר  .2.4

 המילוי בנפרד לפי נפח )מ"ק(.

(, במקרים מיוחדים C.L.S.Mמילוי למבנים שונים מחומר בעל חוזק מבוקר נמוך ) .2.5

 של מנהל הפרויקט, יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק(. ובודדים בכפוף לאישור בלעדי

 

 שכבות מצע ותשתיות 51.03

 

 מצע א'  51.03.01

מצעים יבוצעו כחלק מהמבנה במקומות בהן יש החלפת מדרכה קיימת בחדשה, וככל שיידרש  .1

 במבנה מסעה חדש. 

 .51טיב מצע סוג א' ורמת ההידוק הנדרשת בהתאם למפורט במפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .2

מודיפייד  98%רמת צפיפיות נדרשת של ס"מ ל 15-20שכבות המצע יהודקו בשכבות של  .3

 אאשטו.
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עובי המצעים מתחת לרצועת המסילה ורצועת הכביש יקבע באופן סופי בהתאם לממצאים  .4

 בשטח. יש לקבל הנחיית המפקח בשטח בהתאם לממצאים. 

 מצעים למסילה יעמדו בדרישות המפרט הכללי של נת"י  .5

 .CLSMיבוצע ע"י  –לוי מסביב לרצועת המולטיטבולר ותאי המולטיטבולר מי .6

 

 מצע ג' )מילוי נברר( 51.03.02

מוד אאשטו  96%-סגירת אי תנועה עבור רצועת הרכבת העתידית תיעשה על מצע ג' מהודק ל .1

 אבן גיר.   PG-70-10מ"מ  25ס"מ  מסוג תא"צ  5ושכבת אספלט בעובי 

 ויוחלף במבנה המסילה בשלבים הבאים של הפרויקט.מבנה זה הינו זמני  .2

ומפלס אבן השפה אשר  מפלסי תחתית המבנהיש להקפיד על  -בתחום אי התנועה המרכזי  .3

 בקו המיסעה. 

 

 )בחנ"מ( CLSMמילוי בתערובת  51.03.03

 נדרש ברצועת המסילה לאורך המולטיטבולר ותאי המולטיטבולר. CLSM-שימוש ב .1

יעשה שימוש בתערובת בעלת חוזק בינוני לפחות  CLSM-ו ידרש שימוש בכמו כן, בכל מקום ב .2

 . 51פרק  הכללי הבינמשרדי  מפרטהעומדת בכל דרישות ה

 הקבלן יציג למזמין את הרכב התערובת קודם הספקתה לאתר. .3

 באופן כללי שימוש בבטון בחנ"מ יבוצע במקרים הבאים: .4

 מפאת רוחב המסעה.במקרים בהם לא ניתן להדק בעזרת כלים מכאניים  .4.1

 התאמות מקומיות במדרכות, במיוחד בקרבת תאי בקרה. .4.2

מטר,  1.5באופן כללי, לא יותר שימוש בבחנ"מ בקטעים שבהם רוחב המילוי עולה על  .4.3

 אלא באישור מראש של הפיקוח.

 יהיה בהוראת הפיקוח בלבד. CLSM -מילוי בורות ב  .5

. לא יותר שימוש בעודפי חומר יספוק לאתר במיקסר ישירות למיקום היישום CLSM-ה .6

 שאוחסן באתר .

 

 שכבות אספלטיות במיסעות 51.04

כל השכבות האספלטיות וכן הציפויים )ציפוי יסוד וציפויים מאחים( יבוצעו לפי המפורט במפרט נת"י 

 במהדורתו העדכנית. 51.04פרק  –לעבודות סלילה אספלטית 

 

 חיבור למסעה הקיימת 51.04.01

בהם מבוצעת התחברות אספלט למבנה מסעה קיימת לצורך הרחבתה יש בכל הקטעים  .1

 להקפיד על ביצוע ההנחיות הבאות:

ההתחברות למסעה קיימת תבוצע במדרגות בשיפוע שאינו חורג משיפוע החפירה  .1.1

 המותר במפרט זה.

 ס"מ.  20ההתחברות תבוצע במדרגים בגובה שלא יעלה על  .1.2
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יבוצעו מדרגות בגובה של שכבה אספלטית  בקטעי התחברות של השכבות האספלטיות,

 ס"מ. 30-יפחת מ אוברוחב שלס"מ(  6)מקסימום  אחת

באזורי ההתחברות למסעה הקיימת, בטרם ביצוע הריבוד, יש לחספס את המסעה  .1.3

 הקיימת באמצעות קרצוף, כמוגדר במפרט נתיבי ישראל. 

ניסור לטובת ביצוע באזורים בהם נדרש לחבר בין אספלט חדש לאספלט קיים, יש לבצע  .1.4

 המדרגות.

במקרה של ניסור האספלט בקו ההתחברות, התשלום הינו רק עבור השכבה העליונה  .1.5

וללא קשר למדרגות ולניסורי ביניים שהקבלן יידרש לעשות בשכבות תחתונות של 

 האספלט הקיים עבור החיבור של השכבות החדשות לקיימות.

 

 קרצוף פני אספלט קיים 51.04.02

 יש לקרצף את שכבות האספלט במקומות הנדרשים, בכל עומק שהוא.  .1

במפרט נתיבי  51.04.09.01הקרצוף יבוצע בשיטת הקרצוף הקר ובהתאם להנחיות סעיף  .2

 ישראל.

אם במהלך הקרצוף נתעררה/התפוררה שכבת האספלט, ימשיך הקבלן לקרצף קרצוף נוסף  .3

 בהתאם להוראות המפקח עד להגעה לשכבה יציבה.

 ו כן תקורצף המסעה באזור החיבורים למסעה חדשה בהתאם לפרט התחברות.כמ .4

קטעי מסעה קיימת שיתפרקו תוך כדי עבודת הקרצוף, יסללו מחדש ע"פ הנחיות יועץ תכן  .5

 מבנה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 , טרם הריבוד.51סדקים המופיעים במיסעת הכביש יטופלו בהתאם לאמור למפרט  .6

 

 ידה ותכולת מחיריםאופני מד 51.04.03

המדידה לפי מ"ר על פי הסווג בכתב הכמויות. המחיר כולל בין היתר את כל האמור במפרט  .1

 של חברת נת"י. 51.04לסלילה וגישור פרק 

חיבור למסעה קיימת כאמור לעיל לא ימדד בנפרד )אלא רק הניסור בשכבה העליונה( והוא  .2

 כלול במחיר היחידה של סעיפי שכבות האספלט.

 

 עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.05

 

 כללי 51.05.01

 במפרט סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל. 51.05כל העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק 

בנוסף לאמור בכל מסמך אחר, על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה באזור העבודה לא יוצפו  .1

סוללות חסימה,  -הקבלן על חשבונו  במי גשמים או ממקור כלשהו אחר. לצורך זה יבצע

כל הדרוש כדי לשמור  -מעבירי מים זמניים, מעברים אירים, תעלות, דיפונים זמניים וכיו"ב

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

יצוע, ייעשו ע"י הקבלן ועל תכנון וביצוע כל אשר נדרש למניעת שיטפונות והעברת נגר בזמן ב .2

 חשבונו.  
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 צוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.יב .3

 לפני תחילת עבודה בנחלים יש לתאם עם רשות הניקוז את הכניסה לעבודה בנחלים.  

הסדרי ניקוז זמניים להסדרת נחלים ולביצוע מערכות הניקוז של הכביש הינם באחריות  

 הקבלן.

הנחל  ציעל ערו ,בכל שנה של עבודה)תחילת חודש ספטמבר(  1/9תאריך במובהר לקבלן שהחל  

 ללא חסימות.  יםלהיות פתוח

 . חסימות באפיקי הנחליםלא ניתן במהלך החורף לבצע  

במידה והחליט הקבלן שלצורך קידום עבודתו הוא נידרש בחציה קבועה במהלך החורף,  עליו  

הנחיות לתכנון  -נת"י  חב' בהתאם להנחיות  (ללא חסימת האפיק) של החציהלהגיש תכנון 

  הסתברות תכן למתקני חצייה זמניים.  -3.2.4סעיף  – 2015ניקוז והידרולוגיה, יולי 

 

 צינורות ניקוז מבטון מזויין  .2051.05

 חומרים .1

מזויין  צינורות גליליים מבטון ובטון  –חדש  27נושאי ת"י  יהיוכל הצינורות בפרויקט  

 הצינורות שיסופקו לאתר עם בטון מזויין בלבד ובסיווג כדלקמן : 

 חלק ב'  11124או ת"י  EN – 681-01 אטומים למים עם אטם מובנה לפי תקן 

  5 –דרג הצינור  

  1 –הצינור  סוג 

-ו  51.05.02.0על צינורות בטון מזויין בפרויקט חלים סעיפים   ,כל האמור לעיללבנוסף  

למעט אותם מקומות שבהם יש שינויים  ,נת"י הכללי של חב' סעיפי המשנה במפרט 51.0.5.06

 והם יעשו לפי המפרט המיוחד. 

 

 דרישות הביצוע .2

 חב' של כלליעבודות הביצוע להנחת הצינורות יבוצעו בהתאם למסומן בתכניות ולפי המפרט ה 

מתקנים תת קרקעיים למעט ההנחיות  / פרק חמישי: עבודות עפר למבנים  51.02.05נת"י פרק 

 המפורטות בהמשך . 

חומרי המילוי של התושבת והמילוי החוזר עד  בניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י, 

ללי הבין במפרט הכ צמנט בהתאם למפורט 8%תחתית שכבות המבנה יהיו מחול מיוצב עם 

 משרדי והמפורט מטה:

 .צמנט 8% עם מיוצב חול 2.1 

 :כדלקמן הן החול תכונות  

 ;100% –( #4) 4.75עובר נפה   

 ;25%מכסימום  –( #200) 0.075עובר נפה   

 .6%מכסימום  –( PIאינדקס פלסטיות )  

 :להלן כאמור יהיה צמנטי חול בדייס מילוי  

המתאימה  רטיבות בתכולת התערובת ממשקל 8% של בכמות צמנט עם מעורבב חול  

 יהיה הדייס ייצור   S-8. של הרטוב במצב )צמנט חול דייס עבור( סומך  דירוג לקבלת
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 יבוצעו באתר בדיקות .בטון להכנת 118 י"ת בדרישות שעומדת בשיטה ,במפעל אך ורק

 הן: הדרושות התוצאות .החומר שפיכת לאחר ימים 14 קדוחים על מדגמים

  ;שניה/מ"ס ×5 10 - 5-היותר לכל ASTM-D-5084  לפי חדירות  2.1.1  

 .ס"מגפ 1 לפחות - 26 י"ת לפי גלילים חוזק  2.1.2  

 :תושבת הוא כדלקמן עם הצמנטי החול בדייס המילוי של הביצוע דרך 2.2 

 בעובי שכבה תפוזר  ,והחפירה התעלה בתחתית השתית והידוק יישור לאחר 2.2.1  

  ;החול של הטבעית ברטיבות צמנט 8% -ב מיוצב  חול של כל היותרל מ"ס 20

  ;הצנרת ותפולס תונח השכבה פני על 2.2.2  

 החול תערובת את להרטיב יש ,ופילוסם התאים או הצינורות הנחת לאחר 2.2.3  

 ;רוויה לפני רטיבות צמנט עד

חצי  של לגובה עד התא או הצינור צדי בשני במקביל תפוזר הרטובה התערובת  2.2.4  

 ולא יציקה שרוול דרך יבוצע התערובת פיזור .והתא  הצינור  מגובה שליש עד

 ;מהמערבל בשפיכה חופשית

 בפיזור להמשיך ניתן, שעות מספר תוך ,השכבה וייצוב התקשות לאחר 2.2.5  

 ;התא תקרת פני עד או התשתית פני עד התערובת הרטובה

 /החפירה. התעלה מעל מילוי ביצוע לפני שעות 21 לפחות להמתין יש 2.2.6  

ואנכיות  אופקיות תזוזות למניעת והתאים הצינורות את ולקבע לאטום יש 2.2.7  

 .התערובת פיזור במהלך

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

 נת"י הכללי של חב' : בהתאם למפרט מדידה 3.1 

,כולל ביצוע התושבת והמילוי החוזר עד  של חב' נת"י : בהתאם למפרט הכלליתשלום 3.2 

בהתאם למפרט  המיוחד  צמנט8% עם מיוצב לתחתית שכבות המילוי  באמצעות חול

 לא ישולם בנפרד עבור מילוי בחול צמנטי, הנ"ל כלול במחירי היחידה. לעיל . 

 

 חומריםץ תאי קליטה משולבים/קולטנים במיסעות/קולטן לחיבור נקז מחור .0351.05

 האלמנטים יהיו אלמנטים טרומיים מיוצרים ע"י מפעל בעל תו תקן ישראל.כל 

 489לפי ת"י  400Dכל הרשתות )רשת+מסגרת( יתאימו לעמוס 

 דרישות ביצוע  .1

פילוס מחול  תס"מ שכב 5-ס"מ ו 15ביסוס התא מעל השתית החפור בבטון יבש בעובי של  

 ) הספר הכחול ( ימשרדן צמנט בהתאם למפורט במפרט הבי 8%מיוצב עם 

 .צמנט 8%מילוי חוזר עד לתחתית שכבות המבנה בחול מיוצב עם  –מילוי חוזר  

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 נת"י  הכללי של חב' : בהתאם למפרטמדידה 2.1 

נת"י בסעיפים  הכללי של חב' במפרט 51.05.12.03.10: בניגוד לאמור בסעיף תשלום 2.2 

 .הקטנים הבאים 

 התכולה לתשלום היא כדלקמן :  2.3 
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ס"מ מבטון  15המילוי החוזר לתשלום כולל שכבת ביסוס של התא בעובי  3בסעיף קטן ב   

צמנט עד לרום המתוכנן של פני  8%יבש, שכבת פילוס ומילוי חוזר בחול מיוצב עם 

 המילוי או עד לתחתית שכבות המצע והתשתית במבנה הדרך 

כל העבודות הנדרשות לחיבור הצינור לקולטן כולל אטם מסוג "עוצר  – 7בסעיף קטן ב   

 מים" שמסופק ע"י היצרן של האלמנטים הטרומיים לניקוז. 

 

 תאי בקרה מלבניים ועגולים  .0451.05 

 חומרים .1

שוחות טרומיות )כולל  יהיוכל השוחות  הכללי של חב' נת"י,מודגש כי בניגוד לאמור במפרט  

 תאי בקרה טרומיים: כללי. – 1חלק  5988ולפי ת"י גם שוחות שצ"פ( מיצרן מאושר 

 דרישות ביצוע  .2

פילוס מחול  תס"מ שכב 5-ס"מ ו 15ביסוס התא מעל השתית החפור בבטון יבש בעובי של  

 משרדי ן צמנט בהתאם לדרישות המפרט הבי 8%מיוצב עם 

 צמנט  8%חוזר עד לתחתית שכבות המבנה בחול מיוצב עם  מילוי –מילוי חוזר  

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

 נת"י  הכללי של חב' : בהתאם למפרטמדידה 3.1 

נת"י בסעיפים  הכללי של חב' במפרט 51.05.12.03.09: בניגוד לאמור בסעיף תשלום 3.2 

 התכולה לתשלום היא כדלקמן:  הקטנים הבאים 

ס"מ  15המילוי החוזר לתשלום כולל שכבת ביסוס של התא בעובי  3  -בסעיף קטן ב  

צמנט עד לרום המתוכנן של  8%מבטון יבש, שכבת פילוס ומילוי חוזר בחול מיוצב עם 

 פני המילוי או עד לתחתית שכבות המצע והתשתית במבנה הדרך 

אטם מסוג תא כולל  / כל העבודות הנדרשות לחיבור הצינור לשוחה – 6בסעיף קטן ב   

 "עוצר מים" שמסופק ע"י היצרן של האלמנטים הטרומיים לניקוז. 

 

 עבודות ריצוף, אבני שפה 51.06

 

 אבני שפה וגן  .016051.

 כל אבני השפה לאורך הפרויקט, הן לאורך המדרכות והן לאורך אי התנועה הזמני יהיו אבני .1

ס"מ או אבן שפה ברוחב  30ברוחב אבן שפה רחבה  -שפה סופיות על פי פרטי האדריכל  )לרוב

למעט המקומות המסומנים "אבן שפה זמנית" שם יונחו אבנים זמניות בהתאם , ס"מ( 25

 לתכנית האדריכלית.

 

 ןסימון כבישיםצביעה שילוט, תמרור,  עבודות .0851

 

 כללי .010851.

רט הטכני המיוחד מתבסס על המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל לעבודות סלילה  המפ .1

 . 51וגישור פרק 

מפרט הטכני יריית ירושלים, ובכללן הע שלבנוסף חלות על העבודה הדרישות המיוחדות  .2

 לריהוט רחוב של המחלקה לבטיחות בדרכים בעיריית ירושלים.
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 ד ההפעלה.גירסת התכנית עשויה להשתנות עד למוע 

לשלבי העבודה השונים. במקרה ויידרשו מנחים למכרז מצורפות תכניות הסדרי תנועה זמניים  .3

על ידי יועץ תנועה מטעמו ועל  הסדרים נוספים או שונים, על הקבלן לקבל את כל האישורים

 חשבונו.

 

 תיאור העבודה  .020851.

 תחבורה ציבורית: .1

 מספר קווי אוטובוסים.קיים מסלול תחבורה ציבורית ועוברים במרחב הפרוייקט   .1.1 

 בכל מהלך העבודה יש לשמור על שירות אוטובוסים תקין, סככות, עמודים  .1.2 

לעצירה, שילוט ועוד. השינויים בקווים, אם יידרשו, ייעשה בתיאום עם עיריית 

 ירושלים, משרד התחבורה, משטרת ישראל ומפעילי הקווים.

 יתכנו שינויים במסלולי קווים במהלך העבודה שאינם קשורים לפרוייקט  .1.3 

 המבוצע במסגרת מכרז זה.

 הולכי רגל: .2

בצמתים ובכניסה לחצרות,  במרחב הפרוייקט קיימת פעילות הולכי רגל לאורך הרחוב, .2.1 

 בתים ומגרשים.

ל ידי קיום מדרכות בכל שלב משלבי הביצוע, תובטח תנועה תקינה של הולכי רגל ע . 2.2 

 ומעברים ברוחב הנדרש וכן הגנות ליד אתרי העבודה.

 

 עבודות הכרוכות בביטול פניות בצמתים: .3

חלק מהעבודות כוללות ביטולי פניות בצמתים ושינויים במסלולי התנועה מהמצב  .3.1

הנהוג לפני תחילת העבודות. בחלק מהתכניות נדרשת הכוונה בשילוט ובאמצעים 

 אחרים.

העבודות כוללות עבודה בקטעי דרך ובצמתים מרומזרים, עם המגבלות באזורי עבודה  .3.2

כאלה ויש להיערך לכך.  יידרשו גם שינויים לתכניות רמזור לצמתים השונים במהלך 

 חלק מהסדרי התנועה.

 

 הסרה / העלמה של סימני צבע  .030851.

 בצבע שחור גם לא באופן זמני. על אף האמור במפרטים השונים, לא תותר שום מחיקה .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 .040851.

השלטים והתמרורים יבוצעו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה. התמרורים יהיו  .1

 עירוני או בינעירוני ע"פ מהירות הנסיעה המותרת וע"פ תוכנית.בגודל 

במקרים מיוחדים יידרשו תמרורים גדולים יותר אף בכביש עירוני. כפי שיצוין בתכנית או ע"פ  .2

 הוראת המפקח בשטח.

עבודות שילוט  -31, תת פרק 51התמרורים יבוצעו ע"פ מפרט חברת נתיבי ישראל, פרק  .3

 ותימרור.
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במפרט נתיבי ישראל( ,לוגו חברה יבוצע  51.31.04.03.01יין סימון שלטים ותמרורים )סעיף לענ .4

 ע"פ דרישת המזמין.

 

 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה: .050851.

העבודות יבוצעו ע"פ מסמכי ההנחיות של משרד התחבורה הרלוונטיים, במהדורתם  .1

 האחרונה, לפרק זה:

 משרד התחבורה.–לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים" "הנחיות  .1.1 

 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.

 ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" משרד התחבורה."התקני תנועה, בטיחות  .1.4 

: " הסדרי תנועה זמניים 35תת פרק  – 51העבודה תבוצע על פי מפרט נתיבי ישראל פרק  .2

 לבטיחות באתרי עבודה".

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות יתבצעו בדרכים עורקיות ובסביבתן  .3

תקינים בכל עת, גם מבחינת התמרורים והשלטים  הסמוכה. על כן, מחייב שההסדרים יהיו

 וכן מבחינת סימון הכבישים שיחודש ככל שנדרש כדי למלא את ייעודו.

 

 טכני מיוחד לסימון כבישים מפרט  .060851.

 כל הסימונים יהיו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה. .1

 .32, תת פרק  51נתיבי ישראל פרק סימון כבישים וצביעת אבני שפה יבוצעו ע"פ מפרט חברת  .2

 

 מעקות בטיחות 351.3

 

 כללי 01351.3.

 במפרט לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל. 51.33העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק 

 כל מעקות הבטיחות אשר נדרשים להתקנה יהיו התקנים מאושרים ע"י הועדה הבינמשרדית. . 1

את המעקה הנבחר אצל הגורם הרלוונטי בעירייה אשר אליו תבוצע  באחריות הקבלן לאשר . 2

 המסירה.

 

 אביזרי בטיחות להתקנה קבועה 451.3

 

 כללי 01451.3.

 במפרט לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל 51.34העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק 

 

 בטיחות מבטוןמעקות  651.3

 

 מעקות בטיחות 01651.3.

במפרט לסלילה וגישור של חברת נתיבי  51.36העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק  .1

 ישראל.
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 כל מעקות הבטיחות אשר נדרשים להתקנה יהיו התקנים מאושרים ע"י הועדה הבינמשרדית. .2

באחריות הקבלן לאשר את המעקה הנבחר אצל הגורם הרלוונטי בעירייה אשר אליו תבוצע  .3

 המסירה.

 

 התקני קצה וסופגי אנרגיה 751.3

 

 כללי 01751.3.

 במפרט לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל 51.37העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק 
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 תשתיות רמזורים - 52פרק 

 

 הנחיות כלליות 52.00

 

 תיאור העבודה והמתקן  52.00.01

 .בירושלים הכנת תשתית רמזורים  .1

 יכין תשתיות קבועות בהתאם לתוכניות המצורפות למכרז .הקבלן במסגרת המכרז  .2

ם  שלושה העתקים של תכניות -בגמר  העבודה ימסור הקבלן למזמין ולמח' רמזורים בעירית י .3

" כמפורט, כל התוכניות בניה )מפה( וגם בדיסק בפורמט קואורדינציה AS MADE" -לפי ביצוע 

 .GISשל המדינה על מנת שנוכל להכניסו במערכת 

 

 תחום המפרט המיוחד  52.00.02

העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, התקנים הישראליים, המפרט הכללי לעבודות  .1

משרדית , מפרטים לבינוי תשתית תקשורת של חב' בזק , מפרט כללי -חשמל של הועדה הבין

 . 1993בהוצאת משרד התחבורה, אגף התעבורה, דצמבר  -להצבה ואחזקה של רמזורים 

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים, הנחיות תכנון עירית  .2

 ירושלים לתכנון וביצוע תקשורת עירונית ותשתית רמזורים.

המפרט והתיאורים המתייחסים למכרז/חוזה זה הוא המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה  .3

 " מפרט כללי. 08מוקדמות ופרק "" 00משרדית שבהוצאת משרד הביטחון לרבות פרק "-הבין

בעדיפות בין המפרטים התנאים, הדרישות וביצוע העבודה יהיה לפי סדר העדיפויות כדלהלן:  .4

 במפרט הכללי, או בהתאם לפרק הקובע.  08המפרט המיוחד, פרק 

 

 איכות החומרים  52.00.03

ביצוע העבודה. בכל  כל החומרים והציוד יהיו מהמין המשובח ביותר ויאושרו ע"י המפקח לפני .1

מקרה של שימוש בחומרים אשר קיים לגביהם תקן ישראלי, ישתמש הקבלן אך ורק באלה 

המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. המפקח רשאי לדרוש אישור של מכון התקנים 

 הישראלי על כל פריט או יחידה של החומר והציוד ולא להסתפק באישור כללי של הטיפוס. 

יש למהנדס דוגמאות של כל החומרים, האביזרים ויתר חלקי המתקן לשם על הקבלן להג .2

אישורם לפני בצוע העבודה. בכל מקרה חייב החומר או המוצר לעמוד בדרישות המפרט ו/או 

 תקן. -המפרט המיוחד אם אלה גבוהות מדרישות תו

עליו  אם ברצונו של הקבלן לשנות איזה חומר שהוא, ששונה מאלה שבשרטוטים או במפרט, .3

לקבל אישור בכתב על כך מאת המזמין או בא כוחו. באם ימצא חומר או עבודה פגומה או שלא 

בוצעה כראוי בזמן בדיקה שגרתית של המהנדס המפקח תוך מהלך ההתקנה, יהיה על הקבלן 

 לתקן/להחליף זאת מיד, ועל חשבונו הוא. 
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 תוכניות "כפי שבוצע"  452.00.0

הקבלן יכין תוכניות ממוחשבות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתם יחד עם בקשתו  .1

 לבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל או בודק מוסמך. 

כן ימסור הקבלן ללא תשלום תוכניות של המתקן המבוצע למתכנן לאחר בדיקה של המפקח  .2

 בשטח. 

 

 אחריות הקבלן לחומרים וציוד  52.00.05

עליו אחריות לתקופה של שנה אחת )אלא אם צוין אחרת( מיום קבלת המתקן על  הקבלן יקבל .1

העבודה והחומרים שהוא מספק. כל הליקויים והקלקולים העלולים להתגלות במתקן במשך 

 התקופה הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך זמן מתאים שיקבע ע"י המפקח.

הפיקוח על בצוע העבודה, בדיקתה ואישורה על ידי המפקח וחברת החשמל אינם משחררים  .2

 את הקבלן מהאחריות הנ"ל. האחריות הנ"ל חלה גם על מערכות מתח נמוך מאוד. 

 

 ניהול העבודה ע"י קבלן  52.00.06

 סיווגים נדרשים לקבלן מבצע: 

 3קבלן מוכר  –הנחת  קווי תקשורת  – 3א 240

 

 בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל, המזמין והרשויות  752.00.0

בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, בדיקת פעולת הרמזורים,  .1

ס"מ ע"י  30מ"מ לפחות ובאורך  30מעבר צנרת התקשורת ע"י עכבר בקוטר  הפעלה ניסיונית,

תו בפרוק מכסים, חבורים וכו' המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה א

 ללא כל תוספת במחיר.  -והחזרתם 

כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כוחו יתוקן מיד וללא השהיות  .2

 כוחו. -לשביעות רצונו של המזמין או בא

במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, הרי רשאי המזמין לעשות  .3

 את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן. 

קבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת  .4

המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך ולמזמין , הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן 

על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך,  וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ישלם כל 

קבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ההוצאות הכרוכות בכך. על ה

 אשר יקבעו ע" מפקח כולל הזמניים ועליו לשאת בכל ההוצאות. 

 

 דרישות מיוחדות  52.01

 

 כללי  52.01.01

ביצוע העבודה יעשה בהתאם לפרק הקובע במפרט הכללי ובכפיפות לתיאורים, הוראות  .1

ה האחרונה "המפרט הכללי לעבודות בניין" כפי החוקים, התקנות והתקנים הכלולים במהדור

משרדית מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון, -שפורסם ע"י הועדה הבין
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להלן "המפרט הכללי". בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט 

 המיוחד או כתב הכמויות, יהיה כוחם של אלה האחרונים עדיף. 

 ן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין. על הקבל .2

 

 בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל המזמין ורשויות  52.01.02

בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, וצורת עבודתו, בדיקת פעולת המכשירים,  .1

יהיה לשתף פעולה בפרוק הפעלה ניסיונית וכו', ע"י המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלן 

 ללא כל תוספת במחיר.  -מכסים, חבורים אביזרי ציוד וכו' והחזרתם 

כל תקלה או תיקון שיתגלו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד וללא השהיות  .2

כחו. במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן -לשביעות רצונו של המזמין או בא

 רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן.  שקבע המזמין, 

הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת  .3

המתקן על ידי בודק מוסמך ו/או בודק חברת החשמל, )לפי החלטתו של המפקח( הקבלן ידאג 

לכך שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל, וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ישלם 

הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה  כל ההוצאות הכרוכות בכך. על

 שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות. 

 

 תוצרת ודגמים  52.01.03

 -כל הציוד המפורט להלן, לרבות צנרת ,שוחות ,לוחות  חשמל ותקשורת, אביזרי גמר וכו' .1

 יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות והתוכניות. 

 בתנאי שאושר ע"י המתכנן.  -מזכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שווה ערך  .2

 

 דוגמאות וחומרים  52.01.04

על הקבלן יהיה לספק למתכנן במשרדו דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין  .1

 במתקן. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמתכנן, יוכל הקבלן לגשת לעבודות ההתקנה. 

חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המתכנן או המזמין  על הקבלן יהיה לספק .2

 לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו באם יידרש. 

אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים  .3

 רט המיוחד. המסופקים כפי שמוגדר במפרט, התקנים, ו/או הדרישות במפ

 

 רמזורים צינורות 52.01.05

הצינורות יהיו מטיפוס המקובל והמוסכם ע"י חברת החשמל, ועירית ירושלים בהתאמה מסוג  .1

 סוג הצנרת וקוטרה בהתאם לתוכניות וכ"כ. כבה מאליו.

הצינורות להטמנה באדמה יונחו בקו ישר בעומק בהתאם לחוק החשמל,  כולל ריפוד חול  .2

ס"מ, סרט סימון,  30ס"מ וכיסוי חול מעל הצינור בשכבה של  10בשכבה של מתחת לצינור 

 מילוי החפירה והידוק מבוקר.
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מ"מ לפחות לאחר ניקוי הצנרת  8בכל הצינורות יושחל חבל משיכה שזור מניילון בקוטר  .3

ס"מ. לאחר השחלת הכבלים/חוטי משיכה ייסתם  30מ"מ ובאורך  30והשחלת "עכבר" בקוטר 

 וליאוריתן מוקצף.הצינור בפ

 

 הארקת יסוד 52.01.06

 ותקנותיו. 1954הארקת היסוד תהיה בהתאם לחוק החשמל ה'תשי"ד 

 

 רמזורים  תשתיות  52.02

                  

 סוג וכמות קנים 52.02.01

 .  13.5קנים יק"ע   X4 75צנרת בין הצמתים  .1

 .   13.5מ"מ  יק"ע  50צנרת בין שוחות לעמודי רמזור תהיה בקור  .2

 .  13.5מ"מ יק"ע  75בחציות צמתים תבוצע צנרת  בקוטר  .3

 . X8 75בחציות רק"ל תבוצע צנרת בכמות של  .4

 תקשורת )מולטי טבולר( בהתאם לנדרש )בצומת מרכזית(. תאיחיבור ל .5

 

 מיקום קנים / תאים 52.02.02

 ס"מ. 120ס"מ ובכביש בעומק  90צנרת במדרכות בעומק של  .1

תאים במדרכה )נגישות לפתיחה / עבודה( פריסת תאים במקביל לכביש / מדרכה ולא לרוחב  .2

 המדרכה. 

 מיקום התאים בהתאם לתוכניות. .3

 

 גודל תאים 52.02.03

 ס"מ. 100תא עגול   /ס"מ   80תא עגול בקוטר  .1

 בחציות כביש עמוקות )רק"ל(,עפ"י תקן בזק    2Aתא  .2

 

 מכסים 52.02.04

  . ם-עיריית ירמזורים  /יצקת ברזל עם סימון תקשורת  .1

 ט'B-125 (12.5    )ט'(, במדרכה  25) C-250מ   1.5ט'(,  במדרכה / כביש  40) D-400בכביש  .2

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 52.03

 כללי .1

  ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידה לפי        .1.1

העבודה בסעיף מסוים נמדדת ביחידה אחת מושלמת  ועובדת, כולל כל מכלולים: כל 

העבודות, החומרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט  

 הכללי בסעיף המתאים.
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מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפי  .1.2

 ים בכל מקרה.ההגדרות מטה(.עבודות, חומרי העזר כלול

המלאים אור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים  ית .1.3

סעיף וסעיף  בתוכניות. בכל מקרה כל  םוהתיאוריבמפרט הכללי, המפרט המיוחד, 

 במפורש.חרת אצוין בכתב הכמויות כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם  

הכמויות  קיים סעיף דומה או שונה במידות  בכתב בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה .1.4

המבוססת על הסעיף   בסעיף חריגים בפרק זה  המצויןשל הקבלן, יעשה החשוב עפ"י 

 הרלוונטי הנ"ל.

 

 תכולת המחירים .2

 :תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן

 את המפורט בתנאים כללים, דרישות מיוחדות. .2.1

 בסעיף במפרט הכללי ובנוסף לאמור בסעיפים:את המפורט  .2.2

 סימון התוואי לפני הביצוע. .2.2.1

 חידוש הסימון תוך כדי ביצוע. .2.2.2

 התקני בטיחות. .2.2.3

 דיפון ותימוך. .2.2.4

 עבודה בסמוך למתקנים. .2.2.5

 הכשרת תוואי. .2.2.6

 כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(. .2.2.7

 לרבות שימוש בכלי עבודה,  במכשירים,כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים  .2.2.8

 ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע

 עבודות הקבלן.

 הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. .2.2.9

 תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים .2.2.10

 מים עם העבודות האחרות.מתוא

 אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו .2.2.11

 והגנה עליהם עד למסירתם.

 

 צינורות .3

 בנוסף לאמור במפרט הכללי הצינורות ימדדו נטו לפי מטר אורך.

 

 שוחות .4

 נמדדות כשהן מותקנות, כולל מכסה )לעמידה בעומס לפי הגדרה(, כולל הטפסנות, הזיון.   
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 אלקטרודות הארקה .5

 נמדדות כולל האלקטרודה, שוחה כבדה עם מכסה, חיבורים ואביזרי חיבור תקניים  

 לאלקטרודה.

 

 הארקת כל מערכות המתכתיות במתקן .6

החשמל ותקנותיו, הן מדרישות בודקי )חברת( הכוונה לכל ההארקות הנדרשות הן מכח חוק 

 חשמל בכל חלקי האתר ובמיוחד התקני עמודי הרמזור.

 

 לוטיםיש .7

  השילוט יהיה  /על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים צינורות ואביזרים  .7.1

סנדוויץ' למתקנים, ושלט נירוסטה עם חבקים על הכבלים הן במוצא, הן ביעד  שלט

                                                                 השילוט ייכתב מספר המעגל.על בשוחות, 

 פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר. .7.2

 מחיר השילוט כלול במחיר היחידות בכתב הכמויות. .7.3
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 קווי מים, ביוב וניקוז – 57פרק 

 

 כלליותהנחיות  57.00

 

 תכולת המפרט הכללי 57.00.01

בכל מקרה של סתירה ו/או  -מפרט מיוחד זה יש לקוראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי  .1

הוראות מנוגדות, בין המפרט המיוחד והמפרטים הכלליים, יקבע המפרט המיוחד. רואים את 

 והמפרט המיוחד.הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את התוכניות , הפרטים והמפרטים הכלליים 

ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום ”כל המפורט במסמכים הנ .2

 כי המכרז.מהמופיעה במסאו אספקת חומרים נוסף בעד ביצוע עבודה 

 

 תיאור העבודה 57.00.02

 .קרקעי כמתואר בתוכנית -וניקוז לאורך המעבר התתקווי מים  אספקה וביצוע .1

ים, הצנרת והאביזרים הדרושים והעבודה הדרושה לקבלת מערכות מים אספקת כל החומר .2

 וניקוז מושלמות.

 .במסגרת העבודה יחובר  קו ניקוז למערכת הניקוז העירונית בכביש  .3

 . 16מ"מ, דרג הצנרת  110בקוטר   PE 100קווים ראשיים  יהיו  -קווי מים .4

 .מ"מ 250בקוטר  10דרג  HDPE PE 100 -קו ניקוז .5

עבודות המים והניקוז יבוצעו בהתאם להתקדמות הפיתוח בשטח. על הקבלן התקדמות  .6

 להתארגן לעבודות בקטעים קצרים ללא תוספת תשלום.

 

 עדיפות המסמכים במכרז 57.00.03

במקרה של אי התאמה בין המסמכים השונים של המכרז, יהיה סדר העדיפות של המסמכים כלהלן, 

 הקודם עדיף על זה שאחריו:

 התכניות .1

 פרטים סטנדרטים לפי רשימה .2

 כתב הכמויות .3

 המפרט המיוחד .4

 המפרט הכללי הבין משרדי לפיתוח האתר ולסלילה. .5

 תקנים וסטנדרטים .6

 לגבי המחירים, המופיע בכתב הכמויות קובע. *

 

 מדידות וסימון 57.00.04

 לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לסמן את הקווים והשוחות. כל המדידות באתר יבוצעו .1

על ידי מודד מוסמך ויאושרו על ידי המפקח. הקבלן יהיה אחראי לשמירה ואבטחת הסימון 

 במשך כל זמן הביצוע.

 בכל מקרה שנקודות קווי הסימון יפגעו בזמן ביצוע העבודה, יחדש אותן הקבלן על חשבונו. .2
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ל מתחייב הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה ומכשירי המדידה לצורך ביצוע ”בנוסף לנ .3

 דידות שונות כראות עיניו של המפקח בפרוייקט זה, לרבות כוח אדם, ללא כל תשלום נוסף. מ

 

 טיב קרקע 57.00.05

 מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע, לרבות חציבה ופיצוץ בשעת הצורך.  .1

 רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, וביסס .2

 את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. 

שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע, פיצוצים וכד', לא תובאנה  .3

 בחשבון.

 

 תחום העבודה ודרכי גישה 57.00.06

לצורך ביצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על חשבונו, את דרכי הגישה לשטח לפי הנחיית  .1

ובתיאום עם נציג המועצה, לצורכי הובלת ציוד הקבלן. וכמו כן, שטח לריכוז הכלים המפקח 

 יומית לשטח העבודה. -ולטיפול בהם, וגישה יום 

הקבלן ישא בכל האחריות, הוצאות דמי נזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש אשר  .2

בודה על הקבלן להחזיר בתחום העבודה או מחוץ לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל. בסיום הע

 את הדרכים ואת שטח ריכוז הכלים למצבם הטבעי כפי שהיה לפני ביצוע הפרוייקט.

 

 הרחקת אדמה מיותרת 57.00.07

י  ”כל עודפי האדמה החפורה והסלעים החצובים, יסולקו על ידי הקבלן למקום מאושר ע .1

 המזמין.

 בהתאם להוראות המפקח.  העודפים יפוזרו ויהודקו על ידי מעבר כלים על פני השטח .2

העודפים יפוזרו כך שלא תיווצר הפרעה לניקוז הטבעי של פני השטח ובמידת הצורך יבוצעו  .3

 סידורי ניקוז מתאימים. 

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי, לפני הגישו את הצעתו, להיכן ניתן להרחיק את  .4

 עודפי האדמה. 

בעבודה זו כולל תשלום אגרות לרשויות לא ישולם בנפרד, עבור פינוי עודפי האדמה וכל הכרוך  .5

 על הקבלן לכלול עבודה זו ביתר הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

 

 הצטלבות עם קווים קיימים 57.00.08

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהוא יעבוד בסביבת קווי חשמל, קווי מים  וביוב קיימים,  .1

 וכבלי טלפון. 

וע העבודה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, כולל חב' בזק, חב' חשמל, על הקבלן לתאם את ביצ .2

 חב' הכבלים וכל הרשויות הדרושות האחרות. 

כל התיאומים וההשגחה במידה ותידרש  ע"י הגורמים השונים, יראו ככלולים במחירי היחידה  .3

 השונים ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבורם.
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 תוכניות לאחר ביצוע 57.00.09

הקבלן יגיש למנהל פרוייקט תוכניות לאחר ביצוע של המערכות שבוצעו, התוכניות יוכנו ע"י  .4

 מודד מוסמך והיו חתומות על ידו.

, קוטר התא , אורך צנרת בין התאים T/L-ו I/Lתוכניות ניקוז יכללו מיקום כל תא ניקוז  .5

לחיבורים למגרשים או וגובהם, סימון מפלים וגובהם, סימון קצה קווים המשמים הכנות 

 להמשך עבודה.

סימון תוואי קווי המים עומקם וקוטרם, סימון כל מערכת מגופים, הידרנטים, הכנות  .6

 למגרשים, חיבורים לקווים קיימים.

 העתקים. 4-התוכניות יוגשו בקבצים וב .7

 

 עבודות ניקוז 157.0

 

 קולטני ניקוז 01157.0.

 .ניקוז לרוחב הכבישבכניסה לאזור המקורה יותקנו קולטני  .1

 .הקולטנים יהיו מתוצרת וולפמן או ש"ע  .2

-Dכל האביזרים והחלקים יהיו תקניים. המסגרת והרשת יהיו מותאמים לעומס כבישים ) .3

400). 

