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 רשימת המסמכים 
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף המסמך

  הצעת הקבלן  מסמך א' 

 תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן    מסמך ב' 

במהדורה   -המפרט הכללי לעבודות בניה   מסמך ג' 
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 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף המסמך

  פירוקים  51

  מים ביוב ותיעול קווי   57

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים   

 למפרטים הכלליים 

 תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו    1-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה   2-מסמך ג'

 מיוחדים 

 

  כתב כמויות  מסמך ד' 

  מערכת התוכניות  מסמך ה' 

  דו"ח קרקע  מסמך ז' 

  לוח זמנים שלדי  מסמך ח' 

 

ומשרד   הביטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת  הוועדה  בהוצאת  הינם  לעיל  הכלליים  המפרטים 
כל המסמכים דלעיל לרבות  הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. 

הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל  
הגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים  למסמכי המכרז. ב 

האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או היעדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם  
 בפועל לחוברת המכרז.  

 

 הערות

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

 .הכניסה לאתר חופשית לכולם www.online.mod.gov.il באתר

 

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

בא להוסיף על  המסמך הקבלן מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן  
. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של  האמור בחוזה הקבלנים של מוריה

מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה  
 הקובעת חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן.  

 

 

 

         ___________________ 

  חותמת וחתימת הקבלן 

http://www.online.mod.gov.il/
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 רשימת המתכננים 
 

 דוא"ל  נייד  טלפון  איש קשר  עיסוק / נושא חברה

כנרת   מזמין -מנה"פ מוריה
 משולם 

02-5463184 
 

kineretm@moriah.co.il 

INPROJECT  052-4760442 08-6688780 מנדי גיסר ניהול פרויקט mendy@inproject.co.il  

 tamar@inproject.co.il 050-9091484 תמר קורן  ניהול תיכנון  
PMO 052-6665232 טלי חסואי tali@inproject.co.il  

 nemo@yaron-ari.co.il 050-5236233 08-6286002 נחמיה ארי אדריכל נוף ירון ארי
מרטין  

 גולדשטיין 
 office@yaron-ari.co.il 116שלוחה 

 08-6286002 מזי 
 

  
ברוך 

 ירמולינסקי
ברוך  קונסטרוקציה

 ירמולנסקי
02-6727404 054-4539760 by@byengs.com  

קונסטרוקציה  מהנדסיםלבני 
 פארק-סקייט

 03-9245525 יעקב לבני
 

office@livnieng.com 

טניה 
 מליחוב 

03-6086911 
 

tanyam@livnieng.com 

ג.א.ש הנדסת 
 חשמל 

אריאל  חשמל 
 זוהר

03-6197582 050-4496045 g-a-sh@inter.net.il 

אחים רזניקוב 
 בע"מ

ניקוז / 
אינסטלציה/  

 מז"א

יגאל  
 רזניקוב

-02רויטל 
6523518 

054-4853831 igal@reznikov-b.co.il 

  
 

office@reznikov-
b.co.il 

יורי 
 אורנשטיין

054-2140540 yuri@reznikov-b.co.il 

 
מייק   קרקע

 דוקטופסקי
02-6428492 054-4347075 mdgeotech@gmail.com 

אמאב  
תחבורה 
 ותנועה 

 eldad@amav.net 5262812- 054 02-6726992 אלדד לבל תנועה ופיזי 

 david@amav.net 054-4443226 דוד כהן 

שחר 
 שוקרון

054-8311420 shahars@amav.net  

מן בטיחות  
 ונגישות 

 מימוןנועם  יועץ בטיחות 
 

052-2337718 noam400@gmail.com 

 יגאל שושן 
 

050-2637857   
אירנה  נגישות  אירנה רובין

 רובין
02-5635688 052-3815372 negishutir@gmail.com 

 לוזיהאבי  סקייטפארק  אבי לוזיה
 

054-4897877 aviluzia@hotmail.com 

אדריכל נוף   צור וולף 
 סקייטפארק 

 09-9510020 ליאור וולף
 מיכל -

052-8374855        Lior@zur-
wolf.com 

מור  
 אשכנזי 

 
mor@zur-wolf.com> 

 ליגל ברטון 
 

ligil@zur-wolf.com>  

תאום   אינג. תים
 תשתיות

מחמוד עבד  
 אלחי 

09-7935920 050-8372845   

 office@engteam.co.il 054-5800391 כארם

 א.ש.ל. 
איכות סביבה   

 ואקוסטיקה 

שלו  איכות סביבה 
 בודנהיימר

 
052-2262528 shalev@shl.co.il 

מתאר שירותי  
 הנדסה ונדלן 

אביבית   כמאי 
 שוהם 

073-7277204 052-2284127 avivitshoham@mitar-
group.com 

 

 פניה אל המתכננים תיעשה באמצעות המפקח בלבד. 
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 54 ..................................................................................... צינורות לטפטוף  41.03
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 60 ......................................................................... מערכות ישיבה ספסלים ו 42.00
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 78 ........................................................................ קווי מים, ביוב ותיעול -  57פרק  
 79 ........................................................................................... עבודות עפר  57.01
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 87 ............................................................................................ רשימת תוכניות 
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 עבודות עפר  - 00  פרק

 כללי  00.00
 עבודות עפר.  01כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק   

בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק   
 עבודות פיתוח.   - 40

ע"י    תוגש  אשר  מפורטת  עבודה  לתוכנית  בהתאם  יבוצעו  החפירה  עבודות 
 הקבלן לאישור המפקח. 

עד כ  בעובי משתנה  ישן שפוך  מ'    10  -  8  -במרבית שטח האתר קיים מילוי 
כמ מכיל  המילוי  יותר.  צרורות,  ויתכן  חרסית,  אדמת  של  משתנות  ויות 

 בולדרים, פסולת בנין ומעט חומר אורגני.  

 בגבולות האתר בצד צפון ומערב צפוי להימצא סלע אבן קיר קשה.   

ראה  לביסוס  הביסוס הנחיות  בדו"ח  מפורט  מייק    מאת  תאור  המהנדס 
 .  דוקטופסקי

 חתך הקרקע   00.01
המילוי מכיל כמויות משתנות של אדמת   .  מטר  8- מפני השטח ועד לעומק כ  – מילוי  

 .  פסולת בנין ומעט חומר אורגני  , בולדרים , חרסית, צרורות

 הנחיות לביצוע עבודות עפר בשטח המתקן  00.02
העמוקה    -3.00למפלס    ,  חפירה  לבריכה  מתחת  תיושר    .  מטר  הקרקע 

 לאפשרות מעבר יעיל של מכבש.

ידי    על  שתית  בעל    7הידוק  מרטט  מכבש  של  סטטי  מעברים  טון    7משקל 
 .  לפחות תוך כדי הרטבה לפי הצורך והנחיות המפקח

מילוי מחומר מקומי גרוס המתאים לדרישות חומר נברר או חומר נברר מובא   
 .  ס"מ 100בשכבה בעובי 

 .  ס"מ לאחר הידוק 20 , עובי שכבות המילוי 

הקבלן בזמן  דרגת ההידוק ושיטת הביצוע יקבעו בקטע נסיוני שיבוצע על ידי  
 .  הביצוע לפי הנחיות מהנדס הביסוס

הידוק    .  51ס"מ לפי דרישות המפרט הכללי פרק   160מילוי חומר נברר בעובי   
 .  98%ס"מ לצפיפות  20בשכבות בעובי 

מעל שכבת המילוי הנברר ועד לתחתית המרצפים תבוצע שכבת מצע סוג א'   
בשכבות    ,  ס"מ  40בעובי   לצפיפות    20מהודק  כ"א  ממודיפייד    98%ס"מ 

AASHTO . 

מפני המילוי המהודק. שכבה    ,  שכבות של יריעה ארוגה  2בתוך המילוי יבוצעו   
בכיוון אורך המשטח  ,  מטר  1.8תחתונה בעומק   שכבה    .  כיוון חוזק ראשי 

יריעה     .  כיוון חוזק ראשי בניצב לאורך המשטח  ,  מטר  1.2עליונה בעומק  
  , או ש"ע  ACEאו יריעה דומה של חב'    STABILENKAארוגה יהיה מסוג   

 לאישור המפקח. 

 . מטר מצידי מתקן ההחלקה 1.50מידות המצע יחרגו לפחות  

 קירות תומכים   00.03
 ס"מ מפני קרקע סופיים    80 , עומק תחתית היסוד 

  20ס"מ שיהודק בשכבות    40יסוד הקיר יבוצע על מצע סוג א' בעובי כולל   
כ"א . השתית הטבעית תהודק  AASHTOממודיפייד    98%לצפיפות    ,  ס"מ 
 .  ממודיפייד 98%לצפיפות 

 .  ס"מ מכל צד של היסוד  40רוחב המצע יחרוג לפחות  
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 פיקוח ובקרה  00.04
חפירה  תחתית  לאישור  הביסוס  מהנדס  להזמין  עבודות    .  יש  ביצוע  בעת 

 וההידוק נדרש:

הצפיפות 00.04.01.01 מושגת  המכבש  של  מעברים  רטיבות    ,  בכמה  באיזו 
 .  ובאיזה סוג חומר

 .  בדיקות צפיפות שדה בכל שכבה 2עריכת  00.04.01.02

חרוט  באמצעות  המכשיר    6לכל    ,  הבדיקה  כיול  לצורך  גרעיניות  בדיקות 
  30-הגרעיני. בדיקות החרוט (אחת לכל שש בדיקות גרעיניות) תבוצענה עד ל 

בדיקות    12בדיקות גרעיניות באותו אתר. לאחר מכן בדיקת חרוט אחת לכל  
שתבוצע בטרם    100%גרעיניות.יש לייחד את הצפיפות שנבדקת לפי בדיקות  

 .  העבודות. זהות החומר לפי בדיקת דרוג מיכני

 

  



 מפרטים טכניים  – 845,850שצ"פ 

 91מתוך  9עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

 עבודות בטון יצוק באתר  - 01  פרק

 כללי  01.00
זה בה להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים   ו02מפרט מיוחד  במפרט הכללי    50- , 

 שלהם, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו. והמיוחד, או פרקים רלבנטיים אחרים 

 תנאי סף לקבלן משנה עבור בניית מתקן הסקייט פארק            01.01
תנאי הסף להעסקת קבלן משנה לצורך ביצוע עבודות לבניית מתקן ההחלקה מבטון על  

 בורד: -סקייט

של    ניסיון  בעל  יהיה  בניית    10הקבלן  בתחום  לפחות  עבודה   שנות 
SKATEPARKS  -   מתקנים מרחביים מורכבים מבטון למטרת החלקת סקייט -

 ורד.ב

לפחות    של  ביצוע  להוכיח  חייב  המכילים    3הקבלן  גבוהה  ברמה  מתקנים 
על סקייט ייעודיים ברחבי העולם להחלקה  - בריכות החלקה ומתקני בטון 

  1,700מהמתקנים הנ"ל    3-מ"ר לפחות ו  400כ"א המתקנים יהיה    בורד. שטח
 מ"ר לפחות. 

ארצות נוספות למקום    2- הקבלן חייב להיות בעל ניסיון בביצוע פרויקטים ב 
 מגוריו. 

עיתונים    ו/או  [אתרי אינטרנט  בעולם  גורמים מוכרים  קיימות המלצות של 
ו/או אחר בתחום הסקייט ה -נחשבים  לגבי מקצועיות  חברה בהקמת  בורד] 

SKATEPARKS . 

פארק אחד בו מערכה תחרות רשמית של  - הקבלן הקים לפחות מתקן סקייט 
 בורד. -ארגון תחרויות בינלאומי מוכר או מגזין מקצועי של סקייט

הקבלן הראשי חייב לאשר מראש את קבלן המשנה אצל המתכנן והמפקח   
תקן מבטון  ולקבל אישור בכתב להתקשרות חוזית עם קבלן המשנה לבניית מ

 בורד. -להחלקת סקייט

האופקיים    בשטחים  לרבות  במתחם,  הבטון  החלקת  עבודות  כל  כי  מובהר 
והמשופעים, יבוצעו ע"י קבלן משנה זה, וכן הכנה ועיבוד פרט הבטון הנדרש  

[פול הדפנות  של  החיפוי  המתאים  -וביצוע  בדבק  השימוש  לרבות  קופינג], 
 וי ובינם לבין בטון משטחי ההחלקה.  ומילוי ועיבוד התפרים בין אלמנטי החיפ

 הנחיות מוקדמות  01.02
עבודות בטון    -של המפרט הכללי    02עבודות הבטון תבוצענה בהתאם לפרק   

בהתאם   גם  יבוצעו  בטון  רצפות  להלן;  שיפורטו  ולהוראות  באתר  יצוק 
ביצוע    משטחי בטון, ולמפרט מיוחד זה.  - של המפרט הכללי    50להוראות פרק  

יצוק באתר.  –  1923אלי  השלד לפי תקן ישר תערובות הבטון    עבודות בטון 
 .  יוכנו בהתאם למפרט לאישור המתכנן

שבידי    שהתוכניות  המפקח  עם  לוודא  יש  רכיב  כל  של  ביצוע  התחלת  לפני 
חותמת   תהיה  התוכניות  על  המתכנן;  של  האחרונה  מהמהדורה  הן  הקבלן 

 "מאושר לביצוע".

האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או  לפני יציקת הבטון, כל   
ויקבלו את אישורו של   לתבניות  יהיו מחוזקים  פריטים אחרים,  לקשר עם 
צנרת, הכנת שרוולים   מיקום מעברי  לוודא את  על הקבלן  כן  המפקח. כמו 

וכן ואינסטלציה  החשמל  למתקני  פתחים  תכניות    ו/או  גבי  על  לסמנם 
המפקח בנדון לא   של המפקח.  אישורו של  הקונסטרוקציה ולקבל את אישורו

פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה  
עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיו  

 .על חשבונו של הקבלן
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אחרי גמר עבודות המערכות למיניהן, על הקבלן לסתום את כל המרווחים   
אלמנטי  ש לבין  המערכות  קבלני  ע"י  שהוכנסו  האלמנטים  בין  נוצרו 

 קונסטרוקציות הבטון וזאת ללא תמורה נוספת. 