 . 489בכפוף לדרישת ת"י  .4

 

 חיצוניים וניקוז קווי מים 57.02

 קווים לאספקת מים 57.02.01

 קווים לאספקת מים .1

ביצוע בורות גישוש כולל ביצוע כל הפרטים המתוארים בתוכנית ובחתכי הרוחב, לרבות  .1.1

חפירות ו/או חציבות בכל עומק שיידרש מחתכי הרוחב או לגילוי מערכות קיימות 

מכשולים שימצאו בשטח, ריפוד מצע סוג א' לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, 

מודיפייד אשו, פריסת סרט סימון  97%-חוזר בחומר מקומי מובחר מהודק ל מילוי

ע"פ הוראות היצרן או המופיע  –כחול, שטיפה עם ספוג, העמדת המערכות במבחן לחץ 

 ., קבלת אישור בודק מוסמךשעות 24 -מלגר"ל ל 30וחיטוי הקו בהיפוכלוריד  בתוכנית,

ודק השלמת מצע סוג א' מהודק בדרכי שדה, או בשוליים קיימים, מילוי מצע סוג א' מה .1.2

 בבקרה מלאה במדרכות וכבישים.

, בקטרים שונים 16דרג   PE100מפוליאתילן  הצנרת התת קרקעית תהיה בהתאם לתוכניות .2

 כמופיע בתוכנית בריתוכי אלקטרופיוז'ן בלבד.

עם ציפוי פנימי מלט צמנט ועטיפה חיצונית  "טריו" ומעליה  5/32מפלדה ע.ד. "קווים עיליים  .3

  .  תיקוני ראשים יהיו באמצעות יריעות מתכווצות בחום.C-3 .P.Aאו עטיפת בטון,

כפי שרואים בפרט הנחת צינור, יש להניח סרט סימון עם תיל מנירוסטה מהסוג המקובל  .4

במקורות. מטרת התיל מעל צינור הפלסטיק היא זיהוי הקו לאחר הטמנתו. יש להשאיר את 

דה וסרט הסימון הסתיים, יש קצוות הסרט עם התיל בתא יעודי, בתחילת ובקצה הקו. במי
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לחבר את התיילים באביזר חרושתי המיועד לכך וליצור רציפות מתכתית לאורך הקו לצורך 

 איתורו.

כחול לאספקת  -, צבע עליוןעם ציפוי פנימי וצבועה לפי מפרט צביעהמפלדה צנרת על קרקעית  .5

 מים, ואדום לכיבוי אש.

מ"מ, מרותכים )לא הברגה(, עם ציפוי פנימי  3.65בעובי דופן דרג ב' יהיו מפלדה ומטה  2קווי " .6

  .A.P.C.-4בטון ועטיפה חיצונית 

מעברי מכשולים  הצנרת תכלול את כל האביזרים והספחים הדרושים לחיבורים והתחברויות, .7

 וכו'. 

הצינורות והאביזרים יהיו חדשים, ללא פגמים, יעמדו בדרישות מכון התקנים ויהיו מיצרנים  .8

 אושרו ע"י המזמין.שי

 ביצוע זוויות, שינוי קוטר והסתעפויות יהיו בעזרת ספחים חרושתיים. .9

 תאום עם מפקח ובהתאם לאפשרויותיו. בת לרשת אספקת המים הקיימת, יבוצעו יוההתחברו .10

כל התיאומים, ניקוזי הקווים, ניתוקים והבטלות כלולות במחירי הסעיפים האחרים ולא  .11

 ישולם עליהם בנפרד.

עם כוח אדם מתאים לביצוע עבודות ההתחברות לצינור הקיים עם הפסקת  ךהקבלן להיער על .12

 שעות. 5מים שאינה עולה על 

מטעם הפוליאתילן והרתכים יהיו בעלי תעודות הסמכה אישיות תקפות מטעם יצרן צינורות  .13

 בצינורות פלדה "צינורות המזרח התיכון"

נציג שרות שדה של יצרן הצנרת לבדיקה  לאחר הנחת הצנרת וריתוכה, יזמין הקבלן את .14

 ואישור, אישורי היצרן לטיב הביצוע, יהיו תנאי להעברת חשבון סופי.

 מהריתוכים, לפי דרישת המפקח. 10%בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו על  .15

 כל חלקי הפלדה והמסגרות יוכנו ויצבעו כדלקמן: .16

 .A.S. 2.5ניקוי חול בבית מלאכה  לפי תקן שבדי  .16.1

" 172בשתי שכבות יסוד מיניום סינתטי או צבע יסוד כרומט האבץ "טמבור צביעה  .16.2

 מיקרון כל שכבה. 40בעובי מינימלי 

 מיקרון. כל שכבה תבוצע בגוון שונה.  40" בעובי מינימלי 308צבע ביניים "טמבור  .16.3

 השכבה העליונה תהיה בגוון שיבחר המהנדס. .16.4

 

 ברזי כיבוי אש והסנקה 57.02.02

 4"כוללים את כל המופיע בפרט, חיבור לקו המים הראשי, זקף והסנקה בוי אש ביצוע ברזי כי .1

)ראש כפול  וההידרנט עצמו עם כובע מגן, מחבר שטורץ וגלגל פתיחה מתפרק.מתקן שבירה 

"3) 

" עם חיבור אוגן, ויעמוד בדרישות ת"י הכוכבההידרנט יהיה מתוצרת "רפאל" או תוצרת " .2

 בתוכנית., כמופיע בגיליון הפרטים 448
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 צנרת ניקוז 57.02.03

 250קוטר  10דרג  SDR 17"מריפלקס"   HDPE PE 100צנרת הניקוז תיהיה מסוג פוליאתילן   .1

 ס"מ סביב הצינורות. 10בעובי  20-בעטיפת בטון מזויין ב 5392/4427מ"מ מיוצרים לפי ת"י 

הקווים יונחו בקווים ישרים בין שוחות בקרה. אטמי חדירה יותקנו בקירות שוחת הבקרה  .2

כדי להבטיח חיבור טוב בין הצינור והשוחה. הצנרת תונח בהתאם לגבהים והשיפועים 

 המצוינים בתוכנית. 

הצנרת תונח  על תשתית ישרה וחלקה מהודקת ויציבה לכל אורכה. בדיקת הישרות תעשה ע"י  .3

ס"מ. לאחר גמר העבודה, תבוצע  2אור תוך הצינור, והסטייה המותרת לא תעלה על קרן 

בדיקת אטימות לדליפת מים. הבדיקה תעשה בין שתי שוחות, בהתאם למפרט הכללי, המים 

 שעות(. 24שעות )לאחר שהצינור ספג מים  24מ' למשך  1.8צריכים לעמוד בשוחה בגובה 

חזותית, במידה וקיימת זרימה כלשהי בתחתית הצנרת, בדיקת אטימות לדליפה פנימה תהיה  .4

יש לאתר את מקור הזרימה ולאטום אותו. לאחר בדיקת האטימות תבוצע בדיקה חזותית של 

 פנים הקווים באמצעות צילום לאורך הקווים בהתאם למפרט להלן.

ת הנחת צנרת תת קרקעית מכל סוג כוללת גם הספקה והובלה של הצנרת, חפירה ו/או חציב .5

ס"מ,  20התעלה בהתאם לתוכניות, כולל ריפוד חול לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, 

מילוי חוזר בכבישים קיימים או מתוכננים במצע סוג א' מהודק בשאר המקומות בחומר 

. סילוק עודפי החומר החפור, החזרת השטח לקדמותו, לגרנולרי ללא אבנים כגון: מצע סוג ב'

 וידאו בהתאם למפרט להלן, מעבר קירות וגדרות ותיקונן. בדיקת אטימות, צילום

 

 ניקוזצילום וידאו פנימי של צנרת  57.02.04

בדיקת הצנרת באמצעות צילום טלוויזיוני של פנים הצינור תיערך לכל אורך הקווים, לאחר  .1

 שטיפתם.

הבדיקה הטלוויזיונית אינה באה במקום בדיקות אחרות הקימות במפרט, אלא להוסיף  .2

 אליהן, על מנת לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות.

ביצוע הצילום ומסירת תיעוד מלא שיכלול קלטת ודו"ח מפורט לפי קטעים ומספרי תאים,  .3

הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, במידה ויהיה צורך בתיקונים לאחר הבדיקה, יעשה 

 צילום נוסף לוודא התיקונים, על חשבון הקבלן.

 אמור לעיל, עלות הצילומים כלולה בסעיפי הצנרת ולא ישולם עליה בנפרד.כ .4

 

 שוחות בקרה 57.02.05

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות כולל הרצפה החוליות והתקרה. מכסה השוחה יהיה בקוטר  .1

 טון בכביש. 40, ודגם כבד בחצרות או שטח פתוחטון  12.5ס"מ , דגם בנוני  60

 פיע בפרטים ובתוכניות כך שתתקבל שוחה מושלמת.השוחות יכללו את כל המו .2

ס"מ, שוחות שאינן בכבישים או מדרכות יבלטו  5השוחות תונחנה על גבי מצע בטון רזה בעובי  .3

 ס"מ מעל פני הקרקע. 20

 בין החוליות תונח רצועת איטום מסוג איטופלסט, והחריץ יאטם בטיט מעורב בביג'יבונד. .4
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)בנצ'יקים( חרושתיים, ניתן להשתמש בתחתיות מגנופלסט באישור התחתית תכלול מתעלים  .5

 הרשות.

, מחיר חרושתית איטוביב או מחבר חדירה החיבור בין הצינורות והשוחות יבוצע בעזרת מחבר .6

שוחת בקרה יכלול בנוסף לכל הנאמר לעיל, גם את החפירה ו / או החציבה, מילוי מהודק סביב 

תהום ממים מכל מקור שהוא במידה ויהיו, רצפה תקרה, השוחה, הציפויים, העבודה במי 

מכסה, מתעלים ומחברי השוחה. השוחה תימדד לצורך קביעת עומקה בין פני המכסה עד 

 תחתית הצינור )הנמוך ביותר( ביציאה מהשוחה.
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 חשמל ותקשורת בצנרת מולטיטבולרתשתיות  - 60פרק 

 

 הנחיות כלליות 60.01

 

 כללי 60.01.01

מולטיטבולר  עבור  –תשתיות צנרת תת קרקעית צוע מתקן ילהלן מתייחס לב המיוחד המפרט .1

 כבלי החשמול והבקרה של הרכבת הקלה בירושלים במסגרת פרויקט הקו הכחול בירושלים.

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:  .2

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   .2.1

 אל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות. הוראות חברת החשמל לישר .2.2

 . המצ"ב רשימת הכמויות והתכניות  המפרט הטכני המיוחד .2.3

 מפרט הכלליכל הפרקים הרלוונטים בנושאי חפירות, צנרת, סימון, תאי בקרה וכו' ב .2.4

 לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים

 . ןהביטחושרד בהוצאת מבמפרט הכללי הבין משרדי לעבודות  08פרק  .2.5

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את  .3

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

  במסמכים השונים, יפסק לפי הנוהל המחמיר. 

 

 והיקפה תאור העבודה 60.01.02

 כוללתהעבודה המתוארת במפרט זה  .1

 חפירות / חציבות של תעלות בקרקע עבור צנרת . .1.1

בניית תאי בקרה בגדלים שונים ע"פ תכנית עקרונית של מתכנן התשתית וע"פ תכנית  .1.2

 מפורטת של הקונסטרוקטור.

 רציפה בין תאי הבקרה. צנרת פלסטית .1.3

 עיגון הצנרת בהתאם לסידור מפורט באמצעות מחזיקי מרחק ומוטות זיון. .1.4

  CLSMנרת באמצעות כיסוי והגנת צ .1.5

תקשורת לאורך \בקרה\חשמל–צנרת פלסטית לחיבור מתאי הבקרה לנקודות אספקה  .1.6

 תוואי המסילה.

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות הפיתוח. בניית  .2

מבנה המסילה לא במסגרת מכרז זה. על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ 

תכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלות. עבור עבודות י

העבודות הנ"ל כלולות במחיר  .בשלבים, בקטעים, ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת

 היחידה.

ולכן העבודה תבוצע ע"י חשמלאים מורשים  630Aהתשתית מיועדת להובלת חשמל בזרם מעל  .3

 ובאחריותו של חשמלאי בעל רישיון מהנדס. בלבד ובפיקוחו
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים, למסור לקבלן לבצע רק חלק  .4

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 

 (AS MADEתכניות עדות  ) 60.01.03

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

 המקורי.

המפרטות את המתקן כפי שבוצע )תכניות עדות כין הקבלן תכניות לאחר סיום כל שלב ביצוע י .2

 כל התשתית כולל תוואי ,שוחות וחצייה של צנרת תסומן בברור ע"י מודד מוסמך . עדות(.

 . 2010 גרסה AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

 מתכניות העדות שהכין.  CD+מדיה מגנטית סטים  5הקבלן ימסור למזמין  .4

 הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י ).............( בתאריך ......." .5

 שם התכנית ומספורה בהתאם לכללי בקרת איכות של הפרויקט .

 נאי לקבלת המתקן ואישורו.מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא ת .6

 

 חפירות 60.01.04

לפני החפירה יש לראות בתכנית תאום מערכות אלו תשתיות קיימות חוצות את הרצועה  .1

 המתוכננת ולסמן כל תשתית ותשתית על מנת להימנע מפגיעה מיותרת.

 ים משתנים ע"פ תכנית.החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק .2

 המסילה, רום הסופי שלם לעומק החפירה ביחס להעומקים ברשימת הכמויות מתייחסי .3

ס"מ. לצורך עבודה זו  80 -הכביש או המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ

אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה 

אספלט ו/או ריצוף ו/או אבני שפה כולל חיתוך/פרוק  חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע

לאורך תוואי החפירה וכולל גם ריפוד חול, סרט סימון, מילוי מצע סוג א' עד ראש התעלה 

 כמפורט בתכנית . CLSMוהידוק או כיסוי 

. ס"מ לפחות 100עבור צנרת לחיבור צרכני משנה ותשתיות נפרדות תבוצע חפירה בעומק  .4

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת. יש להדק את החול. מעל  10החפירה תרופד בשכבה של  

 "חשמלמון "יסעם מוליך נירוסטה וסרט סימון הצנרת  תבוצע שכבת חול נוספת ומעליה 

לסתום את החפירה בעפר מעל שכבת החול והסימון העליונה יש  כנדרש )בעברית ובאנגלית(

 ים יתאימו לגובה פני התשתית.ולהדק. פני המילוי הסופי

חפירות לשוחות ותאי מעבר ימדדו מבעוד מועד ע"י מודד מוסמך ויקבלו אישור קונסטרוקטור  .5

 למיקום השוחה ולחוזק הקרקע סביב, על מנת להימנע מפגיעה בתשתית סמוכה.

בזק, ח"ח, מקורות, הגיחון, ומחלקת תשתיות על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות ) .6

דא תוואים ומהלכים של ואי החפירה לפני הביצוע. על הקבלן לוו( לתויית ירושלים וכד'בעיר

צנרת תת קרקעית קיימת, האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על 

הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן 

 ו. תתוקן מיד על ידו ועל חשבונ



206 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

הקבלן יפנה על חשבונו כל תשתית ישנה ,בין אם היא לביטול בין אם היא הוזנחה בעבר ,  .7

 הנמצאת בתוואי החפירה .

שהניח  לצנרת הפקח , המתכנן ונציג המפעיל של הרכבת הקלה על הקבלן לקבל את אישורי  .8

 לפני כסויה. 

תמונות למפקח לפני באחריות הקבלן לצלם את כל קטעי הצנרת לפני יציקה ולהגיש קובץ  .9

ויכלול את פרטי מועד הביצוע , תחום הביצוע לפי   EXCELהקובץ יהיה על בסיס  יציקה .

 מספרי חתך ציר רכבת וחתימת הקבלן .

 

 מרים וציודחו 60.01.05

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים )עם  .1

 תו תקן(. 

 . על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח  .2

תכניות מפורטות של הטיפוסים השונים של תאי בקרה וסוגי צנרת ומחזיקי מרחק )ספייסרים(  .3

 . ורק לאחר קבלת אישור יזמין הקבלן את החומרים. CD+ קובץ  A3יוגשו לאישור בחוברת 

 ועל חשבונו.  מידע"י המפקח ו/או המתכנן יוחלפו ע"י הקבלן כל אביזר או חומר שיפסלו  .4

 

 הנחיות לביצוע צנרת  60.01.06

 כללי .1

בהתאם לתוואי  SDR=13.5או "י.ק.ע"  PVC SN32לאורך התוואי תבוצע צנרת מטיפוס  .1.1

 המסילה לפי הנחיות בתכנית.

או  1531כל הצנרת בפרויקט תהיה עם אישור של מכון התקנים לפי תקן ישראלי ת"י  .1.2

 ובהתאם לדרישות בחוק החשמל. 61386תקן ת"י 

החציות יבוצעו מקצה לקצה ויכללו סרטי סימון עם מוליך נירוסטה או מתכתי אחר  .1.3

שמאפשר זיהוי מיקום הצנרת באמצעות מכשיר לאיתור תשתיות תת קרקעיות דוגמת 

יותר מעומק ס"מ מעל הצנרת ולא  50"מגן טכנולוגיות" או ש"ע  הסרט יונח במרחק 

ס"מ מתחת לפני הקרקע .אם הצנרת עמוקה יותר יותקנו סרטי סימון עם מוליך  100

ס"מ מעל הצנרת . שתי קצוות החצייה יאטמו  50ס"מ ובמרחק  100נירוסטה בעומק 

בפקקים ויסומנו בקובץ עדות ע"י מודד מוסמך . סרטי הסימון כלולים במחיר הצנרת 

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

רות יונחו בקטעים רציפים ללא מופות ובקווים ישרים בין תאי הבקרה. כמות הצינו .1.4

 וקוטר הקנים עפ"י הסימון בתכניות הביצוע. 

חיבור יעשה ע"פ סימון \סימון מהלך הצנרת ,מיקום חציות צנרת ומיקום תאי מעבר .1.5

מנהל, לאחר ביצוע ,בכל חצייה \בשטח ע"י מודד מטעם הקבלן ולאחר אישור המפקח

שלב ביצוע יועבר קובץ ממוחשב של מודד מוסך עם ציון מיקום החצייה ,פרוט  ובכל

 החצייה ועומק החצייה .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
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 רי הנחיות לביצוע הנחת צנרתקעי .2

לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים. ולבצע ריפוד חול ים נקי בעובי  .2.1

 החפירה.ס"מ בתחתית  5

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות. .2.2

הצינורות יבוצעו במקבצים שונים כמפורט בתכניות. כל מקבץ כולל מספר שורות  .2.3

ומספר עמודות. קיבוע הצינורות באמצעות מחזיקי מרחק תקניים וקשיחים מחומר 

רן או מוטות פלסטיים קשיחים או ספייסרים אורגינליים של יצ P30דוגמת פוליסטירן 

מ"מ מצולע  8הצנרת . כל מערך הצנרת יקובע באמצעות מוטות ברזל עגול בקוטר 

לעיגון מרבי של הצנרת ולמניעת קריסת הצינורות במהלך כיסויים.  םקשורים ביניה

המוטות יותקנו בין עמודות הצינורות בהתקנה אנכית ובנוסף מוט עליון לקשירה 

 ס"מ לפחות. 50עומק אופקית של מוטות . המוטות יוחדרו לקרקע ל

 .1לפני קשירת הצנרת ולפני יציקה תתבצע בדיקת מנדריל ויופק דוח ע"י בודק סוג  .2.4

בהתאם לפרטים בתכניות. הכיסוי יוחדר  CLSMכיסוי הצנרת באמצעות בטון או  .2.5

ס"מ מעל השורה  15באמצעים מכאניים עד לתחתית מקבץ הצינורות ויכסה עד 

יבוצעו בנוכחות מפקח  CLSMות הכיסוי בבטון או העליונה של הצינורות . כל עבוד

 ויתועדו כולל בדיקה ואישור של החומר ע"י מעבדה מוסמכת .

 ס"מ . 50ספייסרים ומוטות לקשירה ועיגון של הצנרת יבוצעו כל  .2.6

 צינורות יק"ע יסופקו מגולגלים על תוף. .2.7

תאמות  ומצנרת במופות רק באישור המפקח ובשימוש במופות תקניות בלבד ה יחיבור .2.8

 ללחץ נשיפה.

על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   .2.9

 הצינור. 

 שימוש בפקקים תקניים בלבד. מחיר הפקקים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד. .2.10

לאחר היציקה ולפני התקנת הפקקים יבצע הקבלן בדיקת מנדריל ויתקין בכל הצינורות  .2.11

ק"ג. עלות  1000מ"מ המותאם לכח משיכה של  8חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 

הבדיקה והחבלים כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.  חבל המשיכה יהיה ברצף 

ביחס לאורך הקנה במצב פריסה ישר. בדיקת מנדריל תבוצע  8%אחיד באורך עודף של 

 ויופק דוח חתום בהתאם. 1ע"י בודק סוג 

יין שלביות ביצוע יש להתקין את הצנרת בין תאים ורק לאחר התקנת התאים בענ .2.12

 ס"מ לתוך התא. 15הצנרת תחדור 

 

 כיסוי התעלות .3

ס"מ  15יהיה לאורך רצועת המולטיטבולר כשבצד המסילה גובהו יהיה כ CLSMכיסוי  .3.1

 מעל הצנרת.

 יש למדוד הנ"ל ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן. .3.2

קפיד על החדרת החומר המרווחים שבין  צנרת בזמן יציקת המילוי יש לה .3.3

 המולטיטבולר.
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 ס"מ. 5סטייה מותרת ליישור תנוחת המולטיטבולר עד  .3.4

 יש לוודא מיקום צנרת ביחס לתאים המעבר לפני התקנתם .3.5

 

 :לכל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים .4

 סוג הקנה עפ"י קוטרו החיצוני .4.1

 שם היצרן, כתובתו וסימנו המסחרי הרשום .4.2

 תקשורת.\בקרה\חשמל–רכבת קלה והסיווג –המילים:  .4.3

 מיון הקנה  .4.4

 ( ועובי הדופן הנומינלי160( ו/או )110( ו/או ) 75הקוטר הנומינלי )  .4.5

 ספרור שנת היצור ומנת היצור .4.6

 אורך הקנה בתוף .4.7

 

 :הסימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאים .5

 שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום .5.1

 שם המוצר ומיון הקנה. .5.2

 ( ועובי הדופן הנומינלי 160( ו/או )110( ו/או ) 75הקוטר הנומינלי )  .5.3

 ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת היצור .5.4

 ספרור מנת היצור .5.5

 אורך רץ במטרים .5.6

 

 :מחברי צנרת )מופות( .6

באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ולא יותר שימוש במחברי  .6.1

אישור המתכנן ובתנאי שיעשה שימור במופות המתואמות רק ב ןצנרת. היתר חריג יינת

 ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

 "חבצלת" יצרן "פלסים" צבע שחור. יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות. .6.2

 דו כיווני,  יצרן "פלסאון" מחבר שקוף. .6.3

6.4. JACKMOON –  מופות  תקניות .  –יצרן אמריקאי 

 "AS MADE" –מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה  .6.5

 

 :אטמי צנרת )"מוצצים"( .7

כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוש באטמי צנרת תיקניים למניעת כניסת  .7.1

 חול וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

7.2. COMFIT –  "אדום( תוצרת פלסים. –שימוש בפקקי צנרת לקוטר )צבע "המוצץ 

7.3. JACKMOON –  אטמי צנרת תיקניים. –יצרן אמריקאי 
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את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדרול( בנוכחות  .7.4

מטר  2 –המפקח בשטח. לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל   משיכה כ 

 מכל צד של חיבור, עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.

טם בנוסף עם חומר למניעת חלחול מים . לצורך כך יותקנו הצינורות עם הצנרת תא .7.5

 ס"מ בתוך התא בתוכם יוזרק חומר האיטום. 30שארית 

 

 (  Secondary Routingתשתיות לצרכני משנה )  60.01.07

 במסגרת ביצוע מולטיטבולר נכללות תשתיות לחיבור צרכני משנה לאורך התוואי . .1

 בכמות משתנה מהתאים ועד לצרכנים לאורך התוואי . העבודה כוללת הנחת צנרת .2

מיקום מדויק לחיבור צרכני משנה יקבע תוך כדי ביצוע בתאום בין הקבלן לקבלנים של צרכני  .3

 המשנה או ע"פ הוראת המפקח באתר.

 להלן פרוט חלקי של צרכני משנה שיחוברו לתשתית מולטיטבולר: .4

4.1. WIFI  

 . CCTVמצלמות  .4.2

 . SIGרמזורי רכבת  .4.3

4.4. AXLE Counter   

 גם לבקרת מפלג וגם לחיבור חשמל למנוע המפלג.–מפלגים  .4.5

 .תנועה \מחסומי חנייה .4.6

4.7. DETECTORS –.)לפני ואחרי צמתים ולפני מחסומי חנייה )היכן שיידרשו 

4.8. Return current  

4.9. VTD  . והארקות רכבת 

 .Ocsלקטינרי והזנות מתחי פיקוד לרשת   Injectionהזנות מתח .4.10

 .Feeder Boxארונות הסתעפות של רשת החשמל תשתיות לחיבור  .4.11

 חיבורי אפס למסילה  .4.12

  STRAY CURRENTנקודות בדיקת  .4.13

 גשרים להארקה בין פסים ובין מסילות. חיבורי  .4.14

 תשתית לעיריית ירושלים .4.15

 

 מתודולוגיה לביצוע העבודה 60.01.08

 באחריות הקבלן הכנת מתודולוגיה לביצוע העבודה . .1

 המפקח והמתכנן לפני התחלת ביצוע . המתודולוגיה תוגש לאישור .2

המתודולוגיה תכלול תיאור של הקבלן לאופן ביצוע העבודה , השתלבות בלו"ז הפרויקט ,  .3

השתלבות בעבודות יתר הקבלנים ,אופן ביצוע החפירה, אופן הנחת הצנרת ,עיגון הצנרת 

 ויציקת הכיסוי ,אופן תכנון וביצוע תאי המעבר וכד'.

 לולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד .הכנת המתודולוגיה כ .4
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 הכנת המתודולוגיה ואישורה הוא תנאי להתחלת ביצוע . .5

 

 תאי מעבר וחיבור 60.01.09

 התאים יהיו מבטון במידות משתנות ע"פ המפורט בתכניות. .1

התאים יהיו מלבנים או מרובעים או עגולים ויכללו קירות ותקרה )רצפה רק לפי דרישה ( עם  .2

 למכסה ע"פ תכנית .פתח מתאים 

 בתחתית התאים יבוצעו פתחי ניקוז ע"פ הפרטים בתכנית . .3

התאים יבוצעו עם הכנה לפתחים בכל ארבעת הדפנות ובגבהים הנקובים בתכניות ,עבור צנרת  .4

 "פתח עיוור" )בטון בשכבה דקה באזור הפתח( והפתחים יפרצו בשטח בהתאם לצורך 

קבועים ביציקת הבטון במפעל . הסולם יבוצע כל התאים יצוידו בסולמות ירידת שרות  .5

 בהתאם למיקום הפתח כמפורט בתכנית. הסולמות יהיו מברזל מגולוון ועטוף בגומי הגנה.

התאים יבוצעו במפעל חרושתי מוכר ובפיקוח מכון התקנים .כל התאים יאושרו ע"י מכון  .6

 .498ים דוגמת ת"י חיבור תת קרקעי\התקנים בהתאם לתקן ישראלי מוכר לייצור תאי מעבר 

התאים לאורך התוואי יכללו זיון ע"פ תכנית קונסטרוקטור של הקבלן שתוגש לאישור המפקח  .7

 או מי מטעמו.

 טון כמפורט בתכניות. 40התאים יכללו תקרות ומכסים לעומס משתנה עד  .8

מסילה \התאים יותקנו עם תקרה או ללא תקרה בעומק המאפשר המשך עבודות פיתוח  .9

או \יציקת בטון שני יושלמו התקרות ו\מסילה\שני .ורק לאחר גמר עבודות פיתוח יציקת בטון\

פיתוח סופיים. באחריות \המכסים עם הגבהת "צווארון " לקבלת המכסה בגובה פני הריצוף

(. הגבהת "צווארון" תבוצע 2הקבלן לתאם את גובה המכסה לפיתוח הסופי )אינפרא 

 השלמת יציקה במרווחים לתקרה של התא.מאלמנטים טרומיים או יצוקה באתר עם 

, יבוצעו ללא תקרה סופית אך עם  MVתאי המעבר הנמצאים במרכז המסילה , להלן תאי  .10

פלטת פלדה זמנית שתכסה את כל שטח התא. )עובי הפלטה לפי חישוב קונסטרוקטור(. על 

. )באינפרא 2עד לחפירה שוב במהלך אינפרא  1הפלטה יניחו את המצעים הזמניים של אינפרא 

 הזכיין יפנה את הפלטות הזמניות ויתקין צווארון ומכסה.( 2

המכסים יהיו יצוקים מפלדה כדוגמת בזק מחולקים לשלושה חלקים או עם הכנה לריצוף או  .11

מרובעים ועם כיתוב מוטבע ביציקה בהתאם לסוג התא וייעודו. פירוט הכיתוב יקבע בשלבי 

בתכניות. צורת המכסים של התאים בהתאם  הביצוע. מידות המכסים בהתאם למפורט

 מלבני(. \למיקום ההתקנה )בגינון מכסה עגול , בריצוף מכסה מרובע מרוצף 

המכסים יכלול מנגנון נעילה המאפשר פתיחה רק באמצעות כלים מתאימים דוגמת המכסים  .12

 או "סלקום".  HOTשל חברת 

 

 תשתיות לכבילה בתוך התאים 60.01.10

יותקנו מובילים לעיגון הכבלים .המובלים יבוצעו ע"פ תכניות מפורטות של בתוך תאי המעבר  .1

ם ותמיכותיהם יכל המובילים המתכתידפנות של התאים . \התאים ויתוקנו צמוד לתקרות 

. המובילים יהיו מסוג תעלות פח עם או ללא מכסה וסולמות כבלים מתועשים יהיו מגולוונים

 מאושר. מטיפוס "כבד" דוגמת "לירד" או ש"ע
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כל  הגלווןבוצעו לפני הגלוון. אין לבצע אחרי יכל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד'  .2

 עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי.   

יתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו והתמיכות יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זו .3

לעומס המרבי של הסולם/תעלה עם הכבלים. התמיכה תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה 

מטר לכל   0.6באמצעות ברגי "פיליפס", מרחק ההתקנה בין התמיכות קיבוע התמיכות אחת. 

המפקח לפני  היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור

 המפורטים בכתב  הכמויות.   סולםהבצוע. מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או 

 

 תשתית למשטרת ישראל 60.01.11

 תשתית למשטרת ישראל תבוצע כחלק ממערכת המולטיטבולר. .1

 מ"מ. 75ע"י צינור יקע אחד בקוטר  .2

 החפירה לתשתית זו כלולה בחפירה לתשתית המולטיטבולר . .3

 ס"מ לפחות. 15להיכנס לתא עם רזרבה של  על הצנרת .4

ויוגש  1באחריות הקבלן לערוך בדיקת מנדריל אחרי התקנת התשתית. יבוצע ע"י בודק סוג  .5

 דוח על ידו.

 

 תאומים אישורים ובדיקות 60.01.12

תם את כל העבודות שעליו אויתאם   תשתיותעם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח מח'  .1

 לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות, הנחת  .2

 מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום. 

השונים ובהתאם לתנאי הביצוע בכל אזור  באחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודה באזורים .3

כולל שילוב העבודה בתחום תחנות נוסעים, כניסת צנרת לתחנות מיישרים , תאום גבהים מול 

עבודות פיתוח ותשתית מסילה, תאום עבודות ושלבי ביצוע במעבר צמתים, תאום עבודות 

רמזור והכנות \  חיבור צנרת לצרכני משנה לאורך התוואי, כניסות צנרת לעמודי קטינרי

 נדרשות לשם כך וכד' .

 תרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה. יעל הקבלן ובאחריותו לקבל ה .4

בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את הקבלן  .5

   מבצוע התיקונים שידרשו על ידם. 

 עבורם בנפרד.  דה ולא ישולםכל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבו .6

 

 תנאים מקומיים: .7

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע 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 

 לכך. תביעה העלולה להתעורר בקשר 

 



212 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 מסירות התשתית 60.01.13

לקראת השלמת ביצוע עבודות מולטיטבולר ייערך סיור לאורך התוואי בהשתתפות נציגי  .1

 ( . SYSTEMניהול פרויקט ופיקוח ,נציגי התכנון וצוותי התקנות כבלים של הרכבת ) הקבלן,

 העברת התשתית מהקבלן לצוות התקנות כבלים . מטרת הסיור: .2

לקראת המסירה יכין הקבלן רשימת בדיקות ע"פ חלוקה לקטעים . הרשימה תהיה ערוכה  .3

 . תוכן הרשימה יסוכם עם המפקח לקראת גמר ביצוע .  Excelבטבלאות 

לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור כל קטע וקטע . הדוח יכלול רשימת הקנים  .4

יקת הצנרת שתערך בנוכחות בודק חיצוני בהתאם למספורם בתכנית . הדוח יכלול תוצאות בד

 " . הקבלן יגיש את שם הבודק לאישור לפני ביצוע הבדיקות . 1עם רישיון  "בודק 

בדיקת מנדריל תכלול העברת משחולת בקוטר מתאים דרך כל הצינורות וסיום הבדיקה ע"י  .5

 התקנת פקקים בקצוות הצנרת שנבדקה.

יסודות לארונות שיבוצעו בשלב זה. הבדיקה \ותשוח\הקבלן יבצע בדיקת פילוס לכל התאים .6

כולל מדידת גובה אבסולוטי בכל  INFRA 2תעשה ביחס למפלס פיתוח סופי מתוכנן בשלב 

 º1±יסוד לארון )או בארבע נקודות לתא עגול( . לא תתאפשר סטייה מעבר ל \הפינות של התא

 ביחס לשיפוע הפיתוח סופי בעומק התקרה המתוכנן .

 

 חריותא 60.01.14

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י המתכנן  .1

 והמפקח. 

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   .2

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.  .3

חשבונו.  יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות .4

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

 הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. .5

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 60.01.15

העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו,  .1

 מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

התקנה וחבור ואת כל הובלה ,אחסנה ,ספקה, אהמחירים שברשימת הכמויות כוללים  .2

 וכל האמור במפרט זה. השלמת העבודהוחומרי העזר הדרושים לת, תכניות, אישורים העבודו

פירה ו/או ח חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים, מחיר, חפירה כולל .3

מחזיקי מרחק, מוטות עיגון, מדידות, מילוי מצע  סימון, יפוד חול, סרטיחציבה של תעלה, ר

  ע"פ הצורך.   CLSMאו   , בטוןכיסוי והידוקסוג א', 

כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט, חבל המשיכה, מופות חיבור )אם מחירי הצנרת   .4

יאושר השימוש בהן(, איגוד הצנרת לפני הנחתה, בדיקת הצנרת והעברת המושחל )מנדריל( 

 לפני מסירתה ועודפי חבל משיכה לקשירת האטמים, ופקקים תקנים לאטימת הצנרת.
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ן. מחיר התאים כולל את כל הדרוש מחיר התאים כולל תכנון קונסטרוקטור מטעם הקבל .5

לביצוע התא ,הובלתו ,אחסנתו , חפירת הבור עבורו, עיגון, דיפון, כיסוי, התאמת תקרה 

 ומכסה לגובה הפיתוח, הכנות לכניסת צנרת, וכל הדרוש לביצוע תא מושלם.

העבודה כוללת את התשלומים והסידורים הדרושים לביצוע בשעות לא שגרתיות כולל הסדרי  .6

תנועה ושכירת שוטרים לצורך חציות ועבודות בצמתים או מחוץ לגבולות הביצוע לא ישולם 

 או התקנים זמניים לעבודה בשלבים.\בנפרד על כל הדרוש לביצוע הסדרי תנועה ו

 תכניות עדות .7

 הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד.

 חפירה .8

שורי חפירה ,צילום ,תיעוד וקבלת רישיונות כלולים במחיר כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באי

 החפירה שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

 מסירת תשתיות .9

מסירת התשתית וכל ההכנות המתוארות לעיל כלולות במחיר העבודה ולא ישולם עבורן 

 גם התשלום לבודק כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. .בנפרד
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 20מבנה 

 פורטל
 

  



215 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 

 בטון יצוק באתרעבודות  - 02פרק 

 

 הנחיות כלליות 02.00

 

 תיאור העבודה והאתר .1002.00

 .ועבודת הכנה והריסה באתרבמסגרת ביצוע הפרויקט יבצע הקבלן עבודות בטון יצוק  .1

 בין השאר יבצע הקבלן את העבודות הבאות:

 יציקת ראשי כלונסאות  .1.1

 יציקת קירות תומכים .1.2

 עבודות פלדה .1.3

 קירות ציפוי.יציקת  .1.4

 יציקת מיסעת מעבר תחתי על גבי טפסות. .1.5

 יציקת טבלאות גישה .1.6

 יציקת קירות תומכים .1.7

אשר כוללת  מסמכי ההסכםפרקים האחרים של כל עבודה אחרת המפורטת ב .1.8

 במלואה או בחלקה עבודות בטון יצוק באתר.

 חברת נתיביביצוע העבודות מפורט במסגרת מפרט מיוחד זה, המפרטים הכללים של  .2

ע"י  שיאושרווהתוכניות. הביצוע יעשה בשלבים בהתאם לתוכנית העבודה ישראל 

 מנה"פ ובכפוף להסדרי התנועה הזמניים המאושרים. 

 

 הסדרי ביצוע וביצוע בשלבים .200.002

)מוקדמות( של חוזה זה, על הקבלן להביא בחשבון כי עבודות  00בכפוף למפורט בפרק  .1

הבטון היצוק באתר בפרק זה יבוצעו בשלבים ובחלקים בהתאם לשלבי ביצוע העבודה 

הרשויות המזמין והמתוכננים ולהסדרי התנועה והסטות התנועה שיאושרו על ידי 

 המוסמכות. 

 

 הגשות   .3002.00

 תתכנית טפסו .1

תכניות תפרטנה  בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .1.1

אופן הרכבתן. בתכניות יוצגו סידורים כלליים, את  הביצוע של הטפסות 

 מימדים של פחי פלדה, לוחות לבידים, חומרי מילוי ופרטים נוספים.

תכניות הביצוע יפרטו הנחה, הקמה, תמיכות זמניות, הפסקות יציקה ואופן  .1.2

כמו כן ביצועם, מיקום אינסרטים, שרוולים ושאר האביזרים הדרושים. 

 תכניות או תיאור של שיטות תמיכה. יסופקו 
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 תערובת בטון לאישור .2

מודגש בזאת, שלפני  בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .2.1

ביצוע העבודה על הקבלן להגיש בדיקות מוקדמות לתערובות הבטון המוצעות 

, ע"י מנה"פ אושרנההתערובות תליציקות השונות. רק לאחר שאלה תאושרנה ו

  .יוכל הקבלן להתחיל ביציקות הבטונים הנדרשים 

יוגשו למנה"פ  ,לפי חלוקה לרכיבים השונים ,כל התערובות אשר יהיו בשימוש .2.2

יום טרם מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות  15לפחות 

המעידות על תכונות התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות 

 במפרטים.

 דיקות מעבדה ותעודותב .3

הקבלן מודגש בזאת כי  בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .3.1

תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות יגיש לאישור מנה"פ את כל 

 המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.

עבור: צמנט, מוספים,  פלדת זיון, חומרי אשפרה,  , בין היתר,תעודות תוגשנה .3.2

הדבקה והגנה וכל שאר  ,בטונים ,תעודות אישור לפלדה רתיכה, חומרי שיקום

לשיקום בטונים יהיו כמפורט במפרט זה או שווי החומרים בשימוש. חומרים 

 .ע"י נת"י ערך שיאושרו מראש

אשר יוגש לאישור מנהל  חומרים אילו יהיו מתועשים מתוצרת היצרן .3.3

  ויובאו לאתר באריזות סגורות וחתומות. הפרויקט

 לא יורשה שימוש בבטון או דיס לסוגיהם שייוצרו על ידי הקבלן.  .3.4

ית של הקבלן, לכל החומרים יבוצעו בדיקות במסגרת בקרת האיכות העצמ .3.5

מקדימות לבדיקה השוואתית של תכונותיהן המתקבלות בפועל לבין הצהרות 

 .ואלה תוגשנה לאישור נת"י היצרן

 

 ודרישות כלליות חומרים .4002.00

 בטון .1

 דרישות החומרים כמפורט במפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל. .1.1

בתוכניות העבודה או במפרט מיוחד זה סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין  .1.2

ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות טובים'. כאשר הוראות אלה חסרות, יהיו ערכי 

 המחדל של סוגי הבטון היצוק באתר כלהלן:

 לבטון רזה.   20 -ב .1.2.1

, תקרת המעבר, תומכים קירות, כלונס ראשי, כלונסאות   40 -ב .1.2.2

 .הבטון סוג ןצוי לא שעבורו אלמנט ולכל יסודות, גישה טבלת

האמורה בת"י  11הבטון בכל הרכיבים יקיים את התנאים הנדרשים בטבלה  .1.3

 . 4לרכיב מסוג  118
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 ממחיר יורכב הבטון באלמנטי היחידה שמחיר לכך מופנית הקבלן לב תשומת .1.4

סעיף בכתב  לפי התמורה ובתוספת 30-בבטון ב האלמנטים ביצוע עבור

 .40-לבטון ב תוספת עבור הכמויות, 

 .לאישור הבטון ספק פרטי את פ"מנה לאישור להגיש הקבלן על .1.5

 צמנט .2

וליכלוך. היצרן והמותג יועברו  , פסולתהצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר .2.1

 לאישור מנה"פ. 

 .CEM1 52.5Nהצמנט בכל סוגי הבטון )פרט לבטון רזה( יהיה מסוג  .2.2

לחומר  מראשבמידה והקבלן מעוניין לייבא צמנט עליו לקבל אישור מנה"פ  .2.3

ללא אישור מנה"פ  במהלך העבודה וסוג הצמנט יצרן. הקבלן לא ישנה וליצרן

 מראש.