 

 ( TOLERANCES*  סיבולות 01.03
 : סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לטבלה להלן 

 
התחום שבו  תאור העבודה והגדרת הסטייה  מס'

 תיבדק הסטייה 
גודל הסטייה  
 המקסימאלי 

 
1 

 
סטייה מהאנך בקווים והשטחים של  

 קירות 

 
 מ'  3-כ

 
 מ"מ  5

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של   2
 קירות חוץ 

 מ"מ  2 מ'  10-כ

מהניצב   3 בתכנית  אופקית  סטייה 
 בקוים של קירות וכיו"ב 

 מ"מ  10 מ'  5-כ

מהשיפוע,   4 או  מהמפלס  סטייה 
תקרות   לרצפות,  בתוכניות  מסומן 

 וקירות  

 מ"מ  5 מ'  5-כ

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים   5
 ברצפות, תקרות וקירות 

 מ"מ  5 -

תקרות   6 רצפות,  של  בעוביים  סטייה 
 חתכי קורות ועמודים  

 פלוס 
 מינוס 

 מ"מ  10
 מ"מ  5

ומרכז   7 העמוד  מרכז  בין  סטייה 
 היסוד 

היסוד   5% מידות 
 בכל כיוון 

  

בכל מקרה בו יתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל 
ויציקתם  ו/או הריסת האלמנטים שנוצקו  כולל תמיכות  ההוצאות הכרוכות בתיקון, 

 מחדש לפי הוראות המתכנן והמפקח. 

 פארק .ביסוס מבנה הסקייט 01.04
 מרצפים יצוקים על מצע מהודק.

 ות הבטון למשטחי החלקה אופקיים תערוב 01.05
 כללי   

ספק הבטון יתארגן ויגיש יחד עם הקבלן את שלבי הביצוע עם לוחות זמנים  
יכין   הבטון  ספק  העבודה.  להתקדמות  יתאים  הבטון  הספקת  שתזמון  כך 
תכונות   לאימות  ניסיוניות  תערובות  החברה  במעבדת  המתכנן  עם  בתאום 

כמוגדר בת"י   , 3דרגת חשיפה  , 40 -ה בסוג הבטון יהי  הבטון הטרי והקשוי.
 . 466-ו   118

 חומרים  

 . 1, יעמד בכל דרישות ת"י  CEM I 52.5N –צמנט  01.05.02.01

בכל    – אגרגטים   01.05.02.02 ויעמדו  א'  סוג  בזלת  או  דולומיט  מסוג  יהיו 
   .3דרישות ת"י 

. במידה ומשתמשים ביותר  896יעמדו בדרישות ת"י    –מוספים   01.05.02.03
 תאימות בין המוספים. ממוסף אחד יוכיח  ספק הבטון 
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ניילון,    –סיבים   01.05.02.04 פוליפרופילן או סיבי  פולימריים מסוג  סיבים 
המתכנן   ואישור  המוקדמות  הבדיקות  לתוצאות  בהתאם 

 והמפקח.

 הרכב תערובות הבטון  

 מ"מ.  25גודל הגרגיר המרבי של האגרגט יהיה  01.05.03.01

מ"מ, לא תקטן    4.72כמות האגרגט הגס בתערובת, משתייר על   01.05.03.02
 . 60%-מ

 ק"ג למ"ק בטון טרי. 350כמות  המרבית של הצמנט תהיה    01.05.03.03

 המתאים לשאיבה.    S5סומך הבטון יהיה  01.05.03.04

ההרכב הסופי של  תערובת הבטון יקבע לאחר הכנת תערובת   01.05.03.05
 הניסיון.

כמות המעכב תהיה מותאמת למזג האוויר, למרחק ההובלה,   01.05.03.06
 זמן המתנה במהלך היציקה וכד'.  

א 01.05.03.07 פוליפרופילן  מסוג  יהיו  בהתאם  סיבים  בכמות  ניילון  סיבי  ו 
 להוראות היצרן/הספק ובאישור המתכנן והמפקח.  

 הדרישות לשכבת השחיקה הן כדלקמן:  

 חומר השחיקה יהיה מסוג קורודור בפיזור.  01.05.04.01

 . CEM I 52.5Nסוג הצמנט יהיה   01.05.04.02

הרכב תערובת הבטון יקבע לאחר קביעת חומר השחיקה ולאחר   01.05.04.03
 הכנת תערובת הניסיון. 

 תהליך היציקה   

לאמצעים  ש 01.05.05.01 מותאם  להיות  חייב  אחד  עבודה  ביום  הנוצק  טח 
ולאפשרויות הביצוע. הקבלן חייב להבטיח שיטת פיזור אחידה  
לפי תוכנית מאושרת מראש. שיטת הציפוף והאשפרה יבטיחו  

 רצף.

 הפסקות עבודה יעשו בהתאם לתוכניות.   01.05.05.02

יותאם   01.05.05.03 הויברטורים  מספר  מחט;  בוויברטור  יעשה  הציפוף 
ויברטור אחד מלווה את צינור המשאבה כאשר לקצב היציקה.  

 לפחות ויברטור אחד נוסף משלים את הציפוף. 

הוויברציה תעשה עד לאותו רגע בו מתחילה הפרשת מים על פני   01.05.05.04
 השטח. עודף ויברציה יכול לגרום לנזק. 

מיד בגמר השימה והציפוף תתחיל האשפרה. פני השטח יכוסו   01.05.05.05
ה לחה מתחת ליריעה.  טכניות שישמרו על סביב-ביריעות גיאו

טכניות יונחו בכל קטע בו הסתיים הציפוף. אין  -היריעות הגיאו 
 להמתין עד לסיום יציקת המשטח כולו ביום היציקה אחד.

שעות לאחר היציקה יורטב הבטון במים וישמר רטוב למשך   6-כ 01.05.05.06
 ימים רצופים. 10

במהלך   01.05.05.07 הליקופטר.  בעזרת  יוחלקו  האופקיים  המשטחים 
וע ההחלקה הבטון יהיה מכוסה כנ"ל למניעת  ההמתנה עד לביצ 

 התאיידות מפני השטח. 

הטיפול   01.05.05.08 מאלדג'.  בעזרת  ידנית  יוחלקו  משופעים  משטחים 
 במשטחים משופעים יהיה בדומה למשטחים האופקיים. 

 הספקת הבטון   

תזמון אספקת סוגי הבטון השונים יעשה במשותף עם ספק הבטון בהתאם  
היציקות.   קצב  ה    לתכנון  לאסורה  מעבר  באתר   מערבלים  של    20-מתנה 

דקות; לא תהיינה הפסקות והמתנה למערבלי בטון; היציקה תהיה רציפה  
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הקבלן יגיש בכתב תוכנית עבודה מפורטת בצרוף התארגנות    ללא הפסקות.  
 ספק הבטון להבטחת רצף מתוכנן. 

 קטע לניסיון  

שיטת   לבחינת  ניסיוני  קטע  יעשה  היציקות  תחילת  התאמת  לפני  העבודה 
השימה, הציפוף והאשפרה. לאחר    ,  התערובות למטרה וכן לבחינת ההובלה

לימוד הלקחים תאושר תוכנית העבודה. הקטע לניסיון יעשה במשטח אופקי  
 ומשופע.  

 תערובות הבטון למשטחי החלקה משופעים 01.06
 כללי  

משטחי ההחלקה המשופעים יבוצעו בבטון מותז עם סיבים פולימריים ועם  
- כמוגדר ב  ,  3דרגת חשיפה    ,  40-ט עמיד בשחיקה; סוג הבטון יהיה באגרג

מהודקים    .466-ו  118"י  ת שתית/מצע  ידי  על  תעשה  המשטח  גיאומטרית 
משטח ההחלקה יהיה בעובי של    בהידוק מבוקר, על פי הנחיות יועץ הקרקע.  

הזיון    15עד   כמות  תוכניות.   - ס"מ;  בעזרת     ראה  תעשה  המשטח  צורת 
ייעודיות.   מאלדג'.   שבלונות  בעזרת  ידנית  תעשה  המשטח  ספק    החלקת 

שתעמוד   הבטון  תערובת  הרכב  את  הקבלן  עם  יחד  ויגיש  יתארגן  הבטון 
בדרישות המפורטות לעיל. שלבי הביצוע ולוחות הזמנים כך שתזמון אספקת  

עם   בתאום  הבטון  ספק  העבודה.  להתקדמות  יתאים  יכין  הבטון  המתכנן 
 .במעבדת החברה תערובות ניסיוניות לאימות תכונות הבטון הטרי והקשוי

 חומרים  

 .1יעמוד בכל דרישות ת"י   CEM I 52.5N -צמנט  01.06.02.01

 . 1209יעמוד בדרישות ת"י  –אפר פחם מרחף  01.06.02.02

כל    -אגרגטים   01.06.02.03 ויעמדו  א'  סוג  בזלת  או  דולומיט  מסוג  יהיו 
 .3דרישות ת"י 

. במידה ומשתמשים ביותר  896"י  יעמדו בדרישות ת   - מוספים   01.06.02.04
  ממוסף אחד יוכיח  ספק הבטון תאימות בין המוספים.

 סיבי פוליפרופילן או סיבי ניילון, כנ"ל. – סיבים פולימריים  01.06.02.05

 הרכב תערובות הבטון  

 .מ"מ 12גודל הגרגיר המרבי של האגרגט יהיה  01.06.03.01

 .ק"ג למ"ק בטון טרי 420כמות  המרבית של הצמנט תהיה    01.06.03.02

הסיבים 01.06.03.03 היצרן    כמות  להמלצת  לפי  תהיה  הפולימריים 
 ומותאמת לציוד ההתזה. 

 .המתאים להתזה   S5 סומך הבטון יהיה 01.06.03.04

תערובת   01.06.03.05 הכנת  לאחר  יקבע  הבטון  תערובת  של  הסופי  ההרכב 
 .הניסיון ובדיקתה בקטעי הניסיון

 תהליך היציקה  

 .הרטבת משטח התשתית למצב רווי יבש פנים 01.06.04.01

 .התזה של הבטון בשכבה אחת 01.06.04.02

 .המשטח תעשה ידנית ההחלקה של 01.06.04.03

שעות לאחר היציקה יורטב הבטון במים וישמר רטוב למשך   6-כ 01.06.04.04
 .ימים רצופים 10

הטיפול   01.06.04.05 מאלדג'.  בעזרת  ידנית  יוחלקו  משופעים  משטחים 
 .במשטחים משופעים יהיה בדומה למשטחים האופקיים

  אספקת הבטון 
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בהתאם  תזמון אספקת סוגי הבטון השונים יעשה במשותף עם ספק הבטון  
ל מעבר  באתר   מערבלים  של  המתנה  תותר  לא  היציקות;  קצב    20-לתכנון 

רציפה   היציקה תהיה  בטון.  למערבלי  והמתנה  לא תהיינה הפסקות  דקות. 
ללא הפסקות. הקבלן יגיש בכתב תוכנית עבודה מפורטת בצרוף התארגנות  

 .ספק הבטון להבטחת רצף מתוכנן

 קטע לניסיון  

יעשה  היציקות  תחילת  התאמת    לפני  העבודה  שיטת  לבחינת  ניסיוני  קטע 
  השימה, עיבוד פני השטח והאשפרה.   ,  התערובות למטרה וכן לבחינת ההובלה

לאחר לימוד הלקחים תאושר תוכנית העבודה. הקטע לניסיון יעשה במשטח  
 .אופקי ומשופע

 טפסות ופני בטון 01.07
 כללי  

חלקים, מישוריים,  העיקרון המרכזי בתכן מבנה זה הוא קבלת פני בטונים  
רופפים   חלקים  "מדרגות",  כגון  פגמים  ללא  מבוצעים  אחיד,  מראה  בעלי 

 בטונים שלא יתאימו לדרישה זו יהרסו ויבוצעו מחדש. סדקים וכיו"ב.

 מוקדמות  

הטפסות לבטון יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'   01.07.02.01
 וכמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה.  904

ב  01.07.02.02 יהיה אחראי  ויציבות מערכת הטפסות  הקבלן  לעדית לחוזק 
לעמידה בפני לחץ הבטון הנוזל, הריטוט ומאמצים אחרים ועליו  

 .לבדוק ולוודא לפני היציקה את כל החיזוקים הנדרשים

בכל מקום שמצוין בתוכניות האדריכל "בטון חשוף" ו/או "בטון   01.07.02.03
  02.09.00חזותי", יבוצע בטון חשוף חזותי על פי הנחיות פרק  

טפסות    הכללי.במפרט   יהיו  חזותי  חשוף  לבטון  הטפסות 
"טגו"    -בירץ' מלא רב שכבתי    WFמתועשות בגמר חזית תבנית  

 או ש"ע.  VARIOמסדרת  PERIכדוגמת 

 טפסות  

או  01.07.03.01 מים  ספיגת  של  אפשרות  ללא  אטומות  תהינה  הטפסות 
 יציאת מים מקומית. 

על   01.07.03.02 סימנים  מותיר  שלא  מתאים,  טפסות  בשמן  להשתמש  יש 
 ל מקרה אסור שהשמן יכיל סולר).הבטון (בכ 

 יישום השמן בשכבה דקה ואחידה (ע"י שימוש במרסס ערפל). 01.07.03.03

 . L/400כפף מקסימאלי בטפסות לא יעלה על  01.07.03.04

על   01.07.03.05 לגשר  מותר  הטפסות.  בין  חיבורים  ביצוע  על  להקפיד  יש 
 התפר באמצעות פוגת שקע או פוגת בליטה. 

סי., אלא  מקצועות כל הפינות יהיו קטומות ע"י משולשי פי.וי. 01.07.03.06
 אם נקבע אחרת בתכניות. 

קשירת הטפסות על כל סוגיהן תבוצע ע"י ברגי פלדה כמפורט   01.07.03.07
חל איסור על   במפרט הכללי לעבודות בניה.  02.09.02.03בסעיף  

בלוחות   הרווחים  לקביעת  עץ  או במוטות  שימוש בחוטי ברזל 
המבנה    הטפסות או לקשירתם.  בתוך  זעירים  החורים 

הנגרמים כתוצאה משימוש בברגים אלה, יסתמו לאחר פירוק  
סתימת   ושיטת  הברגים  סוג  מתכווץ.  בלתי  בבטון  הטפסות 

 החורים יקבלו את אישור המפקח. 

 יש לשמור על ניקיון הטפסות. 01.07.03.08

 יש לאחסן את הטפסות באופן מוגן בתנאי מזג אויר שונים. 01.07.03.09

 יציקת הבטון   
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של  יציקת   מרבי  מגובה  תעשה  דוד    50הבטון  שרוול  החדרת  בעזרת  ס"מ, 
הבטון אל פני התבנית והרמת השרוול באופן הדרגתי כך שהבטון ישפך ותמנע  

 נפילת הבטון. 

 ריטוט  

במפרט הכללי לעבודות בניה יש להקפיד על    02.07.04בנוסף להוראות סעיף  
 ההוראות הבאות: 

 ריטוט מתאים חיצוני / פנימי. .1

 חפיפה בין האזורים.  50%ריטוט עם  .2

   -ריטוט באמצעות מחט  .3

 הכנסה מהירה / הוצאה איטית. א)

 שניות. 10  -מטר  1קצב הוצאה  ב)

 ריטוט בין פלדת הזיון ע"מ לא לפגוע בתבנית.  ג)

 ס"מ לתוך השכבה הקודמת.   20-הכנסת המחט כ -ריטוט ברבדים  ד)

 דקות.  30ריטוט נוסף של שכבה עליונה לאחר   ה)

 ביצוע ריטוט חיצוני נוסף בתחילת ההתקשות. ו)

 פירוק טפסות  

בפרק   כמפורט  לפרוק,  ותנאים  טפסות  אחרי    .1חלק    904תקן    3.11פרוק 
ניילון, דיקט או  כל   על הקירות ומעקות באופן מלא, ע"י  הפירוק יש להגן 

 חומר אחר, מאור השמש, ממכות, מלכלוך. 

 אשפרה  

. בשלבים  02.08.01תת פרק    -  02הכללי פרק    העבודה תבוצע בהתאם למפרט
 .  כמפורט במפרט הכללי תוך שימוש בבד גיאוטכני מצופה יריעות פוליאטילן

 תיקון בטון לקוי  

יתוקנו לאחר קבלת אישור המפקח ביחס חומרי התיקון ושיטת   הליקויים 
 הביצוע. 

 פלדת הזיון  

ב כמצוין  והרשתות  מצולעים  פלדה  מוטות  יהיו  הזיון  תכניות,  מוטות 
שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות כלשהן.  

 מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין. 

 רצפות צפות  

עבודות עפר.    01רצפות צפות יבוצעו על גבי מצע מהודק כמפורט במפרט פרק  
בעובי   פוליאתילן  שכבות  שתי  ידי  על  יופרדו מהתשתית  מ"מ.    0.3הרצפות 

 השכבות יונחו בשתי וערב. 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכד'  

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של  
תורשה   לא  מראש;  לבצעם  שיוכל  כדי  השרוולים  החריצים,  החורים,  כל 

 חציבה בבטון. 

 תכולת המחירים ואופני המדידה  01.08
 תכולת המחירים  .א

מחירי הבטונים כוללים בנוסף למפורט באופני המדידה של המפרט הכללי  
לעבודות בניה, במפרט מיוחד זה, בכתב הכמויות ובתכניות, גם את המפורט  

 להלן: 

 הובלת ויציקת הבטון בטפסות בכל הגבהים.  )1

 כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.  )2
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ח )3 עגולה,  עצוב  (מלבנית,  שהיא  צורה  בכל  וכו'  מעברים  פתחים,  ריצים, 
 עיבוד שיפועים ושקעים במרצפים.   דפנות משופעות וכו'), בכל האלמנטים.

אלמנטים   )4 ליציקות  כתושבות  קוצים  הוצאת  חריצים,  שקעים,  עיצוב 
שונים בעתיד וכמו כן קיבוע כל אלמנטים שיהיו מבוטנים בקונסטרוקציות  

 הבטון. 

 שירותיו של מודד מוסמך לצורך בדיקת אנכיות ואופקיות הטפסות.  )5

 טפסות, לרבות תכנון טפסות. )6

 הזיון והכנסתו לתבניות.  )7

יציקת הבטון ועבודות קשורות בהתאם להוראות התכניות המפרט הכללי   )8
והמיוחד ולרבות ומבלי לפגוע בכל הוראות האמור במפרט, גם את אספקת 

בהתאם לדרישות    - לרבות הערבים וחומרי הגמר השונים הבטונים ויציקתם  
 וטיב הבטונים וצורת היציקה וכמו כן את בדיקות הבטונים לפי תקן. 

כל הנדרש ליצירת פתחים וקיבוע אביזרי האינסטלציה, צנרת, חריצים,   )9
 מגרעות, שקעים ותעלות למיניהם. 

 קת היציקה. יציקות בשלבים, כולל סידור הוצאת הקוצים באזור הפס  )10

 קיטום מקצועות.  )11

 ) אשפרה כולל חומרי האשפרה.12

 ב.    אופני המדידה לצרכי תשלום

בפרק    הכלולים  המדידה  לאופני  בהתאם  תעשה  המפרט    02המדידה  של 
הכללי לעבודות בנייה ולפי המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה; כל המדידות הן  

כלול כבר במחירי היחידה    נטו. כל שלא פורט בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
 של העבודות השונות.  

 ג.     סעיפים מיוחדים 

בתוכניות כמפורט  חלוקה  לפי  יציקה  כולל  בטון  מרצפי  ריטוט    ,  מחיר 
במרטטים או סרגלים אורכיים, החלקה ועיבוי הרצפה בהיקפה ובין מפלסים  

המפורט. לפי  בערבים  בנין    ושימוש  לעבודות  הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף 
 בוצעו העבודות כמפורט להלן:י

 בשאר הפארק   עבודות בטון 01.09
 תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה 

תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים. טיב הבטון הנדרש בבנין  
 הינו כדלקמן:

 .  15 -בטון רזה לפילוס ב א.

תומכים   לקירות  ב  - ב.  בטון  נדרש  כובד  חשיפה  20- קירות  אין  .   3.דרגת 
 .  תוספת דבש בבטון

גדרות מבטון מזין, קירות דיפון מבטון מזוין, משטחי    ,  לקירות בטון מזוין ג.
, או כפי  5מובא לפי תכנית קונסטרוקציה, שקיעה "     30  - נדרש בטון ב  -בטון 

 . 3שמופיע בתכניות. דרגת חשיפה 

לבדיקה לפני יציקת ברזל מתכנן קונסטרוקציה ייזומן לאתר לפיקוח עליון    ד.
 שעות.    48באתראה של 

 פלדת זיון  

.  רשתות  893או מעוגלים לפי ת"י     739מוטות הזיון יהיו מצולעים לפי ת"י  
 . 4466מרותכות יהיו לפי ת"י 

 יציקת הבטון  

וללא   האפשר  ככל  מהר  תעשה  התבניות  על  המערבל  מן  הבטון  יציקת 
שלא   ותבטיח  המהנדס  ע"י  שתאושר  בדרך  תעשה  הבטון  העברת  השהיות. 
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תיווצר סגרגציה בבטון. דרכי העברה יהיו קצרות ככל האפשר. לא תורשה  
 מטר.  2.0נפילה חופשית של הבטון לגובה שיעלה על  

 קביעת הזיון בבטון  

פרק    1חלק    466מלי של בטון הכיסוי על המוטות יהיה לפי ת"י  העובי המיני
 , אם לא צויין אחרת בתכניות. 9.2

 תיקוני בטונים  

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי   א.
יסולקו   שניזוק,  ובטון  למפרט,  מתאימים  שאינם  בטון  חלקי  שאותם 

מקומות יצוק הקבלן אלמנטים    מהמקום בהתאם להוראות המפקח, ובאותם 
חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה ע"י  

 המהנדס. 

פני הבטון ויאושרו  -שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על  ב.
- ). כמו1:3ע"י המפקח לתיקון, ייסתמו ע"י הקבלן בבטון או במלט צמנטי (

ל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'.  אין להתחיל  ן יסתת ויחליק הקבלן מע כ
שיטת   ואישור  המפקח  ע"י  בדיקתם  לפני  והחורים  השקעים  בסתימת 

ידו בכתב. הקבלן יבצע דוגמא לצורך התיקונים, וחייב לקבל  - התיקונים על
 גם אישור האדריכל. 

 בטונים רגילים (לא חשופים) 

מלוחות עץ, תבניות פלדה  התבניות לבטונים לא חשופים שיטיחו תעשינה   א.
 או לבידים לפי בחירת הקבלן ובאישור המהנדס. 

צינורות, אביזרים וכדומה יורכבו בבטונים בזמן היציקה בהתאם למסומן   ב.
בתכניות. מחיר עבודות אלה כלול במחירי הבטון ולא ישולם עבורם בנפרד.  

 ות. ישולם רק עבור שרוולים מיוחדים, ורק אלה המפורטים בכתב הכמוי

להן   ג. שיש  והדרישות  ההוראות  כל  את  ולמלא  בעיון  לקרוא  הקבלן  על 
 השלכות על ביצוע יציקת הבטונים. 

 פירוק תבניות והפסקות יציקה 

לא יפורקו תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח. יש לבצע את היציקות  
והפסקות   היציקה  תפרי  בתכניות.  המפורטות  היציקה  להפסקות  בהתאם 

יי עליציקה  ובמפרטים, או במקומות שיאושרו  ידי  - קבעו כמצויין בתכניות 
מטר אורך. תפרי יציקות בקירות   10המפקח. קירות יוצקו במקטעים של עד 

ידי המהנדס. פרוק תבניות ייעשה אך ורק לפי  -יהיו בהתאם לפרט שיאושר על
 .  466ת"י 

 איכות הבטון והיציקות  

 ציפוף הבטון ואטימתו  א.

אחידות הבטון ועל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון  יש להקפיד על  
מתאימים   כלים  ובעזרת  מתאים  ציפוף  ידי  על  וזאת  מים  חדירת  בפני 
ע"י   חוץ  קירות  אטימות  תובטח  זאת  מלבד  המפקח.  ידי  על  המאושרים 

) ובהתאם עד לשקיעה סופית של  3(קונוס    3הספקת בטונים בעלי  שקיעה "
" או ש"ע אשר  REOBID 612וספת פלסטיסייזר מסוג "), על ידי  ה5(קונוס    5"

יובא לאישור המפקח. החלטה לאיזה קירות ומתי, יש להשתמש במוספים  
 האמורים ובאופן ביצוע הנ"ל נתונה בידי המפקח. 

 אשפרה  ב.

ימים לפחות,    3אשפרת הבטון תעשה על ידי הרטבת הבטון ברציפות במשך  
 . CURING COMPOUND - או על ידי שימוש ב

 בדיקת הבטון  

שיטות   קוביות.  להכנת  טרי  בטון  של  מדגמים  יילקחו  הבטונים  לבדיקת 
ועל פי הפרוגרמה   26לקיחת המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו בהתאם לת"י 

פרוגראמה בדיקת בטון    תהיינה על חשבון הקבלן.כל הבדיקות    המצורפת.
 במעבדה מאושרת:
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 כמות הבדיקות: 

לכל   • אחד  בטונים    30בדיקה  תומכים,   –מ"ק  לקירות 
 גדרות. 

לכל    • של שבילים, מרצפות משטחי    60בדיקה אחד  מ"ר 
האלמנט  כאשר  יותר  קטן  לשטח  אחד  בדיקה  או  בטון 

 יצוק בנפרד.  

 החלקה.   

גמר    לבצע החלקת בטון של רצפה באמצעות הליקופטר.במגרשי ספורט יש  
 לפי מפרט אדריכל נוף.   –פני בטון אחרי החלקה 
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 עבודות איטום  - 04  פרק

 כללי  04.00
במפרט הכללי, או פרקים   05מפרט מיוחד זה בה להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  

 רלבנטיים אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו. 

 לאיטום אחריות הקבלן  04.01
הקבלן מתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת המתקן  
לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל תקופה זו; אם יתגלו 
ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים  שיגרמו  עקב חדירת  

הורא לפי  חשבונו  על  ביצוע הרטיבות  הבטחת  לשם  רצונו.  ולשביעות  המנהל  ות 
 התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב אחריות מתאים.

 הנחיות כלליות  04.02
 . טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים. 1

ילו רשום   . בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כא 2
 לידו או "שווה ערך". 

.ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של 3
 ובכפוף לאישור המפקח. –יצרן חומרי האיטום 

 איטום צנרת   04.03
מתנפח,כדוגמת   מים  עצר  יבוצע  בקירות  במעברים  צינורות   SWELL PROFILEסביב 

SIKA    מותקן ע"ג מסטיק מתנפח מסוג    2510או    2507מסוג S  SIKA  SWELL   20ברוחב 
 ס"מ מדופן הקיר. 6מ"מ; העצר ימוקם בעומק העולה על   5מ"מ ובעובי  

 תפרים 04.04
 הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המפקח: 

יציקה בין רצפה לקיר, משני צידי הקיר יסתם התפר בחו1 מר אוטם . בכל הפסקות 
 ס"מ. 1X1לרבות פריימר או שווה ערך, בחתך  WF 3 PROתפרים מסוג סיקה פלקס 

. בהפסקת יציקה בין יסוד לקירות המיכל וכן בהפסקת יציקה בקירות ורצפות יבוצע 2
, יבואן "גילאר".העצר ימוקם במרכז עובי הקיר  BENTORUBעצר מים מתנפח, דוגמת  

 מדופן הקיר.   ס"מ 6ובכל מקרה במרחק העולה על 

 איטום בורות ניקוז  04.05
 איטום חיצוני  

 איטום רצפות  04.05.01.01

איטום בטון רזה בשיטת "התזה דו קנית" כולל: ריסוס חומר  
ביטומנית   אמולסיה  בסיס  על  אלסטומרי  רכיבי  דו  ביטומני 

בכמות   נאופרני  בפולימר  לקבלת    7-6מושבחת  עד  למ"ר,  ק"ג 
 מ"מ.  4עובי ציפוי יבש של 

 קרקעיים -תתאיטום קירות  04.05.01.02

חומר   ריסוס  כולל:  קנית"  דו  "התזה  בשיטת  קירות  איטום 
ביטומנית   אמולסיה  בסיס  על  אלסטומרי  רכיבי  דו  ביטומני 

בכמות   נאופרני  בפולימר  לקבלת    7-6מושבחת  עד  למ"ר,  ק"ג 
מ"מ הגנת האיטום ביריעות "אנקדריין"    4עובי ציפוי יבש של  

 .  32Pמדגם 

 איטום פנימי  
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הקירות והתקרה של הבורות באופן המשכי    ,  ימי של הרצפהעל כל השטח הפנ
 ורציף יש לבצע:

 הכנת השטח  04.05.02.01

וכד'.   אבנים  לכלוך,  מאבק,  לנקותו  המשטח  את  להכין  יש 
לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מדופן  

של   בעומק  חורי    2הקירות  החורים,  כל  את  ולסתום  ס"מ 
חול, מים ו"סיקה לטקס"     3,  צמנט  1סגרגציה וכד' בתערובת של  

 נפח המים) או שו"ע.  20%(

 הצפה  04.05.02.02

לאחר הכנת השטח לאיטום יש להציף את הבריכה במשך שבוע  
ימים. הצפה זו נועדה לצורך הפעלת לחץ הידרוסטטי ובדיקת  
התנהגותם של קירות ורצפת הבטון. במידה ויתגלו סדקים יש 

ס"מ,    1ומק  ס"מ ובע  2צורך לפתוח חריץ על גבי הסדק ברוחב  
סתימת   בעזרת  ולמלא  מלא  לייבוש  ולהמתין  היטב  לנקותו 

 או שו"ע. PRO HP2מסטיק פוליאוריטן מסוג "סיקה פלקס 

 שכבת החלקה  04.05.02.03

חול   מלט,  בתערובת  החלקה  שכבת  לבצע  בתוספת    3:3יש 
מ"מ    8-10- עובי השכבה יהיה כ  1:1"סיקה לטקס" מדולל במים  

  3ונים ולבצע אשפרה  יש להחליק את הטיח בסרגל לשלושה כיו 
 פעמים ביום.  3-2ימים, 

 איטום  04.05.02.04

" או שו"ע  107מריחות צמנטיות מסוג "סיקה טופ סיל    4ביצוע  
ק"ג/מ"ר). האיטום    6ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ    1.5בכמות של  

הרצפה שטח  כל  את  בור   ,  יכלול  הבריכה,  וקירות  התקרות 
 בחפיפה לשאר האיטומים בהתאמה. , האיזון ובור הניקוז
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 עבודות חשמל  - 07  פרק

 כללי   07.00
של המפרט הכללי לעבודות חשמל שהוכן על    08מפרט זה הינו השלמה לפרק 

הבינמשרדית הועדה  העבודה    ידי  ביצוע  אחידים.  חוזה  מסמכי  להכנת 
ובתקנות    1954  –והמתקן חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד  

שתוקנו ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת  
להוצאת תקנות ובדרישות למפרט של מחלקת מאור של עיריית ירושלים. כל  

 קבלן. הנאמר במפרטים הנ"ל מחייב את ה

 תאור העבודה   07.01

חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות לתאורת שצ"פ כמפורט  •
 להלן: 

לחשמל  • משולב  צנרת  הנחת  לצורך  תעלות  חפירת 
 ולמערכת מצלמות. 