 .0.45יחס מים צמנט לא יעלה על  .2.4

 אגרגטים .3

ם המיועדים ליציקה באתר בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי ירכיב רעבו .3.1

 של מנה"פ. ובכתב מ"מ ללא אישור מפורש  19הנומינלי של האגרגט על 

 הבטון של רצון משביעת הנחה לצורך יותר קטנים אגרגטים נדרשים כאשר .3.2

 קטנים אגרגטים מכילה כשהיא הבטון תערובת תתוכנן, צפופים באלמנטים

 יותר, אך זאת רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנה"פ.

 כדי ייבדקו האגרגטים, הכללי במפרט המצוינת האגרגט לבדיקת בנוסף .3.3

 הגבולות על תעלה לא הבטון בתערובות הכוללת יון הכלוריד שתכולת להבטיח

 .שבנדון האלמנט חשיפת דרגת לפי ACI 318 בסטנדרט 4.3.1 בטבלה שנקבעו

 מים .4

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

 פלדת זיון .5

תהיה  יסודות, קירות, פלדת זיון לכל הרכיבים השונים כולל כלונסאות, ראשי כלונס, 

 . (500-)פ סמגפ" 500ובעלת חוזק כניעה של  4466/3על פי דרישות ת"י  רתיכהמצולעת 

 ידי המתכנן ומנה"פ. סוג האלקטרודות יאושר מראש  על -במקרה של צורך בריתוך 

 אביזרי מתכת .6

שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים 

יעמדו , לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויקהדרושים כדי להציב, 

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. עלות אביזרי המתכת יהיה כלול בדרישות 

 במחרי היחידה הסעיפים השונים ולא ימדדו בנפרד.

 (רוחקניםשומרי מרחק ) .7

של המפרט הכללי, רוחקני  02072 מק"טיעמדו בדרישות  שומרי מרחק .7.1

 פלסטיק לא יאושרו.

הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים. עלות הרוחקנים  .7.2

 ולא ימדדו בנפרד. תכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים
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 .מ"מ 50לקירות תומכים יהיה  הבטון כיסוי עובי .7.3

 70-ס"מ ו 60ת עד קוטר מ בכלונסאו"מ 60 יהיה בכלונסאות הבטון כיסוי עובי .7.4

 .60מ"מ בכלונסאות מעל קוטר 

 .טפסה ר"למ יחידות מארבע יפחת לא הרוחקנים מספר .7.5

 טפסות .8

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

 ומרי אשפרהח .9

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

 רולקות )מעגילות( .10

בכל מקום המצוין בתכניות או לפי הוראת מנה"פ יש לבצע רולקות. הביצוע יהיה ע"פ 

, וכפי שמתואר במפרט הכללי, למען הסר ספקהנדרש במפרט הכללי של נתיבי ישראל. 

 הרולקות יכללו במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדדו בנפרד.

 קיטום פינות .11

 .קיטוםבכל פינות האלמנטים יבוצע  .11.1

 . הקיטום יהיה מחומר פלסטימשולשים  םהפינות ייעשה על ידי סרגלי קיטום .11.2

 , אלא אם מצוין אחרת בתכניות.  ס"מ 2x2בחתך 

 הקיטום יכלל במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדד בנפרד. .11.3

 

 ביצוע עבודות בטון .5002.00

 עבודות בטון במזג אויר חם .1

 סלילה וגישור.המפרט הכללי לעבודות דרישות ע"פ ה

 יציקת הבטון .2

נתונים הלפני ביצוע יציקה יגיש הקבלן לאישור מנה"פ תיק מסודר ובו כל  .2.1

אישור על התערובות שנבדקו בשלב מוקדם, פרטי  כולל ,הנדרשים לביצוע

הביצוע, תכן הטפסות חתום ע"י מהנדס מטעמו, מועדי היציקה, פרטי מפעל 

ביצוע, פרטי מפעל חלופי לבטון הבטון, שרטוט של מיקום המשאבה ואופן ה

ומשאבה חלופית, כמות הפועלים, מנהלי העבודה ואופן חלוקתם, קצב וכיווני 

היציקה והיערכות לביצוע הפסקות וכל פרט אחר שיידרש ע"י מנה"פ טרם 

ביצוע העבודה. רק לאחר אישור הפרטים והתיק הנ"ל יוכל הקבלן לבצע את 

 העבודה.

 ע"י משאבת בטון.יציקת כל הבטונים תבוצע  .2.2

יש להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון לתוך של קירות  בעת היציקה .2.3

. בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת הקירות צינורות פלסטיק אשר יוכנו בראש 

״טרמי״ ותמנע נפילת בטון טרי מגובה רב. עם התקדמות היציקה יש לשלוף 

מתחתית  'מ 1.0לא יעלה על  את צינורות הפלסטיק בהתאם. גובה נפילת הבטון

 צינור המשפך.

 שימוש ב״חלונות יציקה״. הלא יורשה  .2.4
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 אשפרת הבטון .3

 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.דרישות אשפרת ע"פ ה .3.1

 האשפרה תהליכי .הבטון אלמנטי לכל נאותה לאשפרה רבה תינתן לב תשומת .3.2

 ימים (7) משבעה פחות לא הבטון תימשך אשפרת .התקנים לדרישות יתאימו

 .466הבטון ובכפוף לדרישות ת"י  יציקת אחרי

 במקרים למעט תבניות י"ע מכוסים הנותרים למשטחים מיוחדות דרישות אין .3.3

 .החום הורדת לצורך התבניות הרטבת פ ידרוש"ומנה הטמפ' קיצונית בהם

 אשפרה יקבלו ,רגילים אויר מזג בתנאי ,החשופים המשטחים שאר כל .3.4

 .והמתכנן פ"מנה לאישור להלן בכפוף השיטות משתי אחת באמצעות

 .פ"ומנה המתכנן של אישור יקבלו החומרים כל .3.5

 אשפרה עם יריעות .3.6

 דרישות תקן לפי פוליאתילן מצופה גיאוטכני בד ביריעות שימוש .3.6.1

ASTM-C-171  עובי מ״מ 0.1 - מ פחות ולא פגמים בלי ויהיו. 

 ותהיה יינזק לא הבטון כזה שמשטח באופן תהיה היריעות פרישת .3.6.2

 .ונמשך סגור לכיסוי מספקת חפייה

 נגד ואטום בלחץ עמיד ליריעות האשפרה להיות ההדבקה סרט על .3.6.3

 טיב ההדבקה להוכחת הדבקה ניסוי הקבלן יעשה השימוש לפני .מים

 פ."מנה אישור ויקבל

 רטיבות שיבטיח באופן היריעות יוזרמו תחת רגילים שתייה מי .3.6.4

כל תקופת  במשך אשפרה יריעות גבי על צעידה תותר לא .רצופה

 האשפרה.

 ממברנה -אשפרה עם נוזל .3.7

 העומד אשפרה חומר בעזרת תבוצע קורות של ודפנות קירות אשפרת .3.7.1

 . ASTM-C-309 האמריקאי התקן בדרישות

 לאחר הבטון מעל המים היעלמות לאחר מיד ייושם האשפרה נוזל .3.7.2

 הבטון של מההידרציה נזק כתוצאה כל שנגרם ולפני גמר עבודות

  .המשטח של בדיקה כל ולפני

  .הבטון של ואחיד לציפוי דק מאושר מרסס באמצעות ייושם הנוזל .3.7.3

 לאחר דקות 30 תיושם שנייה שכבה .שלבים בשני ייושם החומר .3.7.4

 בכמות ונמשכת אחידה בשכבה ייושם הנוזל .השכבה הראשונה יישום

 .היצרן מהוראות שלא תפחת

 מים בהתזת יאושפרו ,איטום חומרי לקבל המיועדים בטון משטחי .3.7.5

 את להשאיר הקבלן על במקרים אלו .אשפרה חומרי ליישם אין .בלבד

 התבניות פרוק לאחר מיד .פירוקן טרם לפחות ימים 2 הצד תבניות

 וכיסוי הרטבה י"ע האלמנט של הצדיות לפאות הקבלן אשפרה יבצע

  .זה בסעיף נוספים כמתואר ימים 5 למשך לאשפרה ייעודיות ביריעות
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 עבודות בטון יצוק באתר  02.01

 

 . יצוק תחת אלמנטים מבנייםבטון רזה  102.01.0

 אור ודרישות ביצועית .1

, 51 פרק לדרישות בהתאם הקרקע והחלפת החפירה תחתית הכנת ביצוע לאחר .1.1

,  לפחות, מ"ס 5 בעובי רזה בטון לצקת הקבלן על, הפרויקט מנהל ע״י ואישורה

 .כלונסאות ראשי/כלונסאות ראש קורת או/ו יסוד, רצפה כל תחת

 יציקת הבטון הרזה תעשה כנגד תבנית צד ופניה יוחלקו באמצעות סרגל. .1.2

שכבת הבטון הרזה מתחת לתקרת המעבר התחתי תבוצע עם רשת פלדה  .1.3

 בקוטר ובפסיעה המפורטים בתכניות הביצוע. 

 למלא קפידלה הקבלן על .שנוצר חלל כל וימלא 20-ב מסוג יהיה הרזה הבטון .1.4

 .בתוכניות המצוין למפלס ולהגיע שנוצר חלל כל

 לעבודות סלילה וגישור הכללי המפרט לדרישות יתאים הביצוע .1.5

 ותכולת מחיר מדידהאופני  .2

 הדרושים והמלאכות החומרים כל את ותכלול ק"מ-ב נפח פי על תיעשה מדידה .2.1

 . העבודה לביצוע

 . בתוכניות כמצוין תיאורטיות מידות י"עפ תיעשה המדידה .2.2

 .  השונים והשיפועים העיבודים את גם כולל המחיר .2.3

 . מחירי היחידה את ישנו לא וצורתו הבטון שכבת בעובי שינויים .2.4

 

 למילוי חלליםבטון רזה  202.01.0

 אור ודרישות ביצועית .1

בעת חפירות למבנים ו/או קידוח הכלונסאות עלולים להתגלות חללים אשר יש  .1.1

 למלא בעזרת בטון רזה. 

 הקבלן ימלא חללים אלו לפי הנחיית מנהל הפרויקט.  .1.2

  .שנוצר חלל כל וימלא 20-ב מסוג יהיה הרזה הבטון .1.3

 ותכולת מחיר מדידהאופני  .2

 הדרושים והמלאכות החומרים כל את ותכלול ק"מ -ב נפח פי על תיעשה מדידה .2.1

 . העבודה לביצוע

יושם למילוי מדידה בפועל של נפח הבטון הרזה אשר  י"עפ תיעשה המדידה .2.2

 החלל, ללא קשר למימדיו ומיקומו.

 

 יצוקות במפלס עליון של קירות כלונסאות כלשהם  בחתכים מבטון קורות ראש .0302.01

 ביצוע ודרישות תיאור .1

 ראש וקורות כלונסאות ראשי לצקת הקבלן על יהיה עבודותיו במסגרת .1.1

 כמצוין שונות ותצורות במידות קירות דיפון/קירות תומכים כלונסאות

 .בתכניות
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 ואישורם לכלונסאות בדיקות ביצוע גמר לאחר רק יהיה אלה אלמנטים ביצוע .1.2

 .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור לדרישות ובהתאם

 היציקה. רזה בטון שכבת גבי על תיעשה ראשי הכלונסאות והקורות יציקת .1.3

 בגובה צד תבניות כנגד תבוצע היציקה. רצוף אחד יציקה בשלב תיעשה

 .המתאים

 דרך יושחלו אשר קשר במוטות להשתמש הקבלן על הצד טפסות תזוזת למניעת .1.4

 ובמגע בנסיגה יוצב הצינור קצה. המתאים בקוטר( אפור) פוליאטילן צינורות

 ביצוע טרם היציקה לאחר יוסר אשר מפלסיק קוני תותב יוצב המעטה עם

 .האיטום שכבת

 תום עם. האשפרה משיטת כחלק לפחות ימים 4 הצד תבניות את ישאיר הקבלן .1.5

 על ראש הכלונס/קורת ראש של העליון לחלקו אשפרה הקבלן יבצע היציקה

כמפורט במפרט זה. לאחר פירוק תבניות  ביריעות בכיסוי ושימוש הרטבה ידי

 הצד יבצע הקבלן אשפרה לצידי ראש הכלוס/קורת ראש כנ"ל.

 בשני מ״מ 7 לעומק הברשה יקבל( מעקה/קיר עבור) היציקה הפסקת תחום .1.6

 .כיוונים

 ותכולת מחיר מדידהאופני  .2

הכללי  במפרט 02.01.15.01.01 לסעיף בהתאם ק"מ -ב נפח פי על תיעשה מדידה

 .לעבודות סלילה וגישור

 

 , בעוביים שוניםTOP DOWNלמעבר  30-תקרות בטון ב  402.01.0

 (30-במקום ב 40-תוספת מחיר עבור בטון ב 02.01.07)ראה סעיף        

 תיאור ודרישות הביצוע: .1

העבודה מבוצעת בסמוך לכביש פעיל, בתי מגורים, תנועת הולכי רגל ותשתיות מרובות. 

על הקבלן לבצע את העבודה בזהירות מירבית תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות, איתור 

 הרשויות השונות.תשתיות קיימות והעתקן וזאת בהתאם להנחיות 

על גבי תבניות טאגו  תוצקנה בו זמניתמיסעת המעבר התחתי וקורת ראש הכלונסאות 

או פלדה המבוססות על גבי הקרקע. שכבת הבטון הרזה מתחת לתקרת המעבר )עליה 

ס"מ עם רשת פלדה וזאת בכדי למנוע שקיעות  7מבוססות התבניות( תהיה בעובי של 

 ציקה. יחסיות בין התבניות בעת הי

בתום היציקה של התקרות יש לבצע במשך כשעתיים סגירת סדיקה פלסטית ע״י שילוב 

 של הברשה והחלקה. 

פני התקרה העליונים יעובדו ע״י ריטוט ועיבוד באמצעות סרגל, לשם כך יש להכין  

+ ס״מ )לא יותרו סטיות 0.5שבלונות יציבות. דיוק פני השבלונות יהיה בגבולות עד 

 ויש לקבל את אישור מנהל הפרויקט לכך לפני היציקה. כלפי מטה( 

אם מופיעים ״סדקים פלסטיים״ לאחר גמר פעולות החלקה יש לחזור ולהדק את פני  

 הבטון ולסגור הסדקים בעזרת עיסוי פני הבטון במלג' כנ״ל.
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פני היציקה העליונים, בכל השטח, יהיו בגמר מחוספס )ללא החלקה(, החספוס יבוצע  

מ"מ, לאחר סילוק  1סרוק עדין במטאטא בעל זיפים קשים בעומק מקסימלי של  ידי-על

 מי הצמנט העליונים, ותוך כדי סגירת הסדיקה הפלסטית.

מיד לאחר פעולות היישור והגימור הסופיות יש להתחיל בפעולת האשפרה כמתואר 

 במפרט.

ביצוע. "מלמעלה למטה" כמפורט בתכנית שלבי ה TOP DOWNהמעבר מבוצע בשיטת 

הקבלן יחל בחפירה ובביצוע המעבר התחתי אך ורק לאחר התקשות התקרה 

 וכלונסאות הדיפון )הממוקמים בהמשך המעבר( והגעתם לחוזקם הסופי

 מדידה ותשלום: .2

, יימדד לתשלום לפי נפח )מ״ק(. המדידה נטו 40-בטון בתקרות המעבירים מסוג ב

לעיל,  לרבות עיבוד פני הבטון , גמר כמסומן בתכניות. המחיר יכלול את כל האמור 

 חשוף חלק בתחתית ובצידי התקרות ואת כל החומרים והמלאכות הדרושים .

 הזיון יימדד בנפרד.

 

ועיגון  קידוח וביניהם לרבות כלונסאות כנגד יצוקות ,כלשהם בעוביים מבטון ציפוי קירות .0502.01

 .לכלונסאות הקוצים

 ביצוע ודרישות תיאור -כללי  .1

ידי בורגי סלע אשר -קירות הדיפון יבוצעו מכלונסאות קדוחים כאשר ייצובם יובטח על

יעוגנו בתוך יציקת הציפוי. יציקת הציפוי תבוצע בנדבכים כלפי מטה על פי השלבים 

 הבאים:

 ( 23קידוח כלונסאות ויציקתם )כמתואר בפרק  .1.1

 (02.01.03ביצוע קורות ראש כלונסאות. )כמתואר בסעיף  .1.2

 כללית של נדבך למפלס ראשוןחפירה  .1.3

 חפירה בין כלונסאות לעומק המסומן .1.4

 ניקוי חזית כלונסאות והתקנת מוטות עיגון לכלונסאות ונקזים. .1.5

 התקנת ברגים כולל פלטת עיגון בקצה .1.6

 דיוס ברגים וביצוע בדיקות. .1.7

 יציקת בטון מישרת )קירות ציפוי(  .1.8

 על פי המתוכנן 8עד  3חזרה על שלבים  .1.9

 תאור ודרישות בצוע -הכלונסאותניקוי פני  .2

 היציקה תבוצע רק לאחר שפני הכלונסאות עברו ניקוי והכנה ליציקה  .2.1

יבוצע בשילוב עם החפירה הכללית. כדי להימנע מהצורך  קוי פני הכלונסאותינ .2.2

קוי יבוצע בשילוב של עבודת איזמל ופטיש ולחץ אויר, וזאת עד יבפיגומים. הנ

 כמו כןבטון רופפים הדבוקים לכלונסאות. להסרת כל שכבות העפר, וחלקי 

קוי חול הנעשה להסרת יבלחץ אויר )בדומה לנ בזלתי יבצע הקבלן התזת חול

 חלודה ממתכת(.
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קוי יבוצע בכל שטח הכלונסאות הגלוי לעין להיקף של כמחצית היקף יהנ .2.3

הכלונס לערך. לאחר שבוצעה החפירה בחזית קיר הכלונסאות, והחפירה בין 

 כנדרש בתכניות.הכלונסאות 

פני הכלונסאות ישארו כפני בטון בריא ונקי מכל פסולת, ומחוספסים כדי ליצור  .2.4

הידבקות טובה של שכבות הבטון המיישרות. אם תהיינה בליטות בטון 

ס"מ עובי יש צורך לסתת אותן, כדי ששכבת היציקה המיישרת  6 -החורגות מ

 .תהיה בעובי הנדרש. הסיתות יהיה על חשבון הקבלן

אם כתוצאה מאי דיוקים תהיינה סטיות באנכיות הכלונסים וכתוצאה מכך  .2.5

הן תהיינה  -יהיה צורך בעיבוי היציקה המשלימה או עבודות נוספות אחרות 

 על חשבון הקבלן.

ההגנה תהיה ע"י יריעות  .בעת ביצוע התזת חול, יש להגן בפני התפזרות האבק .2.6

"ב, המורכבות על מסגרות עץ פוליאטילן עבה, ו/או לוחות לבידים או כיו

מעלה, הכל לשביעות מטה ו ומותקנות על ראש קיר הכלונסאות בשפוע כלפי

 רצונו של המפקח.

 תאור ודרישות בצוע -הבטון .3

. הזיון יהיה ע"י רשת מרותכת  בשילוב עם זיון 118לפי ת"י  30-מסוג בהבטון  .3.1

 ממוטות מצולעים.

זרימת הבטון מאולצת ע"י צורת יש להקפיד על ויברציה טובה ונכונה, שכן  .3.2

 הכלונסאות ויש להבטיח שביציקה זו לא יהיו קיני חצץ.

מותר לקשור את התבנית של יציקה זו אל כלונסאות הדיפון בתנאי שהקשירות  .3.3

 תהיינה בקצב מודולרי בשני הכיוונים.

תחתית התבנית תיוצב אל כלונסאות הבטון באמצעות ברגי חיבור שיכולים  .3.4

יותר מהמודול הנ"ל, בתנאי שקטע זה של היציקה יהיה בלתי  להיות צפופים

 נראה לעין במצב הסופי של הקיר.

במצב הסופי של הקיר יש לסתום את כל החורים שיצרו אביזרי הקשירה  .3.5

)ולחתוך חוטי קשירה(, באופן כזה שהסתימה תהיה אטומה למים והגוון יהיה 

 מ"מ. 30זהה לזה של הבטון. עומק הסתימה יהיה לפחות 

דפנות צד של התבנית יתוכננו כך שהפסקות היציקה בין קטע לקטע יאפשרו  .3.6

 תקע.-העברת הזיון ללא חיתוכו ויהיו מעובדות בצורת שקע

בחלק התחתון של יציקת כל שלב יעוגנו אינסרטים לחיבור עם היציקה בשלב  .3.7

 הבא כמתואר בתכניות.

הזיון נמשכות מקטע היציקה תבוצע בקטעים עוקבים, זה אחרי זה, כשרשתות  .3.8

לקטע ברציפות. יש להקפיד על ויברציה נכונה ומספקת. היציקה תהיה בבת 

 אחת לכל גובה הקיר.

 היציקה תהיה באמצעות משפכים וללא פתחי יציקה לכל גובה הקיר. .3.9

מ"מ לעיגון  8בקטר מגולוונים מחוספסים ומהם יבלטו קוצים יהיו פני היציקה  .3.10

  הקיר.על  יציקת הגב של צפוי האבן
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 תיאור העבודה ודרישות ביצוע - מוטות זיון מייתדים מעוגנים בבטון קיים )בכלונסאות( .4

 כדלקמן: באמצעות מוטות זיון מייתדים החבור בין קירות הצפוי לכלונסאות יבוצע

הגדול בשני מ"מ מהמוט   ( של חורים בקוטר10%דוח אלכסוני בשפוע קל )יק .4.1

 ס"מ. 30 - 20בכלונסאות לעומק של   המיתד

 יש להשתמש במקדחה רוטטת ומסתובבת עם מקדח וידיה המיועד לבטון 

 . בקוטר המתאים

מודגש בזאת שעל הקבלן לבצע קידוחים חוזרים וזאת במקרה של  תקלות  

במוטות זיון בבטון הקיימים הכל כפי שיידרש לביצוע מושלם של הקדח 

 הנדרש.

 גון המוטות.יאפוקסי לחורים לע דבקהזרקת ניקוי הקדח ו .4.2

 ניקוי הקדח .4.2.1

באמצעות יש לנקות היטב את הקדח מאבק הקידוח. הניקוי יעשה   

ע"י החדרת צינורית אל תחתית הקדח והפעלת לחץ אויר מברשת ו

ובכמות גדולה.. יש לבצע את הפעולה עד להוצאת כל האבק. אין 

 לשטוף במים!

 תכונות הדבק .4.2.2

תעודות יש להשתמש בדבק אפוקסי מאיכות מעולה עם  .4.2.2.1

 המעידות על התאמתו להדבקת בטון לברזל.

-חוזק הדבק חייב לעלות על חוזק הבטון לגזירה ולמתיחה ב .4.2.2.2

 לפחות. 20%

 או שו"ע מאושר. HILTI HIT 500להשתמש בדבק יש  .4.2.2.3

 הכנת הדבק .4.2.3

הדבק מורכב משני רכיבים בעלי מינון מדויק. יש להקפיד על  .4.2.3.1

 ערבוב שני הרכיבים לפי יחס הכמויות הנכון.

הערבוב חייב להעשות בערבל מכאני בעל מספר סיבובים לא  .4.2.3.2

 סב"ל. 450 -גבוה מ

ניתן להשיג ערבל כזה בהשאלה מהחברות המוכרות את  .4.2.3.3

 הדבק.

דקות בערך. גוון הדבק יהיה אחיד  3משך הערבוב חייב להיות  .4.2.3.4

 לאחר הערבול.

 יש להכין דוגמא מכל אצוה של דבק שהוכן. .4.2.3.5

קטן ושטוח. נפח המדגם את הדוגמה אפשר לצקת לתוך כלי  .4.2.3.6

סמ"ק והוא יסומן בסימון זיהוי שיאפשר לדעת  2-3יהיה 

לאיזה קדח הוא מתאים. באמצעות המדגם אפשר יהיה 

 לבדוק במהירות התקשות הדבק ודרגת החוזק.
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 יישום הדבק .4.2.4

מ"מ וקוטר המוט  24במידה וקוטר הקדח יהיה בדיוק  .4.2.4.1

הדבק מ"מ, תהיה כמות  16המוכנס אליו יהיה בדיוק 

סמ"ק ולכל קדח  50 -ס"מ  20הדרושה לכל קדח בעומק 

 סמ"ק. 75 -ס"מ  30בעומק 

יש לוודא את הכמות ע"י נסוי במוט הראשון ע"י הכנסת דבק  .4.2.4.2

 סמ"ק בהתאמה. 80-סמ"ק ו 55בכמות 

יש לשפוך את הדבק בכמות מדודה לתוך הקדח ומיד לאחר  .4.2.4.3

 מ"מ. 16זאת להכניס את מוט הברזל המצולע בקוטר 

דבק אמור לעלות על גדותיו וכמות קטנה צריכה לנזול ה .4.2.4.4

לצדדים. ניתן למלא דבק בזה אחר זה במספר קדחים ואח"כ 

 להכניס לכולם את המוטות.

דקות. הדבר תלוי  30הדבק נשאר נוזלי בזמן היישום לפחות  .4.2.4.5

 בטמפרטורה החיצונית.

הערה:  מוט הזיון המצולע חייב להיות נקי ללא חלודה וללא  .4.2.4.6

 חור, והמוט יוחדר עד לתחתית הקדח.קרום ש

 המוגדר בתוכניות ובאורך בקוטרמפלדה מצולעת הכנסת מוטות מייתדים  .4.3

לאחר החדרת המוטות לתוך הקדחים עם הדבק יש לסתום את היקף מרווח  

החור בין הקדח למוט המיתד וזאת כדי למנוע נזילת הדבק. אין לגעת במוטות 

 כעבור מספר ימים לפי נתוני היצרן.שעות. החוזק המלא מושג  24במשך 

 בדיקת שליפה .4.4

מכמות  5% -ל יהיהבדיקת שליפה הקבלן יבצע בדיקות שליפה, גודל מדגם ל 

לכל כרשום בטבלה מטה כוח השליפה המינימלי הנדרש יהיה  הנדרש.המוטות 

  מוט מיתד.

  

קוטר מוט 

 ]מ"מ[

 קוטר קדח

 ]מ"מ[

 כוח שליפה לבדיקה

 ]קילוניוטון[

10 14-12  29 

12 18-16  42 

14 20-18  57 

16 22-20  75 

18 25-22  95 

20 28-25  117 

22 28 142 

 

י"ח להוכחת יכולת ביצוע לפני תחילת הביצוע וכן  15על הקבלן לבצע מדגם של 

 בדיקות שוטפות על פי הרשום לעיל.
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 אופני מדידה ותכולת מחיר .5

המדידה היא לפי נפח. הנפח לתשלום מחושב לפי המידות התאורטיות  .5.1

 שבתכניות וללא תלות במידות שבוצעו בפועל. 

כנת , לרבות המרים והמלאכות הכרוכים בכךומחיר היחידה כולל את כל הח .5.2

וניקוי פני הכלונסאות ולרבות קידוח ועיגון הקוצים בכלונסאות )כולל עלות 

 יגון( ובדיקות השליפה.המוט עבור הקוץ והדבק לע

  .בנפרד מושולוברגי הסלע ימדדו וי הזיון, הנקזים, האינסרטים .5.3

   

 

 קירות מבטון בעוביים קבועים ו/או משתנים 02.01.06

 תיאור ודרישות ביצוע .1

הקבלן יצק את הקירות התומכים בתבניות המתאימות לגמר שהוגדר ע"י  .1.1

האדריכל. מפלסי הקיר יאושרו ע"י מודד מוסמך טרם היציקה. לאחר היציקה 

 יש לבצע אשפרה בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

 כפי התפשטות(, בלבד )מישקי בתפרים תבוצענה אנכיות יציקה הפסקות .1.2

 הכללי. מישקי במפרט 02.01.06.05בסעיף  הדרישות בתכניות ולפי ןשמסומ

 והמתכנן פ"מנה י"ע מאושר אלסטומרי חומר באמצעות יסתמו ההתפשטות

 וגישור. סלילה לעבודות הכללי במפרט 02.01.06.06סעיף  ובהתאם לדרישות

 " כמתואר בתכניות.4בקוטר  אופקיים נקזים באמצעות ינוקזו התמך קירות .1.3

 גיאוטכני "לא בבד עטוף ,רחוץ גס חצץ פילטר יונח כל נקז של הפנימי בקצה

  .מ"ס 30קוטר  ,ארוג"

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 .מפרט הכללי בהתאם למ"ק  -מדידה תיעשה על פי נפח ב .2.1

החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע האמור לרבות כלול את כל המחיר י .2.2

 , למעט פלדת הזיון.העבודה

 

 30-במקום ב 40-בטון בתוספת מחיר עבור  .0702.01

 תיאור ודרישות ביצוע .1

-בכל המקומות בהם נדרש הקבלן ע"פ התכניות לספק בטון בעל תכונות של ב .1.1

עליו לספק את הבטון בהתאם לנדרש במפרט של חברת נתיבי  30-במקום ב 40

 ישראל.

ון על הקבלן להגיש לאישור עבור כל אלמנט בטון בפרויקט את תערובת הבט .1.2

אשר מתוכננת לשימוש, תכנון התערובת יהיה ע"י טכנולוג בטון מומחה 

 )אפשרי מטעם מפעל הבטון(. 

על תערובת הבטון להיות מותאמת לדרישות המיוחדות אשר רשומות במפרט  .1.3

זה, במפרט נתיבי ישראל, בתכניות הביצוע וכן במידה ונדרשת התאמה 

 פה וכדומה.מיוחדת לגיאומטריה, סידור הזיון, דרגת החשי
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 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

במפרט הכללי של חברת נתיבי  02.01.15.01.01מק"ט בהתאם ל קהמדידה תיעשה במ"

 ישראל. 

 

 גמר פני בטון חשוף חזותי .0802.01

 :תיאור ודרישות ביצוע .1

ותי פני הבטון הגלויים מבטון חשוף חזמידה ונדרש ע"י האדריכל יהיו ב .1.1

 להלן.בהתאם לדרישות המפורטות 

פני הבטון יהיו בגמר חזותי ואדריכלי ללא סגרגציה בגוון אחיד ובבטון חלק  .1.2

 תוך הקפדה על ויברציה אחידה לכל פני האלמנט לגובה ולרוחב. 

 פני הבטון היצוקים יהיו ללא נזילות, כתמי שמן כתמי אשפרה ועוד.  .1.3

ים הבטון יהיה ללא אפר פחם ומינרלים במינונים משתנים ויהיו וממקור מ .1.4

 .גוון אחיד אחיד למניעת "צבעוניות" הבטון ולהשגת גמר בטון אפור חלק בעל

 צורת הגימור של התבנית תאושר על ידי האדריכל ומנהל הפרויקט. .1.5

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 גמר קיר חזותי במידה ונדרש לא ימדד לתשלום ויהיה כלול במחיר היחידה.

 

 3חלק /4466לזיון בטון לפי ת"י  500W-פ מוטות פלדה מצולעים רתיכים .0902.01

 תיאור  ודרישות  הביצוע .1

מוטות הפלדה שיסופקו לאתר יהיו מצולעים רתיכים בהתאמה לדרישות  כל .1.1

 .מגפ"ס 500בעלות חוזק של  3חלק  4466ת"י 

במפרט הכללי  02.01.09ההוראות החלות על הזיון יתאימו לדרישות תת פרק  .1.2

 של חברת נתיבי ישראל.

כיסוי הבטון יהיה כמפורט התוכניות ובהיעדר פירוט בהתאמה לדרישות  .1.3

 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

הריתוך יהיה לפי הנחיות תעשה רק באישור המתכנן. הארכת מוטות בריתוך  .1.4

. הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת המתכנן( ובכפיפות להנחיות 1)חלק  466ת"י 

 מצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי.הריתוך מתאימה לדרישות בא

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

טון לפי הכמויות שבתכניות, ללא כל תוספת  -המדידה תהיה  על פי משקל ב  .2.1

 וחפיות. פחת

ספסלים המשמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיון שביצע הקבלן )באישור  .2.2

ומחירן כלול מנה"פ( ואשר אינן מתוארות בתוכניות, לא ימדדו לתשלום, 

. שומרי לרבות בדיקות ובהן בדיקות מתיחה שעל הקבלן לבצע במחירי היחידה

 במחירי היחידה של הזיון.  גם הםהמרחק מסוג כלשהו כלולים 
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, ו/או הותרו לקבלן ע"י מנה"פ, אינם נמדדים לתשלום בוצעוריתוכי זיון, אם  .2.3

כלולים במחירי יהיו גם הם, , במעבדה מאושרתומחירם, כולל מחיר בדיקתם 

 היחידה של הזיון. 

 

 שונים באלמנטים מ"ס  2בעובי P- 30מוקצף פוליסטירן לוחות 02.01.10

 הביצוע ודרישות תיאור .1

 פוליסטירן י"ע תהיה ,קרקע או עפר י"ע יכוסה הבטון בהם בשטחים האיטום על הגנה

 .40/50ביטומן חם  עם מודבקים מ"ס 2בעובי  P-30 מוקצף

 מוקצף כלולים במחיר האיטום ואינם נמדדים לתשלום בנפרד.לוחות פולסטרן 

 

  4נקזים בקירות תומכים מצינורות בקוטר " .1102.01

 תיאור ודרישות הביצוע .1

המותאמים לעמוד בעומסים של לחצי  SN-8מסוג  PVCהנקזים יהיה מצינורות  .1.1

הבטון אשר יופעלו בזמן יציקת הקירות. הנקזים יורכבו במקומם המתוכנן 

בהתאם לתכניות ובהתאם למפלסי הקרקע המתוכננים. הנקזים יהיו בשיפוע 

 כלפי חזית הקירות. 

בגב הקיר מאחורי כל נקז יורכב פילטר חצץ עטוף בד גאוטכני בלתי ארוג, יש  .1.2

 לוודא כי הנקז במקומו בטרם המשך ביצוע המילוי בגב הקיר. 

בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור לא ישולם בנפרד עבוד הנקזים 

 ופילטר החצץ והם יהיו כלולים במחיר הבטון של הקירות.

 

 )הפרדה מישקי (התפשטות  משקי  202.01.1

 הביצוע ודרישות תיאור .1

 יעמדו ההתפשטות תפרי .התפשטות תפרי התומכים יבוצעו הקירות לאורך .1.1

 י. "נת חברת של הכללי במפרט 02.01.06.05בסעיף  הדרישות בכל

 . P-30 מסוג ס"מ 2בעובי  מוקצף פוליסטירן לוחות יכלול התפר מילוי .1.2

 .זה במפרט 02.01.13סעיף  ראה מאושר אלסטומרי בחומר מישקים סתימת .1.3

  .זה במפרט 02.01.14סעיף  ראה מייתדים מוטות .1.4

יש לוודא עמידות חומרים אלה לחום הנובע מיישום בחום של חומרי איטום  .1.5

 לאחר מכן.

באזור מישקי ההתפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומנית אשר כלולה במחיר  .1.6

 בנפרד.עבודות האיטום ולא תמדד לתשלום 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 כל על ומוגמר מושלם תפר ) א"מ( אורך מטר לפי תהיה לתשלום המדידה .2.1

 החומרים את גם יכלול והמחיר וכמפורט בתכניות לעיל כמתואר מרכיביו

 המיושם במשטחים ומוגמר מושלם תפר מכלול לקבלת הדרושים והמלאכות

 . בתכניות כמפורט הכול ואופקיים אנכיים
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פוליסטירן מוקצף יהיה כלול במחיר התפר ולא ישולם עבורם  מילוי לוחות .2.2

 בנפרד.

 בנפרד. ישולם לעיל הדרישה פי על התפר איטום .2.3

 בנפרד. ישולמו המגולוונים המיתדים מוטות .2.4

 

 )מסטיק(  סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 13.01.02

 אור ודרישות ביצועית .1

 אלסטומרי בחומר משקים סתימת 02.01.06.06סעיף  ראה לביצוע דרישות .1.1

 סלילה וגישור וכן הדרישות להלן. לעבודות הכללי במפרט

מישקי התפשטות יבוצע בעזרת חומר אלסטומרי מאושר.  ם )סתימת(איטו .1.2

בקוטר  ללפני ביצוע האיטום יתקין הקבלן פרופיל גיבוי מספוג פוליאוריתני עגו

מ"מ ממידת המרווח המיועד לאיטום. הספוג יהיה רציף וללא  5-הגדול בכ

קרעים. במידה והמרווח המיועד לאיטום משתנה יש להתאים גליל רקע בקוטר 

 מתאים. 

הקבלן נידרש לבצע הכנה של פני הבטון המיועדים לאיטום לרבות ניקוי שפות  .1.3

את גליל הרקע כך  ןיש להתקייישורן וכד'. לאחר ההכנה , התפר, עיבוד השפות

 שלאחר התקנתו המרחק מפני הגליל לשפת התפר יהיה זהה  לרוחבו.

הקבלן יישם את המסטיק הנ"ל בצורה איטית תוך הבטחת שמירת מגע מלא  .1.4

ואחיד עם פני הבטון בצדדים ועם הגליל. לאחר מילוי התפר יש לעבד את פני 

שקע לא יהיה קטן המסטיק בצורת שקע קעור. עובי המסטיק במרכז ה

 ממחצית רוחב התפר. 

 יש  להקפיד על קבלת צוואר במרכז התפר ועיבוי בחיבור לבטון בשפות.  .1.5

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 של מישק התפשטות.  המדידה לתשלום היא לפי אורך )מ"א( .2.1

על הקבלן להביא בחשבון שאיטום התפר הוא משני צידי מישק ההתפשטות  .2.2

  .)צד קרקע וצד פנים(

המחיר כולל ניקוי והכנת שפות התפר, אספקת והתקנה גליל רקע פוליאוריתני,  .2.3

איטום וכל הנדרש לביצוע מושלם של   איטום במסטיק כנ"ל ועיבוד פני התפר

 משני צידיו. התפר

 

  מייתדים מוטות 02.01.14

 הביצוע ודרישות תיאור .1

 מייתדים מוטות י"ע יחוברו ההתפשטות התפר צדי משני המבנה חלקי שני .1.1

 לפחות, מיקרון 85יהיה  הגילוון עובי 918י "ת לפי חם באבץ מגולוונים מפלדה

 מיקרון. 120 -בתכניות, אך לא יותר מ כמסומן
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 בקווים שיהיו כך בתוכניות כמסומן מייתדים מוטות להתקין הקבלן על .1.2

 המישקים. המוטות לקווי וניצבים ,המשטח ולפני לזה זה ומקבילים ישרים

 .לטפסה שמחוץ מיוחדת לתמיכה ייקשרו

 בתכניות למתואר בהתאם  טרי. לבטון מוטות להחדיר אין ספק הסר למען .1.3

 קטע של הקצה(המייתד  המוט קצה על סגור מפלדה מגולוונת יורכב שרוול

 המוט. מעבר לקצה מ"מ 50 יבלוט השרוול תזוזה( לאפשר המיועד המוט

  .המוט על השרוול הרכבת לפני בגריז השרוול את למלא יש .1.4

 .למים ואטום סגור קצה בעל ויהיה המוט המייתד לקוטר יתאים השרוול .1.5

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 צינור לרבות המגולוונים, המוטות היחידות מספר לפי תהיה לתשלום המדידה .2.1

 בתכניות. לפי המתואר הכל בגריז הממולא הפלדה

 המייתדים מוטות של מושלם לביצוע הנדרשות העבודות כל את יכלול המחיר .2.2

 .במישקי התפשטות
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 עבודות איטום - 05פרק 

 

 הנחיות כלליות 05.00

 תיאור העבודה 05.00.01

בין השאר הפרויקט, פרק זה מתייחס לכלל עבודות האיטום, שיבצע הקבלן במסגרת  .1

 יבצע הקבלן את העבודות הבאות:

במגע עם הקרקע בא ראשי כלונס, קירות תומכים וכן וכל אלמנט בטון אשר  איטום, .2

מיוחד זה וכן בהתאם לדרישות המפרט הכללי  במריחות חמות בהתאם להנחיות מפרט

 .05הבינמשרדי לעבודות בניה פרק 

 

 דרישות מקבלן המשנה לאיטום 05.00.02

טום, אשר הוסמך ממכון התקנים יטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן איכל עבודות הא .1

יהיה בעל תעודה באתר של הקבלן ראש הצוות  לבצע עבודות איטום של גגות שטוחים.

 של "אוטם מורשה" ממכון התקנים.

שניתנה לו לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש הצוות,   

 ראש הצוות יימצא כל משך העבודות באתר. ממכון התקנים.

לעבודה זו ע"י יצרן איטום ביריעות נדבקות מעצמן לבטון, יבוצע ע"י קבלן המוסמך  .2

 היריעות.

כחלק מהעבודה, על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל  .3

עבודת איטום, לבדוק את שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות 

ההכנה הנדרשות לאיטום. היה והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות 

כללי המקצוע, לא תבוצע העבודה המתוכננת, עד להשלמת כל ההכנות המפרט ועל פי כל 

 ואישור של המפקח.

 

 אלמנטים לאיטום 05.01

 הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתכת הבטון פניאיטום  05.01.01

 תיאור ודרישות הביצוע .1

המפורטת להלן תיושם על כל שטחי )"במריחות חמות"( מערכת האיטום  .1.1

הבאים במגע עם קרקע במצבם הסופי וכן ע״ג שטחים לגביהם אלמנטי בטון 

 יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע את האיטום.