 התקנת שוחות מעבר ושוחות אלקטרודות.  •
 הנחת צנרת ומוליך הארקה מנחושת.  •
 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה.  •
 השחלת כבלי חשמל בצינורות. •
 קה והצבת עמודי תאורה כולל זרועות על היסודות.אספ •
 אספקה, התקנה וחיבור מגשים ופנסי תאורה.  •
גופי התאורה למערכת שליטה מרחוק של עיריית  • חיבור 

הארקה   מערכת  וחיבור  התקנה  אספקה,  ירושלים 
 ואלקטרודות. 

 התחברות לעמוד תאורה / מרכזית תאורה קיימת.  •
 שירותים וגננים . ביצוע לוח חלוקה למבנה  •
 טיפול ותיאום מול חברת החשמל לצורך קבלת החיבורים    •
 ביצוע מרכזיה ותאורה עבור מגרשי ספורט .  •
התאורה  • הפעלת  מוסמך,  בודק  ע"י  ביקורת  העברת 

 ומסירת  המתקן למזמין. 

 תשתיות תת קרקעיות; 07.01
האישורים    את  המתאימות  מהרשויות  לקבל  החשמל  קבלן  באחריות 

הדרושים לביצוע עבודות החפירה וחצית כבישים, לפני ביצוע העבודה. ואלה  
תת   תשתיות  לגבי  והמידע  האישורים  לקבלת  הקבלן  יפנה  להלן  הרשויות 
בזק,   חברת  חשמל,  חברת  העבודה:  באתר  הרשויות  של  קיימות  קרקעיות 

",חברת מקורות, הרשות המקומית שבתחומה נמצא הכביש,   HOTחברת "
 לקת כבישים ומשטרת ישראל. מח –מע"צ 

 הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום העמודים וגובה הבסיסים   

ע"י מודד מוסמך לפי התכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל   
מסיבה   שובשו  אשר  העמודים  ומיקום  החפירה  תוואי  של  סימונם  את  עת 

 כלשהי. וזאת ללא תוספת תשלום . 

החפירה יהיה תוך תאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך  סימון תוואי   
התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי.  
רק לאחר אישור הסימון גם על ידי המפקח יינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או  
חציבה. חפירה ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק  

 ייזקף לחובתו. שיגרם 

 המיקום הסופי של עמודי התאורה יקבע בשטח בתאום עם מדור פיקוח   
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יסודות    לבצע  אין  המתכנן  והמהנדס  ירושלים  עיריית  מאור  מחלקת  של 
לעמודי תאורה ללא אישור למיקום הסופי של העמודים, ביצוע שלא בהתאם  

י שייגרם  נזק  וכל  הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  יהיה  לעיל  יזקף  לאמור 
 לחובתו. 

 ס"מ   120ס"מ במדרכות ובעומק   100חפירות התעלות יהיו בעומק   

עד    וברוחב  אחרים    80בכבישים  שירותים  ליד  ובמעבר  בהסתעפויות  ס"מ, 
יקבע עומק חפירה בתאום עם מפקח ממחלקת מאור של עיריית ירושלים.  

לה  מ' אורך תע  1ס"מ לכל    20שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית  
 ולא יהווה עילה לתוספת כספית. 

חוק    ע"פ  המרחקים  על  לשמור  יש  שרות אחר  עם  חשמל  צנרת  בהצטלבות 
 החשמל וכמפורט: 

 ס"מ. 20  –א. בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך 

 ס"מ. 50 –ב. בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב 

בזק   כבלי  ו/או  לצנרת  חשמל  כבל  בין  בהצטלבות  טל"כ  ג.   ס"מ.    50  –או 
ו/או הרשות (לה שייך השרות אותו יש לחצות)   במידה ויידרש ע"י המפקח 
ולפי   כנדרש  לנהוג  יש  אחר,  חצייה  אופן  ו/או  אחר  מרחק  על  לשמור 

 הוראותיהם והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספית. 

במעבר כבלים מעל מכשול ומעביר מים, צנרת מקורות, צנרת נפט, כבלי בזק   
יש לבצע את המעבר לפי פרט צנרת מעבר מעל מכשול ופרט הצטלבות    וכו',

 בין כבל חשמל לבין קו של מערכות אחרות. 

ס"מ    120  –בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ   
 מכל סיבה שהיא חייב הקבלן לקבל אישור מהמפקח. 

מסוג    יהיו  בתעלות  מכון    NA2XYהכבלים  ידי  על  המאושרת  ומתוצרת 
ההסתעפויות   כל  בלבד,  שלמים  בקטעים  יהיו  הכבלים  הישראלי.  התקנים 
לביצוע   אישור  יינתן  לא  מקרה  בכל  התחתון),  (בתא  העמודים  בתוך  יהיו 

 מופות חיבורים בתעלות. 

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין מקור ההזנה לעמוד   
לפני שיונחו בתוכה הצנרת ומוליך הארקה. המילוי המוחזר  התאורה וזאת  

וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות  
הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח ונציג מחלקת מאור בעיריית ירושלים . כבלי  

 ההזנה יושחלו בצנרת רק לאחר גמר עבודות הצנרת. 

שהקרקע מחייבת זאת בין אם המפקח דרש זאת  החפירה כוללת דיפון במידה   
ובין אם לא. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור עבודות תמיכה ודיפון  

 החפירות. 

 שלבי ביצוע כיסוי התעלה לאחר החפירה יהיו כמפורט:  

א. לאחר גמר החפירה וקבלת אישור המפקח ונציג מחלקת מאור בעיריית  
ס"מ חול ים נקי בתחתית    10ריפוד של  ירושלים על כך, יניח הקבלן שכבת  

 התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו/או כבלים. 

ב. לאחר אישור המפקח תונח שכבת חול נקי נוספת לכל רוחב התעלה ועד  
ס"מ מעל קודקוד הצנרת, החול יהודק לכל אורך החפירה במים    10לגובה של  

 בעזרת מרסס. 

ת המשולבים יהיה מחומר מצע או  ג.  מילוי מוחזר בתחום הכבישים והרחובו
בעובי   בשכבות  מהודק  המפקח,  ע"י  מאושר  נקי  לדרגת    20חול    98ס"מ 

 אחוזים לפחות מהצפיפות המעבדתית עד לרום פני התשתית. 

ד. מילוי מוחזר בתחום המדרכות יבוצע בעפר מקומי מהודק בשכבות בעובי  
סימלית או  אחוזים מהצפיפות המעבדתית המק  96ס"מ לדרגת צפיפות    20

יועץ הקרקע . העפר לא יכיל אבנים שקוטרם עולה    \בתיאום לפרטי האדריכל  
ס"מ ויהיה נקי מחומר אורגני ופסולת. במידה והעבודה לא תבוצע על    10על  

 פי דרישות המפקח יורה המפקח על מילוי חוזר בחומר המצע.
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יהיה   לאזהרה  פלסטי  סימון  סרט  הנחת  הקרקע    30ה.  לפני  מתחת  ס"מ 
עם כיתוב בעברית "זהירות כבל    C.V.Pהסופיים, הסרט יהיה עשוי מרצועת  

 חשמל" בהתאם לדרישות התקן. 

 ו.  מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתכניות הכבישים בעבודה זו. 

העודפים מהאדמה החפורה יפוזרו ע"י הקבלן במקום שיאושר ע"י המפקח   
 או יפונט מהשטח ללא תוספת תשלום לרבות אגרות. 

השחלת  ה  שתאפשר  כך  הפנימי  בצידה  וחלקה  אטומה  רציפה,  תהיה  צנרת 
 כבלים בתוכה מבלי לגרום נזק לכבלים בעת ההשחלה. 

מ"מ, חבל המשיכה    8בכל הצנרת יושחל חבל משיכה מניילון שזור בקוטר   
יהיה רציף ללא קשרים וחיבורים למיניהן, בקצוות החבל יהיו ידיות עץ עליהן  

 ילופף החבל.

 כבלים 

כל  ה התקנת  לאחר  רק  ושלמים,  רצופים  צינורות  לתוך  יושחלו  כבלים 
זיהויו.   את  יאפשר  אשר  תקני  סימון  יהיה  הכבל  קצוות  בשני  הצינורות. 
השחלת הכבל בצינור תבצע רק לאחר כיסוי הצינור והחזרת המצב לקדמותו.  
פלסטיים,   שרוולים  עם  לגמור  יש  בצנורות  המושחלים  הכבלים  את 

הגידים של המוליכים השונים. על הקבלן להמציא תכניות  המתאימים לצבע  
”) של הנחת הכבלים,  MADE  –AS(תכניות עדות  “ סופיות עדכניות וממשיות

עם סיום הנחתם, עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים  
וכו'. חיבורי הכבלים בשני קצוותיהם וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או  

יבוצעו כל חיבורי כבלים ע"י מופות. כל הכבלים כולל מוליך    המרכזיה ולא
יבוטנו   אשר  הצנורות  דרך  והמרכזיה  התאורה  לעמודי  יוכנסו  הארקה 
וחיבור   הכניסה  להשלים  אפשרות  ואין  במידה  יציקתם.  בשעת  ביסודות 
כבלים לאחר הנחתם, על הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי כנגד  

ורטיבות   מים  הצבת  חדירת  עם  קיימא.  בר  בסימן  מיקומם  את  ולסמן 
העמודים, המרכזיות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים  
ללא כל תשלום נוסף עבור זה. עקב השימוש בצנורות ומגבלות באפשרויות  
ההשחלה, יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים אף אם זה משמש בחלקו למעבר  

ות יבוצעו על מגשים שבעמודים בעזרת מהדקי  בלבד, והחיבורים וההסתעפוי
ממ"ר יותקן בחפירות   35חרסינה לכל הגידים. מוליך הארקה שזור מנחושת  

ס"מ מצנור או כבל (ולא בתוכם)    10  –במקביל לצנורות במרחק של כ    –חופשי  
פרט לקטעים של מעברי כביש. המוליך יוחדר לעמוד בצינור ניפרד בקוטר    –

בתכ   29 כמפורט  שבעמוד  מ"מ  ההארקות  לפס  יחובר  הארקה  מוליך  נית. 
 באמצעות נעל כבל מתאימה מותקנת בלחץ. 

 מעבר מתחת לדרך  

מעבר כבל מתחת לכביש ייעשה אך ורק כשהכבל מושחל בצינור מגן. חוזק  
הצינור יהיה מספיק כדי לעמוד בפני הלחצים הסטטיים והדינמיים העלולים  

כביש או על הפסים. תכנית המעבר  להופיע כתוצאה מתנועת כלי הרכב על ה
 תוגש לאישור המפקח והמתכנן לפני הביצוע. 

 חפירות הנחת צנרת כבלים  

ס"מ בכבישים לפי     120ס"מ במדרכות ובעומק    100החפירה תבוצע בעומק  
  " או "מגנום" דו שיכבתיים COBRAהדרוש, הכבלים יושחלו בתוך צנורות "

או שווה ערך מאושר ותקני, בצינור פי.וי.סי קשיח או "מגנום" מחוזק אדום  
צינורות עבור מערכות מצלמות   תוצרת "אליהו תעשיות" למשרד הבטחון. 

. הכבלים יושחלו בצנורות רק    13.5מ"מ מסוג י.ק.ע    50תבוצע בצינור בקוטר  
בין שתי שכבות חול   יונחו  כיסוי החפירה בלבד. הצנורות    10דיונות  לאחר 

ליסודות   ויוחדרו  אורכם  לכל  שלמים  יהיו  הצנורות  שכבה.  כל  עובי  ס"מ 
יותר שימוש במופות רק באישור המפקח.   וכו'.  עמודי התאורה, למרכזיות 

ממ"ר לפחות, (לא רק בצנורות    8בכל הצנורות יושחל חוט משיכה מניילון  
עליונה יבוא  הריקים, גם בצנורות שבהם כבר הושחל כבל). על שכבת החול ה

כיסוי ומילוי בעפר. ההידוק צריך להיעשות בעזרת מהדקים מכניים קופצים  
עבודות   סיום  עם  ואחידות.  רציפות  תוך  להיעשות  ועליו  ויברציוניים  או 
התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי. במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל  

הדר באופן  העומק  שינוי  ייעשה  מעברים,  או  השטח  וללא  פני  איטי  גתי 
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זה,   פני  על  זה  אלו  יעברו  צנורות  הצטלבות  של  במקרה  חדים.  כיפופים 
ס"מ אלו ימולאו חול.    10ס"מ בהתאם לחוק  החשמל.    10בהפרשי גובה של  

(בכתב).   אין לכסות את הצנורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח 
של  וכו',  כיסויים  תיקונים,  פתיחות,  לבצע  יש  שבהם  מדרכות    במקומות 

וכבישים, יותקן מיד אותו שטח שנפתח באותו יום. אין להשאיר בשום מקרה  
תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה. המזמין לא ישלם כל תשלום נוסף  
תוספת עבור פתיחת   חפירה או קשיים באיתור מעברים, למעט  עבור קשיי 
פתיחת  או  הכביש,  ותיקון  מתאים  משור  באמצעות  קיים  אספלט    כביש 

מדרכה קיימת, סגירתה וריצופה מחדש. העובדה שתוואי החפירה המתוכנן  
עובר בתוואיה כביש הקיים לא תוכר כעילה לתשלום תוספת למחיר חפירה  
במקרים   רק  ישולמו  לעיל  האמורות  התוספות  קיים.  כביש  פתיחת  בגין 
מיוחדים כאשר נדרשת פתיחת כביש או מדרכה שאינם לאורך האי המרכזי  

אזהרה  לביצוע   סרטי  יונחו  התעלות  לאורך  בלבד.  ח"ח    –חציות  כדוגמת 
של   עשוי    30בעומק  סרט  יהיה  האזהרה  סרט  האדמה.  לפני  מתחת  ס"מ 

שפות "זהירות כבל חשמל".    3  –ס"מ ועליו כתוב ב    16  –פוליאתילן ברוחב כ  
זאת   לתאם  הקבלן  על  יהיה  מדרכה  או  כביש  של  פתיחתה  ותדרש  במידה 

רכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבלן היתר  מראש עם מחלקת הד
לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/או כבישים יבוצע לפי ההוראות של  

 מחלקת הדרכים של הרשות המקומית. 

 ביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות כלליות לביצוע.   

החוק מבחינת  הקבלן  את  לפטור  כדי  בו  אין  ההוראות  יהיה  מילוי  והוא   ,
הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר  
המבוצעות מטעמו. הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם לנפש  
או רכוש במידה ויגרם עקב עבודתו והוא פוטר בזה את חברת נתיבי איילון  

 ו/או נציגיה מכל התביעות העלולות להתעורר בקשר לכך. 

 צינורות 07.02
 הנחת הצינורות תבוצע בהתאם להנחיות הבאות:

" דגם  פלסטי  צינור  יהיו מטיפוס:  הצינורות  דוCOBRAא.  "מגנום"  או   "-
יכבתי כפי שמפורט בכתב הכמויות או שו"ע מאושר ע"י ממונה על מחלקת  ש

 מאור עיריית ירושלים. 

ס"מ ויכוסו עם שכבת חול נוספת    10ב. צינורות יונחו על ריפוד חול בעובי  
 ס"מ. 10בעובי  

ליכלוך   או  פסולת  חדירת  למניעת  הצינורות  בקצוות  פקקים  לקבוע  יש  ג. 
 בתוכו. 

 ד. הצינורות יונחו כשבתוכן חוט השחלה מתאים. 

 בריכות- תאי מעבר- תאי ביקורת  07.03
ש  במקומות  יותקנו  לכבלים  מעבר  הכבלים  תאי  בין  וחיבורים  הסתעפות  ל 

בתאום וסימון ע"י המחלקה למאור עיריית ירושלים. הבריכות תיבננה לפי  
צינורות בטון בקוטר   ויכללו  כפי שיסומן    80תכניות פרטים מצורפות  ס"מ 

מסביב   בטון  יציקת  להתקין  יש  לבריכה  מסביב  הדרוש.  ובאורך  בתכנית 
ות הביצוע. מכסה התא יהיה מכסה  לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכני 

טון לפי    8דגם מדרכה. אם לא סומן אחרת המכסה יעמוד בעומס בדיקה של  
לוגו של עיריית ירושלים  103-1(מיון לפי תקן    489ת"י   ). המכסה יהיה עם 

יעשה   הבקרה  לתאי  הצינורות  בין  החיבור  הארקה.   או  כבלים  ציון  כולל 
התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה    באמצעות מצמדים או בשיטת שקע תקע.

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.  10

 אלקטרודת הארקה  07.04
מ"מ לפחות    19האלקטרודה תהיה מטיפוס מוט פלדה מצופה נחושת בקוטר  

מ' כל אחד עם מופת    1.5שלבים באורך    -3מ' לפחות, מורכבת מ    4.5ובאורך  
וריים, ועם מהדק  חיבור מקורית בין השלבים, עם ראשי הטמנה וקידוח מק
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ממ"ר, עם שוחת ביקורת מבוטנת בקוטר    50מקורי למוליך הארקה בחתך עד  
טון חוזק מוקף בטבעת פלדה, עם שילוט אזהרה    8ס"מ מצויידת במכסה    60

ע"י האלקטרודה, עם שרוול מגן למוליך   ובתוך השוחה  ע"ג מכסה השוחה 
 הנכנס לתוך השוחה. 

 יסודות 07.05
 יסודות לעמודים 

ובהתאם למפרט של    08תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק    א. העבודות
היסוד   מחיר  הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף  ירושלים.  עיריית  מאור  מחלקת 

ברגי יסוד עם כיפוף תחתית והברגה מגולוונת וכמפורט    4כולל גם אספקת  
וטבעת   (אום  טבעות  ושתי  מגולוונים  אומים  שני  בורג  לכל  הכללי.  במפרט 

 עמוד).מתחת לפלטה של ה

, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת  209.6, סעיף  812ב. הברגים לפי ת"י  
  30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי פח    4פלדה ולפני הכנסתם לתוך הבטון.  

פחמן או חומר דומה, אך לא    –כלור    –מ"מ, ינוקו מכל שומן באמצעות טטרה  
בשיטת   יצופו אבץ  היסוד  לולבי  של  הגלוי  בחלקם  בנזין. הברגים  או  בנפט 

 מיקרון.   60הטבילה החמה, 

 ג. כל הברגים יהיו נקיים ומגולוונים אשר יוכנסו לתוך יציקת בטון. 

ד. מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או  
 ים או העתידי. קו אבן השפה הקי 

ויהודק היטב   ה. אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול 
 לקבלת צפיפות הגדולה ביותר.

ו. שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד כך  
 שייקל להוציאה. 

מרותך לזיון ולברגי יסוד עד    40/4ז. בצוע הארקת יסוד ע"י פס פלדה מגולוון  
חורים לחיבורי הארקה לפי מפרט של מחלקת    10ה תא האביזרים כולל  גוב

 מאור עיריית ירושלים. 

כמות   תהיה  יסוד  בכל  היסוד  במחיר  נכללת  העמודים  ביסודות  הצנרת  ח. 
" או  COBRAהצנרת לפי תכניות התאורה אך לא פחות משלושה צינורות "

  29" בקוטר  COBRAצינורות "  3  –מ"מ ו    75שכבתיים בקוטר    - "מגנום" דו
 מ' לפחות וכלל במחיר היסוד .  1.5מ"מ. הצינורות יעלו מעל ליציקת הבטון 

ע"י        היסוד  חישוב  כולל  היסוד  מחיר   , העמוד  למבנה  יתאימו  היסודות  ט. 
קיימים         , לב  .שים  העמוד  וקוטר  הפנסים  לכמות  בהתאם  קונסטוקטור 

 פנסים . 6עם   12עמודים בגובה  

 יסוד הגנה על ברגי ה  07.06
יוטה   ברצועות  ויעטפו  בבטומן  התקנה  בסיום  ימרחו  והאומים  הברגים  א. 

 טבולות בבטומן. 

ב. פלטת העמוד תימרח בבטומן לפני התקנת העמוד. (במידה והעמוד שקוע  
 ס"מ בבטומן).  20באדמה ימרח חלקו התחתון עד 

 עמודים 07.07
 הגדרת העמודים: 

 סוג העמוד והזרועות יהיה כפי שמצוין ברשימת הכמויות.  

בהתאם    08.09.2  ייוצרו  "ירושלים"  דגם  בעלי חתך מתומן  עמודים מפלדה 
מחלקת   של  הטכני  במפרט  המופיעות  והספציפיקציות   הטכניות  לדרישות 

ישראלי   תקן  תו  בעלי  ויהיו  ירושלים  עיריית  ל"מפרט    812מאור  ובהתאם 
. העמודים יעמדו במהירות הכח של  08.05(מתוקנת) פרק    5הכללי" מהדורה  

' לשניה והעמסה לפי סטנדרט של עיריית ירושלים כמו כן , ישנם עמודים  מ  47
פנסים    6משולבים לתאורה ולמצלמות בהתאם לתקן .ועמודים הנושאים עם  
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מ' או    12כולל דלת נוספת למגש נוסף הכלול המחיר העמוד הסטנדרטי של  
 מ' .  10

העמ   אנכיות  הכללי".  ה"מפרט  לדרישות  בהתאם  תבוצע  העמוד  וד                הצבת 
 מעלות.  90  –תיבדק באמצעות פלס בשני כיוונים ב 

מטיפוס    יהיו  הברגים  הזרועות.  חיזוק  לשם  הברגים  עם  יסופקו  העמודים 
 "ברגי אלן" לעמודי אלומיניום.

של    פיקוח  מדור  מנהל  להנחיות  בהתאם  סידורי  במספר  יסומן  עמוד  כל 
בא ייעשה  הסימון  ירושלים,  עיריית  מאור  בגודל  מחלקת  מספרים  מצעות 

 ובמקום כפי שנקבע על ידי עיריית ירושלים. 

 מחיר אספקה והצבת עמוד עם פלטה כולל:  

 א. אספקת העמוד על כל חלקיו כמפורט בסעיפים דלעיל. 

 ב. הובלה לאתר ופיזור העמודים בשטח. 

 ג. הצבת העמוד בצורה מאונכת.

 ד. מספור העמודים. 

 בדיקות נדרשות     

ודים, ולאחר קבלת האישור של המתכנן יציג הקבלן דוגמה  לפני הזמנת העמ 
של העמוד מכל אחד מהגדלים שעליו לספק לאישור. כל פרט יובא לאישור  
של מנהל מדור הפיקוח במחלקה למאור לפני הרכבתו.  לאחר קבלת האישור  

 הויזואלי יבוצעו הבדיקות כדלקמן: 

בבדיקות חייבים  והזרועות  העמודים  של  יצור  מנת  היצרן    כל  חשבון  על 
ובאישור בכתב של מכון התקנים על עמידה בתנאי מפרט זה (בדיקת מנה).  
כלומר,   מחוברים,  והבסיסים  כשהעמוד  תבוצענה  עמודים  של  בדיקות 
הבדיקה תעשה לעמוד ולבסיס כיחידה אחת. הכח שיופעל יתייחס לזרועות  

מתחייב זה,  במכרז  השתתפותו  בעצם  היצרן  יחידות.  וגם  להעמיד    כפולות 
לרשות המזמין או מכון התקנים מתקני בדיקה לעמודים ולזרועות, לכופף  

 לכוחות המתאימים לגודל העמוד. –ולחזק כנדרש במפרט זה 

, גם  מבחינת  812תעשה לפי ת"י  – בדיקת ישרות העמוד ומשוריות הזרועא. 
 דרישות הבדיקה וגם מבחינת שיטות הבדיקה.

 –רים ומלאכות פרוגרמה לבדיקות איכות מוצ 
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 עבודות תאורת חוץ- חשמל- וטלפונים 07.08
 תאריך___/___/___ 

 
 מס' מכרז:  בהר חומה   850תאור העבודה: תאורת שצ"פ  

  מקום האחר: הר חומה 
 מס' חוזה: קבלן חשמל / חשמלאי מוסמך:

 מס' רשיון החשמלאי:  מס' רשיון הקבלן: 
 חתימה:  כתובת:

 
הבודק  הערות בדיקה תאור העבודה מס'

 וחתימה 
1. 

 צינורות

 קוטר 
 א. שרשורי דו  

 מ"מ.   80שיכבתי      
 ב. שרשורי דו  

 מ"מ. 50שיכבתי     
דרג  –מ"מ PVC 110ג. 
"10 " 

 
 

 ___תו תקן 
 

 ___תו תקן 
 ___תו תק 

 
 
 

 מפקח  

2.  

  

 

 

 

 חתך  
 XY2NA  25*5א. 
 XY2N 25*4ב. 
 ממ"ר. CU 35ג. 

 
 

 ___תו תקן 
 ___תו תקן 
 ___תו תקן 

מהנדס   
 חשמל 

3. 
 יסודות

 מידות לפי חוזה 
 50* 50*70א. 
 80* 80*100ב. 

 ג. בסיסים לפי תכנון קונס' 
 

 
 ___מתאים לחוזה 

 

 מפקח  

4. 
 עמודים

 מ' מתומן   5גובה 
 מ' מתומן   10גובה 

 עמוד ים משולבים  

 
 ___תו תקן 

מהנדס   
 חשמל 
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5. 
 פנס תאורה דקורטיבי 

 היצרן:/דגם: שם 
 

 
 ___דגם הפנס  

 מתאים       
 ___מגש ציוד  

 מתאים          

מהנדס   
 החשמל 

 
 הערות: 

 אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאים לדרישות.  V –. יש לסמן ב 1

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.  X –. יש לסמן ב 2

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקט.  X. במקרה 3
 

 תנאי ביצוע העבודה  

 א. המפקח 

ע"י   יאושרו  הביצוע  שלבי  כל  מאור.  מחלקת  ע"י  יבוצע  תאורה  על  פיקוח 
העמודים,   בסיסי  התקנת  הכבלים,  הנחת  החפירות,  עומק  כולל:  הפיקוח 
הצבת העמודים, הרכבת ג"ת וכל העבודות הנלוות. כל החומרים והדגמים  
לפני   ירושלים  עיריית  מאור  מחלקת  של  תאורה  על  פיקוח  ע"י  יאושרו 

ש עיריית  הזמנתם.  של  מאור   מחלקת  על  הממונה  ע"י  יאושרו  ערך  ווה 
ירושלים אשר יוגשו לממונה ע"י מנהל הפרוייקט. המפקח או בא כוחו או כל  
במפעל   עת  בכל  לבקר  רשאים  בכתב,  ע"י המזמין  לכך  שהוסמך  אדם אחר 
היצרן, להכנס לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר בו מייצרים את הציוד  

לצורך בקורת העבודה, קצב הביצוע ובדיקות החומרים מהם  עבור עבודה זו,  
 מיוצרים המוצרים. 