, וחזקה יציבה(, ושקעים בליטות ללא) חלקה להיות חייבת לאטום התשתית .1.2

 יש להכינה כמתואר להלן:. אחר זר חומר וכל צבע, שמן, אבק ללא

 ניקוי פני הבטון. .1.2.1

 :תיקון פגמים בפני הבטון .1.2.2

מ"מ יש לתקן בעזרת שפכטל  5סגרגציה שטחית עד עומק של  .1.2.2.1

 , 620צמנטי ייעודי כדוגמת סיקה מונוטופ 
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סגרגציות וקני חצץ עמוקים מכך יש לתקן בעזרת חומר  .1.2.2.2

 .122צמנטי ייעודי כדוגמת סיקה רפ או סיקה טופ 

 נזילות בטון בין תבניות וכדומהושיוף בדיסק של קיטום  .1.2.3

 ס"מ. 2.5מק שירה לעוקקיטום חוטי  .1.2.4

סגירת חורי "דיוידג" בעזרת פקקים מתאימים, וטיח פולימרי לא  .1.2.5

 מתכווץ

 מ"מ יטופלו בטרם האיטום. 0.3סדקים ברוחב מעל  .1.2.6

במפרט הכללי )נת"י(: עבודות בטון  02כל התיקונים בכפוף לפרק  .1.2.7

 ברכיבי מבנים מבטון -: תיקון נזקים  02באתר תת פרק 

 שכבות  3-מריחה ב .2

 יום ויותר. 21בביצוע האיטום יהיה גיל הבטון  .2.1

)ביטום(/  "115( עם פריימר ביטומני מסוג "פריימר  PRIMERשכבה ראשונה ) .2.2

ערך -או שווה "פז יסוד" )פזקר(/ בתוספת מים לדילול על פי הוראות יצרן

ג"ר/מ"ר לקבלת שכבה  250-)באישור מנהל פרויקט( בכמות של כ  מאושר

 רציפה ואחידה.

-ק"ג/מ"ר, או שווה  1.5 -כבכמות של  40/50שונה עם ביטומן שכבת ביטומן רא .2.3

 )באישור מנהל פרויקט(. ערך מאושר 

על השכבה הראשונה בעודה חמה ודביקה יש ליישם רשת זכוכית במשקל  .2.4

 מ"מ. 2.5-3ג"ר/מ"ר, גודל עין  10±60

)רק לאחר קרור השכבה הראשונה(  40/50שכבת ביטומן שניה עם ביטומן  .2.5

 ערך מאושר )באישור מנהל פרויקט(.-ק"ג/מ"ר, או שווה 2.0בכמות 

 .מ"מ בנקודת מדידה 4 -סה"כ עובי השכבות יהיה לא פחות מ .2.6

מ"מ,  20בעובי  P30ההגנה על האיטום באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף  .2.7

 מודבקים בעזרת ביטומן חם.

 מתוכננת.פני קרקע מתחת לס"מ  5-10גמר האיטום  .2.8

 לפני אישור מנהל הפרויקט. אין למרוח שכבת ביטומן .2.9

 לאורך מישקי התפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומנית כנדרש בתכניות. .2.10

אין להתחיל בעבודת הדבקת לוחות הפוליסטירן מוקצף לפני שכל השכבות  .2.11

 התקררו.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

ללא הבחנה , טום הרכיבים תהיה לפי מ״ר בפריסהיאלתשלום עבור המדידה  .3.1

ותכלול את כל עבודות ההכנה, , שטחים אופקיים לאנכיים או משופעיםבין 

 . הפריימר, שכבות הביטומן, רשתות האינטרגלס

תהיה כלולה במחירי  טום בעזרת לוחות פוליסטירן מוקצףיההגנה על הא .3.2

 האיטום ולא תשולם בנפרד.
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יריעות חיזוק באזור תפרי התפשטות לא ימדדו לתשלום והינם כלולים במחיר  .3.3

 האיטום.

 

 רולקות   05.01.02

 תיאור כללי .1

לפני עבודות האיטום על הקבלן לבצע לכל היקף החיבורים בין יסודות לקירות  .1.1

, לפי הפרטים 30-ס"מ מבטון ב 5X5או עמודים "רולקות" במידות  -

 הסטנדרטיים של החברה.

 הרולקות יכוסו בבידוד ביטומני. .1.2

 לפי התוכניות הרלבנטיות.  הרולקות יבוצעו, בין אם סומנו או לא, .1.3

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

עבודות הרולקות, לרבות החומרים, יכללו במחירי היחידה השונים של הבטון המצויים 

 .  בכתב הכמויות ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי 

 

  הבא במגע עם הקרקע איטום שטחי בטון של מעבר תחתי  05.01.03

 כללי .1

מערכת האיטום המפורטת להלן תיושם על כל שטחי הפנים של קירות ותקרות בטון   

, וכן ע"ג שטחים הטבלות הגישה הסמוכ כולל, (פני השטח העליונים) תחתיהמעבר השל 

 לגביהם יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע את האיטום.

מפרט זה כולל את האספקה וההתקנה של מערכת אטימה והגנה ביטומנית מאושרת   

למסעות מעבר תחתי המיועדות לקבל ציפוי אספלטי ומורכב משלש שכבות, פריימר, 

 שכבת אטימה, שכבת הגנה ואטימה. 

 מערכת איטום לקירות .2

לעיל אולם בניגוד לאמור שם  05.01.01מערכת האיטום לקירות תהיה כמפורט בסעיף   

המשמשות הן כמערכת  יריעות מנקזותמערכת ההגנה למערכת האיטום תהיה עשויה 

  הגנה לאיטום )לא תדרש התקנת לוחות פוליסטרין( והן כמערכת ניקוז לקירות.

מערכת ההגנה תבוצע רק לאחר השלמת ביצוע מערכת האיטום לתקרות החופפת את   

 מפורט להלן.מערכת האיטום לקירות כ

  מערכת איטום לתקרות .3

 מערכת האיטום מורכבת מהשכבות הבאות:  

 ציפוי יסוד )פריימר( 3.1  

ציפוי היסוד בו יעשה שימוש יהיה במריחת חומר על בסיס אפוקסי במים    

העמיד לסביבה בסיסית )אלקלית ובעל הידבקות טובה לביטומן אלסטומרי 

ע"י מנה"פ. בחירת ציפוי היסוד תעשה כמפורט בתכניות הביצוע או שיאושר 

 ע"י מנה"פ שבועיים לפני תחילת העבודה.
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 ממברנה ביטומנית אלסטומרית אטימה למים 3.2  

הממברנה הביטומנית האטומה למים ולכלורידים תהיה עשויה ביטומן    

״ של חברת פזקר או 795כדוגמת ״אלסטוגום  SBS -אלסטומרי חם משופר ב

 ש״ע מאושר. 

הביטומן האלסטומרי יסופק לאתר בגושים בגודל המאפשר הכנסתם למכונה    

המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. המכונה תהיה בעלת דפנות כפולות עם 

חימום שמן או אויר המאפשרת בקרה של טמפרטורת הביטומן החם בסטיות 

 מעלות צלזיוס. 160-210בטווח הטמפרטורות  C  °10±שלא יעלו על 

מ"מ בנקודת  2-4מ"מ ולא יחרוג מהטווח  2.5השכבה הממוצע יהיה עובי    

 מדידה. לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר הבניה.

הקבלן ימציא למנה"פ תעודת בדיקה המעידה כי החומר הינו בעל רמות    

הבדיקה תעשה על בטון שגילו  1202D ASTMחדירות זניחה לכלורידים עפ"י 

 יום ויותר. 50

 שכבת הגנה על האיטום 3.3  

במפרט הכללי, יהיה יצרן  07תת פרק  51בנוסף לדרישות המופיעות בפרק    

, ובעל תו תקן עפ"י ת"י 2000מהדורה  ISO 9001 -היריעות בעל הסמכה ל

. ליצרן יהיה אישור בתוקף של אגף חומרים ומחקר SBSליצור יריעות  1430/3

 ות האספלט.בחברה ליריעות המיועדות להתקנה בין שכב

ס"מ מעל גבי מערכת איטום לתקרות יהיה  20מילוי השכבה הראשונה בעובי    

 באמצעות חומר דק.

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי .4

בכל המישקים בין חלקי מבנה מבטון תבוצע סתימה בחומר אלסטומרי פוליאוריתני   

של האלמנטים חד רכיבי המיועד לאיטום תפרים. גוון החומר בהתאם לגוון הבטון 

 ובכפיפות לאישור מראש של מנהל הפרויקט.

חתך הסתימה ואופן הביצוע לרבות יישום פריימר, התקנת פרופיל גיבוי תקני   

 מפוליאתילן מוקצף ועגול בהתאם להוראות היצרן.

 תכולת מחירומדידה אופני  .5

שטח איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע של מבנים אלו יימדד לתשלום לפי   

נטו )מ"ר( של פני בטון עליהם מיושמת מערכת האיטום תוך אבחנה בין מערכות איטום 

  הבאות:

 

 איטום קירות דיפון כלונסאות באזור מעבר מקורה 05.02

 הכנת השטח .1

לאחר שטיפת הכלונסאות יבוצע קיר בטון מיישר בהתאם להנחיות של  .1.1

 קונסטרוקטור.

יש לנקות את הקיר מאבק, לכלוך, אבנים וכדו'. לחתוך את כל הקוצים הלא  .1.2

 ס"מ  2קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 
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יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את 

כל החורים בתערובת "סיקה רפ" או שו"ע.  על השטח להיות חלק, נקי ורציף 

 לקבלת האיטום.

)קיר  יש להכין קוצים לקשירת רשתות עבור קיר בטון פנימיבמידה ונדרש  .1.3

יש לבצע הגנה זמנית על הקוצים  .הציפוי( בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה

  ע"י עטיפה ביריעות פוליאתילן לפני ביצוע איטום.

 ביטומני מותזאיטום  .2

 פריימר: .2.1

חומר  ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו .2.1.1

 ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר.

בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה  .2.1.2

 ביטומנית בלבד.

השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן  .2.1.3

 מושלם. 

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה  .2.1.4

 בהתאם לתנאי מזג האוויר.

להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על יש  .2.1.5

 הקיר, צבעו יהיה בצבע חום.

מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש  .2.1.6

 לעבור לשלב הבא.

במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך  .2.1.7

 לבצע שכבת פריימר נוספת.

 איטום:השכבת  .2.2

הפריימר תבוצע שכבה של ביטומן מותז מסוג "רפידפלקס" או  על גבי .2.2.1

 מ"מ שכבה יבשה.  4שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 

 ל מנתבחלק התחתון של הקיר. זאת עההתזה יש להתחיל בביצוע  .2.2.2

למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה 

 שבחלק העליון.

לעוביים המתוכננים. יש לקחת חומר הדרושה הכמות את יש להתיז  .2.2.3

בחשבון שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים 

 מהשכבה הביטומנית.

 שעות. 24יהיה לפחות יה ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי .2.2.4

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים  .2.2.5

בוצע חפיפה בין בשכבה הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, ת

 ס"מ. 20שלבים שונים לרוחב של 
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יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח  .2.2.6

המיועדת לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל 

 לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל פגם. 

הציפוי, יש לבצע רולקה עבה מסביב לקוצים לקשירת רשתות קיר  .2.2.7

בעזרת  ההתזה הביטומנית. במידת הצורך לאחר הסרת הצינוריות 

באמצעות מריחות סביב הקוצים, לבצע השלמת האיטום  להגנה, יש

 " או שו"ע.אלסטומיקסשל חומר איטום ביטומני מסוג "

ימים. במידת הצורך יש להגן על  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ .2.2.8

טכני תלוי באופן חופשי ע"ג החלקים החשופים באופן זמני ע"י בד גאו

 הקיר.

ס"מ  20-שכבת האיטום תבוצע על גבי כל שטח קיר הדיפון ממפלס כ .2.2.9

מתחתית פני רצפת המרתף ועד לתחתית פני הקורה המקשרת בראש 

 הקיר.

 בדיקות האיטום .3

 בדיקת כמות החומר: .3.1

לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח  .3.1.1

  איטום.המיועד לביצוע 

ע בשטח זה. יש לקחת וצייש לחשב את כמות החומר הנדרשת לב .3.1.2

לקבל עובי שכבת  ל מנתק"ג/מ"ר של החומר ע 1.75בחשבון כי נדרש 

מ"מ. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר  1של  איטום יבשה

 נמצאת באתר לפני תחילת העבודה.

 בדיקת עובי שכבת האיטום:  .3.2

דיגיטלי(, באמצעות דקירת שכבת האיטום תבוצע ע"י קליבר )רצוי  .3.2.1

 והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ .3.2.2

 מ"ר. 100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  .3.2.3

איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. העובי ממוצע של שכבת  .3.2.4

 בדיקות נוספות. 5הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  במידה ועובי

ם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע א .3.2.5

על הקבלן לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד 

 קבלת העובי הנדרש.

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. .3.2.6

 פנימי ציפוייציקת קיר  .4

אם להנחיות הקונסטרוקטור. הרכבת התבניות בטון בהתציפוי יציקת קיר  .4.1

 תבוצע ע"י תמיכה חד צדדית. 

לא יבוצעו קוצים לקיר הכלונסאות המיועדים לתפיסת התבניות, העלולים  .4.2

  לפגוע באיטום שבוצע בשטח קירות הדיפון.
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 בשיטת בטון מותז. הפנימי אין לבצע את הקיר .4.3

 השלמות האיטום ע"י הזרקות פוליאוריטן .5

לאחר יציקת הקיר הפנימי יתגלו חדירות מים דרך קירות ם במקומות בה .5.1

המרתף יהיה צורך לבצע השלמות האיטום באמצעות הזרקות חומר 

 ." או שו"עSIKA INJECTION 107פוליאוריטן מתנפח מסוג "

הזרקת החומר תעשה דרך פיות מקומיות שיוחדרו לאזור הרטיבות, בצורה  .5.2

הפיות, לחץ בהזרקה וכמות החומר  מבוקרת לאחר קבלת החלטת היועץ. כמות

 הנדרשת יקבעו בהתאם למצב בשטח.

השלמות האיטום בהזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המפקח ויועץ  .5.3

 האיטום.

 

 טיפול בקירות דיפון כלונסאות באזור פורטל 05.03

 הכנת השטח .1

 רופפים וכד'.יש לנקות את שטח הכלונסאות ומרווחים ביניהם מכל לכלוך, חומרים   

 יריעות ניקוז .2

בכל מרווח בין הכלונסאות יש להרכיב רצועה של יריעת ניקוז  מסוג  .2.1

"ISODRAIN 8 VLIES GEO או שו"ע עשויה "HDPE   .עם בד גאוטכני מודבק

ס"מ עם הבד הגאוטכני  30הרכבת היריעה תבוצע ע"י מסמרים או ברגים כל 

 כלפי הקרקע. 

 למרווחים בין הכלונסאות לאחר סיום החפירה.רוחב היריעות יקבע בהתאם  .2.2

בתחתית החפירה יש להרכיב מערכת ניקוז בהתאם להנחיות של יועץ  .2.3

 אינסטלציה ויועץ קרקע.

 איטום תפרים .3

ס"מ לכל גובה  20באזור התפרים יש לצקת קיר בטון מיישר ברוחב לפחות  .3.1

 הקיר, תוך כדי שמירה על המשכיות התפרים בתוך הקיר.

  PVCלכל גובה התפרים העוברים בקירות העובר בקירות יש להרכיב עצר מים  .3.2

או שו"ע. הרכבת העצר תבוצע בהתאם להוראות  WATERBAR DF-24מסוג 

 היצרן.

 5-לאחר יציקת קיר מיישר יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפר לעומק כ .3.3

-בקוטר כ ס"מ בתוך התפר. יש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול

 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. 1

 SIKA HYFLEXמעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג " .3.4

" או שו"ע עובי הסתימה SIKA PRIMER 3N" או שו"ע על גבי פריימר "250

 יהיה כמחצית רוחב התפר.
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 עצר מים מתנפח בקיר בטון פנימי .4

 SIKAים מתנפח מסוג "בכל הפסקת יציקה יש להרכיב רצועה של עצר מ .4.1

SWELL 2507" או שו"ע על גבי מסטיק "SIKA SWELL S.או שו"ע מאושר " 

יציקת קיר בטון פנימי תבוצע בהתאם לתכניות קונסטרוקציה. אין לבצע קיר  .4.2

 פנימי בהתזת בטון.

 מערכת ניקוז לאורך קירות הדיפון .5

 מערכת ניקוז לאורך קירות הדיפון לרבות:  ביצוע .5.1

 ס"מ 50X50-במידות של כחפירת תעלה  .5.1.1

 מ"ר, מילוי חצץ רחוץ \גר 500פריסת בד גיאוטכני במשקל  .5.1.2

 ס"מ  3-5גודל אגרגט  .5.1.3

מ"מ עטוף בד גאוטכני.  110מחורר קוטר  P.V.Cהנחת צינור שרשורי  .5.1.4

 ס"מ מכל כוון 10הצינור יהיה מכוסה בשכבת חצץ בעובי לפחות 

 התעלה תהיה משופעת במקביל לשיפוע מיסעה.

הצינור השרשורי יתחבר למערכת ניקוז בהתאם להנחיות של מתכנן קצה  .5.2

 המיסעה ויועץ אינסטלציה.

 

 איטום גג מעל מעבר מקורה 405.0

 בטון שיפועים  .1

בשיפועים. שיפוע  20-בתקרה שאינה משופעת קונסטרוקטיבית, יש לצקת בטון ב  

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

מוחלקים בהליקופטר, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום. יש 

 תחילת עבודות האיטום. יום לייבוש שכבת השיפועים לפני  14-להמתין כ

 רולקות ו/או קיטומים  .2

לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות  .2.1

5X5 שעות  48-" או שו"ע. יש להמתין כ30-ס"מ באמצעות תערובת "שק בטון ב

 לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום.

קיטומים יבוצע בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון: קפיצה בין  .2.2

 וכד'.  קיר תת קרקעי-תקרהמפלסים, חיבור 

 הכנת השטח  .3

האלמנטים שמשפיעים על האיטום,  כללפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את   

וז, לדוגמא: מעקות חיצוניים, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניק

להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק,  יששרוולים, פינות, וכד'. 

 אבנים, שמן, חוטי ברזל וכו'. 

 פריימר  .4

 GS" מסוגעל בסיס סולבנט על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני   

 ר/מ"ר. ג" 300מות של " או שו"ע בכ474
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 שכבת ביטומן חם  .5

בכמות של  3או שו"ע " 105/25ביטומן חם מסוג " שכבה שלעל גבי הפריימר יש לבצע 

 מ"ר.\גר 60מ"ר משולב רשת "אינטרגלס" או שו"ע במשקל \ק"ג 3-כ

 איטום תפר בחיבור לפלטת גישה .6

ס"מ.  5-לכל אורך התפר יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ .6.1

 לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.יש לנקות את דפנות התפר מכל 

ס"מ יותר גדול  1-יש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ .6.2

 מרוחב התפר.

 SAPIR THANEמעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג " .6.3

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

טומנית ללא שריון מסוג מעל התפר יש להלחים רצועה של יריעה בי .6.4

"FLEXOBIT ס"מ.  25מ"מ וברוחב  5" או שו"ע בעובי 

 . 100%הלחמת היריעה תבוצע בכל שטחה. שיעור הריתוך יהיה  .6.5

" או שו"ע המרוח על פני GS 474ריתוך היריעה יבוצע על גבי פריימר מסוג " .6.6

 ג"ר/מ"ר. 300-הבטון בצידי התפר בכמות של כ

 יריעת חיזוק .7

ם אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. בחיבור לשטחי .7.1

ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על  30היריעה תהיה ברוחב מינימום של 

ס"מ על  15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15גבי הרולקה, כך שמינימום 

 גבי השטח האנכי. 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   על" 5Rפוליפז מסוג "יריעת החיזוק תהיה  .7.2

 יריעה ראשונה לאטימה  .8

 S.B.S על בסיס" 5Rפוליפז הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "בכל שטח הגג  .8.1

 ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. מ"מ.  5בעובי 

 ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. .8.2

ס"מ,  10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות  .8.3

 20-החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ. 

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. .8.4

 יריעת חיפוי תחתונה .9

תחתונה.  בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי .9.1

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית 

הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. 3בהמשכיות עד לגובה של 

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיס" 5Rפוליפז "יריעת החיפוי תהיה מסוג  .9.2
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 יה לאטימה יריעה שני .10

או שו"ע על בסיס " 5Rפוליפז הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "בכל שטח הגג  .10.1

S.B.S מ. מ 5 עוביב" 

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה  .10.2

  ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

ס"מ,  10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות  .10.3

 20-החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ. 

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. .10.4

על היריעה השנייה להיות מולחמת במקביל ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי  .10.5

 יריעה. 

 עת חיפוי עליונהירי .11

בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים יריעת החיפוי עליונה.  .11.1

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית 

 5הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק.

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיסבגמר אגרגט"  5Rפוליפז "יריעת החיפוי תהיה  .11.2

בקצה יריעת החיפוי העולה על גבי שטחים אנכיים יש לקבע סרגל אלומיניום  .11.3

ס"מ. מעל הסרגל יש  20כל  M6מ"מ בעזרת ברגי דפיקה  30X5X7X1.5במידות 

" או שו"ע על SAPIR THANE 230לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 " או שו"ע.SAPIR THANE PRIMERמסוג  " גבי פריימר

 איטום במעברי צינורות .12

במעברי צנרת חשמל או מ.א. יש להרכיב אביזרי אטימה בצורת "מקל סבא"  .12.1

ס"מ  20מ"מ, בעלי שוליים ברוחב  1.5עשויים פח מגולוון בעובי  4בקוטר "

 לחיבור עם מערכת איטום.

ודיבל פלסטיק, על גבי מצע  מ"מ 8קיבוע שרוולים יהיה ע"י ברגים מגולוונים  .12.2

 " או שו"ע.18של מסטיק ביטומני "פזקרול 

בודדים יש להרכיב אביזר אטימה חרושתי  HDPEאו   PVCבמעברי צינורות  .12.3

" בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית לחיבור עם DALLMER DELBITמסוג "

מערכת האיטום בהלחמה. המרחק המינימאלי בין צינור לצינור או בין 

 ס"מ. 50נורות לדפנות אנכיים של קירו, מעקות, עמודים וכד' יהיה הצי

 בדיקת המטרה .13

 .3חלק  1476בכל שטח התקרה יש לבצע בדיקת המטרה בהתאם להנחיות של ת"י   

  הגנת האיטום .14

-מ"מ בחפיפות של כ 0.5בעובי  HDPEמעל שכבות האיטום יש לפרוס יריעת  .14.1

 ס"מ לכל כוון. 10
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 ס"מ. 5בעובי  להגנת האיטום 20-בטון ביש לצקת  HDPEמעל יריעת  .14.2

על גבי שכבת האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים יש להדביק לוחות קלקר  .14.3

F30  באמצעות ס"מ. הדבקת הלוחות תבוצע בצורה נקודתית  3להגנה בעובי

 " או שו"ע. 18 "פזקרול מסטיק ביטומני

  ומילוי ת ניקוזושכב .15

 ות ניקוז ומילוי.מעל בטון הגנה יבוצעו שכב  

 

 איטום פלטת גישה 505.0

 הכנת השטח .1

וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך,  יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות .1.1

  .אבק, שאריות חומר לא מודבק וכד'

 ס"מ 2יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של  .1.2

באמצעות תערובת "סיקה רפ" אזורי סגרגציה וכד'  ,לסתום את כל החוריםו

 או שו"ע.

 איטום .2

" או 107יישום מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מסוג "סיקה טופ סיל  .2.1

מ"ר. שכבת האיטום היבשה תהיה בעובי \ק"ג 3שכבות בכמות כוללת  2-שו"ע ב

ם של מ"מ. יש להשתמש בחומר איטום בשני גוונים ע"י להבטיח כיסוי מושל 2

פני השטח בכל שכבות האיטום המתוכננות. שכבת האיטום הראשוני תהיה 

 בגוון לבן. 

 בדיקת מערכת איטום .3

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד  .3.1

יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע  את השטח המיועד לביצוע איטום.

ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ  3 -כ נדרשאיטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון כי 

מ"מ. יש לוודא כי כל הכמות  2בעובי לקבל עובי שכבת האיטום היבשה 

 המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה.

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות  .3.2

הצמדת ע"י  צעומדידת עובי השכבה. בדיקה נוספת תבו שכבת האיטום קילוף

נע של הקליבר וחלקו ה קצה המדיד לפני הבטון באזור קילוף החומר החלק

  ת האיטום מסביב.לפני שכב

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 8 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ .3.3

מרוחקים זה מזה  מ"ר 100שונים לכל  מקומותמקומות ב 5-הבדיקה תבוצע ב  .3.4

 100-יועד לקבלת האיטום הינו פחות ממטר. במידה וכל השטח המ 5לפחות 

 בדיקות. 5-מ"ר יבוצעו בכל מקרה לא פחות מ

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה  .3.5

 בדיקות נוספות. 5ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 
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אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן  .3.6

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

 הנדרש.

 שר חורים בשכבת האיטום.פאין לא .3.7

 

איטום קירות תומכים, קורות ראש מעל קירות דיפון כלונסאות ודופן קיר ציפוי במגע עם  605.0

 קרקע

 הכנת השטח .1

מאבק, לכלוך, יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע  .1.1

חול וכד'. לסתת, להסיר ולנקות היטב אזורי סגרגציה, לחתוך את כל הקוצים 

ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת של "ספיר  2היוצאים מהקיר בעומק 

 " או שו"ע. על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.620

אמור להתבצע  העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה .1.2

 האיטום, שקיבל הסמכה על ידי יצרן החומר. 

שעות לפחות לאחר סיום האשפרה.  72ניתן להתחיל בעבודות האיטום כעבור  .1.3

 אשפרת הבטון תבוצע ע"י מים בלבד ללא "קיורינג קומפאונד".

לפני תחילת עבודות האיטום יש להגן באופן זמני על משטחי בטון ואלמנטים  .1.4

ם לקבלת האיטום ועלולים להתלכלך בחומר האיטום בזמן אחרים הלא מיועדי

 היישום. ההגנה תבוצע ע"י עטיפת ניילון או חומר אחר.

 איטום תפרי התפשטות  .2

לכל אורך התפר כולל חלקים במגע עם קרקע וחלקים חשופים יש לגרד את  .2.1

ס"מ. יש לנקות את דפנות התפר מכל  5-הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ

 בק, חומרים רופפים וכד'.לכלוך, א

ס"מ יותר גדול  1-יש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ .2.2

 מרוחב התפר.

 SAPIR THANEמסוג "מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן  .2.3

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

קע, יש להלחים רצועה מעל התפר העובר בדפנות של האלמנטים הפונים לקר .2.4

מ"מ  5" או שו"ע בעובי FLEXOBITשל יריעה ביטומנית ללא שריון מסוג "

ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע בכל שטחה. שיעור הריתוך יהיה  25וברוחב 

" או שו"ע המרוח GS 474. ריתוך היריעה יבוצע על גבי פריימר מסוג "100%

 מ"ר.ג"ר/ 300-על פני הבטון בצידי התפר בכמות של כ

 רולקה .3

ס"מ באמצעות  5X5בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות   

 " או שו"ע.620תערובת "ספיר 

 

 



243 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 איטום קירות .4

על פני הבטון המוכנים לקבלת האיטום, יש לבצע התזה של חומר איטום ביטומני דו   

 " או שו"ע. שכבות האיטום יהיו כדלקמן:רפידפלקסרכיבי מסוג "

 פריימר: .5

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני  .5.1

 בשכבה בעובי מינימלי ביותר.

בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית  .5.2

 בלבד.

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.  .5.3

ך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם שכבה זו, צריכה להתייבש תו .5.4

 לתנאי מזג האוויר.

יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו  .5.5

 יהיה בצבע חום.

מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב  .5.6

קות, יהיה צורך הבא. במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדבי

 לבצע שכבת פריימר נוספת.

 שכבת איטום: .6

יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך כלפי מעלה  .6.1

 עד למפלס הנדרש.

זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר השטח האופקי הצמוד רווי במים   

 מהתזה שבחלק העליון.

המתוכננים. יש לקחת בחשבון יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים  .6.2

שהעובי המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה 

 הביטומנית.

מ"מ. ייבוש השכבה לצורך  4עובי שכבת האיטום היבשה בקורת ראש יהיה  .6.3

 שעות. 24בדיקת עובי יהיה לפחות 

 עובי שכבת האיטום היבשה בקירות תומכים ובדופן פנימי של קיר ציפוי במגע .6.4

 שעות. 24מ"מ. ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות  2עם קרקע יהיה 

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה  .6.5

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

 ס"מ. 20של 

כין גם את רצועת השטח יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, לה .6.6

המיועדת לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך 

 והאיטום יהיה מושלם ללא כל פגם. 

סביב צינורות הניקוז יונח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני בהתאם להנחיות  .6.7

 הקונסטרוקטור. 
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ידי הברשות במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על  .6.8

 של חומר האיטום מסוג "אלסטומיקס" עד להשלמת השכבה.

 ימים לפני הרכבת שכבות הגנה.  3יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות  .6.9

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ .6.10

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

 יקות האיטוםבד .7

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד  .7.1

 את השטח המיועד לביצוע איטום.

יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון  .7.2

 1ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה  1.75כי נדרש 

ת המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת מ"מ. יש לוודא כי כל הכמו

 העבודה.

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות  .7.3

 דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ .7.4

 מ"ר. 100לכל מקומות  5-הבדיקה תבוצע ב  .7.5

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה  .7.6

 בדיקות נוספות. 5ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן  .7.7

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

 הנדרש.

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. .7.8

 הגנת האיטום .8

 גר'/מ"ר.  200על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גיאוטכני במשקל  .8.1

מ"מ,  0.5שטוחות להגנה בעובי   HDPEמעל הבד הגאוטכני הרכבת יריעות  .8.2

ס"מ. קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם  15-בחפיפות של כ

"מ, רק מעל קצה האיטום. באזור חפיפות תבוצע הדבקה ס 30-דיסקיות כל כ

 SCAPA TAPESמסוג "נקודתית של רצועות יריעה בוטילית להדבקה עצמית 

 " או שו"ע.318

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את  .8.3

חלקי היריעות הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי 

 " או שו"ע.620קיבוע בתערובת "ספיר 

 מילוי חוזר מערכת ניקוז  .9

 והידוק לפי הנחיות של קונסטרוקטור. מילויו מערכת ניקוז ביצוע  
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 לפרק איטום 1נספח 

 

 אחריות הביצוע  .1

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

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

 אחריות זו תכלול: 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1

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

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

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

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

מים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן י 7 לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 אדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים. תכלול הן את החומרים והן את כח ה

 

 לוח זמנים  .2

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

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

 חומרים מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו.

 

 ביקורת על הביצוע  .3

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום. בכל המקרים  

האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או חיצוני(. על הקבלן להבטיח 

אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים 

 קשורים להם. ובין אלמנטים ה

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:  

 ע"י גשם טבעי  

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.  

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.  

 יבדק ע"י הצפה. יכל אזור בו מבוצע עבודת איטום  

 על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.  

בא לידי ביטוי  אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן  

באחריות הקבלן לעצור , וכדומה שטחפועל בבתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

רק לאחר כיצד לנהוג.  ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  את העבודה וליידע

 , ימשיך הקבלן בעבודתו.קבלת הנחיות ובהתאם להן

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

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

 זו. 
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את אישורו  ויקבל מטעם מזמין העבודה יבדק ע"י המפקחיכל שלב משלבי עבודות האיטום  

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי  שלב הבא של עבודות האיטום.בלפני שיתחיל 

 קבלת אישור המפקח על שלב קודם. 

את כל  )לספק ולאחסן באתר( לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח 

 .איטוםביצוע עבודות החומרים הנדרשים ל

 על התחלת העבודה.  מטעם מזמין העבודה מהמפקח בכתב ישורלקבל אעל קבלן האיטום  

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות  בענף הבניה  

ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה. לפני תחילת העבודה יש לבצע את כל 

ם, מטף כיבוי אש במקרה של עבודה ההכנות הנדרשות לכך לרבות: סולמות ופיגומים תיקני

 עם חומרים דליקים, רתמות, קווי חיים, ציוד הגנה אישי וכד'.

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

כל על הקבלן לבצע את  בחללים הפנימייםבמקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות  

האיטום, וזאת מבלי להפחית את אחריותו  התאם להנחיות מתכנןהדרושים ב וםהאיט תיקוני

  של הקבלן על מערכות האיטום.

 

 עבודות בתקופת החורף .4

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

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

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

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

 בודה בעונת הגשמים.להתאים את מערכת האיטום לע

התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים  

 לאוורור וכד'.  

 עלות התוספות והתאמות הנ"ל כלולה במחיר עבודות האיטום. 

 

 הערות כלליות  .5

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

 תחילת העבודה.

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

 כל שהוא והנמקות.

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

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

עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע  

 האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר. 

עבודה לנהל רישום . על מנהל העבור האתרבאופן קבע מנהל עבודה כמו כן על הקבלן להעסיק  

 לכל עבודות האיטום הנעשות באתר. פרוגרמת בקרת איכות עצמיתל
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, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את השטח ולא האיטום חובתו של קבלןמ 

לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפה או כל שיטה אחרת 

 וביצוע שכבת הגנה. 

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות לפגיעה. אם  

 חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע ההגנה.  האיטום קבלןנציג  לא יתאפשר הדבר, 

ל הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקינותו של האיטום ע 

עד למסירת השלב הרלוונטי, וינקוט בכל האמצעים הדרושים שבוצע תוך מהלך העבודות 

ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום, לפני מסירת השלב 

 הרלוונטי יתוקן לאלתר על ידי קבלן האיטום ועל חשבון האחראי על הפגיעה.

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

בסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות מטעמו  

 והמפקח בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה, גמר או ריצוף.

 שלהלן. 2זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח  

 טות במסמכים הבאים:כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפור 

 מפרט טכני לאיטום -

 3,2,1חלקים 1547, ות"י 1752/2, 1752/1, 1430/3ת"י   -

 במפרט כללי לעבודות בניה )ספר כחול( 05פרק  -

 הוראות היצרנים של חומרי האיטום -

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

 למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.המפקח לדווח 

נלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם הערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות מ 

של העבודה: לרבות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, איטום מסביב 

למוצאים מפני הגג, עיבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע, כל עבודות וחומרי 

זבים, מסטיקים ואטמים יבוד מסביב למוצאי מים ומרעהחיבור של היריעות לבין עצמן, 

מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות מדה, 

נדרש במפרט הטכני כהכל  קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון וכד'

 לאיטום.

ני מפרטי ביצוע של יצרלערכות האיטום המתוכננות, תבוצענה בהתאמה מלאה גם מ 

 החומרים.

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

 

 אופני מדידה  .6

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:  

מדד ביחידת יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת -  חידת קומפלטעבודות לפי י 

 קומפלט. 

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

מדד בפריסה כלומר תכלול: יבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו ת -עבודות שטח  

 שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום. 
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 יטות מדידה ש .7

 הכמויות. היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב  

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

ביצוע שכבות יאשרם באותו יום ולפני כמו כן הכנת דפי מדידות של השטחים שטופלו באיטום ו

 הגנה על שטחי בטון.

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

 .אך ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות

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

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

 הקבלן.המדידה השוטף ) ברמה יום יומית( מוטלת על כתפי 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים אנכיים  

 וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות הגגות וכד'.

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

של האיטום, באחריות  יחידההכלול במחיר  -וכד'   ות, המטרותבדיקת האיטום ע"י הצפ 

 הקבלן הראשי.

 נפרד במ"ק. ב מדדיי -בטון שיפועים ב 

 מדדו בנפרד במ"ר. יי - בידודים תרמיים  

 מדדו בנפרד במ"ר. יי - הגנות איטום  

ידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ביצוע לקוי או ימחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  

 ע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כתבי הכמויות. ביצו

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד  

 לשלמותה. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה. 

יתומחר בנפרד  –ום או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטמכון התקנים מחיר ביקור  

 ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי.

יתומחר בנפרד ואינו כלול במחיר  –או גורם מוסמך אחר מכון התקנים מחיר בדיקות המטרה  

 היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי.

 ו/או בכתב הכמויות. תוכניות ו/או במפרט ב המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע עבודות  

 בהתאם להוראות החוזה. עבודה זו תימדד  -בתקופת החורף או על משטחים רטובים 
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העבודות שבוצעו בשטח להנחיות שבמפרט לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת 

 הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.

את  תןייו עבודההכל שלב משלבי בעת ביצוע עבודות האיטום באתר, יבדוק המפקח הצמוד באתר, 

 שלב הבא של עבודות האיטום.תחילת האישורו לפני 

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

שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות האיטום יהיו בהתאם 

 לאזור בו מבוצע האיטום, גודל האזור שנאטם, שיטת עבודת האיטום, סוג החומרים וכד'.

כנות השטח, ואישורו של תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה, לרוב יגיע היועץ לאחר גמר ה

 המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן.

אותו  הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום ת איטוםעבודשל לפני ביצוע כל שלב 

 , ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. ראוי לאחסנם במקוםאזור, 

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

לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים כגון: סולמות, פיגומים, 

רתמות, תאורה, חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשרים בדיקת העבודות בצורה בטיחותית 

 לאתר. ויסודית. יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני הגעת המתכנן

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

 הרלוונטיים.

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

 קבלן האיטום.

 יטום המתבצעות באתר. במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות הא

באחריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום המתוכננים והמצב 

 הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך בדיקת המצב הקיים על ידי המתכנן.

תערך בדיקת קטע ניסוי של כל במידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות בשלבים, במסגרת פיקוח עליון 

אלמנט. כל קטע ניסוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי פיקוח עליון. באחריות המפקח באתר לבדוק 

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

ליועץ מבעוד מועד, להודיע או מי מטעמו  / לצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש, באחריותו של המזמין ו

 בסעיף הבא.מתואר סיום השלבים העיקריים של העבודות כובהתראה סבירה על 

 

 על פי החלטת המפקח –מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון 

 בכל מקום המוגדר במפרט הטכני לאיטום. עבודות הכנת השטח לפני יישום איטום סיום

 בכל מקום המוגדר במפרט הטכני לאיטום. טוםאיגמר עבודות 
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 מתקני חשמל – 08פרק 

 

 מתקני חשמל לפורטל 08.01

 רשימת פרקים לעבודות חשמל .010108.

 רשימת פרקים לעבודות חשמל. .1

 רשימת מפרטי חשמל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .2

 כללי.  .3

 העבודה במסגרת מפרט זה כוללת. .4

 תנאי העסקת קבלן חשמל. .5

 .מערכת הארקה .6

 .מוליכים ומובילים .7

 אביזרים. .8

 .שילוט .9

 תקשורת בין מתקני המעבר התת קרקעי לחדר חשמל  .10

 .גילוי עשן .11

 קבלת המתקן על כל מרכיביו.  .12

 אופני המדידה והתשלום לעבודות חשמל. .13

 

 רשימת מפרטי חשמל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה .020108.

 . תשי"ד ותקנותיו במהדורותיהם האחרונות חוק חשמל .1

 לעבודה זו. םכל התקנים הישראליים הרלוונטיי .2

 במהדורתם האחרונה. .00ופרק  08כללי למתקני חשמל בהוצאת משהב"ט פרק המפרט ה .3

 הוראות הבטיחות של משרד העבודה והמכון לבטיחות בעבודה. .4

 

 כללי .030108.

לביצוע מלא של מתקן החשמל, התאורה, תאורת פרק זה כמו גם מכרז החשמל כולו הוא  .1

 החרום, מערכת גילוי האש והכריזה.

מפרט זה יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן הראשי גם אם לא הוצמד פיזית לחוזה  .2

 שלו עם המזמין.

של מתקן החשמל, התאורה, תאורת החרום,  הביצוע מסמך זה מהוה חלק בלתי נפרד מחוזה .3

ם ושלם של כל , ויחד מהווים את התחייבות הקבלן לביצוע מושלוהכריזהמערכת גילוי האש 

 הפרויקט.

, , התאורה, תאורת החרום, מערכת גילוי האש והכריזהכל האמור במסמך זה בנושאי חשמל .4

 זה.  חוזה/ים חלק ממכרזומהוהיף על האמור והרשום בכל המסמכים האחרים עד

בלן הראשי, ויהיה נספח לחוזה שיחתם מסמך זה מהוה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הק .5

 בהמשך עם הקבלן הראשי. 
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קצב ההתקדמות העבודות במסגרת מפרט זה, ייבחן על ידי המזמין לאורך כל תקופת הביצוע  .6

 כדי להבטיח את הגמר בזמן.

במידה ויחול פיגור כל שהוא בהתקדמות העבודה של קבלן החשמל, עקב אי עמידתו בלוח  .7

חוות דעתו של מהנדס החשמל באישור המפקח, תופסק עבודתו של קבלן הזמנים, וזאת על פי 

 3החשמל. הודעה בכתב, במכתב או באימייל, תימסר לקבלן הראשי וקבלן החשמל לפחות 

 שבועות לפני יום הפסקת עבודתו.

כל הנזקים, העלויות הנוספות, התשומות של כל המעורבים ועוד, שיגרמו למזמין, לקבלן  .8

 החשמל עצמו, כולל שעות מהנדס מפקח, יחולו אוטומטית על קבלן החשמל.הראשי ולקבלן 

 לקבלן המבצע לא תהיה כל זכות ערעור על כל החלטה שמפורטת לעיל.  .9

 

 העבודה במסגרת מפרט זה כוללת .040108.

 260עד חתך  110שלב ראשון הארקת יסוד ותשתית חשמל בפורטל מחתך  .1

  110עד חתך  10שלב שני הארקת יסוד ותשתית חשמל במעבר התת קרקעי מחתך  .2

 שלב ג' השלמת כל המערכות במעבר התת קרקעי בהתאם לכתב הכמויות. .3

שלבי עבודה שונים לפחות, בתוך תקופת  3בדיקת המערכת החשמלית לפי חוק חשמל תעשה ב  .4

 המזמין. שיבחר על ידי 3העבודה ובסיומה על ידי מהנדס בודק סוג 

 

 תנאי העסקת קבלן חשמל .050108.

מודגש בזאת שרק קבלן חשמל שיאושר על ידי המזמין לביצוע יוכל להיות מועסק על ידי  .1

 הקבלן הראשי. 

המזמין באמצעות מהנדס החשמל המתכנן יבדקו כל מועמד שיוצע לעמידה בתנאי הסף  .2

 המפורטים מטה. 

החלטת המזמין שלא לאשר קבלן משנה לחשמל לקבלן הראשי לא תהיה כל זכות ערעור על  .3

 שיוצע על ידו.

קבלן המשנה לחשמל )להלן קבלן, או קבלן החשמל, או קבלן המשנה לחשמל( ייבדק, יבחן  .4

 ויאושר על ידי המזמין מראש ויתחיל בעבודתו רק לאחר שקיבל בכתב את אישור המזמין.

 מוד. מפורטים להלן תנאי הסף בהם חייב קבלן המשנה לחשמל לע .5

 רישום עצמאי אצל רשם הקבלנים בנושאים הרלוונטיים לעבודה זו. .6

 65IPמתקני חשמל ברמת אטימות  3הוכחה שהוא עבד כחשמלאי, קבלן עצמאי, לפחות ב  .7

 כשהיקף העבודה שהשלים היה בסדר גודל זהה של עלויות לפרויקט זה על פי אומדן המתכנן.

 מל, המאשרות את הנ"ל.המלצות בכתב ממהנדסי חש 2הצגה של לפחות  .8

הסכמה מצידו ובכתב, כי ניהול הפרויקט באתר יהיה תמיד בנוכחות חשמלאי עם רישיון  .9

 מתאים, שיהיה נוכח באתר בצורה קבועה כל זמן שמתבצעות עבודות חשמל בשטח.

אתרים שעבודתם הסתימה בה היה החשמלאי קבלן עצמאי  2הסכמה מראש להצגת לפחות  .10

העבודות החשמל. התרשמות המהנדס מהעבודה המקצועית של הקבלן וביצע בעצמו את כל 

 תהווה שיקול באישור קבלן המשנה לחשמל לעבודה זו. 
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 בזכות המהנדס המתכנן, כנציג המזמין, לאשר רק קבלן שלפי הבדיקות יימצא מתאים לביצוע. .11

 לאחר הבדיקות הנ"ל המזמין ייתן, או לא, אישור להעסקת קבלן החשמל המבצע. .12

 במידה ואישור כזה לא יינתן, מכל סיבה שהיא, אין המזמין מחויב לתת הסברים להחלטתו.  .13

 על הקבלן הראשי יהיה להציע מועמד אחר לתפקיד קבלן משנה לחשמל, וחוזר חלילה.

יום מיום קבלת צו  30במידה והקבלן הראשי לא יצליח להציג קבלן משנה לחשמל ראוי עד  .14

ותיו ידחו, המזמין רשאי למנות בעצמו קבלן חשמל עמו יעבוד התחלת העבודה, ו/או כל הצע

 הקבלן הראשי.

קבלן חשמל זה יועסק על ידי הקבלן הראשי כאילו נבחר על ידו. על פי התנאים שנקבעו בין  .15

 קבלן החשמל הזה לבין המזמין.

 להלן הסבר, מוכתב מראש, לגבי צורת ההתחשבנות במקרה הנ"ל:  .16

 ( לפי מחיריו בהסכם ללא חריגים. Aחשבון אחד יעשה עם הקבלן הראשי )סכום  .16.1

 ( לפי מחיריו ללא חריגים. Bחשבון שני ייעשה עם הקבלן הנבחר על ידי המזמין )בסכום  .16.2

 מגיע לקבלן החשמל שנבחר על ידי המזמין ויועבר ישירות אליו. Bסכום זה  .16.3

הראשי או ינוכה מהחשבון הכללי  ישולם לקבלן החשמל על ידי הקבלן Bכל הסכום  .16.4

 שלו.

, שזה הסכום המקורי של הצעת הקבלן הראשי, ישולם לקבלן הראשי עבור Aסכום 

 עבודת החשמל לפי כתב הכמויות בחוזה המקורי.

מכאן נובע, לתשומת לב הקבלן המציע, שעליו יהיה לממן את ההפרש שיווצר בין הצעתו  .16.5

 )ללא החריגים(. Bשל החשמל לבין העלות בפועל  Aהמקורית מהמכרז 

כבר כולל את התקורה של הקבלן הראשי, תגיע לו תוספת תקורה  Aמכיוון שהסכום  .16.6

 (. )שים לב שהתוצאה יכולה להיות שליליתA  (A-B )ל  Bעל ההפרש בין  12%של 

מידית, ועוד לפני הוצאת צו התחלת העבודה לקבלן החשמל, יביא קבלן החשמל הנבחר לאתר  .17

 כל אביזר בו הוא עומד להשתמש כשהוא מותקן לדוגמא. מצוינים במיוחד: דוגמא של 

אביזרים מוגני מים, באישור מכון התקנים, ויותר מכך הם צריכים לקבל מראש את  .17.1

 אישור המתכנן.

כדוגמת "פלזולי, קשטן" או "גוויס" עם כניסות כבלים  IP65קופסאות חיבורים  .17.2

 .UVמכפשים )קרי גלנדים אטומים( עם הוראות התקנה לקבלת אטימות ועמידה ב 

תעלות מחורצות עם מכסה, סולמות או מגשי רשת עם מכסה בעל סגר מיוחד )ללא  .17.3

יזרי בורג(, דוגמת חיבור המכסה לתעלה כדוגמת תעלות "מולק לפידות" כולל כל אב

 ופניות מבוצעות מראש. תהחיבור זוויו

זרועות לתעלות חשמל על קיר ועל תקרה כולל כל ברגיי החיזוק וההבטחות הנדרשות,  .17.4

 כדוגמת מולק לפידות.

 דוגמת יציאה של כבל מהתעלות באמצעות חור בדופן ועם מכפש. .17.5

 דוגמת קשירת כבל עם שלט סימון לכבל. .17.6

 עות לקירות.ברגים ותותבים שישמשו לחיבור הזרו .17.7
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ברגים ואומים אחרים שישמשו לחיבור ציוד. חשוב להביא גם דסקיות וגם דסקיות  .17.8

 קפיץ להבטחה.

 כבל לדוגמא לחיבורים, מטיפוסחסין אש. .17.9

 כל הציוד שיוגש לדוגמא יהיה של ספק ציוד מוכר ויכלול הוראות התקנה. .17.10

 עיכובים בהליך האישור לא יהוו עילה לקבלן להארכת משך ביצוע. .17.11

הקבלן יידרש לבצע את כל סוגי העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים  -מידה בלוח זמנים ע .18

בהתאם לקצב התקדמות עבודות הבניה, התקנת הציודים על ידי אחרים ועבודות הגימור 

 האחרות, וזאת ללא כל תוספת מחיר. 

הציוד  הקבלן יגיש לוח זמנים בשיטת גאנט המשולב עם לו"ז קבלן עבודות הנדסה אזרחית .19

המכאני. הלו"ז יוגש עפ"י דרישת המפקח ולא פחות מפעם בחודש עם הגשת החשבון החלקי. 

הגשת הלו"ז תיקונו ע"י הקבלן לפי הערות המפקח ואישורו ע"י המפקח הינם תנאי בסיסי 

לבדיקת החשבון ו/או אישורו. עיכובים בקיום תנאי סעיף זה לא יהוו עילה לקבלן להארכת 

 משך ביצוע.

בלן יבצע את העבודה על ידי בעלי מקצוע מיומנים, בטיב מעולה ובקפידה מקצועית הק .20

מיוחדת בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה יהיה המהנדס המתכנן זה שיקבע את רמתה, ואם 

זו מתקבלת כגמורה. כל עבודה שלא תעמוד בדרישות המהנדס ו/או המפקח, תפורק ותעשה 

 שר הארכת משך ביצוע בגלל פירוק עבודה וביצועה מחדש.מחדש על חשבון הקבלן. לא תאו

 על הקבלן להקפיד בקיום כל תקנות הבטיחות של משרד העבודה.  .21

 

 מערכת הארקה .060108.

 הארקת היסוד תבוצע בקטעים לפי קצב התקדמו הבניה .1

 חיבורי המשכיות הארקה יתבצעו על ידי גישורים מחוץ ליציקות, הפרטים בתוכניות. .2

 לאור כל המעבר בסולמות יונח פס מגולבן אליו יחוברו כל האביזרים והגופים המתכתיים. .3

מ"מ בהתאם לאורך הדרוש לחיבור כל מוליך  5X50עשוי מנחושת בחתך  יהיה פס ההשוואה  .4

ויכלול סימון כל מוליך בנפרד ע"פ אוקולון, בנפרד. הפס יותקן על הקיר באמצעות מבדדי 

 .ייעודו

 

 מוליכים ומובילים .070108.

מתוצרת המאושרת ע"י מכון התקנים  חסיני אשכבלי נחושת כולם מוליכי החשמל יהיו  .1

 הישראלי. 

 . פרט לירידות בקירות כל המתקן יהיה גלוי בסולמות מהתקרה .2

מגולבנים כשהחיבורים ביניהם ללא ריתוכים כל המגשים, חיזוקי הכבלים, הזרועות וכדומה  .3

 . באתר

 הכבלים תהיה הגנה מכאנית בצינורות.על כל  .4

 , עם כבל חשוף ומכפש מתאים למקום ההתקנה.IP65כל חיבורי החשמל יהיו תמיד מוגנים  .5
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 אביזרים .080108.

האביזרים שיסופקו יהיה על פי הדוגמא המפורטת בכתב הכמויות ובסעיפ המוקדמות  .1

 שבהמשך.

חוזק  ומתאימים למקום התקנתם מבחינתכל האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תקניים  .2

K8  ,תקן  לפחות או יותרIP68  .ובהתאם לדוגמא שתאושר ע"י המהנדס לפני רכישת אותו חלק

אין המהנדס והמזמין מתחייבים או מחויבים לאשר חלקים שיוצעו ע"י הקבלן שלא עומדים 

  בתנאים אלו. חובת ההוכחה על החשמלאי.

בלים לקופסאות מכל המינים יחוברו באמצעות קופסאות כל האביזרים והחיבורים של כ .3

עם מכפשים )אנטיגרונים, גלנדים ( עם גומיות אטימה פנימיות  UVמוגנות   IP68קשיחות 

 וחיצוניות.

 

 שילוט  .090108.

אביזריהם ישולטו באמצעות שלטי בקליט סנדוויץ' עם אותיות שחורות על רקע לבן )או הכל  .1

 לפי החלטת המפקח(, או בשיטה אחרת שתאושר על ידי המפקח.  -גוונים אחרים 

על כל קצה קו בלוח, על כל המוליכים, על כל קצה צינור או הכבל, ועל כל קשירת כבל יסומן  .2

 ה או ההדלקה לפי המקרה.ההזנה והפאזמספר המעגל, מקור 

מפסקי מאור, בתי תקע, יחידות בתי תקע ואביזרים השונים יסומנו על פי מספרי המעגלים,  .3

 ולוחות החשמל המזינים. 

 גופי תאורה יסומנו על פי מספרי המעגלים + שלט מיוחד לסימון גוף תאורה חירום.  .4

 קופסאות לחשמל יסומנו לפי מספרי המעגלים ולוח החשמל.  .5

סאות הסתעפות ומעבר לתקשורת יסומנו על ידי שלט עם ציון סוג המערכת )טלפון, קופ .6

 טלוויזיה במעגל סגור, אינטרקום, תקשורת נתונים וכדומה(.

 על כל קצה צינור בריכוזי התקשורת יותקן שלט עם ציון יעוד הצנרת. -צינורות תקשורת  .7

 תחברים. על פסי השוואת פוטנציאלים יהיה שילוט לכל המוליכים המ .8

 לא לפרק".  -ליד כל חיבור הארקה יהיה שלט "הארקה  .9

  מטר 10לפחות בכל  כל הקווים והכבלים יסומנו באותה צורה גם בסולמות. .10

 נוסח השלטים יאושר מראש על ידי המפקח. תוגש דוגמת שילוט לאישור המזמין לפני הביצוע.  .11

 כל השילוט יחובר באמצאות ברגים ראש חצי עגול. .12

ישולט בשלטי אזהרה על פי הוראות הבטיחות של משרד העבודה והמכון לבטיחות המתקן  .13

 וגהות.

 

 תקשורת בין מתקני המעבר התת קרקעי לחדר חשמל  .100108.

התקשורת בין המערכת המיוחדת של המעבר אל חדר החשמל הראשי תעשה באמצעות  .1

SWITCH . בארון התקשורת 

 CAT7לכל מכשיר יהיה חיבור אליו בכבל  .2

 )יתרות(. Redundancyהתקשורת לחדר החשמל תהיה עם סיבים האופטיים ב  .3
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 .מערכת התקשורת תסופק על ידי הקבלן משנה איש תקשורת מאושר  .4

 כבלי התקשורת יושחלו ברשת התקשורת של החניון. .5

 

 גילוי עשן .110108.

 (.ADDRESSABLE ANALOGמערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען ) .1

 30-גילוי וכיבוי האש יהיו מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על ידי לא פחות מערכות מ .2

 חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים.

אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה -המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו .3

שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה 

 .מעלות 360רלית של הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של האינטג

ערוצי אשר יכללו ממשק -ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חד .4

 לגלאים קונבנציונליים, מפסקים, אמצעי התראה, הפעלה ולוחות סינופטיים. 

 ב כתובות זהה.( ובמרחSLCהמעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים ) .5

תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים -המערכת המוצעת תישא תו .6

 .EN-54או  ULכדוגמת 

המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חירום  .7

 ודואר אלקטרוני. SMSאינטגראלית, הודעות 

 IPיון כולו בתקשורת המערכת תהיה קשורה למערכת הגילוי של החנ .8

 מפרטים ותקנים:עמידה ב .9

 משהב"ט  -של אגף הבינוי  34פרק  –מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש  .9.1

 . 1220תקן ישראלי  .9.2

 .ULתקני  .9.3

 . 72NFPA  ,NFPA 2001תקנים  .9.4

 כל המסמכים הישימים יהיו מהמהדורה המעודכנת האחרונה. .9.5

 :גלאי הכבלהגלאי המיוחד לפרק זה בנוסף לגלאים הרגילים האחרים בחניון הוא  .10

יהיה מסוג טמפרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל נושאי זרם המופרדים גלאי הכבל  .10.1

 .FM/ULע"י בידוד רגיש לחום. גלאי הכבל יהיה מאושר 

וף קו או כל כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים, ארון חיבורים, נגד ס .10.2

 אלמנט אחר המהווה חלק ממערכת גילוי האש.

 ניתן להשתמש בקטעים של תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת .10.3

 אש.

 טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה: .10.4
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 טמפ' הפעלה גלאי כבל  טמפ' סביבה מרבית 

  °C37.8                                         °C 68.3 

  °C 65.6                                         °C 87.8 

  °C 93.3                                         °C 137.8 

 מ'. 1,200האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על  .10.5

יש להשתמש בכבל נושא  –הכבל כשהוא באוויר  בכל מקום בו נדרשת תמיכה של גלאי .10.6

 המסופק עם גלאי הכבל.

התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אביזרי התקנה מקוריים  .10.7

 שלו.

 ADDRESSABLEאש, ע"י יחידת כתובת -מעגלי גילוי LOOP-גלאי הכבל יחובר ל .10.8

 הנמדדת בנפרד מגלאי הכבל.

 מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן  .10.9

 

 קבלת המתקן על כל מרכיביו  .120108.

מתקן החשמל יתקבל על ידי המזמין רק לאחר גמר כל הבדיקות החשמליות על ידי "מהנדס  .1

  " מאושר על ידי המזמין שיוזמן על ידי החשמלאי ועל חשבונו.3סוג  חשמל בודק

 עם סיום כל ההתקנות והבדיקות , ייבדק המתקן גם על ידי המפקח ומהנדס החשמל.  .2

על גבי מדיה  סופי AS-MADEעם מסירת כל המתקנים, כשהם פועלים יעודכנו התוכניות לפי  .3

 ממוחשבת ויוגשו גם בחוברות מודפסות למזמין ולמהנדסי המערכות. 

ושל הציוד בשטח, הוראות הפעלה  ציודיםפרוספקטים של כל ההחומר יכלול תכניות מפורטות  .4

 מפורטות, רשימות ציוד וחלקים. 

הקבלן ימסור למזמין, בתיק מיוחד, את כל דפי מידע )פרוספקטים( והנתונים הטכניים לגבי  .5

 כל הציוד שהתקין ואת תעודות האחריות שלהן. 

 

 בפורטל לעבודות חשמלתכולת המחיר אופני המדידה ו .130108.

הכמויות המצורף ישמשו כמחירון עבודות חשמל למדידה כשכל סעיף וסעיף המפרט וכתב  .1

 המפורטים בו הוא בעצמו פאושלי, קומפלט.

 המערכות המתוארות תבוצענה בשלמותן, בצורה מקצועית גמורה ומושלמת. .2

הקבלן יספק, על פי המתואר, מתקן חשמלי שלם, גמור, ועובד ללא כל דרישה לתוספת כזו או  .3

פרוט או חוסר פרוט מלא ומקיף של כלל העבודות הכרוכות בביצוע שלם של אחרת עקב 

 העבודה הרשומה בכתב הכמויות של הצעה זאת.

לא יינתן אישור לתוספות כספיות עבור חלקי עזר נוספים על אלו שמצוינים במפורש בכתב  .4

הכמויות ומתוארים במפרט שידרשו לצורך השלמת המערכת ומסירתה במצב עבודה מלא 

 ואיכותי.

 העבודה תתבצע ברמת איכות, גימור, ומקצועיות גבוהים ביותר. .5
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עבודות ההכנה בשלד בוצעו בתאום עם קבלן השלד, רואים את המציע במחיריו כי הביא  .6

בחשבון את מצב ההכנות ולא תהייה לו כל טענה כלפי המזמין עקב אי יכולת להשתמש בהם 

 ב כך. בחלקם או במלואם ועבודות שיידרש לבצע עק

כל הכמויות המפורטות והמחירים אותם ייתן המציע ישמשו גם לחישוב השכר שישולם  .7

לביצוע עבודות דומות או לאספקת אביזרים שונים במחיר רכישה שונה, על פי שיקול דעת של 

 המהנדס והמפקח.

שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משהב"ט  08אופני המדידה והתשלום לפי פרק  .8

 פורט להלן:ובהתאם למ

כל העבודה תימדד מדידה נטו )אלא אם צוין אחרת( כשהיא גמורה ומושלמת ללא  .8.1

 תוספות עבור פחת וכד'. 

מחיר כל סעיף יכלול את ערך כל חומרי העזר הנדרשים ועבודות הלוואי הדרושות  .8.2

 והמשתמעות ממנו. 

הקצר  עבודות מפורטות לפי מ.א. ימדדו, לאחר הגמר בקווים ישרים בלבד בתוואי .8.3

 ביותר האפשרי לדעת המפקח.

נקודות לסוגיהן תימדדנה בנפרד. מחיר הנקודה יכלול את מחיר התקנת האביזר, אלא  .8.4

אם צוין אחרת, חיבורו למעגל חשמלי עד לסולם הכבלים הקרוב. כבל ההזנה בסולמות 

עד לוחות החשמל יימדד בנפרד. כבל הזנה למעגל יימדד מקופסת ההסתעפות הראשונה 

מ' מהנקודה, מעל  15ל עד לוח החשמל המזין. נקודות הכנה תחושב עד מרחק של במעג

 אורך זה יימדד הקו בנפרד. 

 קווי הזנה ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, על פי התוואי המפורט בתוכניות.  .8.5

בכל מיקרה בו מצוין "התקנה בלבד" יכלול המחיר גם את החיבורים וההפעלה, גם אם  .8.6

 ע"י המזמין או יפורט בסעיף נפרד.  האביזר יסופק לקבלן

מחירי העבודות והחלקים המצוינים כוללים בתוכם את התשלום עבור כל התאומים  .8.7

השונים הנחוצים לשם ביצוע העבודה. לא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תאום 

 אלה ללא הבדל באם התאום הוא עם קבלנים אחרים או גורם מתכנן כל שהוא.

ת כוללים פתיחה וסגירת החריצים בקירות. חציבות בחגורות ומעבר מחירי העבודו .8.8

 קורות. 

מחיר התקנת הציוד יכלול גם את כל האביזרים הדרושים להתקנתו הנכונה לפי הוראות  .8.9

היצרן ובהתאם לפרוט התוכניות, חיבור למעגל חשמלי כנדרש, חיבור אל כבל ההזנה 

 במידה ונמדד בנפרד.

ים עלויות האספקה, הטעינה, ההובלה, הפריקה, התקנה במחירי כל הסעיפים כלול .8.10

 והחיבור של המוצר.

 -מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב כמויות יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים  .8.11

ובכלל זה מוצרים מוגמרים לסוגיהם, והן חומרי עזר הנכללים בעבודות ושאינם נכללים 

בהן והפחת שלהם. כן יכלול המחיר את עלות כל האביזרים, זוויות, קשתות, תיבות, 

חיזוקים, סגירות )כפפות( מתאימות לכבלים, נעלי  קופסאות, מופות, תרמילים, ניפלים,

כבלים, מהדקים ומהדקי הארקה, חומרי בידוד, ברגים, ווים, מלט, גבס וכו'. עבודות 



258 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

עזר שאינם מפורטות בנפרד ובמפורט בסעיפי הכמויות כמו עשיית שרוולים, מעבירים 

רצונו המלאה  והתקנתם. תיקון נזקים ופגמים במידה ונגרמו לסביבה, הכל לשביעות

 של המפקח.

בסעיף בו מצוין "מחיר יסוד" וסכום כספי לידו יחשב המציע את הצעתו כאילו המחיר הנקוב  .9

הוא המחיר בו הוא בעצמו ירכוש את אותו החלק. מחיר סעיף זה ישמש לצרכי התחשבנות גם 

 לאביזרים במחיר שונה מהנקוב, בצורה יחסית למחיר הרכישה.

, יכלול מחיר העבודה גם את תיקון כל הפגמים, בדיקת כל קטע של נוסף לכל האמור לעיל .10

המתקן ע"י חברת חשמל או מהנדס חשמל בודק ותיקון כל הנדרש עפ"י הוראותיהם, בדיקת 

 .'התיקונים וכו

כל הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן באומדנה בלבד. המזמין שומר לעצמו הזכות לשנות  .11

רד, של כל הסעיפים יחד, או חלק מהם, להוסיף לכמות או את הכמויות של כל סעיף בנפ

להפחית ממנה ואף לבטל סעיפים שלמים מרשימת הכמויות. שינויים אלו, במידה ויעשו, לא 

יהוו סיבה לשינוי במחירי היחידה שהציע הקבלן, ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עקב 

 י ובחוזה עם הקבלן.ביטול או הוספת פריטים שרשומים בכתב הכמויות המקור

בכל מקרה של חלוקי דעות לגבי מחיר עבודה שלא נכללה בכתב הכמויות, או במקרה של  שינוי  .12

בהנחיות העבודה, יהיה המפקח באמצעות המתכנן הבורר והפוסק האחרון לגבי המחיר החדש 

 שיאושר.

בכל מקרה של חלוקי דעות לגבי מחיר התקנת אביזר שהוחלף, או שינוי בהנחיות העבודה,  .13

 יהיה המפקח הבורר והפוסק האחרון לגבי המחיר החדש שיאושר. 

המחירים שיפורטו על ידי הקבלן בכתב הכמויות ישמשו כבסיס להתחשבנות בעת שינויים  .14

 תוספות או הפחתות, לאחר חתימת ההסכם.

ל החלפת ציוד בציוד אחר, או ציוד חדש דומה לאלו המתוארים בכתב הכמויות בכל מקרה ש .15

" לפי ההפרש בין המחיר הקטלוגי של Nיחושב המחיר החדש שיאושר לקבלן  שיסומן ב "

" B" לבין מחיר הקטלוגי של האביזר החדש מסומן ב "Aהחלק שבכתב הכמויות שמסומן ב "

 . N={C+(B-A".  נוסחת החישוב היא : })Cמן ב "בהתייחס למחיר המצוין בסעיף המכרז מסו
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 עבודות אבן – 14פרק 

 

 של קונסטרוקטור הנחיות כלליות 14.01

 כללי 01114.0.

 .14מפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק  .1

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות  14פרק  .2

בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב 

 הכמויות.

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים  .3

 הרלוונטיים של המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים.

כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק,  כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות .4

אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. עבודות ריצוף 

צמנט. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה נדרשת כדי לענות -כוללות שכבת חול וטיט

 לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

ה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד בקירות אבן, העבוד .5

 והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי.

 

  בדיקות אבן לאבן גיר קשה 2.0114.0

 ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי המפקח וכדלהלן: -הקבלן  יבצע בדיקות הקדם 

ייצור ממקומות –בדיקות קדם יש לייצר דוגמאות אבן עבור  ייצור:-בדיקות קדם .1

שונים, באזור שממנו יש כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור המתכנן. יש 

 וחוקיים ישראליים נוגעים: SIIשל  378לבצע את הבדיקה הבאה בהתאם לדרישות תקן 

1.1. ASTM C97 ספיגה ומשקל סגולי לצובר" :(Bulk specific Gravity)  של אבן

 בנייה טבעית".

1.2. ASTM C170 ."חוזק ללחיצה של אבן בנייה טבעית" : 

1.3. ASTM C99."מודול שבירה של אבן בנייה טבעית" : 

דוגמאות שמספקות עבור בדיקה אקראית ייבחרו  בדיקה אקראית במהלך הייצור: .2

בצורה אקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה. תסופק ערכת דוגמאות אחת עבור כל 

 בסס את אחידות מקור האבן.מ"ר של ייצור אבן, כדי ל 200

 

 תכונות האבן )לאבן גיר קשה( 3.0114.0

טון/מ"ק ובמידות לפי הפרטים  2.6האבן תהיה נקייה ורחוצה, בעל משקל סגולי לפחות  .1

בתכניות ובכתבי הכמויות. סוג וגוון האבן יהיו אחידים. האבן תיבחר בהתאם לדוגמא 

 באישור המפקח והאדריכל. 

דריכל והמפקח לא מצליחה לענות לדרישה זו, עלולה להידחות אבן אשר לפי דעת הא .2

 ע"י המפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה. 
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הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר  .3

 שהתקבל.

 

 ומשלוח טיפול 4.0114.0

 אריזה וטעינה .1

תוך שימוש בכל  ,למשלוחלאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה 

אין להשתמש בשום  .אמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה

 .חומר העלול לגרום לכתמים או שינויי צבע לשם אחסון או אריזה

 אחסון והגנה באתר .2

יש להערים אותה על גבי עץ או  ,עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון

ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים  ,מ מעל פני הקרקע"ס 8 פלטפורמות בגובה לפחות

יש להשתמש גם  ,אם האחסון אמור להימשך זמן רב .כדי למנוע הכתמה בעת האחסון

 .בפוליאתילן או יריעת פלסטיק מתאימה אחרת ככיסוי מגן כללי

 ניקוי .3

 ,אחרי השלמת ההתקנה .האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי .3.1

 ,כתמי ושיירי מלט ,יסיר את כל הלכלוך ,ינקה בזהירות את האבן הקבלן

 .או כל גורם אקראי המכתים את פני האבן באתר/ו ,לכלוך

ניתן להשתמש במברשות פלדה או בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם  .3.2

אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או  ,משויפים או מושחזים

יש ליצור קשר  .אסור בהחלט ,ם לגרום לשינויים בצבעהעלולי ,תמיסות אחרות

  .הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים/עם היצרן

 

 הגשות 5.0114.0

 אבנים  4יוגשו  –מאבני השפה , החיפוי, הקופינג  .1

 אבנים. 2יוגשו  –מאבני הפינה, המדרגות, החבק, הראשה והבורטאג'  .2

 

 ups) -(Mockדגמי דמי  6.0114.0

בסעיף  3210הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף  .1

. בטרם  יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל 35

לפני התקנתם באתר, הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק 

 ואושר על ידי האדריכל.

 / גמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכלהקבלן יספק ד .2

מפקח. דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל 

המאפיינים של העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת 
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יכה יותקנו בהתאם ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים. כל פרטי העגינה והתמ

 לפרטים.

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם  .3

של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה 

 לאיכות עבור הפרויקט.

ם בדגמי אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללי .4

 הדמי, אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח  .5

 לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע. .6

אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם כאשר נתנה הוראה על ידי  .7

 מאתר הפרויקט.

 דגמי הדמי הנדרשים: .8

 מ"ר דוגמא. 2 –חיפוי וריצוף  .8.1

 מ"א דוגמא. 2 –קופינג ואבן שפה  .8.2

 

 תיאור ודרישות ביצוע הנדסיות - חיפוי קירות באבן 0714.01.

במפרט  14בהתאם לפרק כל החומרים לביצוע החיפוי וכן שיטת הביצוע והבדיקות יהיו  .1

 וכמתואר בתכניות. 2378הכללי ולת"י 

החיפוי יעשה בשיטת קיבוע רטוב בלבד, במידה ויידרש יבוצע חיבור נוסף באמצעות  .2

 ברגים הייעודיים לחיפוי אבנים, כמתואר להלן.

 ומריםח .3

לתכניות והנחיות  עובייה והגימור שלה יתאימו ,סוג האבן, התכונות הפיזיקליות שלה

וזק חלקי המתכת )רשתות ואביזרים שונים(, עוביים והציפוי שלהם האדריכל. ח

ומרי האיטום, חומרי הדבקה, מלט, חומרי ח .ולתכניות יתאימו לדרישות מפרט זה

 ולתכניות. רישות מפרט זהלד ול יתאימוחהכי

 בדיקות  .4

 בדיקות במעבדה )לפני הביצוע( יכללו: .4.1

 האבן.חוזק לכפיפה של  .4.1.1

 ספיגות כוללת של האבן. .4.1.2

 ספיגות נימית של האבן. .4.1.3

 בדיקת טיב הגילוון ברשת, במוטות בודדים וחלקי פלדה נוספים. .4.1.4

 בדיקת חומר הכיחול, חוזק, ספיגות וסדיקה מרוסנת. .4.1.5

בדיקת מסטיק גמיש, הכתמת האבן, הידבקות לאבן, תזוזה מרבית  .4.1.6

 .1536לפי ת"י  -בתפר, עמידות בקרינה
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יחו עמידה בתקנים הרלוונטיים ובדרישות המפרט הטכני הבדיקות יוכ .4.2

 המיוחד.

 ןרק לאחר קבלת אישור ממנהל הפרויקט כי האבנים עמדו בכל הדרישות יינת 

 אישור לביצוע החיפוי.

 בדיקות באתר )במהלך הביצוע( יכללו: .4.3

 עוגנים 6מ"ר חיפוי יבדקו  300בדיקת העוגנים: עד  .4.3.1

 עוגנים 10מ"ר חיפוי יבדקו  600 – 300    

 עוגנים 15מ"ר חיפוי יבדקו  600מעל     

 כח השליפה של העוגנים בקיר:  

 ק"ג לפחות לעוגן המחזיק את הרשת. 150  

 ק"ג לפחות לעוגן המחזיק את הזויתן. 1200  

 הבדיקה עד להרס העוגן.  

 חוזק ווי החיבור לאבן: בכל סט בדיקות יבדקו שלושה ווים. .4.3.2

 הווים יבדקו לשליפה בתוך הקדח שבאבן בניצב לקדח.  

ק"ג/מ"ר כפול שטח האבן )שטח האבן  100חוזק כל וו יהיה לפחות   

 יחושב לפי האבן הגדולה ביותר(.

 בדיקות איכות הביצוע יכללו: .4.4

 אבנים: אבן מרכזית רגילה ואבן ליד פינה או תפר. 2בכל סט יפורקו  

 מערכת והתאמה למפרט:היישום של כל מרכיבי ה קייבד 

 בדיקת מישקים: רוחב, עומק פני חומר המילוי ועוביו. - המישקים .4.4.1

לא תהיינה אבנים סדוקות או פגומות בשפותיהן או  - שלמות האבנים .4.4.2

 בכל מקום אחר. לא יהיו גידים המוכחים כחלשים.

בדיקת חוזק הבטון של המילוי בגב האבן בהתאמה לדרישות התקן ע"י מעבדה  .4.5  

 מוסמכת מאושרת.

 שיטת הבניה  -יפוי ברטוב ח .5

 על תושבת יציבה )זוויתן או בטון(. יורכבואבנים ה .5.1

 פלסים את האבנים על כפיסים הקובעים את רוחב המישק האופקי. מ .5.2

 חברים את האבנים אל רשת מלאה או חלקית באמצעות ווים מפלדה.מ .5.3

 רשת מחוברת לקיר על ידי עוגנים.ה .5.4

 המלצות מיוחדות .6

 רטי פינה יש לבצע את האבן בפינה על ידי עוגנים מיוחדים. בפ .6.1

שיטות החיפוי ברטוב יש לנקות את האבן היטב לפני החיפוי. יש לשטוף את ב .6.2

 האבן בזרם מים חזק ולנקות תוך כך במברשת הצד המכוון לקיר.

 רשתות פלדה .7

 5-ת, קוטר מוטות הרשת לא יקטן מומגולווניהיו מרותכות  רשתות פלדהה .7.1

 ס"מ לכל היותר. 10 ומידות משבצות הרשת יהי מ"מ
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רשתות יחוברו לקיר בעוגנים המרוחקים זה מזה במרחקים שאינם עולים על ה .7.2

 לפחות מ"מ 10ס"מ בשני הכיוונים. עוגנים אלו יקבעו את הרשת במרחק של  60

 מהקיר. 

 משבצת אחת לפחות.חפיית הרשתות תהיה  .7.3

 ישקיםמ .8

אורך הצלע לאורך  Lלפחות )כאשר  1/60וחב המישקים בין האבנים יהיה ר .8.1

 מ"מ(.  3 -המשיק ובכל מקרה רוחב המישק לא יקטן מ

 ת המישקים יש למלא במלט מהודק היטב לקבלת חומר חזק ואטום.א .8.2

 מ' 3מ"מ לפחות. יש לבצע מישקים גמישים כל  6וחב מישקים גמישים יהיה ר .8.3

מ' לכל היותר בכיוון האנכי. המישקים  8בקירות בכיוון האופקי ובמרחק של 

 הגמישים ימולאו בחומר גמיש. 

 זויתנים .9

מ' לכל היותר יחוברו לקיר זויתנים אופקיים מגולוונים שישמשו תושבת  3.5כל  .9.1

 בהתאם לתכניות.ידות הזוויתנים מ לשורת אבנים.

רה ישירה ללא חלקים מתווכים בין הזויתן יהודק לקיר באמצעות עוגנים בצו .9.2

 .הזויתן והעוגן

 קדחים ותעלות .10

 :דחיםק .10.1

 .קדחים 4מ"ר יקדחו  0.1בכל אבן ששטחה מעל  .10.1.1

 קדחים. 2מ"ר מותר שיהיו רק  0.1 -באבן ששטחה קטן מ .10.1.2

מ"מ  3.5קוטר הקדחים ועמקם מספיק להכנסת ווי חיבור בקוטר  .10.1.3

מ"מ. יש להקפיד שהקדח יהיה ניצב למישור הפאה  40ועומק 

 ובמרכזה כדי לא להחליש את נקודת החיבור.

 :תעלות .10.2

התעלות הן חריצים הנעשים בפאות הצרות של האבן. התעלות  .10.2.1

מחברות את הקדחים אל הדופן הפנימית של האבן המיועדות להכנסת 

 ווי החיבור לתוכן.

ולווי החיבור אין המישקים צרים  התעלות דרושות בעיקר כאשר .10.2.2

מקום להימצא בו. התעלות רצויות גם כאשר המישקים רחבים מפני 

שהווים שבתוכן, אוחזים יותר טוב באבן והם יקבלו כיסוי של מלט 

 עבה כהגנה בפני קורוזיה. 

 :לאחיזת הרשת קוצים .10.3

 הוראות היצרן.לפי או מכניים  ניתן להשתמש בברגים כימיים .10.3.1

 

 

 



264 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 ווים לחיבור האבן לרשת .10.4

מ"מ, הווים יהיו מגולוונים ומוכנים מראש  3.5 ווי החיבור יהיו בקוטר .10.4.1

 25)כפוף חד ברדיוס מינימלי( עם צלע קצרה  90עם כפוף בזוית של 

 מ"מ וצלע ארוכה באורכים שונים.

הקטעים הקצרים של הווים יוכנסו לתוך הקדחים שבאבן. הקטעים  .10.4.2

ורי הרשת ויקיפו הארוכים יעברו דרך "תעלה" שבאבן ויגיעו עד מאח

 .שם את המוט הקרוב ביותר

 סוג האבן והגמר .10.5

סוג האבן, שיטת הביצוע והגימור יהיו על פי הנדרש בתכניות והנחיות  

 האדריכל.

 חיזוק החיפוי בברגים .11

במידה הצורך ולפי הנחיית המתכנן ו/או מנה"פ יחבר הקבלן את חיפוי האבן  .11.1

המיועדים לחיבור אבני חיפוי לקירות )בנוסף לווי החיבור( באמצעות ברגים 

ק"ג לפחות ובעלי  250בטון, הברגים יהיו בעלי תסבולת שליפה בשירות של 

ק"ג לפחות(. כל אבן  750)כלומר עומס כשל של   3מקדם ביטחון להרס של 

 ברגים לפחות. 2תחובר באמצעות 

 ויקט. ברגי החיבור יהיו מתאימים לחיבור אבני חיפוי, מאושר ע"י מנהל הפר .11.2

 פני הקדח יאטמו בדבק שיש בצבע האבן. .11.3

 מילוי גב האבן .12

המתאימה למילוי מרווח  20-המילוי בין חזית האבן וקיר הרקע יהיה מתערובת בטון ב

 .2חלק  2378בת"י  2.1.4צר ותתאים לדרישות סעיף 

 מ"מ לפחות. 50עובי המילוי יהיה 

 נדבך ראש )קופינג( .13

 שיתאים לחיפוי חוץ. 4004כהגדרת ת"י  C-2דבק מסוג נדבכי ראש )קופינג( יודבקו ע"י 

ברגים כמתואר בתכניות. פני הקדח יאטמו בדבק שיש  2בנוסף, כל אבן תעוגן בעזרת 

 בצבע האבן.

 

 אדריכל גיא איגרא –עבודות אבן לפורטל שלב ראשון  14.02

 

 כללי 14.02.01

 אזור ירידה לפורטל. -אבן קופינג בקצה מעקה בטיחות נגד רכב, ע"ג קיר בטון 

 

 תאור העבודה 14.02.02

 הנחת אבן קופינג כולל תשתית טיט על פי הנדרש. .1

 כיחול .2

 ניקוי פני השטח של האבן בקיטור .3

 אימפרגנציה בחומר איטום עפ"י מפרט עיריית ירושלים .4
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 סוג האבן 14.02.03

ס"מ בעיבוד מוסמסם, כולל פנים משופעות, הכל  40ס"מ וברוחב  10אבן דולומיט קשה בעובי  .1

 כמתואר בפרט. 

 גוון האבן על פי קביעת האדריכל. .2

 

 מישקים 14.02.04

 ס"מ. 1 –רוחב מישקים 

 

 כיחול 14.02.05

 מ"מ מפני שולי האבן. 5על בסיס צמנט לבן שקוע 

 

 עיבוד האבן 14.02.06

מוסמסם בכוונים משתנים ובצפיפות גבוהה. הקבלן יספק דוגמא של האבן והסיתות לאישור בעיבוד 

 האדריכל.

 

 ותכולת מחיר לאבן קופינג מדידהאופני  14.02.07

 המדידה במטר אורך  והיא כוללת את כל מרכיבי העבודה והחומר שתוארו לעיל.
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 פלדה מבני - 19 פרק

 

 כללי 19.00

בתוספת הנחיות  19יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק ת בפרק זה וכל העבוד 

 .מיוחדות המפורטות להלן

 במסגרת הפרויקט ייצר הקבלן, יספק וירכיב הפרטים הבאים: 

 מעקות פלדה לרכב מעל קירות תומכים ומעבר תחתי. - 

 סוג הפלדה .1

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

יה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חופשית כל חלקי הקונסטרוקצ  

מקליפת ערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. הקבלן חייב להמציא 

למנה"פ תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים 

רישות הטיב המוכנים, המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובד

המוגדרים במסמכי החוזה. סוג הפלדה התכונות המכאניות, כגון חוזק המתיחה, גבול 

הכניעה, התארכות שבר מינימאלית, עמידות בכפיפה וכיו״ב, של הפלדה תהיינה לפי 

 . 1חלק  1225כמפורט בת״י   FE 510בדרגת חוזק או  FE 360דרגת חוזק 

 .1225לפי ת"י  5.6ת חוזק יהיו בדרגברגים אם לא נאמר אחרת ה  

  ריתוך .2

 דות על התאמת חומרי הגלם לתקנים.יהקבלן יספק תעודות על בדיקת מעבדה המע

תוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, ילצרכי הר -אלקטרודות  2.1

בדוקות ומסוג מאושר, אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות 

 הפלדה המחוברת באמצעותם.מכניות העולות על אלו של 

כן -סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו 

למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן 

המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות אקלימיות. אין להשתמש 

 ת פגמים או ליקויים כלשהם.באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראו

רשימה של סוגי מנה"פ לפני התחלת העבודה, הקבלן יגיש לאישורו של  

האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג 

ינתן, לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה יוסוג. אישור זה, לכש

או לטיב הריתוכים המבוצעים  והבלעדית של הקבלן ואיכות האלקטרודות

 באמצעותן.