 ב. אחריות היצרן 

וכל   כולם  והמוצרים  היצרן אחראי לטיב העבודה  יהיה  בתקופת האחריות 
חלק מהם בנפרד, לטיבם וחוזקם של העמודים, הזרועות וברגי היסוד. התגלו  

רעות בעמודים ובזרועות  במשך תקופת האחריות הזו פגמים, קלקולים או מג
כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית ו/או חומרים בלתי מתאימים או מאיכות  
גרועה, היצרן חייב לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל פגם כזה בזמן הקצר  
בכל   היצרן  ישא  כן  כמו  רצונו.  ולשביעות  המפקח  ע"י  שיקבע  וכפי  ביותר 

מים הנ"ל, כמו במקרה  ההוצאות ישירות והעקיפות שיגרמו כתוצאה מהפג
אדם   לבני  ונזקים  תאונות  וגרימת  פגמים  עקב  וזרועות  עמודים  נפילת  של 
ורכוש עקב זאת. לא עשה היצרן תיקון כלשהו שנדרש לעשותו ע"י המפקח  
יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקון ולחייב היצרן בכל ההוצאות הישירות  

שנים).    3הבדק (סה"כ    שנים לאחר שנת   2והעקיפות. משך תקופת האחריות:  
ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה על ידי חשמלאי בעל רשיון לעסוק בביצוע  

לחוק החשמל תשי"ד   בהתאם  וכן    –עבודות חשמל  רשיונות,  בדבר  תקנות 
על    –  1969  –קבלן רשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  

שים ורחובות ובעל סיווג  תאורת כבי  –  270הקבלן להיות בעל סיווג מקצועי  
עם הגשת ההצעה, יש להציג צילום רשיון בר תוקף   –חשמלאות  160מקצועי 

 לעסוק בביצוע עבודות חשמל, 

לתקן   ויתאימו  חדשים  יהיו  הציוד  וחלקי  האביזרים  החומרים,  כל  ג. 
תקן   בהעדר  ישראלי.  תקן  קיים  שלגביו  ואביזר  חלק  כל  לגבי  הישראלי 

 האביזרים מתאימים לתקן בינלאומי מוכר. ישראלי יהיו החלקים ו

ד. הקבלן יאשר אצל המתכנן באמצעות המפקח כל סוג חומר, אביזר, ציוד  
או חלקי ציוד לפני התקנתם. המפקח והמתכנן רשאים לדרוש אישורים ו/או  
בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו, כמו  

אביזר או ציוד כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה    כן רשאים לפסול כל חומר,
 להחליפו מיד ועל חשבונו. 

ה.  הקבלן יקבל מהספקים את האחראויות הנדרשות וימסור אותם עם תיק  
 הפרוייקט. 

עדות   תכניות  עיריית    MADE-ASו.   של  מאור  למחלקת  הקבלן  ע"י  יוגשו 
תכניות   תו  MADE -ASירושלים.   , שוחות  עמודים,  מיקום  ואי  יכללו: 
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להכנות   צנורות  סימון  כולל  מרכזיות  מיקום  הארקה,  שוחות  לכבלים, 
 וצנורות שמורים בחציית כבישים ,  חישוב פוטומטרי. 

ז.  לביצוע עבודות חשמל יתקבל קבלן חשמל אך ורק אם הוא מאושר ע"י  
 ממונה של מחלקת מאור עיריית ירושלים.

ותקים הכולל: תוכניות  ע  3ח. על הקבלן בסיום העבודה להגיש תיק מתקן ב  
מכון   אישורי   , הספק  ונתוני  אביזרים  רשימת   , אחריות  תעודות   , עדות 

 התקנים , דו"ח בודק מוסמך .

בעיריית   מאור  מחלקת  ע"י  המתקן  אישור  מזמן  הבדק  שנת  תחילת  ט. 
 ירושלים או מחלקת ספורט . 

 
 מפרט לעמודים  

 מבנה העמוד מתומן:

גובה    , בעל חתך מתומן  תאורה מפלדה  ו    5עמוד  ו    10מטר  בנוי    12מ'  מ' 
מטר לשניה. בפרויקט קיימים מס' עמודים משולבים    47למהירות כוח של  

 ס"מ לחיבור הזרוע.  10באורך  2למצלמות העמוד יהיה עם שטוצר "

 פתח תא אביזרים: 

אנטיו תהיה  אביזרים  מים.דלת תא  חדירת  יאפשר  לא  ונדלית  מבנה הפתח 
מחוברת לעמוד בעזרת צירים (חרוטים) ושתי נקודות סגירה בברגים עם ראש  
הלן. בחלל הפתח יהיה התקן עבור לוח החיבורים: אשר יכלול פס שטוח עליון  

לחזוק המגש למניעת תנודות. כמו כן    5/16ופס שטוח תחתון שבו יהיה בורג " 
שרות להתקנת התקן  לפחות) ותהיה אפ  3/8יהיה קיים התקן הארקה (בורג "

גידי   לחיבור  מנחושת  הארקה  פס  חבור  לאפשר  מנת  על  נוסף  הארקה 
באורך   ובמידות    150הארקה.הפס  משולבים    35* 4מ"מ  בעמודים  מ"מ. 

לתאורה ומצלמות נדרש שני פתחים האחד לחשמל והשני למצלמות בהתאם  
 לפרט כמופיע בתוכנית. 

 צביעה:

ע"י תתבצע  ומתאמים  זרועות  ג"ת,  צבע    צביעת  שתכלול  תעשיתית  צביעה 
יסוד (דו רכיבי) המתאים לצביעה על גלוון, ולאחר מכן צביעה בתנור בצבע  

לפי דרישה (שתי שכבות). הצביעה    8014RAL  –סינסטי בגוון "חום ספיה"  
תתבצע במפעל בצורה מקצועית ולאחר מכן יעטפו הזרועות למניעת פגיעות  

ב עומדים  והזרועות  *העמודים  ישראלי  ושריטות.  תקן    812דרישות 
מטר לשניה. בדיקות התאמה תתבצענה לכל    47ומתאימים למהירות רוח של  

 מנת עמודים שתסופק. 

 זרועות: 

זרועות תהיינה עשויות צינור פלדה מגולוון באבץ חם ויעמדו בדרישות ת"י  
ומפרט הטכני של מחלקת   080551סעיף    08וכמפורט במפרט הטכני פרק   812

סעיף    08רושלים. חיבור זרועות לעמוד יהיה בהתאם למפרט  מאור עיריית י
080551 . 

 הארקה 

. הארקה תהיה הארקת יסוד של היסודות בעמודי התאורה לפי החוק ולפי  1
 הארקת יסוד. -תקנות החשמל  

 . הארקות בעמוד התאורה יעשו כדלקמן: 2

ומוליכי  של הארקת יסוד יחוברו מוליכי הארקה  מ"מ    40* 4לפס מגולוון   א.  
 אלקטרודות המפורטים להלן:

ממ"ר להארקת העמוד, הקצה השני של המוליך   10מוליך   •
 מחובר לבורג הארקת העמוד.

ממ"ר (אלקטרודה אופקית)    35מוליכים גלויים מנחושת   •
נחושת  מוליך  ע"י  ויחוברו  לחיצה  שרוול  ע"י  יהודקו 

 ממ"ר.  35באמצעות נעל כבל 
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גמיש   • נחושת  להארק  10מוליך  מגש ממ"ר  מכסה  ת 
 אביזרים. 

עם ברגי הארקה  יחוברו מ"מ    40*4לפס השוואת פוטנציאלים מנחושת    ב.
 מוליכי הארקה המפורטים להלן:

מוליכי הארקה המגיעים עם כבלי הזנה (הגיד החמישי) כל  •
 גיד יחובר בבורג נפרד. 

יסוד של בסיס העמוד    4* 40פס פלדה מגולוון   • מהארקת 
 ע"י בורג מצופה בקדמיום.  

ממ"ר, גיד של הכבל המחבר פנס למגש    2.5מוליך הארקה   •
 האביזרים. 

בחתך   • מבודד  הארקה  הארקת   10מוליך  לבורג  ממ"ר, 
 עמוד. 

 ממ"ר לבורג של המגש.  10מוליך הארקה מבודד בחתך   •

 בורג הארקת העמוד יחובר ל:

 .C.V.Pממ"ר מבודד   10א. לפס הארקת היסוד במוליך הארקה 

 .C.V.Pממ"ר מבודד   10וליך הארקה ב. לפס נחושת באמצעות מ 

המגש יכוסה עם כיסוי    -כל חיבורי ההארקות יבוצעו עם נעלי כבל.     -הערות:   
 מפרספקס. 

ממ"ר יונח בחפירה בקרקע    35. מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  3
כאלקטרודת הארקה אופקית כולל השחלתה לעמודי התאורה או/ו למרכזיה  

עבר וחיבורה בתוך העמודים או/ו המרכזיה למאור ע"י  למאור דרך צנרת מ
 נעלי כבל בלחיצה לפס הארקה.

. במקומות בהם ישנה התפצלות של שלושה מוליכי הארקה ויותר, בעמוד  4
התפצלות   (כגון  מעבר  תא  או/ו  שני    Tתאורה  בעזרת  נעשה  החיבור  שבה 

מוליכי הארקה רציפים) החיבור יעשה אך ורק בעמודי התאורה ו/או בתאי  
) היוצרת קשר מולקולרי עמיד  CADWELDהמעבר, בשיטת חיבור קדוולד (

בשיטת  בקורוזי  יעשה  האנכיות  לאלקטרודות  הארקה  מוליכי  חיבור  גם  ה. 
מאפשר ביצוע חיבור של נחושת לנחושת    CADWELDחיבורי קדוולד. תהליך  

התהליך   חיצוני,  כוח  מקור  או  חום  מקור  בכל  צורך  ללא  לפלדה)  (נחושת 
מתבצע בתבנית אמבט של נחושת מותכת אשר זורמת וממלאת את כל חלקי  

 אותם ויוצרת את הקר המולקולרי.החיבור, מתיכה 

מ  5 המעבר  בצנרת   .–  C.V.P    או למאור  המרכזייה  ביסוד  הבקרה,  ותאי 
מוליך   יושחל  וכו')  בזק  קו  מים,  צנרת  מים,  (מעבר  מכשול  מעל  במעבר 

מ"מ שיושחל במעברים או/ו    29ההארקה הגלוי בתוך צינור מריכף בקוטר  
 מ"מ.  80בצנרת השרשורית בקוטר 

והשזור  6 הגלוי  ההארקה  מוליך  יושחל  התאורה  לעמודי  הבטון  ביסודות   .
 מ"מ שהוכן מראש ביסודות העמודים. 29וך צינור מריכף בקוטר  בת

וכן בסוף כל קו  7 . תבוצענה אלקטרודות הארקה אנכיות במרכזיה למאור 
 תאורה. 

. בריכות ביקורת לאלקטרודות הארקה אנכיות יותקנו כך שמיקום הבריכה  8
יורד  יהיה במקום מוגן (כגון מאחורי עמוד התאורה) מפני פגיעה על ידי רכב ה

 לשוליים.  

 הצבת עמודים 

מתאימים.  ומנופים  מכניים  מכשירים  בעזרת  ורק  אך  יוצבו  העמודים 
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות  
חלודה.   נגד  והדיסקיות מצופים קדמיום  כל האומים  והדיסקיות,  האומים 

סוד, ייעשה זאת הקבלן  באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת הי
ללא תשלום נוסף. ברגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת  
העמודים ע"י משחה מונעת חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו  
גריז על כל בורג הבולט עם   יותר, יותקן שרוול פלסטי מולא  בשלב מאוחר 
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של האומים, יעטפו הברגים    האומים. לאחר יישור העמודים ומתיחה סופית
והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים  
ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד תום השרוול, ויוצק בטון  
מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי  

 ס"מ לפני הצבת העמודים. 30 –כ 

 ה חשובה לקבלן:הער

יותר מ   ס"מ    7  –הקבלן נדרש לביצוע מדויק של היסודות, כך שלא יבלטו 
 יפורק.  –מגובהם, ולא יבלטו מהשוליים. יסוד שלא יבוצע בקפדנות 

 פנסים לתאורת רחובות  07.09
הפנסים יהיו מטיפוס כפי שצויין בכתב הכמויות ויתאימו לדרישות של מפרט   

המפרט הכללי לתאורת חוץ" וכמפורט  המחלקה למאור עיריית ירושלים "ו
 . 20-3בהמשך ויעמדו בתקן ישראלי 

תוצרת    בתוך הפנס תותקן ע"י הקבלן ובאחריותו מערכת תקשורת אל  חוטית 
 במרכזיה ובאביזרי הקצה    1JNETג'וגאנו 

  מחיר אספקה והרכבת הפנס כולל:  

 א. אספקת הפנס כמפורט בכתב הכמויות והרכבתו על הזרוע, על  

 העמוד.  ראש

כבל   לארגז    XY2N  3*2.5ב. אספקת  אביזרים,  למגש  הנורה  לחיבור  ממ"ר 
 אביזרים או למגש חיבורים (לכל גוף תאורה כבל נפרד). 

 ג. כיוון הפנסים בהתאם לתוכנית חישובי תאורה . 

 סוגי גופי התאורה 

 , ירושלים  עיריית  ע"י  ואישר  ע"י המזמין  יקבע  דגם  גוף תאורה דקורטיבי 
בתנ ספיה  צבוע  "חום  בגוון  ירושלים,  RAL- 8014  –ור  עיריית  ע"י  שיקבע   "

מגש אביזרים נשלף דגם "ירושלים". העדשה מזכוכית, דרגת הגנה מינמלית  
447  IP   55  - חלק חשמלי ו  IP    חלק אופטי. גוף התאורה מתאים להתקנה על

 גבי הזרוע.  

 מגש אביזרים  07.10
פח   עשוי  יהיה  האביזרים  מגש  השטח    2א.  בכל  בפרשפן  מצופה  עובי  מ"מ 

הקידמי עם גגון נושא תו תקן ישראלי ובהתאם לדרישות של מחלקת מאור  
באופן   הציוד  תא  חלל  בתוך  לתליה  מתלה  יכלול  מגש  ירושלים.  עיריית 

 שיאפשר גישה נוחה לטיפול. גודל המגש יהיה תואם לגודל פתח העמוד. 

חד קוטבי עם ניתוק אפס, עם   C -N +A10כל גוף תאורה יהיה מא"ז ב. עבור 
) המיתוג   כושר  עם   יהיו  מא"זים  סטנדרטי,  פלסטי    CAPACITYכיסוי 

SWITCHING (KA 10  0641לפי תקן VDE  ,898 IEC . 

), כולל   SOGEXI )EUROPAK, תוצרת  4BC   –  3BCג.  המהדקים יהיו מדגם 
כמספ הידוק  ברגי  מספר  עם  בהתאם  הפרדות  לעמוד  הנכנסים  הכבלים  ר 

ממ"ר, ויהיו    35עד    4לתכניות, המהדקים יהיו מתאימים לכבלים בחתכים  
 בצבע אפור למוליכי הפזה, ובצבע כחול למוליכי האפס ויסומנו בהתאם. 

 ד. בחלק התחתון של המגש יהיו שלות לתפיסת הכבלים המגיעים למגש. 

סנדויץ   שילוט  באמצעות  יסומנו  שיטת  ה.  הכבלים  לבן  בצבע  חרוט  שחור 
 הסימון תאושר ע"י המפקח. 

 ו.  מהלך כבלים לחיבור גופי תאורה יהיה דרך תחתית המגש.

ז. יש להבטיח שיהיה עודף כבלים בחיבורים המאפשר שליפת המגש בצורה  
 נוחה לצורך טיפול ואחזקה. 

  6מכסה יחובר ע"י כבל פלדה מצופה פלסטיק    - ח. סגירת מכסה לתא ציוד  
 ס"מ המחובר לעמוד תאורה.  20ממ"ר עם נעילה בקצוות באורך מינימלי של  
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חפירה    כולל  קיים  תאורה  ועמוד  קיימת  תאורה  למרכזיית  התחברות 
חומרי   כל  את  כולל  התחברות  לשם  והעמוד  המרכזיה  ביסוד  צנרת  לגילוי 

 העזר הדרושים להשחלת והתחברות הכבל החדש ומוליך הארקה. ואביזרי 

 בדיקות המתקן 07.11
של המפרט הכללי למתקני חשמל תבוצע בדיקת    08-008בניגוד לאמור בסעיף  

לפחות    2המתקן ע"י בודק פרטי אשר יוזמן במסגרת ביצוע המתקן.בודק סוג  
דק.  הקבלן יבדוק את כל המתקנים ויתקן כל הליקויים קודם להזמנת הבו

מודגש כי על הקבלן לספק מתקן מאושר ובטוח לשימוש. הקבלן ישלם את  
 אגרות הבדיקה הנדרשת לבודק.

 מגרשי ספורט   07.12
מגרשי ספורט , לכל המגרשים    6בשטח השצ"פ קיים מתחם ספורט הכולל  

מתוכננת מרכזית תאורה למגרשי ספורט לפי סטנדרט  עיריית ירושלים דגם  
בתוספת מעגלים כמצויין בתוכנית     3x80Aשל    " עם חיבור2020"ירושלים  

מעגלים ) .לכל  מגרש יש לתת הזנה ממעגל משני מעגלים שונים.    9(תוספת של  
לוקס ממוצע . גם  בגופי התאורה    300ממוצע רמת התאורה הנדרש במגרשים  

 בשצ"פ נדרש מע' לתקשורת עם מרכז הבקרה של  העירייה .

 תשתיות למערכת מצלמות  07.13
להכין   יש  בחפירה   , ומצלמות  לתאורה  משלובת  חפירה  לבצע  הקבלן    2על 

  80, התשתית כוללת שוחות בקוטר    13.5מ"מ מסוג י.ק.ע    50צנורות בקוטר  
וכן ארונות ריכוז כמתואר בתוכנית .  אישור גמר  ביצוע עבודות התשתית של  

ן  המצלמות כמו גם פיקוח במהלך העבודה נדרש לעשות עם מחלקת ביטחו
 בעיריית ירושלים .   
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 עבודות מסגרות חרש  - 19  פרק

 כללי  19.00
 האמור בפרק זה מתייחס לביצוע של קונסטרוקציית הפלדה והסיכוך.  א.

רגילה   קונסטרוקציה  פלדת  לפחות  תהיה  בה  להשתמש  שניתן  הפלדה  ב. 
כפי שהיא מודרגת בתקן ישראלי מס'    FE  360-(סטנדרטית), אך לא פחות מ 

1225 . 

ג. עבודות מסגרות חרש וסיכוך בלוחות פחי פלדה כוללים ברגים, אביזרים,  
רויקט  הכוחל מושלם. כל האלמנטים של פלדה בפ  –פחי קשר ועיגון, אטימות  

 הזה יהיו מגולוונים.  

 חיבורים בין אלמנטי פלדה 19.01
חייבים   ריתוך)  ברגים,  (מסגרות,  פלדה  לקונסטרוקציית   החיבור  אמצעי 
להיות מפלדה בעלת מרכב ואיכות דומים לאלה של פלדת הקונסטרוקציה,  
כל   העבודה.  תנאי  לפי  בתכונותיה  משופרת  להיות  חייבת  זו  פלדה  אולם 

יהיו    ,  טים של המערכת הנושאת והמתבצעים במפעלהחיבורים בין האלמנ
בתכניות   המסומנים  לפרטים  יתאימו  ואורכו  הריתוך  סוג  ריתוך.  חיבורי 
החיבורים   כל  המקבל.  אישור  את  וקיבלו  מתכננים  ידי  על  שתוכננו 
המתבצעים באתר הבניה יהיו חיבורי ברגים ו/ או ריתוך כמצוין בתכניות.   

ם  לצורך חיבור האלמנטים הראשיים ביניהם ובין עצמם אין להשתמש בברגי
למעט  חיבור אלמנטים משניים כגון מרישים שיהיו    ,  3/    4"    -שקוטרם קטן מ

 . 4Aל הברגים יהיו מנירוסטה מסוג     .1/    2עם ברגים בקוטר מינימאלי של "  
כימיים   במיתדים  שימוש  מתאים    .12M  -   16  Mיתכן  לסימון  לדאוג  יש 

שיה הברגים   חיבור  אלמנטי  כל  של  ומהיר  נכון  זיהוי  בהתאם  המאפשר  יו 
-ASTM A-307  ,  ASTM A-325  ,  ASTM Aלדרישות התקנים של ארה"ב:  

449 . 

 חיבורי ריתוך  19.02
במקומות המסומנים בתכניות יותר לבצע ריתוך במקום. חיבורי הריתוך ייעשו בריתוך 
לפרטים  יתאימו  ואורכו  הריתוך  סוג  בלבד.  מומחים  מקצוע  בעלי  ידי  על  חשמלי 

טחי הריתוך יוכנו לפני ביצוע הריתוך עפ"י דרישות ש  המסומנים בתכניות מאושרות.
 באלמנטים מחוברים על ידי ריתוך יש לבצע פאזות כנדרש.   המפרט בהנחיות הביצוע.

יש לצבוע    אחרי ביצוע ריתוך יש לנקות מקום הריתוך ע"י מברשת פלדה. 
באבץ  קר תפר ריתוך ואזורים הסמוכים שגלוון בהם נפגע בעת ביצוע עבודות  

   . 2תת סעיף  19.05ך. אבץ קר מפורט בסעיף ריתו

המסומנים בתכנית,    ,  מרבית הריתוכים יש לבצע רק במפעל. קורות קשר 
 . מרתכים במקום

 יש לבצע בקרה על איכות הריתוכים לפי תכנית קונסטרוקציה. 

 חיבורי עוגן   19.03
חיבורי עוגן של חלקי פלדה לבטון באמצעות ברגי עוגן מגולוונים בקוטר ואורך מתאים 

הקצה התחתון של הבורג יכופף לו ויעוגן בתוך הבטון, ואילו   וכפי שמסומנים בתכנית. 
שיש  בתוך חלק הקונסטרוקציה  נקוב  חור  דרך  יושחל  בהברגה,  יעובד  העליון  הקצה 

 י אומים  +דיסקיות. לחברו, ויוברג מעליו באמצעות שנ

 גלוון וצביעה 19.04
 

כל האלמנטים של הפלדה (קונסטרוקתיביים ולא קונסטרוקתיביים) שבפרויקט לפני  
בעובי    ציפוי באבץ חם  גלוון באמצעות  עוברים תהליך  מקרומטר, משקל   80הרכבה 

 ג'/מ"ר.   600ציפוי  
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יש להגן על המקומות   –במקומות בהם גלוון באלמנטים של פלדה נפגע בסיבה כלשהי  
תוצרת ארה"ב או ש"ע    C.R.Z.  האלה באמצעות צביעה בשתי שכבות   באבץ קר מסוג

 מיקרומטר עובי כיסוי סופי).   90מיקרומטר כל שכבה ( 45בעובי  

מפעל צבע  עם  באים  שונים  כיסוי  ופחי  הלבשה  הצ  .  פחי  תכנית גוון  לפי  נבחר  בע 
אדריכלות ולפי  אישור בכתב של  אדריכל הפרויקט. הקבלן יציג לאדריכל דוגמאות 

 פחים צבועים לאישורו.    

 אופני מדידה ומחירים/  19.05
 .  לא יהיה תשלום נוסף עבור חפיפות בין האלמנטים של הפלדה 

חיתוך    בעקבות  שימוש  ללא  שנשאר  חומר  עבור  נוסף  תשלום  יהיה  לא 
 של פלדה לפי מידות שבתכנית.  אלמנטים

 המחיר כולל ניקוי וצביעה באבץ קר במקומות שגלוון נפגע. 

לגבי    מפעל/יצרן  תעודת  למהנדס  להציג  חובה  שבתכנית  פלדה  אלמנט  לכל 
סעיף   לפי  גלוון  ביצוע  לגבי  מפעל  תעודות  להציג  חובה    19.05החומר. 

 באלמנטים של פלדה לפי התכנית. 

ל   בהתאם  יבוצעו  פרק  העבודות  הכללי  פרט    19מפרט  האחרונה,  בהוצאתו 
 לתוספות לשנויים ולהוראות הבאות. 

 מערכת הצבע   19.06
 פוליאוריטן לפלדת פחמן     –מערכת צבע : אפוקסי 

מערכת צבע   ,  פוליאוריטן  –כל אלמנטי הפלדה השחורים יצבעו במערכת צבע : אפוקסי  
5  –  12944  ISO  .  ) 12944  –  2מערכת הצבע תתאים לסביבה  ISO  : (I  –  5C  ,  4C  .   קיים

 . שנים  15עד   5דרוש : (בינוני)  

 מערכת הצבע  

 

  Sa 21/2: (ISO 8501-1)הכנת שטח 
שטח    מיקרון.  Rz, Ry5  (ISO 8503-2)  :Comparator G-Medium  ,40/75חספוס 

 , ("ערד הנדסה" בע"מ).                                   FREITAGיצרן הצבע: 
עובי   מערכת צבע 

 יבש
 

 (מיקרון) 

המתנה   זמן 
 בין שכבות 

זמן  
ייבוש  
 למגע 

 

 גוון 
RAL 

 ברק

 מקס. מינ.  תאור   שם הצבע מס'

1 Freitapox SR 
213 

אפוקסי   יסוד  
ויניל,   פוליאמין 

SBV 60% 
100 1 

 שעה 
1 

 שנה 
50  

 דקות 
צהוב  
 מט בהיר 

2 Freitapox SR 
213 

אפוקסי   ביניים 
ויניל,   פוליאמין 

SBV 60% 
100 1 

 שעה 
1 

 שנה 
50  

 מט אפור  דקות 

3 

Vigor PU 239 
PM 

עליון  
פוליאוריטן  

אליפטי  
 SBVאקרילי,  

58% 

50 6 
 שעות 

1 
 שנה 

5 
 שעות 

לפי  
RAL  מבריק 

 מיקרון.  250סה"כ: עובי פילם יבש כולל נומינלי  
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 הערות:

, שכבת Stripe Coatקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של   . 1
 מ"מ מינימום לכל צד.  20מיקרון,  70יסוד נוספת  בעובי 

בין   . 2 מירבי  זמן המתנה  על  לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור 
 שעות.  48שכבות של 

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה  Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   . 3
 עליונה יקבע על ידי המזמין. 

גוון   . 4 לקבלת  עד  שתיים  או  אחת  בשכבה  ייושם  פוליאוריטן  עליון  צבע 
 אחיד, עובי וכיסוי מלא. 

 .0C - 65 % RH 20הנתונים עבור  . 5

 ביבש. 0C 90ירבית המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מ  . 6

 ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן.  . 7

תיקוני צבע מקומיים (לאחר ריתוך ונזק מכני) יש לבצע בהתאם למערכת   . 8
 .  המקורית

יש לחספס את השוליים של אזורי התיקון וליצור שיפוע מתון בשוליים.    8.1
 יש להמנע ממדרגה של צבע בתיקון.  

ס"מ מעבר             5ש תיקון צבע ייושמו שכבות הצבע לפחות  בכל מקום בו נדר  8.2
 לקצה המשטח בו נדרש התיקון.   

 . (Test patch)יש לבצע ניסוי צביעה מקומי לפני צביעה על צבע ישן  8.3

הנדרש    8.4 העובי  לקבלת  עד  שכבות  יותר  לתת  יש  במברשת  במריחה 
 (בהשוואה לצביעה בהתזה).

 ומלץ לבדוק התאמת הגוון והברק במקום ניסתר. לפני תחילת תיקון, מ  8.5 

של    8.6 שכבות  בין  מירבי   המתנה  זמן  על  לשמור  שכבה    48מומלץ  שעות. 
 עליונה  בגוון המערכת מקורית.

 . 0C - 65 % RH 25הנתונים עבור  8.7

 מידות  

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות  
הבטו המתוכננים  הקונסטרוקציה  המבנה  לחלקי  התאמתה  ואת  הקיימת  ן 

המפורט   לתכנון  קודם  וזאת  הקיימת  לקונסטרוקציה  להתחבר  העשויים 
וביצוע קונסטרוקצית הפלדה. הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות  
הקיימים   שהוא קשור להקמת המבנה החדש, מפלסי המבנים  ככל  הקיים 

ומ  מיקומם  וכן  הייצור,  התחלת  ואלמנטים  לפני  היסודות  של  פלסיהם 
של   המדוייקות  המידות  קביעת  לצורך  הקיימים  הקונסטרוקטיביים 
הן   הפלדה  אלמנטי  בייצור  המותרות  הסיבולות  הפלדה.  קונסטרוקצית 

 כדלקמן: 

מ"מ. הדיוק    1.5עבור החיבורים למינהם    -הדיוק במידות בין חורי ברגים  
הדיוק במידות האורך של  מ"מ.    3.0במידות האורך הכללי של האלמנטים  

 מ"מ.  2.0המרישים (פטות) 

 קונסטרוקצית הפלדה  

ופחים   צינורות  פלדה  מפרופילי  מורכבת  תהיה  הפלדה  קונסטרוקצית 
הקונסטרוקציה מהנדס  בתוכניות  כמפורט  בחתכי    .  מכופפים  שיוצע  שינוי 

הקונסטרוקציה   מהנדס  של  אישורו  מחייב  הקונסטרוקטיביים  האלמנטים 
והחלטתו בנושא זה תהיה סופית. המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה, בכל  
המקרים, הן לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה הקיימים. לא תורשינה  

ורים נוספים, אלא  כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח ח 
המתכנן.   של  בכתב  המפורשת  בהסכמתו  וזאת  מהכלל  יוצאים  במקרים 
חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שיש לבצעם מחלקים בבית המלאכה עקב  
לפני תחילת   אישורו  ויקבלו את  עם המתכנן  יתואמו מראש  הובלה,  בעיות 
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י התחלת  העבודה. הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפנ
 הייצור. 