על הקבלן להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן  -רתכים 2.2

תקני מטעם משרד העבודה, וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי 

הריתוכים אשר הם מוסמכים לבצע. תעודות הסמכת הרתכים יימסרו לתיוק 

 העבודות.אצל מנה"פ בטרם יחלו 

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים  -ביצוע ריתוך 2.3

וחלקים בדומה לאלה המעובדים בהשחזה ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה 

הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר לא יענו לדרישות אלו יתוקנו ע״י עיבוד 

 נוסף.
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ם באמצעות מברשת פלדה, יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקות 

מכשירי השחזה וכיו״ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי 

 לקבל שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע״י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם  

 הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ ע״י יצרני האלקטרודות.

יצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם לפני ב 

הנכון והמדוייק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות 

אחרות. האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים 

 לחלוטין.

נימום יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למי 

 את גודל הדפורמציות והמאמצים.

החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב  

התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת של 

 האלמנטים המוכנים.

ביצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן אשר ישמש יסוד לתכנון  

ם מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות הקונסטרוקציה. תפרי

שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות. יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך 

ההקפדה שחומר האלקטרודות חודר היטב לתוך ה״שורש״ ומבלי להתיזו על 

גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך. התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת 

השכבות, הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות  הצורה והן מבחינת מספר

להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון. במקרה של ריתוך בכמה שכבות 

 תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו.

יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כסויה בשכבה הבאה    

לאחר קרצוף תחתית השכבה מעליה. תפרי מגע ירותכו גם מהצד האחורי וזאת 

 הראשונה המופיעה בצד זה.

בדק חזותית לקביעת שלמותו. פגמים כמו סדקים, יהריתוך י -מי ריתוךגפ 2.4  

 יש להסיר בהשחזה ולתקן בריתוך. ,ונקבוביות קעקועים מעבר למותר

ריתוכי המעקה יבדקו בשלב ראשון בדיקה ויזואלית.  כל בדיקות ללא הרס 2.5  

 .לאחר מכן יבוצעו בדיקות לא הורסות בכמות המפורטת להלן

 מהריתוכים בכל חלקי המעקה ייבדקו בדיקה מגנטית.   50%   

לקביעת טיב הריתוך ולאיתור פגמי אמצעות שיטה אולטרסונית ב בדיקות   

 מהריתוכים בחיבור בין ניצבי המעקה לפלטת הבסיס. 20%-יבוצעו ב ריתוך

יגולוונו לאחר ביצוע כל כל האלמנטים המורכבים במעבר התחתי  -גלוון  2.6  

 .ולפני ההרכבה בשטח יםחיבורההריתוכים והשלמת 

 כדלקמן: יבוצעתהליך הגילוון    

קוי חול והגיעה יקוי שטח במברשות פלדה וצריבה בחומצה או נינ 2.6.1   

 . ISO 8501-1לפי  SA.2.5 בדרגה שלהפלדה ללובן 
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 80 -לא קטן מבעובי  918בהתאם לדרישות ת"י גילוון באבץ חם  2.6.2   

. )כל הריתוכים יבוצעו לפני 918מיקרון לפחות בכפוף לדרישות ת"י 

 הגילוון(.

ברגים ומוטות הברגה יהיו מגולוונים בשיטה הטרמודיפוזיונית )שיטת  2.6.3   

 מיקרון.  45. עובי הגלוון לפחות 4271שררד( בהתאם לדרישות ת"י 

כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו מבחינת אחידות  -בדיקות הגלוון 2.7  

  .918הציפוי  והידבקות הציפוי בהתאם לדרישות ת"י 

 .4271בהתאם לדרישות ת"י  קה הטרמודיפוזיונית ייבדגלוון בשיט   

 מהאלמנטים. 10%-בדיקות ללא הרס לבדיקת עובי הגלוון יבוצעו ב   

 

 מסגרות חרש 19.01

 

מגולוונת לאורך שפות המיסעה לרבות פחי חיבור לעיגון בבטון, ברגים,  מעקה גשר מפלדה  19.01.01

 דסקיות קפיציות ואומים

 ביצועתאור ודרישות  .1

מעקות המעבר התחתי והקירות התומכים, יהיו מעקות מפלדה בהתאם לעיצוב 

 והנתונים המופיעים בתוכניות.

 הם יחוברו למיסעה בעזרת ברגים, כמפורט בתוכניות המאושרות.

 עמודי המעקות יהיו מוצבים בקו אנכי, ללא קשר לשיפוע המעבר התחתי.

דות והשיפועים לפני ייצור או הרכבת על הקבלן לבדוק ולהיווכח בנכונות כל המי

התאמה, על הקבלן להודיע על כך למנהל הפרויקט ולקבל -המעקות. באם תמצא אי

 הוראות לתיקון או שינוי המצב.

והפחים ובצורתם הכללית לא  פרופיליםה חתכישינויים בצורת המעקה בעוביי ו

 יאושרו.

ש להקפיד על קבלת קו רצוף תוואי המעקה יהיה כמסומן בקטעים ישרים ומקשתיים. י

 וחלק.

 כל חלק המסומן בתכנית כחתיכה אחת, ייעשה מחתיכה אחת בלבד.

רק באישורו המפורש בכתב של מנה"פ יותר לייצר חלק כזה מחתיכות כפי שאושרו ע"י 

המתכנן ובמקרה כזה, יבצע הקבלן כל החיבורים על חשבונו וללא כל תמורה נוספת, 

 ם.כולל כל החומרים הדרושי

הקבלן יכין את כל החורים הדרושים לחיבורים וכד' בבית המלאכה ולא תורשה פתיחת 

 חורים חדשים בשדה או סתימת חורים ישנים ללא הסכמת המתכנן.

כל עיוות בחלקי המסגרות שייגרם בעקבות הריתוכים, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו 

יצוניים, כפי שיידרש ע"י ללא תמורה נוספת, כולל החלפת חלקים באחרים במקרים ק

 מנהל הפרויקט וכן כולל גלוון מחדש.

כל החיבורים ייעשו ע"י ריתוך או ברגים בהתאם לתוכניות המאושרות. כל חיבור יהיה 

 בעל חוזק שווה או גבוה יותר מחוזק האלמנט המחובר.

כל הברגים אשר ישמשו לחיבורים יהיו מגולוונים. בחיבורי ברגים יש  –חיבור ברגים 

 לנקות את שטחי המגע ולמרוח אותם במיניום עופרת לפני שיחוברו.
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 כמתואר בתכניות. FE-510ו   FE – 360הפלדה תהיה מסוג 

 הרכבת המעקות .2

מעקות הפלדה יחוברו אל הבטון בעזרת ברגים מעוגנים בכרכובים. יש להציב את ברגי   

הצבת מערכות העיגון תיעשה באופן העיגון הנ"ל בדיוק מרבי מבחינת מיקום ומפלס. 

שימנע תזוזתם בעת היציקה. מיקום ומפלס העוגנים יאושר ע״י מודד מוסמך טרם 

אנכיים לחלוטין. לאחר היציקה תבוצע היציקה. ראשי מוטות ההברגה/ברגים יהיו 

 בדיקה חוזרת.

הקבלן יעשה שימוש בשבלונות אורכיות אשר יבטיחו מרחקים מדויקים בין עמודים 

שכנים. דיוק הצבת הברגים מוכתב משיטת ההרכבה של המעקה. בכל מקרה סטיה 

 5ו  מ״מ במיקום 5במיקום לאחר היציקה של ברגי העיגון )כל ראש בורג( לא יעלה על 

בין פני  3%מ״מ בגובה מהמיקום המתוכנן. הסטיה באנכיות הברגים לא תעלה על 

 הבטון לראש הבורג. לא יותרו סטיות באנכיות בין ברגים שכנים באותה הקבוצה.

יש להקפיד על קבלת קו  המעקה עצמו יובא לאתר בקטעים ויוצב על גבי ברגי העיגון.

 רצוף וחלק. 

רגי העיגון ייווצר עיוות בקו המעקה, הקבלן יתקן זאת עד אם תוך חיבור העמודים לב

 לקבלת קו נקי, ישר, רצוף וחלק כאמור לעיל ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

 .התפרים במעקה יהיו תפרים "טלסקופיים"

או שו"ע    sikagrout 214בתחתית הפלטות יבצע הקבלן דיוס בדייס בלתי מתכווץ מסוג 

 מר הפלוס וקבלת אשור מנהל הפרויקט.מאושר וזאת לאחר ג

 גלוון המעקות .3

כל חלקי המתכת במעקה יוגנו במערכת הגלוון המתוארת לעיל, אין לבצע תיקונים   

 בריתוך באתר לאחר ההרכבה, תיקוני גילוון יבוצעו בעזרת צבע ייעודי עשיר באבץ.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .4

טון בהתאם למידות המתוארות בתכניות -בהמעקה יימדד לתשלום לפי משקל הפלדה   

 הביצוע )ללא פחת כלשהו(, לרבות כל המפורט להלן: 

אומים  דסקיות, ,לרבות כל חלקי הפלדה של המעקה ייצור המעקה וגילוונו 4.1  

 ברגיו לרבות פלטת הבסיס, התפרים הטלסקופיים לפילוס ואומים לסגירה,

לרבות ריתוכים בבית המלאכה ספקת החומרים וייצור המעקה, העיגון. א

 '.תיקוני גלוון קר באתר וכו בדיקות גילוון,  ובאתר, גילוון בחם,

 אספקה וביצוע של הדיס הבלתי מתכווץ במרווח שמתחת לבסיס העמוד. 4.2  

 בכמות שהוגדרה.של הריתוכים ביצוע הבדיקות הבלתי הורסות  4.3  

 ת להרכבה.אספקה והצבת ברגי העיגון, כולל שבלונו 4.4  

 ת המעקה.שינוע, הנפה והרכב 4.5  

 .ריתוכים באתר, פחי מילוי ופחי פילוס 4.6  

והמתכנן  מנה"פהכנת ״תכניות ייצור״ ו״תכניות הקמה״ אשר יועברו לאישור  4.7  

 ויתוקנו בהתאם לצורך עד לאישורם הסופי.

הכל כל החומרים והמלאכות הדרושים לקבלת מעקה מושלם ומוגמר,  4.8  

 כמתואר לעיל וכמסומן בתכניות.
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  -  23פרק  

 

 הנחיות כלליות 23.01

 כללי 23.01.01

, הנחיות פרק 1378, ת"י 940כל עבודות קדיחת הכלונסאות ויציקתם יבוצעו עפ"י ת"י  .1

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל בתוספת הוראות  23

 מפרט מיוחד זה.

במסגרת ביצוע הפרויקט זה יבצע הקבלן עבודות ביסוס ודיפון הכוללות קידוח ויציקת  .2

כלונסאות בקטרים שונים ממפלסים שונים ובמועדים שונים עבור קירות דיפון, ביסוס 

הקירות התומכים ועבור ביסוס עמודי חישמול ותאורה.  כמו כן יבוצעו כלונסאות על 

שמשו עבור קירות דיפון זמניים לצורך הגנה על הכביש או המערכות ידי הקבלן אשר י

 בשלבי הביצוע השונים.

 

 תנאי הסביבה והאתר 23.01.02

 להביא באזור. עליו התנועה ואת הסביבה תנאי את בהצעתו בחשבון להביא הקבלן על .1

 של ביצוע שלב בכל לרשותו יעמוד אשר השטח ,במקרים מסוימים כי בחשבון

  .מצומצם הינו הכלונסאות

 הרשויות ידי על לו יאושרו אשר השונים התנועה בהתאם להסדרי יהיה הנתון השטח .2

  .המוסמכות

 ,לגלותן עליו אשר קרקעיות תת קיימות מערכות באתר כי בחשבון להביא הקבלן על .3

 הכלונסאות ביצוע את לתכנן עליו עליהן ו/או להעתיקן לפני התכנון. ולהגן לסמנן

  .בהתאם

 או חוצות קרקעיות תת מערכות עוברות בו מקום בכל כי בחשבון להביא הקבלןעל  .4

 של מושלם ביצוע לו יאפשר אשר מיוחד סידור לתכנן יהיה עליו ,לכלונסאות סמוכות

 בשלב הקידוח למקום מסוימים וחזרה כלונסאות ביצוע על דילוג כולל הכלונסאות

  .העבודה השלמת לצורך סילוקן או המערכות העתקת לאחר יותר מאוחר

 צורך יש) וכו' פלדה ,בטון גושי בגין(לקדיחה  ניתנות אינן אשר "הפרעות" של במקרה .5

 ."רזה "בבטון למלא מכן מחפר ולאחר ידי על לפנותם

 

 שיטת הביסוס 23.02

 כללי 23.02.01

בהתאם להמלצת יועץ הבסוס, הכלונסאות יהיו קדוחים ויצוקים באתר. המרחק בין  .1

 הכלונסאות כמצוין בתכניות.

 הקידוח תהיה בהקשה ו/או מכונה סיבובית ו/או שילוב של השתיים. שיטת .2

על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו את תנאי הקרקע המשתנים לאורך הקידוח משכבות  .3

את הקושי מילוי בהרכבים שונים לשכבות סלע בחוזקים שונים. עליו להביא בחשבון 

 ייתכן שתתרחש חוסר יציבות בשכבות אלה. במקרה כזה  -ית המילוובקידוח דרך שכב

 .בייצוב הקדח בבטון וקדיחה מחדש יהיה צורך
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על הקבלן להיות ערוך עם מכונות לקידוח בהקשה ומכונות קידוח סיבוביות אשר  .4

 מותאמות לשכבות הקרקע השונות.

ר אל תוך לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדו .5

או מהצורך בשימוש במספר מכונות \, ושכבת קרקע כל שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי

ושיטות קידוח על מנת להגיע לעומק הנדרש. למען הסר ספק התשלום עבור הקידוח 

יהיה למ"א כולל שימוש במספר מכונות ושיטות קידוח שונות ככל הנדרש לביצוע 

 העבודה באופן מושלם.

 המיועד הציוד ואת עבודתו תוכנית את פ"מנה אצל הקבלן יאשר דה,העבו ביצוע טרם .6

 תידרש כי הביצוע ובאופן הציוד בבחירת בחשבון יביא הקבלן .העבודה ביצוע לצורך

 הקידוח. למקום בצמוד תנוע כבדה אשר לתנועה ובסמוך מוגבלים בשטחים עבודה

 

 שלבי ביצוע  23.02.02

הכלונסאות יהיה בהתאם לשלבים הרשומים על הקבלן להביא בחשבון כי ביצוע  .1

 בתכניות ובכל מקרה בכפוף להסדרי התנועה הזמניים הנגזרים מהפרויקט.

 העליון החלק של מחדש וגילוי חפירה וכן לקדמותו מצב והחזרת כיסוי ,בשלבים ביצוע .2

 תשומת הכלונסאות. של היחידה במחירי כלולים והם ישולמו בנפרד לא הכלונס של

 הזיון מוטות על הגנה לנושא נתיבי ישראל חברת של הכללי המפרט לדרישות הקבלן לב

 .הכלונס ביצוע גמר לאחר

 הסופיים הכלונס מפני הבולט הנדרש הזיון אורך כי לעובדה מופנית הקבלן לב שימת .3

 שימוש ידי על להשלימו יידרש הנדרש לאורך יגיע לא במידה והקבלן  בתוכניות מצוין

 ולא הקבלן חשבון על יהיה כל הנדרש  זה במקרה  הזיון להארכת מכאניים במחברים

 .ל"הנ בגין תביעות כל יוכרו

 

 תנאים כלליים לביצוע 23.02.03

 צוות הקידוח .1

 .120-קידוח הכלונסאות יבוצע ע"י קבלן בעל סיווג א

 סימון כלונסאות .2

הרשומות סימון כלונסאות יבוצע על ידי מודד הקבלן. הסימון יבוצע בהתאם למידות 

 בתכניות והמתייחסות לנקודות קבועות במבנה הקיים.

 קידוח כלונסאות .3

 לרבות ,אחד רציפה וביום בצורה הסופי אורכו לכל יעשה הכלונס קידוח .3.1

 והקבלן פתוחים. במידה בורות להשאיר היום. אין באותו הכלונס יציקת

 .כנדרש מתאים ציוד עם מחדש להיערך עליו, זה בביצוע מתקשה

יחולו מפולות אם בקדיחה במילוי ואם בסלע סדוק מאוד או מכל סיבה אם  .3.2

, 15 -שהיא, על הקבלן יהיה לעצור את הקידוח ולמלא את הקדח בבטון רזה ב

ורק לאחר שהבטון התקשה לחזור ולקדוח. יש לחזור על תהליך זה בכל עת 

  שנתקלים במפולת.
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ת והם יהיו כלולים בעבור הבטון הרזה והקידוח החוזר לא תשולם כל תוספ

 במחירי היחידה של הכלונס.

אזורי הקידוחים המתוכננים בכל שטחי העבודה, רוויים בחללי מערות תת  .3.3

 קרקעיות וקיים חשש לאיבוד ראשי מקדח כתוצאה מביצוע עבודות הקידוח.

לא תוכר כל תביעה בגין הנזק  -במקרים של נפילת ראש המקדח לחלל שכזה .3.4

אש המקדח ועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי שנגרם כתוצאה מאיבוד ר

 .יחידתו

במקרה של גילוי חלל/מערה תת קרקעית יידרש הקבלן למלא את החלל ע"י  .3.5

בטון רזה ולאחר מכן להשלים את הקידוח ויציקת הכלונס במיקום ובאורך 

הסופי, עבור מילוי הבטון הרזה ישולם בנפרד לפי כמות בטון )מ"ק( אשר 

המדידה ותשלום רק בנוכחות הפיקוח ואישור מוקדם של  נוצקה בפועל,

 מנה"פ.

לא יותר קידוח כלונסאות צמודים בקירות הדיפון. הקידוח במקרה זה ייעשה  .3.6

כל כלונס שלישי. השלמת הקידוח של כלונסאות צמודים תתאפשר רק לאחר 

ימים מתום  3מחוזקו הסופי ולא לפני  50%הגעת חוזק הבטון בכלונס הסמוך ל 

ציקת הכלונס הסמוך, לצורך כך תבוצע בדיקת חוזק לחיצה.  עם זאת, במידה י

ימים ניתן לבצע את הכלונס הצמוד ללא בדיקת חוזק של הכלונס  7וחלפו 

 הקיים.

 תכונות הבטון .4

ופרק   02וגישור  פרק  סלילה לעבודות הכללי המפרט יעמוד בדרישות הבטון .4.1

 :הבאים בשינויים 23

 בטון ק"למ ג"ק 400על  תעמוד ליתהמינימא הצמנט תכולת .4.1.1

  0.45על   יעלה לא צמנט המים יחס .4.1.2

של  קונוס שקיעת לבטון להבטיח יש טרמי צינור דרך היציקה את לאפשר כדי .4.2

 .גבוהה ועבידות  "8-"7

 40-ב -ל יתאים שחוזקה מתאימה תערובת לתכנן הקבלן נדרש כך לצורך .4.3

 התערובת לצורך. בהתאם אויר ומעכבים כולאי כגון ערבים הכוללת

ימים.  28-ו ימים  7בגיל  חוזק בצירוף בדיקות פ"מנה לאישור תועבר המתוכננת

 של הכלונס הראשון. היציקה ביצוע טרם יום 30תבוצע  התערובת תכנון הגשת

 תהליך היציקה .5

בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה, יוצמד בחלקו העליון  -צינור מגן  .5.1

מפלדה בקוטר גדול במקצת מקוטר הקדח. אורך של הבור צינור )שרוול( 

מ' בתוך הבור(.  2.3 -מ' מעל פני השטח ו 0.7מ' ) 3 -הצינור )שרוול( יהיה כ

תפקידו של השרוול לשמור על צורת ראש הכלונס ובמיוחד כאמצעי בטיחותי 

צינור הפלדה  עבור העובדים הנמצאים באזור ראש הכלונס בזמן יציקת הבטון.

מ"מ. האחריות הבלעדית לאספקה ושימוש  10י דופן מינימלי של יהיה בעל עוב

 בצינור מגן הינה של הקבלן, לא תשולם כל תוספת עבור כך.
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 פ"מנה שווידא לאחר ורק אך ביציקה להתחיל לקבלן יותר כי כאן מודגש .5.2

 .זה לכלונס המיועדת הבטון כל כמות נמצאת באתר כי ואישר

בטון נקי מעפר, או כל פסולת אחרת ,  ללא הפסקה עד לקבלתתבוצע היציקה  .5.3

רוק או שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב יפ .בראש הכלונס

 .הזיון אינו שוקע בבטון הטרי

 מטרים  5יהיה  הטרמי צינור כי בזה . מודגש8יהיה " הטרמי הצינור קוטר .5.4

 .השונים היציקה שלבי בכל הבטון בתוך לפחות

סת כלוב הזיון וצינור הטרמי ולפני יציקת הבטון מודגש בזאת שאחרי הכנ .5.5

 בכלונסאות יש לנקות את תחתית הקצה ע"י מקדח נקוי שטוח.

 סיתות הכלונסאות .6

לאחר התקשות הבטון, נדרשת פעולת סיתות של ראש הכלונס או האלמנט,  .6.1

באופן שלא תיגרם פגיעה בזיון בכלונס.  הסיתות יחשוף בטון תקין ועומקו של 

אם הסיתות לא הגיע למפלס ראש הכלונס או  ס"מ. 50-יפחת מהסיתות לא 

: סיתות נוסף, מנה"פהאלמנט המתוכנן, יבצע הקבלן את הנדרש לפי הנחיות 

 או יציקה משלימה, עד למפלס המתוכנן.

 הכלונס של העליון יהיה בקצהו הסיתות לאחר כי הקבלן יבטיח מקרה בכל .6.2

  .קרקע או פסולת סימני וללא נקי צפוף בטון

ידי -מאושר על ,אחר ידניפטיש אוויר ידני או ציוד הסיתות ייעשה באמצעות  .6.3

 הסיתות עקב ייפגע בכלונס והזיון בכלונס. היה הזיון על שמירה מנה"פ,  תוך

 התיקון המתכנן. יבחר בה דרך בכל הזיון את הקבלן לתקן/להחליף על יהיה

 .נוספת קבלה תמורה אפשרות ללא הקבלן חשבון על יהיה

 בדיקת כלונסאות .7

כל הכלונסאות המעבר התחתי יבדקו בבדיקות אולטראסוניות. הבדיקה תהיה  .7.1

  ע"פ דרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

( 226-ל 204ובין מספרים  117-ל 55מכלונסאות הפורטל )בין מספרים  50% .7.2

יבדקו בבדיקות אולטראסוניות. הבדיקה תהיה ע"פ דרישות המפרט הכללי 

  בודות סלילה וגישור.לע

כל הכלונסאות ייבדקו בבדיקה סונית, למעט במקרים בהם קיים תווך רציף  .7.3

 ובו לא נדרש לבצע בדיקות סוניות. 

בליטות  לאורכם יהיו באמצעות מופות מוברגות, וללא תהצינורובורי יכל ח .7.4

 ושבבים. 

תחתית הצנור תחסם על ידי פקק מוברג. כל החבורים יהיו אטומים וימנעו  .7.5

 . תהצינורוכניסת מים ו/או בנטוניט לתוך 

 ס"מ מעל פי הקידוח ויסתמו בפקקי גומי בעת היציקה. 30יובלטו  תהצינורו .7.6

 קידוחי גלעין .8

מצביעים על חשש של פגם רציני ברציפות הכלונס או  הבדיקהאם ממצאי  .8.1

רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות  מנה"פ באיכות הבטון,
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שמתאים  3היציקה ו/או החוזק. במקרה כזה יהיו הקידוחים בקוטר "

 לבדיקות חוזק בטון תקינות. 

והעקיפות  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין ההוצאות הישירות .8.2

 הכרוכות בביצוע הקידוחים להוצאת המדגמים . 

אשר את אם לפסול את הכלונס או ל מנה"פעפ"י תוצאות קידוח הגלעין, יחליט  .8.3

נו וכל מה שייעשה לצורך התיקון או החלפתו של הכלונס הפסול ע"י וקית

 הוספת כלונסים אחרים, או שיטה אחרת, יהיה על חשבון הקבלן.

 מדידת עדות: .9

של מיקום  (As Made)עם סיום ביצוע הכלונסאות יעביר הקבלן מדידת עדות  .9.1

הכלונסאות כולל מפלסי הכלונס לאחר סיתות ומפלסי ראש ברזלי הזיון אשר 

 בולטים מהכלונסאות.

המדידה תועבר לבדיקה ואישור של מנה"פ והמתכנן, אין להמשיך בביצוע ראש  .9.2

 הכלונס בטרם קבלת אישור של המדידה.

ות המותרות של מיקום הכלונסאות יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות הסטי .9.3

ס"מ. במידה  5סלילה וגישור, סטיה אופקית במיקום הכלונס לא תעלה על 

ויהיו סטיות גדולות מכך על הקבלן יהיה לבצע על חשבונו תיקונים ככל שידרש 

 על ידי מנה"פ והמתכנן.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 323.0

 .עבור כל מ"א כלונס יהיה בהתאם לסוגו על פי מחיר היחידה המתאים לו בכתב הכמויותהתשלום 

לדוגמא, עבור כלונס הנקדח בחתך קרקע לא הומוגנית )המורכבת מקרקע רכה ומקרקע קשה( 

הדורש שימוש בשני סוגי מקדחים )סיבובית והקשה(, התשלום לקבלן יתחלק לשניים: תשלום 

בית עבור אורך הקידוח בטווח הקרקע המאופיינת כקרקע רכה ותשלום עבור קידוח במכונה סיבו

עבור אורך הכלונס הנותר בו הקרקע מאופיינת כקרקע קשה בהתאם לסעיף הרלוונטי לקידוח 

 הקשה.

 מפלס עליון מתוכנן של כלונס כמצוין -אחרי הסיתות ממפלס הכלונס יהיה לתשלום הנמדד האורך

  .פ"מנה בתוכניות ולפי הנחיות לאמור בכפיפות בפועל הקבלן שביצעהכלונס  תחתית למפלס ועד

כמו כן, מודגש בזאת כי לא יינתן תשלום כפול למ"א קידוח במקרה של החלפת שיטת  .1

 או מכונות הקידוח בזמן הביצוע.\הביצוע ו

לא תשולם כל תוספת תמורה בגין קדיחה בסוגי סלע/קרקע שונים )רכים וקשים כאחד(  .2

רי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. כך ובדומה לא יינתן תשלום כפול מעבר למחי

למ"א קידוח במקרה של החלפת שיטות ו/או מכונות קידוח בזמן הביצוע או בעת קידוח 

 חוזר בעקבות בעיות כמו מפולות, חללים וכו'.

 עקב בתכניות, מאשר יותר גבוה למפלס מגיע שראשם כלונסאות יבצע והקבלן במידה .3

 עודף בטון לסלק עליו יהיה מכך וכתוצאה ,כלשהי אחרת או מסיבה שלו הביצוע שיטת

 במצב או לח במצב יסולק הבטון אם בין וזאת ,לתכניות להתאימו כדי הכלונס בראש

 וסילוק גם חיצוב  .לתשלום יימדד לא ,ביסוס אלמנט של הזה העודף הקטע ,קשוי

 היחידה. במחירי כלול ויהיה לתשלום יימדד לא הכלונס של העודף הקטע
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, בגין כך תשולם תוספת תשלום עבור שימוש 40-כל הכלונסאות יבוצעו עם בטון מסוג ב .4

  ( וזאת בהתאם לסעיף בכתב הכמויות.30-)במקום ב 40-בבטון ב

 צוע העבודה לרבות:יהמחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בב .5

 מר העבודה.רמפות זמניות לביצוע הכלונסאות וסילוקן בג .5.1

הקרקע והסלע המילוי, קידוח כלונסאות, לרבות הקידוח דרך כל שכבות  .5.2

 לשפיכת המאושר אל אתר מהקידוח המוצא החומר סילוק , כוללהקיימים

 .מהאתר כלשהו במרחק פסולת, ונמצא

 (.בנפרד יימדד עצמו הזיון(כשלם  או בחלקים אם ביןהזיון  תקנת כלובה .5.3

 הקידוחים.שרוולי מגן בעת ביצוע  .5.4

מ"מ לפחות  16כולל חישוקים בקוטר מוטות זיון ספירליים אלכסוניים  .5.5

המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם לזיון. הכל כנדרש לחיזוק 

 כלוב הזיון המתוכנן.

 .זה לשימוש בטון וגלגלות ,הזיון לכלובי מרחק שומרי ,צינורות .5.6

 טרמי.ינור לרבות השימוש בצ יציקההבטון וה .5.7

והכנת ראש הכלונס למפלס המתוכנן  עד לקבלת בטון נקי הכלונססיתות  .5.8

 כולל ניקוי הזיון ללא פגיעה בו וכולל, להתחברות אל אלמנטי המבנה מעליו

מנה"פ, הרחקת הקרקע הנחפרת ושיירי הבטון המסותת אל אזור מאושר ע"י 

 ס"מ מהכלונס מעל מפלס מתוכנן. 30לרבות סיתות לפחות 

וסוניות, ובדיקות גלעין בהתאם  הכלונסאות בבדיקות אולטרסוניותבדיקת  .5.9

 להחלטת מנהל הפרויקט.

 מדידת עדות של הכלונסאות. .5.10

 לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר ויציקת הכלונס .5.11

 במפלס נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר הכלונס.

למסומן  להעמיק את הכלונסים מעברבמידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן  .5.12

ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה הנקובים בהצעתו  ,בתכניות

 שבכתב הכמויות ללא כל תוספת עבור הגדלת העומק.

לא תשולם כל תוספת עבור קידוח הכלונסאות בשלבים, התארגנויות חוזרות   .5.13

 ועבור חפירות גישוש.

בטון רזה וקידוח חוזר דרך הבטון רזה  לא תשולם כל תוספת עבור מילוי .5.14

 במקרה שנתגלתה אי יציבות של הקדח.

 באלמנט תיקונים או/ו הביסוס אלמנט פסילת של מקרה בכל כי במפורש מודגש .6

 כשצורת  בלבד הקבלן חשבון על כולו התיקון יהיה  שהוא פגום קבע פ"שמנה הביסוס

 בלבד. פ"מנה ידי על נקבעים התיקון והיקף התיקון

צינורות הבדיקה ימדדו לפי מטר אורך וישולמו בסעיף נפרד בכתב הכמויות. עלות  .7

 הסתימה בדייס צמנט נכללת במחיר הצינור.

 בכתב הכמויות. 02הזיון יימדד וישולם בסעיף נפרד בפרק  .8
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 יימדד וישולם בנפרד. 30-במקום ב 40-תוספת עבור בטון ב .9

 בנפרד בסעיף בטון רזה למילוי חללים.מילוי חללים/מערות תת קרקעיות יימדד וישולם  .10
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 עבודות סלילה – 51פרק 

 

 עבודות הכנה   51.01

 

 עבודות הכנה, חישוף ופרוקים  51.01.01

 חישוף .1 

 ס"מ. 20חישוף ייעשה לעומק   

 חומר חישוף שמתאים לחיפוי מדרונות יישמר במערומים, לצורך החיפוי.   

 יסולק. –חומר שאינו מתאים   

 ותשלום: לפי מ"ר. מדידה  

 עבודות פרוקים )כללי( .2 

העבודה כוללת פרוק והסרת האלמנטים הנדרשים לפרוק )מעקות, ריצופי בטון,   

  אספלטים וכו'(, יצירת שטח נקי לאחר הפרוק לצורך המשך עבודות וסילוק כל 

    האלמנטים המפורקים לאתר מאושר באחריות הקבלן.

 

   מבטון מזוין בכל סוג ובכל עוביפירוק קירות   51.01.02

 יצועבאור ודרישות ית .1

את  בצעל הקבלןכתוספת על הרשום במפרט של חברת נתיבי ישראל נדרש  1.1

עבודות ההריסה בכלים המתאימים בהתאם למקרה, למיקום ולאלמנט 

 שאמור להיות מסולק. 

צריכה להיות הריסה של חלקי מבנה כגון כנפיים של מובלי ניקוז להארכה,  1.2

עבודות ההריסה יכולות להתחיל רק  מוקפדת, זהירה ובצמוד למפקח מלווה.

אחרי ביצוע הסדרי תנועה זמניים, הקמת גדרות , או בהתאם לשלבי הביצוע, 

 הכל על פי המפורט בתכניות הביצוע.

 בכלים שימוש יותר לא"פ. מנה ידי על מראש תאושר העבודה ביצוע שיטת 1.3

מטר הסמוכים לחלקי המבנה  3באזור  ידניים שאינם ופטישים שונים מכניים

 . הנותרים

ובתנאי   Hydrodemolitionיותר לקבלן שימוש גם בשיטות אחרות כגון  1.4

רכיבי פיד על מניעת זעזועים וסדיקה של קשיאושרו מראש ע"י מנה"פ. יש לה

 הבטון הנותרים.

המיועדים לפירוק לאתר מורשה על הקבלן לפרק ולפנות את רכיבי הבטון  1.5  

 לפסולת בנין באישור מנה"פ ובהתאם לטיב החומר המפונה.

 כולת מחירות מדידה אופני  .2

ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים מבנה לפירוק  מ"קתיעשה על פי  המדידה  

 לביצוע העבודה כפי שפורט לעיל. 

 

 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.03

 פיתוח ותשתיות – 01במבנה  51.03פרק  ראה 
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 שכבות אספלטיות 451.0

 פיתוח ותשתיות – 01במבנה  51.04פרק  ראה 

 

 אבני שפה 751.0

 פיתוח ותשתיות – 01במבנה  51.07פרק  ראה 
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 ניטורעבודות  – 60פרק 

 

 ניטור מבנים  0160.

 חוק אתר –ניטור רעידות במהלך הביצוע  01.0160.

מובאות להלן הנחיות לנושא ניטור רעידות )ויברציות( במבנים הסמוכים לאתר העבודה של  

 ומנהרה: TOP DOWNפורטל הכניסה לחניון רוזמרין הכולל קירות כלונסאות, מבנה 

העבודות ההנדסיות אשר מתוכננות במסגרת הפרויקט כגון חציבות, קידוח כלונסאות,  .1 

הידוק ויברציוני וכדומה יבוצעו בסמיכות למבנים קיימים, עבודות אילו גורמות 

לזעזועים ורעידות )ויברציות( אשר עלולים לגרום לנזק במבנים קיימים )בניינים, מבנים 

 עת ביצוע העבודות בסלע קשה מסיבי. תומכים, תשתיות וכו'( ובמיוחד ב

על הקבלן להכין באמצעות חברה מומחה מטעמו תכנית ניטור מפורטת אשר תכלול בין  .2 

 היתר את הנושאים הבאים:

חוק האתר אשר יקבע את השפעת הוויברציות מעבודות הנדסיות על מבנים  2.1  

ועים יוכן על סמוכים. בהיעדר תקן ישראלי מתאים, חוק האתר ומדידת הזעז

עבור עבודה   DIN 4150, DIN 4130פי הוראות של תקנים רלוונטיים, כדוגמת

 ".long-termמתמשכת "

לא תשולם כל תוספת תשלום בגין האמצעים שיידרש הקבלן לנקוט על מנת    

 לעמוד בתקנים הנ"ל.

 סקר מבנים מפורט אשר יבוצע ע"י מהנדס מבנים מומחה בתחום, הסקר יכלול 2.2  

דו"ח אפס לפני תחילת העבודות ודו"ח סופי לאחר סיום העבודות, עם מיפוי 

 הפגמים והליקויים אשר קיימים במבנה.

הסקר יכלול בין היתר: תיאור כללי של המבנים, הגדרת מצבם הנוכחי שלפני    

ח "הבנייה, צילומים מבפנים ומבחוץ, מעקב אחרי סדקים ופגמים אחרים, דו

 ת טיפול במידה וישנם.סיכום הכולל המלצו

 ניטור מבנים 2.3  

ניטור רעידות רציף של המבנים המצויים בתחום ההשפעה וזאת בכדי  2.3.1   

לפקח על העבודות ההנדסיות ולמנוע וויברציות מעל המותר במבנים 

הקיימים, הניטור יאפשר מעקב קבוע ורציף אחר מצב המבנים תוך 

 מתן התראה בזמן אמת במקרי חירום.

לשם ביצוע חוק האתר והניטור הרציף, יותקנו סיסמוגרפים על     

המבנים הקיימים, כמות הסיסמוגרפים ומיקומם יקבע במסגרת 

 תכנית הניטור ע"י המומחה.

תכנית הניטור וחוק האתר לנושא רעידות יוכן ע"י חברה מומחה  2.3.2   

 בתחום ויותאם לכלי העבודה ושיטות העבודה של הקבלן.

ניטור הרעידות יכלול מדידת רעידות רקע, בזמן בו לא נערכות עבודות,  2.3.3   

 למשך זמן של לפחות שבוע לפני תחילת העבודות.

מטעמו תכנית עבודה  כין הקבלן והמומחהלפני תחילת העבודות י    

כלי העבודה בהם עתיד לעשות שימוש הקבלן,  יפורטו הבמקדימה 
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רעידות העתידי של כל כלי, שעות המיקומם בשטח העבודות, מפלס 

 העבודה של הכלים השונים וזאת לכל אחד משלבי העבודה. 

יוגש דו״ח מדידת רעידות. מדידת  בכל חודשוכן  עם תחילת העבודות 2.3.4   

רעידות יערכו בזמן בו כל כלי העבודה באתר פועלים בהתאם לאופן ה

רעידות החריגות ממפלסי ישנן במידה ו העבודה המרבי באתר.

במקרה כזה  ,רעידותהינקטו אמצעים מידיים להפחתת המותרים 

תראינה תוצאות לאחר מכן במידה וגם , יערך דו״ח מדידות חוזרות

והקבלן יישא באחריות למשמעויות הפסקת  חריגות, תופסק העבודה

 העבודה.

לא תוכרנה כל תביעה כספית או בקשה להארכת משך ביצוע עקב כך  2.3.5   

 יישא בלעדית בעלויות אלו. והקבלן

בעזרת הניטור הרציף יוכל המזמין לקבל מעקב קבוע ורציף אחר מצב  2.3.6   

 המבנים ולקבל התראה בזמן אמת במקרה של בעיה.

תכנית הניטור וחוק האתר יוגשו לאישור מנהל הפרויקט עם תחילת  2.3.7   

המתוכנן הפרויקט ולפחות חודשיים לפני תחילת העבודות באזור 

 לניטור.

תקופת הניטור לרעידות תסתיים שבוע לאחר סיום העבודות  2.3.8   

ההנדסיות אשר גורמות לרעידות בסמוך למבנים ולאחר שהוכח כי 

 הרעידות חזרו לזעזועי הרקע הרגילים.

 כולת מחיראופני מדידה ות 2.4  

יטור מבנה/בניין תכנון וביצוע של ניטור רעידות יימדד לתשלום לפי קומפ' של נ   

אחד במשך חודש שלם, ללא תלות במידות הגאומטריות של המבנה, כמות 

הקומות ו/או כמות הדירות. במידה ויבוצע ניטור חלקי במהלך החודש ישולם 

יום מעלות הניטור  30החלק היחסי של מספר הימים של הניטור מתוך 

 החודשית.

 התשלום כולל:   

 פורטת באמצעות מומחה מטעם הקבלן.הכנת תכנית ניטור מ 2.4.1   

 הכנת חוק אתר באמצעות מומחה מטעם הקבלן. 2.4.2   

 הכנת סקר מבנים באמצעות מהנדס מבנים מטעם הקבלן. 2.4.3   

התקנת סיסמוגרפים במבנים הקיימים, ללא תלות בכמות אשר  2.4.4   

 תותקן.

 מומחה בתחום.ניטור רעידות רציף של המבנים באמצעות חברה  2.4.5   

 הגשת דוחות כנדרש לעיל. 2.4.6   

שימוש בכלים הנדסיים אשר עומדים בדרישות ובקריטריונים של  2.4.7   

 הרעידות.

 כל הנדרש לביצוע עבודות ניטור רעידות של מבנים קיימים. 2.4.8   
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 ניטור תזוזות קרקע 01.0260.

מובאות להלן הנחיות לנושא ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות של מבנים הסמוכים  .1

 TOPלאתר העבודה של פורטל הכניסה לחניון רוזמרין הכולל קירות כלונסאות, מבנה 

DOWN :ומנהרה 

בפרויקט מתוכננות חפירות/חציבות עמוקות יחסית לאורך התוואי. חלק מהחפירות  .2

חפירות אלה יגרמו לתזוזות בקרקע ומכאן ייתכנו  יבוצעו בסמוך לקירות תומכים.

 קירות תומכים הסמוכים לחפירות.  –תזוזות במבנים הקיימים 

על הקבלן יהיה להכין באמצעות חברה מומחה מטעמו תכנית לניטור של תזוזות  .3

 ושקיעות, התכנית תכלול את כל האמור להלן:

 ם החפירות:סקר מפורט של הקירות התומכים הקיימים הסמוכים לתחו .3.1

הסקר יבוצע ע"י מהנדס מבנים מומחה בתחום זה ו/או סוקר מבנים מאושר    

ח סופי "ח אפס לפני תחילת העבודות ודו"על ידי חברת נת"י, הסקר יכלול דו

 לאחר סיום העבודות, עם מיפוי הפגמים והליקויים אשר קיימים במבנה.

הגדרת מצבם הנוכחי שלפני הסקר יכלול בין היתר: תיאור כללי של המבנים,    

ח "הבנייה, צילומים מבפנים ומבחוץ, מעקב אחרי סדקים ופגמים אחרים, דו

 סיכום הכולל המלצות טיפול במידה וישנם.

 הגדרת קריטריונים לתזוזות: .3.2

נדרש להגדיר קריטריונים של התזוזות המותרות, בהתאם לחוות דעתו של    

 המומחה.

תזוזה מותרת להמשך עבודה, עבודה בתנאים  הקריטריונים יקבעו רמות של   

 מגבילים, עצירת עבודה וכו'.

 ניטור מבנים .4

תכנית הניטור תוכן לכל המבנים/קירות המצויים בתחום ההשפעה של אזור  .4.1

 החפירות.

על המומחה לקבוע את כמות והיקף אמצעי הניטור, רמת הניטור, סוג הניטור,    

בהתאם לרגישות המבנה, המרחק משפת החפירה, אלמנטי הייצוב המתוכננים 

 וכו'.  

 אמצעי הניטור יותקנו על מבנים קיימים.

אמצעי הניטור יכללו בין היתר )יותאם למבנה המנוטר ולהיקף התזוזה  .4.2

 הצפויה(: 

ה גיאודטית מדויקת לקבלת התזוזות ביצוע מדיד לצורךנקודות קבע  .4.2.1

. נקודות אלה יותקנו על המבנים הקיימים, X/Y/Zבכיוונים השונים 

 בפני השטח וגם על המבנים המתוכננים.

 מ"מ )יותאם לרגישות המבנה המנוטר(.  2רמת הדיוק הנדרשת עד     

 .ךתבוצע ע"י מודד מוסממדידת נקודות הקבע     

מערכת של מדי הטייה המנטרת באופן רציף את שינוי הזווית בנקודות  .4.2.2

המדידה בייחס לתנוחה הראשונית.  מערכת זו תשמש כמערכת 

 . 1:1000התרעה אוטומטית בפני שינוי זווית מעל סף מותר, לדוגמא 
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חיישני שקיעה אשר מנטרים באופן רציף את השקיעה יחסית במבנה,  .4.2.3

 שב את השקיעה הדיפרנציאלית במבנה. באמצעותם יהיה ניתן לח

 החיישנים והמדידים יותקנו וינוטרו ע"י חברה מומחה בתחום. .4.3

בעזרת הניטור הרציף יוכל המזמין לקבל מעקב קבוע ורציף אחר מצב המבנים  .4.4

 ולקבל התראה בזמן אמת במקרה של בעיה.

תכנית הניטור תוגש לאישור מנהל הפרויקט עם תחילת הפרויקט ולפחות  .4.5

 דשיים לפני תחילת העבודות באזור המתוכנן לניטור.חו

תקופת הניטור לתזוזות תמשך חצי שנה לאחר סיום עבודות החפירה בסמוך  .4.6

 למבנים על מנת לבחון את ההשפעות הארוכות טווח של החפירה על המבנים.

 כולת המחיראופני מדידה ות .5

ומפ' ניטור של תכנון וביצוע של ניטור תזוזות ושקיעות יימדד לתשלום לפי ק .5.1

מבנים במשך חודש שלם לאורך התוואי בתחום ההשפעה של החפירות, לאורך 

מ', ללא תלות בסוג המבנה, המידות הגאומטריות של המבנה,  250קטע של עד 

כמות הקומות ו/או כמות הדירות. במידה ויבוצע ניטור חלקי במהלך החודש 

יום מעלות הניטור  30 ישולם החלק היחסי של מספר הימים של הניטור מתוך

 החודשית.

 התשלום כולל: .5.2

 הכנת תכנית ניטור מפורטת באמצעות מומחה מטעם הקבלן. .5.2.1

 הכנת סקר מבנים באמצעות מהנדס מבנים מטעם הקבלן. .5.2.2

התקנת נקודות קבע, חיישנים ומדידים במבנים הקיימים, ללא תלות  .5.2.3

 בכמות אשר תותקן לאורך התוואי.

 המבנים באמצעות חברה מומחה בתחום.ניטור תזוזות ושקיעות של  .5.2.4

 חות שוטפים."הגשת דו .5.2.5

כל הנדרש לביצוע עבודות ניטור תזוזות ושקיעות של מבנים קיימים  .5.2.6

 באזור ההשפעה של תוואי החפירה.
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 קווי גז – 37פרק 

 

 הקמת קו גז רחוב רוזמרין 37.01

 

 מבוא  37.01.01

מסגרת עבודות הפיתוח עבור הרכבת הקלה מבצעת חברת מוריה עבודות פיתוח התאמה ב .1

 כפי המצוין בתכנית. רחוב רוזמרין, – 10פינוי העתקה ושדרוג של תשתיות ופיתוח בקטע 

 מסגרת העבודות הנ"ל נדרש לבצע עבודות תשתית להנחת צנרת גז טבעי.ב .2

 להנחת הצנרת ולהקמת התשתית החדשה.ההנדסה האזרחית מפרט זה מתמקד בעבודות  .3

עבודות ההנדסה האזרחית יבוצעו ע"י הקבלן הראשי, כאשר עבודות להנחת צנרת הגז לרבות  .4

ומגופים וכל העבודות להקמת הצנרת יבוצעו ע"י קבלן מטעם חברת החלוקה / חברת תאים 

 הגז.

באחריות הקבלן הראשי לבצע את כל עבודות החפירה /חציבה פינוי תשתיות ומילוי ולהכין  .5

 את כל הדרוש לעבודות הנחת הצנרת ולתאם את מועדי הביצוע ע"פ לו"ז הפרויקט.

 המתואר בתכניות.מטר והיא תונח בתוואי  1,400של כ צנרת הגז המתוכננת הינה באורך  .6

מילוי הקו בחנקן ובקרת  ושוחות, מדובר על קטע צנרת, אשר מסתיים עם כיפות בשתי קצותיו

 אשר יאפשרו בעתיד חיבור למערכת החלוקה . לחץ לצורך מעקב על שלמות הצינור 

 הזנה בעתיד של אזורי צריכה.לאורך קטע הצנרת יתוכננו מגופי ניתוק וגם הסתעפויות עבור  .7

ע"פ מפרטי גז מיוחדים להקמת צנרת ובדיקות טיב עבודות צנרת מיוחדות  יכללוהעבודות  .8

 ולעבודות הנדסה אזרחית להנחתה.

 

 הוראות כלליות  37.01.02

 הסתעפויות , מגופים, ברזים,אספקה, התקנה ספחים, כל העבודות להקמת הצנרת לרבות  .1

 חלוקת הגז חברתקבלן מטעם  יהדרוש להקמת הצנרת יבוצעו ע" ציודים והאביזרים וכל

 ."רתם" וע"פ דרישות רשות הגז

את עבודות הנחת התשתית ילוו מפקחים מטעם חברת החלוקה ורשות הגז לפני במהלך ואחרי  .2

 ביצוע הצנרת.

 הקבלן כפוף להוראות המפקח והמזמין בתחום עבודתו. .3

ת הצנרת דורשות בדיקות רבות ונקודות עצירה על הקבלן לקחת בחשבון כי עבודות להנח .4

והמתנה תוך כדי ובמהלך ביצוע הצנרת לרבות פיקוח של בעלי התשתית אם פיקוח צמוד ואם 

פיקוח עליון ועל הקבלן להיות ערוך לכך ולתאם את העבודות ההנדסה האזרחית לעבודות 

 הקמת הצנרת ואת יתר העבודות בתחום אחריותו בתוואי התשתית.

 / לן יהיה אחראי לחפירת התעלות, פינוי תשתיות מקבילות וחוצות בתוואי החפירההקב .5

בתוואי התשתית וכיסוי התעלות לאחר סיום העבודות להנחת הצנרת ,תאים מגופים ושאר 

 הציודים ע"פ ובהתאם לפרטי הביצוע.
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להוראות מפרט מיוחד זה כפוף . כל עבודות ההנדסה האזרחית יבוצעו ע"פ מפרט מיוחד זה .6

  משלים אותם ובא בנוסף אליהם. ההסכם והתנאים הכלליים

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה להסכם, למפרט הכללי לעבודות פיתוח ואחזקה של 

עיריית ירושלים, המפרט הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון והמפרט הכללי לעבודות 

, 51, 01, ובייחוד לפרקים העדכנית סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל )מע"צ( במהדורתם

  לתכניות ולכתב הכמויות ולכל מידע שימסור המזמין.,  57

הן להקמת בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים על הקבלן להכיר את המפרטים השונים  .7

ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה  .התשתית והצנרת והן לעבודות ההנדסה האזרחית על בורים

 לאופן הביצוע ו/ או התשלום. מכל סוג שהוא 

כל המפרטים לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין  .8

שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז כאשר בהם ישנם הוראות ופירוט נוסף לביצוע 

 העבודה ואופן התשלום.

הוראות המסמכים כי הוא מכיר, קרא והבין את  קבלן/בהגשת הצעתו מאשר כל מציע .9

האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם 

 בפועל לחוברת המכרז. 

מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור במפרטים וכי הם באים להוסיף על  המציע/הקבלן .10

 האמור בחוזה הקבלנים של מוריה. 

ות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהורא .11

במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים 

 יותר ביחס לקבלן.

 הערות: .12

כל הפרטים הטיפוסיים המופיעים במפרטי חברת החלוקה "רתם" הינם פרטים  .12.1

אילו הפרטים הקובעים לצרכי כלליים. ככל שישנם פרטים מפורטים בסט התכניות 

 ביצוע ולצרכי תשלום.

מובהר בזאת כי כל האמור לעיל וכל תיאור של עבודה ו/ או פעולה לביצוע העבודה  .12.2

בשלמות שאין להם ביטוי בכתב הכמויות כלולים במחירי היחידה לביצוע העבודות 

 בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

יוע העזרה והתזמון של העבודות להנחת צנרת בנוסף, מובהר בזאת כי עבור התיאום הס .12.3

הגז לרבות ההמתנות והעיכובים של אנשי / קבלני המקצוע, בדיקות טיב וכו' לא יהיה 

הקבלן זכאי לשום תוספת מחיר ו/או תקורה וכי כל הפעולות הדרושות למסירת עבודה 

ולא מושלמת ומאושרת ע"י הגורמים השונים תמורתם כלולה במחירי כתב הכמויות 

 ישולמו בנפרד.

 

 מעמד הקבלן 37.01.03

מבלי לגרוע מתנאי ההסכם, על הקבלן לקחת בחשבון כי במידה ויידרש לכך על ידי המזמין  .1

ההנדסה יהיה עליו לחתום על הסכם נפרד עם חברת חלוקת הגז "רתם" לביצוע עבודות 

 הנחת קווי הגז בתחום העבודה. האזרחית עבור 
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במידה וייחתם חוזה נפרד כאמור, על הקבלן לקחת בחשבון כי הסעיפים מובהר בזאת כי  .2

הכללי הרלוונטיים לביצוע עבודות ההנדסה האזרחית להקמת קו הגז ייגרעו מכתב הכמויות 

 ולא תתקבל כל טענה או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי בעניין זה.

ישמש בכל אחד מהמקרים לעיל )בין אם מועסק דרך המזמין או ע"י חברת החלוקה "רתם"(  .3

כקבלן ראשי לכל דבר ועניין לרבות נושא הבטיחות באתר העבודה ויישא באחריות הקבלן 

כקבלן ראשי על כל המשתמע מכך, למעט אם הוגדר מעמדו אחרת ע"י המזמין מראש ובכתב. 

בשאר העניינים המשתמעים מהיותו קבלן ראשי במישרין על אחריות זו ועל האחריות 

ובעקיפין לא תשולם כל תוספת ועליו לכלול אותה בהצעתו ובמחירי היחידות השונות שבכתב 

 הכמויות.

לפיכך, הקבלן לעבודות הגז ישמש כקבלן המשנה של הקבלן הראשי לכל דבר ועניין ע"פ  .4

 לעיל., כאמור ההוראות של המפרט המיוחד

בזאת כי לא תשולם תקורה נוספת מעבר למחירי החוזה עבור היותו קבלן ראשי וקבלן מובהר  .5

 חברת הגז כקבלן משנה.

ו של מובהר בזאת שמחובתו ואחריותו של הקבלן לתאם לשלב לתזמן לבקר ולסייע לעבודת .6

את הדרוש ע"פ תכנון ובתוואי  מבצע ווחלה עליו החובה והאחריות לוודא כי הינ קבלן המשנה

 וכנן.המת

מחובתו ואחריותו של הקבלן להגיש להם סיוע בעת הצורך ולא להפריע למהלך התקין של  .7

 עבודתם בשטח העבודה.

לצורך כך, באחריות הקבלן הראשי לסמן את תוואי התשתית ע"פ המתוכנן ולאשר את הסימון  .8

 מול מודד הקבלן המשנה/ חברת הגז ולקבל את אישורם לנכונות הסימון.

כי חברת הגז/ קבלן המשנה שלה  אינו סוטה מהתוואי המיועד לו ויערוך בקרה הקבלן יוודא  .9

 על אופן ביצוע העבודה וחומרי העבודה, המילוי, החפירה, פגיעה בתשתיות וכו'. 

( לתשתית שבוצעה לצורך AS MADEעם סיום העבודה ידאג הקבלן להוציא תכנית עדות ) .10

 סור בסוף העבודה עבור כל המערכות.( שמחובתו למAS MADEהטמעתה בתכנית העדות )

לאור האמור לעיל מובהר בזאת כי אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת ובלעדית על העבודה  .11

כולה ועל התוצאה הסופית של העבודה כולה כמקשה אחת כל עוד הוגדר כקבלן ראשי ובתחום 

 העבודה מבוצעות עבודות ע"י קבלנים אחרים.

 הראשי ר ו/או שקיעה בכביש וכד' תחול האחריות על הקבלןבכל מקרה של נזק כזה או אח .12

ועבודות ההנדסה האזרחית )חפירה  הואיל ולא תתקבל כל טענה על ביצוע לקוי של קבלן אחר

מחובתו ואחריותו של הקבלן לבקר את עבודתם  חציבה מילוי פינוי וכו'( באחריותו וכמוכן,/

תוכנן , למעט אם נאמר אחרת במסמכי של הקבלנים האחרים ולוודא את הביצוע, ע"פ המ

 המכרז.

לתעד את התהליך ביומן העבודה, ולעדכן את המזמין בכל דבר הראשי מחובתו של הקבלן  .13

 ועניין, כנדרש.

כחלק מהתיאום של הקבלן עם הקבלנים האחרים ובהתאם להוראות ההסכם והמפרט על  .14

ועדי כניסת ויציאת גורמי הקבלן להכין לוח זמנים מפורט הכולל את שלבי הביצוע ואת מ
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התשתית לשטח האתר לביצוע עבודתם ולשלבם עם עבודותיו תוך עמידה בלוח הזמנים 

 המוגדר בהסכם.

זאת ועוד, אין, ולא תהיה עילה לקבלן בתיאום עבודתו עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות  .15

 את בחשבון.קבלנים אחרים לאיחור בלו"ז למסירת העבודה ו/או חלק ממנה ועליו לקחת ז

לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה לאיחור בלו"ז ו/או תוספת בגין עיכוב מצד גורמי התשתית  .16

 האחרים וחובת התיאום ועמידה בלו"ז הינה של הקבלן.

 

 ההעבודתכולת  37.01.04

בין אם הם  ,העבודות להם יידרש הקבלן במסגרת מכרז זה כוללות, בין היתר, את העבודות הבאות

 במחירי היחידה שבכתב הכמויות ובין אם הם אינם כלולות במחירי היחידה:כלולות 

 עבודות התארגנות גידור ושילוט. .1

 עבודות מדידה וסימון. .2

 עבודות ניקוז השטח. .3

 עבודות איתור מיקום תשתיות קיימות לרבות, תיאום עם גורמי תשתית ובורות גישוש. .4

 עבודות הכנה, פירוק ופינוי פסולת. .5

עבודות עפר, חפירה ו/או חציבה מכל סוג שהוא לתעלות, כולל דיפון חפירה לצורך תימוך  .6

ועבודה לרבות החלפת קרקע. פינוי חומר, מילוי חוזר בשכבות והידוק מבוקר בחומר מילוי 

 .CLSM -מובא )מצעים( ו/או מ

וכים ריתזרים יאספקה הנחה תיאום וביצוע של צנרת גז כולל ספחים אבתיאום ביצוע:  .7

 ומגופים. 

אספקה התקנה תיאום וביצוע מסגרות ומכסים על פי פרט, עבור מגופים  תיאום ביצוע:  .8

 עבודות לתעלת צנרת גז

 .חנקןבדיקת לחץ לצנרת הגז ומילוי צנרת הגז בתיאום ביצוע:  .9

 

 מיקום הפרויקט, תנאים מיוחדים והגבלות בתנאי העבודה 37.01.05

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שהעבודה עשויה לעיתים להתבצע בסמיכות לאזורי  .1

מגורים קיימים, אזורי תעשייה ומסחר, חנויות ובתי עסק במרכזי קניות ובמרכזים וריכוזים 

מסחריים, לתנועת הולכי רגל פעילה, לתנועת כלי רכב, לעיתים סואנת. מחובתו ואחריותו של 

לפגיעה מינימאלית ככל האפשר במהלך התקין של הרחוב והמשתמשים  הקבלן לגלות רגישות

בו לנהל את העבודה ולהעמיד את האמצעים הדרושים כך שתתנהל בשלבי ביצוע שיאפשרו 

את המשך מרקם החיים השגרתי ברחוב ובכל מקום הקרוב והקשור לעבודה במישרין 

 ובעקיפין. 

לק מהם יבוצעו בעבודות ידיים בלבד ובתנאי על הקבלן לקחת בחשבון שעבודות מסוימות או ח .2

 גישה קשים, עקב הקרבה לשטח עירוני / מסחרי וכד'. 

מובהר בזאת לקבלן כי עבודתו עלולה להיות מוגבלת ולא מובטח לקבלן שימוש בכל שטח  .3

העבודה ולא ברוחב המלא של הדרך ו/או הרחוב. על הקבלן מוטלת החובה לדאוג בכל עת 
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הולכי רגל ולאפשר תנועת כלי הרכב סדירה בהתאם להיתרים ולרישיונות למעברים בטוחים ל

 הסדרי התנועה.

מובהר בזאת כי כל האמור לעיל יהיה כלול בהצעת הקבלן ובמחירי היחידה השונים בכתב  .4

 הכמויות ולא ישולם בנפרד. 

 עבודה בקטעים בשלבים ובהפסקות:  .5

בוצעו בקטעים לא רציפים בשלבים העבודות יוכי ייתכן מופנית לכך תשומת לב הקבלן  .5.1

ובהפסקות ע"פ החלטת המזמין, תנאי השטח, תנועת הרכבים ושגרת החיים במקום 

 ו/או מכל סיבה שהיא ע"פ שיקול דעתו של המזמין. 

מובהר בזאת בנוסף כי ייתכנו הפסקות ברצף העבודה מסיבות כלשהן, לרבות טפול  .5.2

 ת תשתית, קבלנים אחרים וכד'.במערכות אחרות ע"י גורמים אחרים כגון חברו

עבודות בקטעים לא רציפים והפסקות ברצף העבודה, כאמור, לא יהיו סיבה לתוספת  .5.3

למחירים שבהצעת הקבלן ורואים  את מחירי היחידה בהצעתו כוללים דברים אלו 

 בחשבון.

סדר ביצוע העבודה ולוח הזמנים לביצוע העבודה ייקבע בכפוף לשיקולים הנדסיים,  .5.4

יים, ועירוניים ע"פ הנחיות המזמין ולא תתקבל כל טענה או תביעה כלשהיא תחבורת

לתוספת תשלום בעבור קושי כזה או אחר התארגנות כזו או אחרת או לו"ז צפוף 

וכיוצ"ב, וכל העלויות הכרוכות במילוי האמור לעיל יחול על הקבלן ועל חשבונו ולא 

חידות השונות שבכתב הכמויות ישולם בנפרד ותמורתם כלולה בהצעתו ובמחירי  הי

 לרבות, עבודות לילה. 

 

 אספקת חומרים לאתר  37.01.06

על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההגבלות הקשיים וסדר ביצוע העבודות בקטעים בשלבים  .1

ובהפסקות העלולים להיות בעבודה זו או אחרת בכל הקשור להזמנת ואספקת החומרים לאתר 

על הקבלן להביא לאתר את הכמויות הדרושות לו לביצוע העבודה בהתאם לקצב . העבודה

 והתקדמות העבודה והאפשרות לביצוע העבודה ברצף. 

הוצאות אחסון ו/או  קשיים אילו לרבות, מובהר בזאת כי המזמין לא יפצה ולא ישלם עבור .2

 ם.שמירה ו/או הובלה כפולה מחוץ לאתר, אל האתר ובתוך האתר עבור החומרי

 

 תיאום הביצוע 37.01.07

 על הקבלן לתאם את עבודותיו מול כל גורם רלוונטי הקשור בביצוע העבודה  .1

: מול חברת החלוקה / חברת הגז "רתם" על כל מפקחיה ומנהליה וקבלן המשנה במישרין

 ו/או   מטעמה.

לרבות משטרה, עירייה על מחלקותיה ואגפיה, מנהלת השכונה, מנהלת האזור, : בעקיפין .2

חברות התשתית, חברות עירוניות ורשויות השונות וכיוצא בזה ועליו לפעול ע"פ היתרים 

 ורישיונות שיקבל מכל אחת ואחת מהרשויות הרלוונטיות. 

ליו לשלב את עבודתו מובא לתשומת לב הקבלן כי בשטח ייתכן ויעבדו קבלנים אחרים וכי ע

 לתאם ולתזמן אותה גם עם גורמים אלו.
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יתרה מזו, בכל הקשור לתשתיות שיבוצעו ע"י אחרים, כל גורם שהוא, מחובתו ואחריותו של  .3

הקבלן לתאם ולתזמן את עבודתם ולהגיש להם סיוע בעת הצורך ולא להפריע למהלך התקין 

 של עבודתם בשטח העבודה.

ה עילה לקבלן בתיאום עבודתו עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות זאת ועוד, אין, ולא תהי .4

קבלנים אחרים לדרישת תוספות כאלו ואחרות ו/או איחור בלו"ז למסירת העבודה ו/או חלק 

 ממנה ועליו לקחת זאת בחשבון.

מובהר בזאת כי כל האמור לעיל יהיה כלול בהצעת הקבלן ובמחירי היחידה השונים בכתב  .5

 ישולם בנפרד.הכמויות ולא 

 

 שיונות אגרות ואישוריםיר 37.01.08

 עבודה ביצוע המחובתו של הקבלן להמציא את כל הרישיונות והאישורים לביצוע עבור  .1

הקבלן ימלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות והיתרים, תשלום מיסים  .2

תשתית, הפצת פליירים והודעות ואגרות מכל סוג שהוא לרבות אגרות עירוניות ו/או לגורמי 

לתושבים. למען הסר ספק, אגרת שפיכת עפר או פסולת תחול על הקבלן והוא לא יהיה זכאי 

להחזר כלשהוא. התמורה לאמור לעיל כלולה בהצעתו ובמחירי היחידות השונות שבכתב 

 הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

 זמין. תשלום עבור פיקוח לגורמי תשתית ישולמו בנפרד ע"י המ .3

 

 סדר עדיפויות לביצוע עבודות 37.01.09

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע ואף לשנות את סדרי העבודה לביצוע לגבי כל סוגי  .1

העבודות להקדים, לדחות, להורות על עבודה במקביל וכד'.על הקבלן לקחת בחשבון כי אופי 

 ובמקטעים נפרדים.העבודה הוא כזה שהעבודות עשויות שלא להתבצע ברצף 

לא תוכר כל תביעה ו/או טענה לתוספת כלשהיא לרבות שינויים במחירי היחידות השונות בגין  .2

 האמור לעיל. 

 הבהרות נוספות .3

מובהר בזאת, כאמור בהוראות מפרט מיוחד זה, כי בשל אופי ההסכם ותנאי השטח  .3.1

עדיפויות שיקבע ייתכן ויהא על הקבלן לבצע את העבודה בקטעים ובשלבים, לפי סדר ה

 מפעם לפעם ע"י המזמין. 

 במקרים מסוימים אף ייתכנו הפסקות עבודה בין שלב לשלב ובין קטע לקטע. .3.2

על מנת לעמוד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן לסיום ביצוע העבודה יידרש הקבלן  .3.3

 להעמיד את כל האמצעים וכל המשאבים לצורך סיום העבודה בזמן ובלו"ז שנקבע.

יידרש לעבוד בתחום העבודה במס' מקומות במקביל, במקומות שונים ו/או  לצורך כך .3.4

"בשני ראשים" משני קצוות האתר/ תחום העבודה במשמרות כפולות ו/ או עבודות יום 

 ולילה וכד', שישה ימים בשבוע, על פי הוראות המזמין. 

נים כלי מובהר בזאת לקבלן כי עבור דרישות המזמין כאמור, לצורך עמידה בלוח הזמ .3.5

צמ"ה, חפירה, שינוע, צוותי עבודה כפולים, הגדלת מס' הפועלים וכד' , כאמור, לא 
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תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועליו לכלול אותה בהצעתו ובמחירי  היחידות השונות 

 שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד לרבות עבודות לילה.

 והרשויות הרלוונטיות.אופן החשת ביצוע העבודה דורש אישור מקדמי של המזמין  .3.6

עבור כל האמור לעיל לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה בהצעת הקבלן ובמחירי  .3.7

 היחידות השונות שבכתב הכמויות.

 

 מניעת הפרעות 37.01.10

על הקבלן לקחת בחשבון עבודה בכל תא שטח בתחום גבולות העבודה כהגדרתם לרבות קשיים  .1

ידוע לו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבודתו ייתכן ושלבי עבודה צפויים מכל סוג ורמה וכי 

 ויבוצעו עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים בתחום עבודתו ו/או בהשפעה על תחום עבודתו.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות,  .2

ים עוקפות על חשבונו וכל הדרוש כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי חוק, סלילת דרכ

 למילוי התחייבותו זו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה לפי לוח זמנים שייקבע עבור כל עבודה לרבות התאום עם  .3

 הקבלנים האחרים העובדים באתר ובהתחשב עם צרכיהם. 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה  .4

ים באתר העבודה ומחוצה לו, בממשק עם האתר, במשך כל זמן העבודה ולעשות  המתנהל

 כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

מובהר בזאת כי כל עבודות התיאום בכל מקרה יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן ולא ישולם  .5

 על כך בנפרד.

פני השטח חומרים  ו/או  ציוד בצורה כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על  .6

שיש בה  כדי להפריע  לתנועתם החופשית של כלי הרכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או 

 לפגוע במתקנים קיימים.

היה ויעשה  כך יישא בכל עלות שתגרם עקב כך, לרבות עלות סילוק ההפרעה ו/או  הסרת  .7

 החסימה ו/או תיקון הפגיעה.

 והולכי הרגל ע"פ הוראות ההסכם. תנועההקבלן ידאג לבטיחות ה .8

על הקבלן מוטלת האחריות לגדר את תחום עבודתו ע"פ כל הוראות הבטיחות בעבודה וע"פ  .9

  כל דין.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים להקטנת מטרדים לציבור כגון הרטבה קבועה של חומרי מילוי  .10

 ם קטנים או בידיים וכו'.וחפירה , שטיפת גלגלי המשאיות וכלי הצמ"ה ביצוע עבודות בכלי

כל האמצעים למניעת האבק לא ישלמו בנפרד ותמורתם כלולה בהצעת הקבלן ובמחירי  .11

 היחידות השונות שבכתב הכמויות.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות למילוי תנאים אלו, לרבות בעבודות לילה, יכללו בהצעת  .12

 בורן בנפרד. הקבלן ובמחירי היחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם ע

לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים לבטיחות  .13

 ולמניעת הפרעות.
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 תנאי קרקע 37.01.11

המזמין אינו אחראי לתנאי הקרקע באתר העבודה ולשכבות הקרקע שיתגלו במהלך העבודה  .1

 לקבלן ולביצוע העבודה באתר.ולא יישא בשום מקרה בכל אחריות ו/או עלות להשלכות שיהיו 

בהגשת הצעה למכרז/הסכם זה רואים את הקבלן כמי שמקבל על עצמו הוראה זו מראש וללא  .2

כל תנאי  לאופי וסוג הקרקע וכל ההשלכות הנובעות מכך לעבודתו ומשחרר את המזמין מכל 

 אחריות וטענה באשר היא.

 

 בטלת ציוד ועובדים 37.01.12

הציוד ומספר העובדים הנדרש לפי הכמות, קצב, ואופי העבודה הקבלן יביא לשטח את  .1

 הנדרשים בכל עבודה ועבודה ולכל זמן וזמן.

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים ו/או עבור בטלת ציוד ו/או בטלת  .2

 עובדים מכל סיבה שהיא.

 

 אישור שלבי העבודה 37.01.13

כל שלב משלבי העבודה האמור להיות מכוסה וסמוי מן העין נדרש לקבל אישור מקדמי לפני  .1

 המזמין לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. חברת החלוקה "רתם" וע"י הכיסוי ע"י 

( AS MADE) מובהר בזאת, כי על הקבלן לתעד את אותו השלב לפני הכיסוי במדידת עדות .2

ת העדות החלקיות והסופיות שהקבלן מחויב למסור במהלך ובסוף ובצילום כחלק מתכניו

 . הן לחברת החלוקה "רתם" והן עבור המזמין העבודה

באחריות הקבלן לאסוף את הנתונים הנדרשים במהלך הביצוע על מנת למסור מובהר בזאת כי  .3

 ועבור תוואי הצנרת.עבור כל מה שבצע  ,AS MADE ,בסוף תהליך הביצוע תכנית עדות

כל אלמנט ו/ או שלב שיכוסה ללא אישור ייחפר ויגולה בשנית ויתועד כאמור לשביעות רצונו  .4

 של המזמין. 

מובהר בזאת כי ההוצאות והתשומות הכרוכות בחפירה ובגילוי החוזר לא ישולמו לקבלן ויהיו  .5

 על חשבונו.

יהיה בו כדי מובהר בזאת כי אישור המזמין לכיסוי האלמנט ו/או כל שלב משלבי העבודה לא  .6

לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב ביצוע העבודות של הקבלן 

בהתאם להסכם ולמסמכי המכרז לשלב שאושר ו/או לעבודה בכללותה במצבה הסופי 

 המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

 

 עבודות ידיים ועבודות קטנות, עבודות בשטחים מוגבלים 37.1.14

דות ייתכן והקבלן, מתוך שיקולים שונים של המזמין )כגון קרבה במסגרת ביצוע העבו .1

לתשתיות ו/או למבנים, הגבלות ותנועה וכד'(ו/או ע"פ תנאי השטח, יצטרך לבצע חלק 

מהעבודות בעבודת ידיים ממוכנת או לא ממוכנת ובמקטעים קטנים ואפילו לא רציפים ו/או 

 עבודות בשטחים מוגבלים.

 . כי ייתכן ויידרש לכך ועליו לקחת זאת בחשבון קביעת הצעתועל הקבלן לקחת בחשבון  .2
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התמורה בגין הנ"ל לא תשולם בנפרד ועל הקבלן לכלול אותה בהצעתו ובמחירי  היחידות  .3

 השונות בכתב הכמויות. לא תוכר כל תביעה ו/או טענה כספית ו/או בעניין לו"ז בגין סעיף זה.

 

 חפירות גישוש 37.01.15

הקבלן ייתכן ויצטרך לבצע חפירות גישוש אם לאיתור וחשיפת תשתיות ו/או במסגרת עבודות  .1

 לאיתור מטרדים וכיוצ"ב במסגרת העבודות.

קיימת חשיבות יתרה עבור הנחת צנרת גז טבעי לאיתור התשתיות ופינויים מרצועת התוואי  .2

 שבה תונח הצנרת.

לה בהצעתו ובמחירי היחידות גישושים אילו יבוצעו ע"י הקבלן ויהיו על חשבונו ותמורתם כלו .3

 השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם עליהם בנפרד.

 רק במקרים בהם ידרוש המזמין חפירות גישוש מראש ובכתב, תשולם תמורתן, בנפרד, .4

 לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות. 

המזמין רשאי להורות על חפירות גישוש גם מחוץ לשטח העבודה בכל מקום בו יידרש לפי  .5

 דעתו.שיקול 

ביצוע הגישושים, בתשלום ושלא בתשלום , ע"פ הוראות סעיף זה, כוללים את קבלת  .6

האישורים הנדרשים לביצוע הגישושים, הזמנת ותיאום גורמי פיקוח על התשתית )תשלום 

עבור פיקוח של גורמי /חברות תשתית ישולם בנפרד ע"י המזמין( סימון המקום ע"י מודד 

והחזרת המצב לקדמותו. )לא כולל ריצוף מחדש, שישולם מוסמך, תיעוד החפירה שיקום מלא 

בסעיף נפרד(. כמוכן, תכלול חפירת הגישוש דיפון החפירה / הבור בכל מקרה שבו יידרש ע"פ 

תנאי השטח והקרקע וע"פ כל דין לתמוך את הבור. תכנון הדיפון ייעשה באמצעות יועץ 

 גיאוטכני ו/או קונסטרוקטור מטעם הקבלן. 

כי גם השימוש ביועצים ובהקמת /בניית הדיפון יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם  מובהר בזאת .7

 תהיה כלולה בהצעתו ובמחירי  היחידות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 דיפון החפירה יאושר ע"י המזמין לפני הביצוע.

 

 גידור שטח העבודה 37.01.16

בעבודה בכלל ובתעלות פתוחות בפרט כולל כל אחריות הקבלן היא על כל נושא הבטיחות  .1

 השילוט והאביזרים הדרושים ע"פ על דין.

 50מ"מ עם חורים של  1.5מ' גדר רשת קוטר חוט  2.20 עד  אזור העבודה יגודר בגדרות בגובה .2

המזמין לרבות  הוראת  /לפי בחירתו/או מ'  2כל  50מ"מ מעוגנות באמצעות עמודי זוית 

 תמיכתם וביסוסם. 

גדר תסומן בשילוט לפי הנחיות החוק, המזמין, הרשות המקומית וממונה הבטיחות מטעם ה .3

 הקבלן ו/ או ממונה הבטיחות מטעם המזמין. 

הגדר תהיה במצב תקין בכל עת ומחובתו ואחריותו של הקבלן לתחזק אותה כך שתהיה במצב  .4

 ה.תקין ובטיחותי עד המסירה הסופית של העבודות ואישור המזמין לפירוק

הגדר תוסט ו/או תורחב ו/או תצומצם ו/או תנויד מעת לעת לפי התקדמות העבודה כך שתימנע  .5

 גישה אל שטחי העבודה. 
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על הקבלן לתאם את עבודות התקנת הגדר עם חברת מוריה ולפעול ע"פ הנחיותיה בכל הקשור  .6

 להקמת הגדר.

ובסופו של תהליך עבודות הגידור כוללות את הייצור האספקה ההובלה ההקמה התחזוקה  .7

 פירוקה של הגדר וסילוקה.

כמו כן עבודות הגידור כוללות את הניוד ו/ או השינוע של הגדר והזזתה ממקום למקום בתחום  .8

האתר ככל שיידרש וללא תשלום נוסף,  את בד היוטה בכל גודל צורה וצבע וכן כוללות גם 

 אישור קונסטרוקטור ללא תשלום נוסף.

ודה וחפירת התעלות ובכל מקום שיידרש לא ישולם בנפרד ותמורתו גידור אזורי העבעבור  .9

  כלול במחירי היחידות השונות של כתב הכמויות והוא כולל את כל האמור לעיל.

 

 עבודה ציוד וחומרים .170137.

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המזמין לפני התחלת  .1

 תר המזמין על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.הביצוע )אלא אם כן וי

הציוד אשר לא יאושר על ידי המזמין, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף 

 בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המזמין.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט  .2

לשביעות רצונו של  ,והמפרטים הכלליים "רתם"מפרטי חברת החלוקה לרבות, וחד המי

 המזמין.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן  .3

דרישות, תקנות וכד'. המזמין רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת 

וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם העבודות לדרישות, תקנות 

 ימים מעת הבקשה. 10יידרש  תוך 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבועיים ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן  .4

לקבל מאת המזמין אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש 

ומרים לצורכי בדיקה. האסמכתאות לאישור החומרים יוגשו ע"י הקבלן דגימות מאותם הח

 ו/או ע"י בקרת האיכות של הקבלן.

מוצר שווה ערך: בכל מקום שבו מוזכר במסמכי המכרז חומר ו/ או מוצר בשמם המסחרי  .5

 יידרש הקבלן במידה וירצה להחליף את החומר ו/או המוצר במוצר אחר לספק מוצר 

 כות לחומר ו/ או למוצר המבוקש.שווה ערך, טיב ואי

מובהר בזאת כי בכל המקרים לעיל האחריות לתקינותם של החומרים והאלמנטים משלב  .6

 האספקה ההובלה ועד לסיום הביצוע ולמסירת העבודה תהיה של הקבלן ועל חשבונו, בלעדית.

וצר, יתרה מזו, בכל אותם המקרים לעיל על הקבלן לעמוד בכל תנאי ההסכם לרבות טיב המ .7

איכותו, טיב ואיכות הביצוע ולוחות הזמנים עליהם התחייב ולא תוכרנה כל טענות בגין אי 

 עמידה בתנאים אילו.

תקן –כל החומרים והאלמנטים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חומרים בעל טיב מעולה בעלי תו  .8

שאינם ו/או אישורים של מכון התקנים הישראלי ו/או ממוסד הטכניון. לא יאושרו חומרים 

 עומדים בקריטריונים הנ"ל.
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לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להשתמש בציוד ובאמצעים שירכשו מכספו ויהיו רכושו  .9

הבלעדי ויהיו באיכות טובה, תקינים וכשירים להפעלה  בכל עת. הטיפול בהם, הפעלתם 

  אחסונם ושמירתם הובלתם ואספקתם יהיו באחריותו של הקבלן ועל חשבונו.

המזמין רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החומרים והציוד הקבלן משתמש בהם ואת  .10

 הסידורים הכרוכים בביצוע האחזקה ועל הקבלן לאפשר לו זאת. 

קבע המזמין כי הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או חלק מהם,  .11

בעיניו, תהא קביעתו סופית הסידורים הכרוכים בביצוע האחזקה או חלק מהם, אינם תקינים 

 והקבלן לא ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור. 

 דוגמאות .12

הקבלן יספק דוגמאות לכל מוצר וחומר לפי דרישות המזמין והמתכנן עד לבחירה סופית של  

 המוצרים והאביזרים.

 דיפון זמני  .13

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

יד שוחות קיימות וכן תמיכות זמניות על יד קירות תומכים ועל יד גדרות הבתים, תמיכת 

עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וצנרת תת קרקעית וכד' הינם באחריותו הבלעדית של 

ים מתאימים )מהנדסי קרקע הקבלן והם יתוכננו יאושרו ויבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מהנדס

גיאוטכני/ קונסטרוקטור( ורשויים מטעמו, לרבות אישור התכנון אצל גורמי תשתית במידה  /

 ויידרש ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד.

בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ותמורתו כלולה בהצעתו ובמחירי  היחידות  .14

 פרד.השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנ

 

 עבודה מתחת לקווי מתח וליד כבלי חשמל תת קרקעיים .15

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לעבודה בסמוך לקווי חשמל עיליים וכבלי חשמל  .15.1

תת קרקעיים ובעיקר למרווחי הבטיחות הנדרשים בין העבודות והציוד שהוא מפעיל 

 לביצוע עבודות הסכם זה לבין קווי החשמל. 

התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל ו/ העבודה תבוצע עפ"י  .15.2

או כבלי החשמל התת קרקעיים בשעת הצורך, תמיכות, פלטות בטון, הגנות וחפירות 

 עמוקות. האמור הינו תקף גם לעבודות מתחת לכבלי החשמל עיליים.

ו/או  כל התמיכות, פלטות בטון, הגנות חפירות וכיוצא בזה שיידרשו ע"י חברת החשמל .15.3

 ע"י כל בעל תשתית אחרת יבוצעו על ידי הקבלן לשביעות רצונם ולשביעות רצון המזמין. 

התמורה בעבור כל הדרישות הנ"ל כלולות בהצעת הקבלן ובמחירי היחידה השונים ולא 

 ישולמו בנפרד, למעט אם נכתב אחרת במפורש.

 

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות .16

מערכות התשתית התת קרקעית הנמצאות באתר יסומנו בתכניות בתיק העבודה  .16.1

 שיקבל הקבלן לעת ביצוע העבודה וייתכן שלא יסומנו כלל. 
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מובהר בזאת כי הסימון הינו חלקי ואינפורמטיבי בלבד) אם בכלל( ואינו מדויק מבחינת  .16.2

ים אצל סימון מיקום המערכות ובא לשתף, בתום לב, את הקבלן עם המידע הקי

 המזמין. 

בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וחציבה, עליו לוודא את מיקומן המדויק של  .16.3

התשתיות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים 

השונים, איתור תשתיות לא הורסות, חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל 

 בבצוע העבודות. 

ן על ביצוע חפירות גישוש, מובהר ומודגש בזאת כי החפירות במידה ויורה המזמי .16.4

תבוצענה בנוכחות המזמין ובהתאם להנחיותיו בלבד, וכן בנוכחות מפקח מיוחד מטעם 

 קרקעית הרלוונטית. -הרשות/בעלת התשתית האחראית על המערכת התת

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  .16.5

אורה, כבלים, מים, ביוב, ניקוז וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך ת

שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות 

ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המזמין, ובנוכחות 

 ראית לקווים אלה. מפקח מיוחד מטעם הרשות/בעלת התשתית האח

הזמנת המפקח המיוחד מטעם בעל התשתית, התיאום והתזמון וכל שיידרש הינו  .16.6

באחריותו של הקבלן וחפירות הגישוש יבוצעו על ידי הקבלן בתיאומו ובאחריותו. 

 )תשלום עבור הפיקוח לבעל /חברת התשתית ישולם ישירות ע"י המזמין(   

פילרים, כבלים( תת קרקעית ו/או עילית  בכל מקרה שתפגע תשתית )צנרת, שוחות,

כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית ליידע את המזמין ואת 

 בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי. 

הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות והתוצאות הנובעת מהפגיעה בתשתיות   .16.7

 תהא בלעדית לקבלן. ואחריות זו

מובהר בזאת כי ליישום סעיף זה כולל הזמנת ותיאום הפיקוח הרלוונטי, חפירות גישוש  .16.8

ו/או איתור תשתית בכל דרך אחרת וכל הנדרש לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את 

 תמורתם בהצעתו ובמחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות. 

 

 קרקעיים -מתקנים עיליים ותת  .17

ני תחילת העבודות באתר, מחובתו של הקבלן להשלים את המידע על התשתיות לפ .17.1

הקיימות בתחום העבודה ולוודא בכל אמצעי שנדרש לרבות איתור תשתיות לא הורסות 

ו/ או חפירות גישוש וכל זאת על חשבונו בלבד לאיתור צנרת תת קרקעית ותשתיות לפי 

 יות.מידע שיקבל מהרשויות וע"פ המידע המצוי בתכנ

מובהר בזאת כי הסימון בתכניות ו/ או בכל צורת מידע אחרת שתימסר ע"י המזמין ,  .17.2

אם תימסר, הינה חלקית ואינפורמטיבית בלבד)אם בכלל( ואינה מדויקת ו/או שלמה 

והמידע נמסר )אם בכלל( בתום לב על מנת לשתף ולסייע לקבלן עם המידע המצוי אצל 

 המזמין.

קרקעיים, לרבות כבלים,   -במידה ובשטח העבודה קיימים מתקנים עיליים ותת  .17.3

צינורות, מערכות שירותים ומתקנים  נוספים. על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים 
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 -קרקעיים ועליו לבדוק מראש ולוודא את מקומם של כל המתקנים התת -התת

סמך בשטח וכן על גבי קרקעיים הנמצאים בתחום עבודתו ולסמנם בעזרת מודד מו

 התכניות.

מתקנים עיליים ותת קרקעיים ככל שיופיעו בתכניות הינם בגדר אינפורמציה כללית  .17.4

בלבד ואינפורמציה זו אינה מלאה ואינה מדויקת. אינפורמציה זו  ככל שתהיה תימסר 

 לקבלן על מנת לסייע לו בהבנת האתר ומכלול העבודה.

פוי התשתיות ואין המזמין נושא בשום אחריות על הקבלן מוטלת החובה לאיתור ומי .17.5

 בעניין זה.

על הקבלן לוודא את מיקומם של כל השירותים התת קרקעיים הקיימים לפני ביצוע  .17.6

העבודות לרבות איסוף אינפורמציה ותאום  עם הגורמים המוסמכים לרבות ביצוע 

 גישושים.

וצעו באישור מוקדם עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יב .17.7

 ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק"/ הוט/ חב' התקשורת. 

 עבודה בקרבת מתקני חשמל/תאורה תבוצע באישור מוקדם ובפקוח חברת החשמל  .17.8

עבודות בקרבת קווי הביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של תאגיד  .17.9

 לים )הכל ע"פ העניין(. המים והביוב ו/או של  מח' שפ"ע בעיריית ירוש

קרקעית -תאום וקבלת אישורים כנ"ל יש לקבל מכל רשות אחרת שבאחריותה צנרת תת .17.10

 כגון חברת הכבלים, בזק וכד'. 

 תשלום עבור הפיקוח ע"י בעל התשתית יהיה כאמור ע"י המזמין ישירות לבעל התשתית  .17.11

ות המערכות הנ"ל, קבלת האישורים וביצוע התאומים הדרושים לפני ובזמן ביצוע עבוד

 הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

המזמין לא יכיר בכל  תביעות הנובעות מאי הכרת מיקום המתקנים הנ"ל או אי הכרת  .17.12

 התנאים הנ"ל.

כל חפירות הגישוש, איתור תשתיות קיימות סימונם בעזרת מודד מוסמך הן בשטח והן  .17.13

ל תאום תזמון וליווי של הפיקוח על גבי התכניות שמירה על שלמותם של המתקנים הנ"

מטעם בעלי התשתית הינם על חשבון הקבלן ותמורתם כלולה בהצעתו ובמחירי  

 היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים  .17.14

 ו עבודות נוספות אחרות.שירותים וחומרים הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים א

 מובהר בזאת כי לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות כאלה לכשיידרש

 

 התחברות לתשתית קיימת .18

התשתיות שיבוצעו בפרויקט יכללו התחברויות לתשתיות קיימות דרך תאים קיימים  .18.1

או בביצוע תאים ושוחות חדשים, התחברות כביש חדש לכביש ישן וכד'. מובהר בזאת  

כי מחובתו של הקבלן לבדוק ולוודא את מיקום גובה וכיוון של תשתיות אלו קודם 

 שהחל בעבודתו. 
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כניסה ויציאה של תשתיות רטובות בתאים כמות וגודל הצנרת בדיקה זו תכלול גבהי  .18.2

הכל כדי לבדוק את התאמת המצב הקיים לתכנון ולביצוע הנדרש . בכל מקרה בו תמצא 

אי התאמה על הקבלן להודיע על כך ולאפשר את עדכון התכנון בהתאם. לא יוכרו כל 

 סוג שהוא בגין האמור.טענות ו/או תביעות בגין הפעלת מודד הקבלן ו/ או עיכוב מכל 

כל העלויות וההוצאות לביצוע פעולות אילו לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול אותם  .18.3

 בהצעתו ובמחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות.

 

 טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .19

הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות  .19.1

 יות ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים.באתר על גבי תכנ

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מפקח  .19.2

מטעם בעל המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים 

 ללא אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו.

אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ו/או העיליים, לקבלת הקבלן בלבד, יהיה  .19.3

 אישור עבודה בסביבתם לרבות תיאום והזמנת מפקח מטעם בעל התשתית.

כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות  .19.4

 והבטיחות הנ"ל, יתוקן על חשבון הקבלן.

ודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עב .19.5

עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למזמין ולבעל התשתית ולקבל הוראות על אופן הטיפול 

 במתקן.

 

 אספקת מים וחשמל 37.01.18

באחריותו וחובתו של הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל, לחיבורי ביוב וניקוז וכו' ולצורכי  .1

העבודות, כולל מכלי מים רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות עבודותיו ככל שנדרש לבצוע 

 חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.

באחריותו וחובתו של הקבלן לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים  .2

הציבוריים עם חב' החשמל לישראל, העירייה, הגיחון וגורמי התשתית ולקבל את אישורם 

 עם המזמין. בכתב, תוך תיאום

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים  .3

מעקפים ותאים וכד' וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וחיבורים לתקשורת, 

יחולו על הקבלן ולא ישולמו בנפרד ותמורתם כלולה בהצעת  -ביוב ולניקוז לרבות התיאומים  

 רי היחידות השונות שבכתב הכמויות.הקבלן ובמחי

 

 אתר שפיכה 37.01.19

מובהר בזאת כי לא יינתן אישור לערום בשטח העבודות ערימות פסולת ו/או עפר למשך יותר  .1

יממות ובאחריות וחובת הקבלן לפנות באופן תדיר וסדיר את הפסולת והעפר מאתר  2-מ

 העבודה.
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בכל מקרה שערימות העפר ישמשו לצורך ביצוע העבודה כגון מילוי חוזר וכד' ,מיקום הערימות  .2

 וגודלם יאושרו מראש ע"י המח' לאיכות הסביבה ו/או המזמין. 

מובהר בזאת כי במידה ויוחלט ע"י הגורמים המוסמכים לרבות בטיחות כי לא ניתן לערום את  .3

ת החומר ויידרש למלא מילוי חוזר ממחצבה / חומרי המילוי בשטח האתר, יסלק הקבלן א

 ללא תשלום נוסף. -ממקור מאושר 

כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה/ שפיכה המאושרים על ידי  .4

 המשרד לאיכות הסביבה ו/או ע"י עיריית ירושלים.

יו לקחת באחריות הקבלן למצוא אתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות ומובהר בזאת כי על .5

בחשבון את כל העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל ,לרבות אגרות, מרחקי הובלה וכל הוצאה 

במישרין ובעקיפין כתוצאה מכך בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של 

 .הסעיפים השונים בכתב הכמויות

ירי היחידות השונות מודגש בזאת כי התמורה לכל האמור לעיל כלולה בהצעת הקבלן ובמח .6

 בכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד. 

 

 מדידות וסימון 37.01.20

כל העבודה תימדד נטו, לפי האמור במסמכים המצוינים לעיל )לפי סדר עדיפות המסמכים  .1

)אלא אם צוין אחרת להלן( בהתאם לפרטי התכניות, כשהיא גמורה,  34ובהעדר פירוט לפי ת"י 

במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל את ערך חומרי מושלמת ו/או קבועה 

 העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעים ממנו.

עם תחילת העבודה יימסרו לקבלן, נקודות קבע עבור ההתוויה, וכן רשימת קואורדינטות של  .2

ודות בשטח כל הנקודות והיתדות הדרושים לצורך בצוע העבודה. על הקבלן לסמן את הנק

בכפוף לרשימה ולהכין "תחנות שליטה" מאובטחות שמהן ניתן כל פעם לחדש את הסימונים 

 או לבדוק את מצב העבודה. חידוש נקודות שנהרסו יחודשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 לקשירת הרומים. B.Mלקבלן תימסר רשימת קואורדינטות של נקודות המוצא+  

 קבלת הצלעון וסגירתו בהתאם לתקנות המדידה.על הקבלן לבדוק לאשר בכתב את  

לאחר קבלת המדידות )כולל איזון גבהי המצב הקיים או גבהי המצב שלאחר ניקוי השטח  .3

כמוסבר לעיל(, ייחשב הקבלן את מיקום ומפלסי נקודות העבודות בשלביהן, יסמנן בשטח 

 ין בכתב.בהתאם לחישוב לפני תחילת עבודות העפר, ויקבל עליהן את אישור המזמ

דרישה למדידת מצב קיים במקומות מסוימים יכולה לבוא גם מהמזמין תוך התקופה הנ"ל.  .4

 על הקבלן לבצע את המדידה בתאום עם המזמין.

אישר המזמין למדידת הקבלן, ישמש כבסיס לחישוב הכמויות של עבודות העפר ועבודות  .5

 אספלט ומצעים במידת הצורך.

הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי אחריותו של הקבלן לגבי סימון  .6

 התאמה, אשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המזמין.

אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן  .7

 ת רצונו.אותן הקבלן ללא תשלום לפי דרישת המזמין ולשביעו
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על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים. כמו כן יסמן בשטח את גבולותיהם. כל זאת  .8

 יבוצע תוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המזמין.

הקבלן אחראי לשלמות הסימונים בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן בשטח במקרה  .9

 שלמותן, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המזמין.של נזק או אובדן וישמור על 

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים, כדי לאפשר ביקורות על נכונות  .10

העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון )להלן קו האבטחה(. קו האבטחה יסומן 

 .בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המזמין

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה, הן מבחינת מרחקים  .11

 והן מבחינת מספור היתדות. 

הקבלן יהיה רשאי להציע למזמין שיטה שונה לביקורת צירים, שונה מהאמור לעיל )המשכת  .12

עון אישור הציר אל מעבר לתוואי  וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן שיטת הביקורת לצירים יהיה ט

 המזמין.

הקבלן יסמן את נקודות הסימון בשטח בכל דרך שבה הסימנים יישארו ברי קיימה ולא יגרמו  .13

 לסכנה בטיחותית בתיאום עם המזמין.

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד  .14

 ורך חישוב כמויות לתשלום.ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצ

המזמין רשאי לערוך מדידת ביקורת במהלך ובשלב קבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת  .15

המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותראה בעליל שהעבודה  

 בוצעה בהתאם  למידות ולרומים המתוכננים.

בלן, תעשינה ע"י ובאחריות מודד מוסמך , ע"פ כל עבודות המדידה והסימון, המוטלות על הק .16

הוראות ההסכם, התמורה עבור עבודת מדידה מכל סוג שהוא נכללת בהצעת הקבלן ובמחירי 

 היחידה השונים בכתב הכמויות ולא ישולם עבורה בנפרד.

 גבהים .17

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור על  .17.1

לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו תחילת העבודה. טענות הגבהים ייעשה 

 שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון.

לפני ביצוע העבודות יכין הקבלן על חשבונו, ובאמצעות מודד מוסמך, תוכנית מצב קיים  .17.2

(As-Is הכוללת רשת גבהים וכל הנתונים הרלוונטיים, ורק לאחר אישורה על ידי ,)

חיל בעבודה. הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו על המזמין יוכל להת

 ידי הקבלן ועל חשבונו.

אישר המזמין למדידת הקבלן, ישמש כבסיס לחישוב הכמויות של עבודות העפר  .17.3

 ועבודות אספלט ומצעים במידת הצורך.

 מדידות במהלך הביצוע .18

כאשר  העבודות המבוצעות באתרהקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל  .18.1

, הקבלן יגיש בהתאם לדרישת המזמין התעלות פתוחות וניתן למדוד את הצינור בתעלה 

 מדידות של העבודות שבוצעו על ידו.
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בנוסף למדידות אלו, יגיש הקבלן לבדיקת המזמין טבלת השוואה בין דרישות התכנון  .18.2

 והמדידה כפי שבוצעה בפועל. 

 תנאי לאישור המשך הביצוע ותנאי לתשלום העבודה שבוצעה. העברת מדידה זו תהווה .18.3

לכל חשבון חלקי יצורפו מדידות חתומות ע"י מודד מוסמך לכמויות פריטי התשלום 

 השונים המוגשים לתשלום

 מדידות בסוף תהליך הביצוע .19

באחריות הקבלן לאסוף את הנתונים הנדרשים במהלך הביצוע על מנת למסור בסוף  .19.1

 . עבור כל מה שבצע AS MADEכנית עדות תהליך הביצוע ת

מובהר בזאת כי תכנית העדות תוגש ע"פ ובהתאם להוראות וע"פ הנחיות ומפרט  .19.2

 ו/או הנחיות המזמין. , חברת הגזהמדידה של עיריית ירושלים

התשלום עבור כל שירותי המדידות כלול בהצעת הקבלן ובמחירי היחידות השונות שבכתב  .20

 הם בנפרד. הכמויות ולא ישולם עלי

 

 בקרת איכות מעבדת בדיקות ו 37.01.21

 על עבודתו.באחריות וחובת הקבלן לבצע בקרת איכות  .1

בקרת איכות על עבודות הנדסה אזרחית יבוצעו ע"פ נהלי חברת מוריה לבקרת איכות וע"פ  .2

 הוראות ההסכם. 

ע"י חברת על עבודות הגז תבוצע בקרת האיכות על פי מפרטי רשות הגז ומפרטי חברת רתם  .3

 רתם וקבלן הגז מטעמה ועל חשבונה.

 

 הבהרות לכתב הכמויות 37.01.22

 כללי .1

פירוט אופני המדידה והתשלום וכן ההבהרות שלהלן מהוות חלק בלתי נפרד מכתב  .1.1

 הכמויות.  

העבודות שיש לבצע, לחלקן אין סעיף נפרד בכתב הכמויות והתמורה עבור ביצוען  .1.2

 ות שבכתב הכמויות.נכללת במחירי היחידות השונ

מופיעות התייחסויות לתכולת עבודות שמחירן  הסכםבמקומות נוספים במסמכי ה .1.3

)התמורה עבור ביצוע העבודה( כלול )במחירי היחידות( בכתב הכמויות. ההתייחסויות 

 הנ"ל מהוות גם כן חלק בלתי נפרד מפירוט אופני המדידה והתשלום.

במפרטי חברות הגז ורשות  עיון במפרט המיוחדאת כתבי הכמויות יש לקרוא תוך כדי  .1.4

  הסכםמסמכי ה , וכן ביחד עם כלתכניותוב הגז 

באם לא צוין אחרת, מחייבים את הקבלן כל התקנים הישראלים הקשורים לעבודות  .1.5

 המפורטות בכתב הכמויות להלן שיתפרסמו עד תאריך מכרז זה.

כל סעיף בנפרד, להוסיף את הזכות לשנות את הכמויות של  ו, שומר לעצמהמזמין .1.6

ע"פ צרכיו  לכמות או להפחית ממנה ואף לבטל סעיפים שלמים מרשימת הכמויות

  .ושיקול דעתו
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ו סיבה לשינוי במחירי היחידה, ולא תשולם לקבלן ילא יה שינויים אלה, במידה ויעשו, .1.7

כל תוספת שהיא עקב שינוי בכמות או ביטול סעיפים הרשומים בכתב הכמויות המקורי 

 עם הקבלן. הסכםבו

במסגרת הצעתו הכספית , מחירי היחידה, בתוספת ההנחה שתוצע על ידי הקבלן .1.8

כתב הכמויות אמורים לשקף את הערך הכולל של  , על מחיריהסכםכמפורט במסמכי ה

העבודה שתוארה לגבי כל פריט ופריט, כלומר, כולל כל ההוצאות העלולות להידרש 

כמתואר, כולל כל עבודה מקרית או מתקן ארעי, וכולל עבור ביצוע העבודה בשלמותה, 

כל ההוצאות ההכרחיות, הסיכונים הכלליים, הערבויות וההתחייבויות שנקבעו 

 במסמכים השונים, המהווים בסיס להצעת המשתתפים במכרז, או המשתמעים מהם.

תיאורי העבודות בסעיפי כתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה יחשבו  .1.9

ככוללים את כל הדרוש )בהתאם למפרט הטכני, התכניות, ת"י המתאים( להוצאה 

 לפועל של העבודה ברמה נאותה.

תיאור הפריט המקוצר הניתן ברשימות הכמויות הינו לצרכי זיהוי הנושא בלבד, ובשום  .1.10

, הסכםפנים אינו בא לשנות או לבוא במקום התיאורים המפורטים שניתנו בתנאי ה

 . ותהשונ יותתכנבמפרטים וב

לא תשולם כל תמורה עבור עבודה כלשהי המתוארת במסגרת של הערות כלליות,  .1.11

הערות מיוחדות, תנאים מיוחדים וכו' המופיעים בתכניות, במפרט הכללי או במפרט 

בכתב  -בצורת פריט לתשלום  -המיוחד, כל עוד עבודה כזאת לא מופיעה באופן ספציפי 

 יות המצורפים.כמויות כלשהו מבין כתבי הכמו

המחיר לעבודות, שעבורן לא פורט תשלום, ייכללו במחירי היחידה של אותם הפריטים  .1.12

 שכן מופיעים בכתבי הכמויות.

כל עבודה תימדד מדידת נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת( כשהיא  .1.13

 גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.

ות שבכתב הכמויות כוללים בתוכם את כל התמורה הדרושה  גם עבור מחירי היחיד .1.14

הוצאות ביטוח שונות, מיסים  סוציאליים, שימוש בכלי עבודה, הובלתם לאתר, אחסון 

 ושמירת ציוד, ו/או אבטחת העבודה המבוצעת על ידי הקבלן.

כל מחירי היחידות שבכתב הכמויות כוללים בתוכם את כל התמורה הדרושה גם עבור  .1.15

לרבות  ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת אישורים מהרשויות השונות

 . אגרות היטלים ומיסים וכיוצא בזה , למעט אם נאמר אחרת במפורש

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל התמורה  הדרושה גם  .1.16

קבלה, תיקון כל עבור כל הבדיקות הדרושות, השימוש במתקני בדיקה, בדיקת 

הליקויים, אם יהיו, בדיקות קבלה נוספות במקרה יידרשו, ביקורת חברת חשמל 

 ובדיקות פרמטריות במידה ויידרשו, כאמור במפרט.

מחירי היחידה כוללים את התשלום עבור האחריות שעל הקבלן לתת, כמפורט במפרט  .1.17

 .ובהסכם המיוחד

ת התשלום עבור כל הוצאותיו מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים א .1.18

 הישירות והעקיפות לביצוע כל העבודה.
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מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור: אספקה, טעינה,  .1.19

הובלה, פריקה, התקנה )ההתקנה כוללת העמדת/ בניית המוצר במקום שנקבע 

אלא אם כן יש  וחיבורו(, פינוי חומר חפור/ פסולת והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד,

הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לגבי אספקה, הובלה, התקנה, 

 פינוי.

מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו  .1.20

 ני והחשמלי, מוכן להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.אהמכ

את הזכות הבלעדית לשנות את  ועצמשומר ל מזמיןהבהתאם להוראות ההסכם,  .1.21

הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/או של כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות 

 . ואו להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים שלמים מכתב הכמויות( לפי רצונ

במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל, לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים האלה ו/או  .1.22

 .ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מתן הצעתו ב הכמויותאחרים שבכת

 הבהרות:  .1.23

כל הפרטים הטיפוסיים המופיעים במפרטי חברת החלוקה הינם פרטים  .1.23.1

כלליים ככל שישנם פרטים מפורטים בסט התכניות אילו הפרטים הקובעים 

 לצרכי ביצוע ולצרכי תשלום.

ללי לעבודות כל עבודות העפר יבוצעו ויימדדו בהתאם להוראות המפרט הכ .1.23.2

ובהתאם למפרט הכללי בפרט(  51.02)פרק ריית ירושלים יפיתוח וסלילה של ע

וע"פ הוראות המפרט )המחמיר ביניהם( הבינמשרדי בהוצאת משהב"ט 

 .המיוחד שלהלן

 מחירים תכולת מדידה ואופני  .1.24

הבהרה: החתך הטיפוסי מהווה חתך תיאורטי לתשלום כאשר דפנות החפירה  .1.24.1

 ניצבות.

עבודות החפירה/חציבה, המילוי, הידוק,  יבוצעו לכל רוחב התעלה שנחפרה.  .1.24.2

בלבד.  מודגש בזה, כי עבודות המילוי תאורטי  /יטיפוסלפי חתך  -התשלום 

)בחול , בחנ"מ,  צמנט,  בנטונייט, בחומר מוחזר, בחומר נברר או במצעים 

ת והבורות למיניהם(, ההידוק, והבטונים  הנ"ל, יבוצעו לכל רוחב התעלו

. לא תשולם שום תוספת עבור הכרוך טיפוסי/תיאורטישנחפרו ולא רק לרוחב ה

בכך.  בכל מקרה בו התשלום יבוצע לפי מטר אורך המדידה לצורכי תשלום 

 טיפוסי/ תיאורטיתהיה אך ורק לפי רוחב האלמנט ועומק התעלה שבחתך ה

 ולא לפי רוחב התעלה שנחפרה בפועל.

ביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב כל העבודות שידרשו ל .1.24.3

במגבלות האתר  ברוחב הדרכים ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן. 

בכל מקרה לא תשולם שום תוספת ו/או פיצוי עבור שיטת העבודה/חפירה ולא 

יהיה כפל תשלום עבור חפירה מסוימת. התשלום לתעלות יהיה רק לפי מטר 

סופית עם צינור גז מונח ע"פ הוראות המפרטים שאושרו אורך )מ"א( של תעלה 

או הוראת  תיאורטי/ע"י חברת החלוקה והפיקוח לפי הרוחב שבחתך הטיפוסי

המפקח בשטח ולפי עומק הביצוע בפועל, וללא קשר לכמות ו/או רוחב ו/או 
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שלבי החפירה / חציבה והעבודה, וגם אם בפועל החפירות יתבצעו מספר 

בחפירה חוזרת וכו'. כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, פעמים, בקטעים, 

פחת חומר, חפירה חוזרת, עודפי פינוי, מילוי, קשיים, העתקות וכו' נכללים 

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

החפירות עבור התעלות ישולמו אך ורק בסעיף אחד בכתב הכמויות עבור עומק  .1.24.4

ד לעומק הדרוש גם במקרה שהחפירה תיעשה בשלבים החפירה מפני הקרקע וע

 ו/ או בהפסקות מכל סיבה שהיא.

בנוסף מובהר כי כל עבודות החפירה של הקבלן, חפירת תעלות, בורות וכו',  .1.24.5

תתבצענה תמיד, אך ורק תוך כדי תימוך ודיפון מלאים של החפירות )ככל 

 שיידרש(.

י / קונסטרוקטיבי מטעם הקבלן במידה ויידרש יתוכנן הדיפון ע"י יועץ גיאוטכנ

 ועל חשבונו. 

תימוך ודיפון אלו מהווים חלק אינטגרלי מחפירת התעלות והתמורה עבור  .1.24.6

 עבודות אלו כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

לכל  CLSMמילוי התעלה החפורה: בכתב הכמויות תומחר המילוי באמצעות  .1.24.7

י המילוי , מצעים ו/ או חומר נברר נתנו כמויות גובה התעלה כאשר ביתר סעיפ

 קטנות יותר. 

מובהר בזאת כי המזמין ו/או חברת החלוקה "רתם" שומרים לעצמם את  .1.24.8

הזכות לשנות את סוג המילוי , עובי המילוי ומיקום המילוי בחתך ללא כל 

 תוספת תשלום וללא כל שיפוי בנוסף לסעיפי כתב הכמויות. 

ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של המזמין ו/ או חברת החלוקה שינוי כזה או אחר 

"רתם" יהיה כלול במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם 

 בנפרד.

התמורה עבור עבודות אלו ) אספקה וביצוע ( לא תשולם בנפרד, אלא אם מופיע  .1.24.9

בכתב הכמויות פריט תשלום מפורש, ותכולתה כלולה במחירי היחידות שבכתב 

 מויות.הכ

  תשלום לפי מ"א חפירה .1.24.10

 וכולל את כל האמור לעיל. טיפוסי/תיאורטיתשלום יהיה אך ורק ע"פ חתך ה

 

 חפירות גישוש – 7.44.0103סעיף  .2

חפירות גישוש בהוראה מיוחדת של המפקח שאינה חלק מעבודות ותכולת עבודות  .2.1

 החפירה לתעלות.

 .ר' הרחבה בפרק המוקדמות לעיל במפרט מיוחד זה .2.2

תשלום לפי מ"ק חפירת גישוש ו/ או שימוש בסילון מים ושואב עפר לאותם מימדי בור  .2.3

חפירת גישוש שדרוש כולל כיסוי הבור לאחר הגישוש בחומר המקומי שנחפר. לא כולל 

 שיקום אספלט או ריצוף.  

 חפירה/חציבת תעלה – 7.44.0203סעיף  .3
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מ"מ לפי חתך  250ז בקוטר ס"מ עבור הנחת קו ג 160חפירה/חציבת  תעלה לעומק של  .3.1

טיפוסי כולל פירוק ופינוי תשתיות מבוטלות, חוצות ו/ או מקבילות -תעלה תיאורטי

בתוואי רצועת הגז, למקום שפיכה מאושר, כולל פינוי החומר החפור למקום שפיכה 

מאושר, כולל ריפוד הצינור באמצעות חול נקי ע"פ הוראות המפרט, כולל גדר בטיחות 

 .ה ע"פ הוראות המפרטלעבודה בתעל

 :העבודה כוללת לרבות ובין היתר, את הפעולות הבאות .3.2

סימון תוואי החפירה: באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי, לאתר  .3.2.1

בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת 

 ביצוע העבודות.

טעמו ועל חשבונו של הקבלן סימון תוואי החפירה יתבצע ע"י מודד מוסמך מ .3.2.2

 ובאחריות הקבלן לשמר ולקבע את הסימונים.

קרקעיים )בעזרת מפות של -איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת .3.2.3

התשתיות הקיימות, סריקה עם גלאים, בירורים עם נציגי רשויות( וסימון 

 חציות או קירבה לתשתיות אחרות על התוואי.

סימון של התוואי במקומות בהם יש צורך הערכות לחפירות גישוש: קביעה ו .3.2.4

בחפירה ידנית על מנת מיקום תשתית קיימת ועל מנת לא להזיק לתשתיות 

 אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.

חפירות גישוש: ר' הרחבה בפרק המוקדמות לעיל ובנוסף, חפירות הגישוש לא  .3.2.5

ב הכמויות. כמות ימדדו לתשלום וכלולות במחיר היחידה השונים שבכת

החפירות וטיבם ע"פ שיקול דעתו, אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. מובהר כי 

 כל פגיעה בתשתית תהיה על חשבון הקבלן ואחריותו.

סילוק המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות, חפצים אחרים שיכולים להפריע  .3.2.6

 ולעכב את ביצוע קטע התשתית בזמן המוקצב.

כי השטח נקי ממכשולים, כמו כן יוסרו בשלמות אבני  באחריות הקבלן לוודא .3.2.7

 שפה, מרצפות, תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.

ומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות ח .3.2.8

מסודרות ובהפרעה מינימאלית לסביבה ולעוברי אורח,)בהתאם להנחיות 

 .המפקח(

באמצעות גדר ע"פ הוראות המפרט וכתב הכמויות ובכל גידור שטח העבודה  .3.2.9

אחריות הקבלן היא על כל נושא הבטיחות בעבודה  מקרה ע"פ הוראות המפקח

בכלל ובתעלות פתוחות בפרט כולל כל השילוט והאביזרים הדרושים ע"פ על 

 דין.

הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י  .3.2.10

 המשטרה.העירייה  ו/או 

ניסור וחיתוך אספלט )כלול במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולם  .3.2.11

 .בנפרד(

 תיאורטי /החפירה תבוצע ברוחב  הדרוש לפי החתך הטיפוסי .3.2.12
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 עבודות החפירה יבוצעו בקטעים, ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח.  .3.2.13

 לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה. .3.2.14

ו/ או ע"פ הוראות המפקח  תיאורטי -החתך הטיפוסיעומק החפירה יהיה ע"פ  .3.2.15

בכל מקרה יהיה עומק החפירה כך שגובה הכיסוי מעל ראש הצנרת יהיה לפחות 

 וע"פ פרטי הביצוע ס"מ ממפלס העליון המתוכנן 120

לאחר ביצוע עבודות החפירה יורחקו עודפי החפירות למקום שפיכה מאושר  .3.2.16

 כן, יש לנקות את השטח. ע"י הרשויות, אין לפזרן במקום. כמו 

בעת ביצוע החפירה יפורקו ויפונו למקום שפיכה מאושר כל התשתיות  .3.2.17

הקיימות שבמקביל לחפירה ו/ או שחוצות את החפירה שבוטלו/מבוטלות ע"פ 

כך שלא יפריעו ולא יהיו  קו הגז המתוכנן וברוחב הרצועה שלוהתכנון בתוואי 

 למכשול בתוואי החפירה . 

. ה מתשתיות זרות שבוטלויה / תוואי צינור הגז תהיה נקיכל רצועת החפיר .3.2.18

  פינוי התשתיות כלול במחיר החפירה ולא ישולם בנפרד.

הנחת צנרת אביזרים תיאום, תזמון, סיוע ותיעוד של הקבלן הראשי עבור  .3.2.19

 ע"פ הוראות המפרטמגופים ותאים ע"י קבלן משנה מטעם חברת הגז "רתם" 

לרבות, בדיקות מעבדה לריתוכים מילוי  הגז של חברת החלוקה "רתם" ורשות

יבוצע ע"י חברת  –הקווים, בדיקות לחץ ולשאר עבודות להנחת צנרת הגז. 

 החלוקה / חברת הגז "רתם" / קבלן משנה מטעמה.

תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות ישרים החפירה תבוצע בקו ישר וללא  .3.2.20

לאורך התוואי למניעת פיתולים מיותרים יש לשמור על עומק חפירה אחיד 

 לחצים על הצנרת.

 יבוצעו חפירות ידניות בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח. .3.2.21

ובפרטי הביצוע צינורות ימולא שכבת חול בעובי המצוין בתכניות ומתחת למעל  .3.2.22

 ס"מ. 15ובכל מקרה לא פחות מ 

סימלי החול יהיה חול טבעי דק או חול דיונות ו/ או חול ים עם גודל גרגיר מק .3.2.23

 מ"מ. לא יותר שימוש בחול מחצבה. 2של 

רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי  הקבלן ימלא את הצינור במילוי חול .3.2.24

 העבודה הקודמים בוצעו עפ"י המפרט.

 לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט סימון באמצע התעלה לאורך כל החפירה .3.2.25

בהתאם למיקום המוגדר בפרטי הביצוע כאשר הסרט יסופק ע"י חברת 

החלוקה / חברת הגז "רתם" על הקבלן לתאם קבלת הסרט מבעוד מועד. הנחת 

 הסרט כלולה במחיר החפירה ולא ישולם בנפרד. 

ייתכנו מקרים ע"פ שיקול המזמין להנחת שתי שכבות של סרטי אזהרה /  .3.2.26

שכבות הסרטים כלולה במחירי היחידה סימון. גם במקרה זה הנחת שתי 

 לחפירת התעלה ולא תשולם בנפרד. 

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה של החול תעשה  .3.2.27

סוג א' ו/או חומר נברר )מצע סוג ג'(  מצע)בחנ"מ( ו/או  CLSMבאמצעות 
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 עבור 100% ס"מ לכל היותר תוך כדי הידוק עד לרמת הידוק של 20בשכבות של 

. מיקום המילוי , סוג המילוי ועובי המילוי  לפחות עבור חומר נברר, 98% מצעים

ע"פ החלטת חתכים טיפוסיים /תיאורטיים ו/או  –יהיה ע"פ פרטי הביצוע 

. מובהר בזאת כי על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין המפקח בכתב ומראש

וג המילוי, ו/או חברת החלוקה "רתם" שומרים לעצמם את הזכות לשנות את ס

עובי המילוי ומיקום המילוי בחתך ללא כל תוספת תשלום וללא כל שיפוי 

בנוסף סעיפי כתב הכמויות. שינוי כזה או אחר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי יהיה 

ר' הבהרה -כלול במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

 בהמשך.

הנהוגים ע"י גורמי  העירייה  הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות  .3.2.28

 והנחיות המשטרה.

מובהר בזאת כי אחריות הקבלן הראשי הינה אחריות כוללת על כל ביצוע  .3.2.29

העבודה כך שבכל מקרה של שקיעה וכיוצ"בז האחריות על הביצוע ועל התיקון 

 תהיה על הקבלן הראשי בלבד.)למעט עבודות המקצועיות לצנרת הגז(

ת המתוארות לעיל וכן כל העבודות שאין להם תכולת העבודה וכל העבודו .3.2.30

ביטוי בכתב הכמויות כלולות במחיר היחידה לחפירת תעלות ובמחירי שאר 

 הסעיפים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד למעט, אם נכתב אחרת במפורש.

 

 תוספת מחיר לחפירה – 037.44.03סעיף  .4

ס"מ נוספים לרבות חפירה,  50תוספת  לסעיף חפירת תעלות עבור העמקת החפירה לכל  .4.1

 בסעיף.והכלול פינוי, מצעים וכל האמור 

תכולת העבודה המדידה והמחירים הינה כפי האמור בסעיף החפירה לתעלות ובנוסף,   .4.2

בכל מקום שיידרש לבצע העמקת החפירה אם בשל מפגש עם תשתיות ו/ או אם מכל 

 ה אחרת ייעשה הדבר באישור מקדמי של המפקח בכתב .סיב

ס"מ עד למפלס עליו יורה  160הקבלן יחפור עמוק יותר מעומק התעלה המינימאלי של  .4.3

 המפקח.

 בסיום העמקת החפירה יתועד הדבר ע"י הקבלן.  .4.4

 תשלום תוספת לפי מ"א חפירת תעלה. .4.5

 

 מילוי חפירה במצע סוג א' – 047.44.03סעיף  .5

 התעלה במצע סוג א' כולל הידוק מבוקר ע"פ הפרט והמפרטמילוי חפירת  .5.1

 תכולת העבודה המדידה והמחירים הינה כפי האמור בסעיף החפירה לתעלות ובנוסף, .5.2

הקבלן ימלא, ע"פ פרטי הביצוע ובכל מקום בו ידרוש המפקח בהוראה מפורשת כתובה 

מיקום ובעובי מראש, את התעלה, מעל שכבת החול המכסה את הצינור, במצע סוג א' ב

 51ע"פ פרטי הביצוע. טיב החומר ואיכותו ודירוגו יהיה ע"פ האמור במפרט הכללי פרק 

 )הספר הכחול( לרבות ההידוק.

  על הקבלן לספק אסמכתאות לטיב החומר המובא ורמת ההידוק. .5.3
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 תשלום לפי מ"ק מילוי תעלה חפורה לשביעות רצון המזמין. .5.4

 

 מילוי חפירה בחומר נברר – 057.44.03סעיף  .6

 מילוי חפירת התעלה בחומר נברר )מצע סוג ג'(  כולל הידוק מבוקר ע"פ הפרט והמפרט .6.1

 תכולת העבודה המדידה והמחירים הינה כפי האמור בסעיף החפירה לתעלות ובנוסף, .6.2

הקבלן ימלא, ע"פ פרטי הביצוע ובכל מקום בו ידרוש המפקח בהוראה מפורשת כתובה 

עלה, מעל שכבת החול המכסה את הצינור, בחומר נברר במיקום ובעובי מראש, את הת

 51ע"פ פרטי הביצוע. טיב החומר ואיכותו ודירוגו יהיה ע"פ האמור במפרט הכללי פרק 

 )הספר הכחול( לרבות ההידוק.

  על הקבלן לספק אסמכתאות לטיב החומר המובא ורמת ההידוק. .6.3

 ת רצון המזמין.תשלום לפי מ"ק מילוי תעלה חפורה לשביעו .6.4

 

 C.L.S.Mמילוי  – 067.44.03סעיף  .7

 ע"פ הפרט והמפרט  M.S.L.Cבטון  -מילוי חפירת התעלה בבחנ"מ .7.1

 תכולת העבודה המדידה והמחירים הינה כפי האמור בסעיף החפירה לתעלות ובנוסף, .7.2

הקבלן ימלא, ע"פ פרטי הביצוע ובכל מקום בו ידרוש המפקח בהוראה מפורשת כתובה 

)בחנ"מ( במיקום  CLSMמראש, את התעלה, מעל שכבת החול המכסה את הצינור, ב 

ובעובי ע"פ פרטי הביצוע. טיב החומר ואיכותו ודירוגו יהיה ע"פ האמור במפרט הכללי 

 .51.04.11)הספר הכחול(  51פרק 

 הקבלן לספק אסמכתאות לטיב החומר המובא.על  .7.3

 תשלום לפי מ"ק מילוי תעלה חפורה לשביעות רצון המזמין. .7.4

 

 מרצפי בטון – 077.44.03סעיף  .8

ס"מ כולל זיון דגם אקרשטיין  או ש"ע עם הטבעה  6אספקה והנחה מרצף בטון בעובי  .8.1

בכתב ומראש זהירות צינור גז להגנה על הצינור  השימוש בסעיף טעון אישור מקדמי 

 של המזמין/ המפקח

על הקבלן להציג דוגמה למרצף לפני הביצוע לאישור המזמין ולהציג אסמכתאות  .8.2

 מתאימות שהינו ע"פ הדרישות.

 ס"מ מונח בתעלה לשביעות רצון המזמין. 150X45X6תשלום לפי מ"א מרצף בגודל  .8.3

 

 שכבות אספלט – 01007.44.3עיף ס .9

ס"מ, סוג אספלט,  20שכבת אספלט לכיסוי חלק עליון/ סופי של התעלה בעובי של עד  .9.1

גודל גרגיר, סוג ביטומן ע"פ שכבות האספלט הקיים. כולל תכן תערובת ויישום בשכבות 

ע"פ הנחיות המזמין ו/או ע"פ מפרט עיריית ירושלים לרבות ציפוי יסוד וציפוי מאחה 

לביצוע מושלם תשלום ומדידה לפי מטר אורך תעלה ככל שיידרש, כולל כל הדרוש עד 

ס"מ )ולא עבור כל שכבת יישום( ע"פ רוחב טיפוסי/  20עבור סה"כ שכבה אחת עד 

 תאורטי של התעלה ע"פ פרטי ביצוע, בלבד.



309 

 

 
 רוזמרין 10קטע  -מפרט טכני  – 2מסמך ג'

 

 לכל רוחב התעלה שנחפרה.  יבוצעביצוע שכבת האספלט  .9.2

 בלבד.  תאורטי  /יטיפוסחתך מטר אורך תעלה ולפי רוחב לפי  - והמדידה התשלום .9.3

ס"מ( ולא עבור  20כי התשלום הוא פעם אחת עבור כל עובי השכבה ) עד מודגש בזה, 

כל שכבת יישום ככל שיידרשו ע"פ הנחיות המזמין ו/או ע"פ שכבות הכביש הקיים ו/או 

 ע"פ מפרט עיריית ירושלים.

 ס"מ. 20תשלום לפי מ"א עבור סה"כ שכבה אחת עד  .9.4

 וכולל את כל האמור לעיל. טיפוסי/תיאורטיתשלום יהיה אך ורק ע"פ חתך ה .9.5

 