 בקורת  

המושלמים   הפלדה  אלמנטי  טעונים  הרגילות,  ולבדיקות  לבקורת  נוסף 
והמיוצרים בבית המלאכה, בקורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקום  
העבודה. אשור להבאתם לאתר העבודה ינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית  

 שו על ידו. על ידי המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדר
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 האתר  עבודות פיתוח - 40  פרק

 כללי  40.01
 מפרטים כלליים  

הבין   הועדה  בהוצאת  בנין"  לעבודות  הכללי  "המפרט  לפי  תבוצע  העבודה 
האחרונה). (במהדורתו  והשלמה    משרדית  תוספת  מהוה  המיוחד  המפרט 

תמצאנה ביטוי  למפרט הכללי ולתוכניות ואין זה מין ההכרח שכל העבודות  
רואים את הקבלן כאילו נמצא ברשותו המפרט הכללי אשר   במפרט המיוחד.

אינו נכלל בין מסמכי המכרז שנמסרו לקבלן, ואשר מהוה חלק בלתי נפרד  
ובמפרטים    ממנו. הכלליים  במפרטים  הנזכרים  התקנים  כל  כן,  כמו 

 בלן.המיוחדים הם חלק ממסמכי החוזה שאינם כלולים בין מסמכי הצעת הק

 הצגת דוגמאות ואישורן  

מוצרים   של  דוגמאות  המפקח  לאישור  הקבלן  יציג  העבודה  ביצוע  במשך 
 ועבודות לאישור ולתצוגה  כפי שיידרש לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור:            

 א. סוגי חומרי איטום. 

 ב. סוגי טיח. 

 ד. דוגמאות אבן וחומר כוחלה.

 ה. דוגמאות צבע. 

 ודות מסגרות (כגון מעקות, סורגים ד).  ו. דוגמאות עב 

 בטיחות ואמצעי זהירות  

 עבודות מילוי ייבצעו לפי הנחיות מהנדס ביסוס מייק דוקטופסקי.

ובכל שלב בעבודה חייב הקבלן   מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר 
למלא את כל הבורות הגישוש והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק  

הקבלן יהיה אחראי    שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.את כל המכשולים  
יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי  
זהירות כנדרש והמזמין לא יהיה אחראי לשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה  

לביצוע העבודה ישתמש    אליו הכל כמפורט בסעיפים הרלוואנטיים של חוזה. 
בפיג האחראי  הקבלן  הוא  הקבלן  אחרים.  ואמצעים  תימוך  מערכות  ומים, 

בהם,  המותר  העומס  לפי  לשימוש  העבודה,  לביצוע  להתאמתם  הבלעדי 
הרכבתם, אחזקתם, חידושם, תיקונם, פינויים וכיו"ב. על הקבלן לוודא כי  
כל   מוקף.  ובחלל  בגובה  בעבודה  וידע  תעודה  בעלי  באתר  העובדים  כל 

שים בנעלי עבודה תקניים, ווסטים זוהרים וכובעי  העובדים באתר יהיו לבו
 מגן כל זמן השהות באתר. 

 רישיונות ואישורים  

העבודה של קבלן כוללת גם את קבלת אישורי עיריית ירושלים או הרשויות  
 השונות אם יידרש. 

 ביטחון  

   . הקבלן ועובדיו יפעלו תחת הנחיות בטחון לפי חוק או/ו הנחיות 

 אישורים חלקיים  

שעות. ביסוס כל קטע    48מהנדס הביסוס ייזומן לביקורת בהתראה של   א.
  קיר חדש ייבדק על ידי מהנדס הביסוס ויבוצע באישורו. 

של   בהתראה  לביקורת  ייזומן  קונסטרוקציה  מהנדס  כנ"ל    48ב.    שעות. 
 ים אחרים. יועצ

 דו"ח ביסוס  
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מתאריכים    דוקטופסקי  מייק  מהנדס  של  ביסוס  - ו  16.07.2020דו"חות 
מחוזה    26.10.2020 נפרד  בלתי  וחלק  מהפרויקט  נפרד  בלתי  חלק  מהווים 

 קבלן. 

 הנחיות כלליות  40.02
לראות את ההנחיות הכלליות כהשלמה לכתב הכמויות ולתוכניות העבודה   

המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות    על כן אין זה מן ההכרח שכל העבודה
 תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד.  

 התוכניות נערכו על בסיס מצב קיים.   

לפני תחילת העבודה על הקבלן לנקות את השטח המתוכנן בגבולות העבודה  
מכל פסולת ולסלקה מהשטח למקום שפיכה שאושר ע"י הרשות המקומית.  

 ה ולא תשולם בנפרד.  עבודה זו כלולה במחיר העבודה כול 

ומבנים    פיתוח  עם  הגובל  בשטח  תתבצע  המתוכננת  העבודה  לב:  לתשומת 
קיימים, כמו כן בשטח האתר קיימים קווי מים, שוחות, עמודי חשמל, גדרות,  
קווי ביוב, קו תיעול וכו'. הקבלן יבצע העבודה בכלים מתאימים ו/או בידיים,  

 לפי בחירתו.  

דה לקבל אישור המפקח על הצנרת ומתקנים תת  על הקבלן לפני תחילת העבו
 קרקעיים אחרים הקיימים באתר. 

עבודה    גבולות  מהמפקח  בכתב  לקבל  הקבלן  על  העבודה  תחילת  לפני 
 מאושרים לביצוע.  

הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם, ובאם יגרם, יתוקן על חשבונו במידה ולא נקט   
 בכל האמצעים הנדרשים.  

על הקבלן לקבל אישור המתכנן והמפקח לדוגמאות פריטי עב' הפתוח לפני   
 התקנתם באתר. (כגון: קירות, גדרות, ריצופים וכו')  

בכל מקום שצויין שם יצרן או מוצר, ניתן לספק מוצר שווה ערך, זהה בטיבו,   
 בצורתו ותכונותיו, בתנאי שיאושר בכתב ע"י המפקח והמתכנן.  

ח  על  לבצע  הקבלן  של  על  מושלם  לביצוע  הדרושות  המדידות  כל  שבונו, 
לסעיף   בהתאם  והסימונים  אי    003העבודות  כל  על  הכללי.  המפרט  של 

התאמה, על הקבלן להודיע מיד למפקח. המדידות כוללות הכנת מפה מצבית  
)AS MADE .עם גמר ביצוע העבודות באתר הכל ע"ח הקבלן ( 

ה   וכל  חדשים  וחומרים  עבודה  כוללים  בתוכניות,  המחירים  בחוזה,  נדרש 
 . אלא אם צויין במפורש אחרתבמפרטים ובכתבי הכמויות  

המזמין שומר לעצמו הזכות לבטל חלק מהסעיפים ו/או להקטינם/להגדילם,   
 מבלי שתהיה לקבלן עילה לדרוש הגדלת מחירי היחידות של החוזה.  

, לפי  המפקח רשאי להורות על ביצוע בדיקות מכון התקנים, על חשבון הקבלן 
ראות עיניו, במידה ולא צויין אחרת. על הקבלן לקחת בחשבון הוצאה זו בזמן  

 הגשת הצעתו.  

 כל הבדיקות החוזרות תעשנה, ע"ח הקבלן.   

לפרק    בהתאם  ובניה  חומרי תשתית  בניה    55אספקת  לעבודות  של המפרט 
 בהוצאת הועדה הבינמשרדית. 

 :פרוגרמת בדיקות מינימליות הדרושות 

 מ"ר  1500לכל   1 –צורת דרך 

 מ"ר כל שכבה בנפרד  1500לכל   1 –תשתית 

 מ"ר  1500לכל  1  –עב' עפר 

 מ"ר  1500לכל   1 –אספלט 

 אופני מדידה: 

 אם לא צויין במפורש אחרת, מחירי היחידות כוללים :  
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אספקת כל הפריטים, כל העבודות וכל החומרים הדרושים לביצוע מושלם  
 ולשביעות רצונו של המפקח. 

 עבודות עפר   40.03
    עבודות מילוי 

   כללי 

והתקנים   הקרקע  יועץ  בדרישות  העומד  מאושר  מחומר  יהיה  המילוי  כל 
והחוזה.  הישראלים הפרויקט  של  נפרד  בלתי  מסמך  מהווה  ביסוס  דו"ח    .

במידה וקיים ניגוד בין מפרט הזה לבין תכנית קונסטרוקציה או דו"ח ביסוס  
 לפעול לפי מסמכים האלה (תכנית ודו"ח ביסוס).    –

 מילוי מובא   

מטין,   גדולות,  מאבנים  נקי  גרגרי,  להיות  צריך  קרקעי  תת  למילוי  החומר 
או טיב החומר  מחומרים  מזיק אחר.  וחומר  פסולת  ומכל  רגניים, מצמחיה 

למילוי והמקור ממנו יובא טעון אישור המפקח לפני הבאתו לשטח. העבודה  
ס"מ, הידוק במכבש    20כוללת פיזור החומר בשכבות שעוביין לא יעלה על  

ביצוע   לצורך  מקסימאלית.  צפיפות  לקבלת  עד  אופטימאלית  הרטבה  תוך 
יש הנ"ל,  לשם  המילוי  הנחוצה  עבודה  ושיטת  ציוד  כלי,  בכל  הקבלן  תמש 

 ביצוע העבודה, כולל עבודת ידיים.  

  1.5  –החלפת קרקע מתחת לקירות תומכים או קירות בטון מסוגים שונים  
. לעובי הזה יש  1-מ'. ראה סכמה לעבודות מילוי לקירות תומכים בגיליון ק

  80יש לחצוב לבסיס    –ך  ס"מ נוספים. לצורך ביצוע בסיס קיר תומ  80להוסיף  
 ס"מ בתוך מילוי מהודק של החלפת הקרע.   

 מצע סוג א'   

ולא   להידוק  נוח  גירי,  גרגירי,  יהיה מחומר מחצבה ממקור מאושר,  המצע 
ס"מ. כמו כן    7מעובי השכבה ולכל היותר    2/3יכיל אבנים שגודלן עולה על  

ר מזיק אחר  יהיה המצע נקי מחרסית, מטין, מחומרים אורגניים ומכל חומ
המצע יפוזר בשכבות שעוביין אינו עולה    וחייב אישור המפקח לפני פיזורן.  

דרגת הצפיפות    20על   לגבי  מיוחדות  דרישות  ויהודק.  הכבישה  לאחר  ס"מ 
 ושיעור הסבילות של המצע תצוינה בתכניות או בכתב כמויות.  

 היבטים סביבתיים  

לדרי בהתאם  סביבתיים  היבטים  יכללו  עפר  ירושלים  עבודות  עיריית  שות 
 ונורמות מקובלות לגבי עבודות עפר. 

 בניית קירות תומכים- גדרות ומסלעות   40.04
 כללי  

לבצע קירות תומכים לפי תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה תוך פיקוח עליון  
של מתכנן קונסטרוקציה, מהנדס ביסוס ואדריכל. בתכניות קונסטרוקציה  

נחיות אלה גוברים על הנחיות מפרט  ראה מפרטים והנחיות לביצוע קירות. ה 
לעבודות   הכללי  המפרט  לפי  תיעשה  הקירות  בניית  ניגוד.  של  במקרה  הזה 
לפי   העבודה,  לביצוע  המתייחסים  והתשלום  המדידה  אופני  לרבות  בנין. 

עבודות פיתוח של המפרט הכללי לפיתוח האתר. לצורך    40  -התייחסות בפרק  
כמפורט הקיר,  ראש  עיבוד  גם  כולל  בהתאם    זה  יבוצע  הקיר  סימון  להלן. 

לפני   העבודה  בביצוע  הקבלן  יתחיל  לא  והאדריכלות.  המדידה  לתכניות 
שקיבל אישור המפקח לסימון הקירות. על הקבלן להכין באתר דוגמאות של  

מ"ר לפחות כולל גמר עליון כנדרש בתכניות. רק לאחר    2קירות באורך של   
 להמשיך בעבודה לפי הדגם שאושר.    אישור הדוגמא ע"י האדריכל יוכל הקבלן

 תיאור העבודה   

או   אבן  חיפוי  עם  מזוין  מבטון  תומכים  קירות  לבניית  מתייחסת  העבודה 
מורכבים חד אבן  קירות  ודו-לבניית  גזית  - פני  שונים: מאבן  פני מטיפוסים 

מונחת בנדבכים; מאבן לקט, מאבן חאמי ומאבני גויל משתלבות.  עיבוד ראש  
-בטון ב - הקיר יותאם לכל טיפוס בניה לפי הפרטים המצורפים.  סוג הבטון 
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(קירות מבטון מזוין עם חיפוי אבן). צינורות    30-(קירות מורכבים) או ב  20
מ"ר, בהתאם לתכניות. על חורי הניקוז יגנו צרורות    2.00לכל     1יותקן    - ניקוז  

אבן מודרגת (חצץ מודרג). לפני הסדרת החצץ יש להתקין רשתות מפלסטיק  
לאורך הקיר כל     -טות  לפי הוראות באתר, ולחזקה לגב הקיר. תפרי התפש

הקיר),    5.00 לסוג  בהתאם  קונסטרוקציה  תכניות  לפי  אחר  מרחק  (או  מ' 
כולל קופינג. ראה   בלוחות קלקר לכל החתך הקיר  כאשר ההפרדה תיעשה 

. עיבוד התפרים ייעשה בהתאם לדרישות האדריכל.  קירות  1-פרט בגיליון ק 
מהודק מילוי  על  המקרים  ברוב  התבססו  ופרטים    ראה  ,  תומכים  הנחיות 

.  את הביסוס לבצע  לפי הנחיות ביסוס של אינג' מייק דוקטופסקי  1- בגיליון ק
ותחת פיקוח עליון שלו בעת ביצוע חפירה ליסודות. במידה והנחיית מפרט  

 מנוגדות להנחיית תכנית, יש לפעול לפי התכנית. 

   בורות גישוש 

קיי קירות  ליד  פיתוח  מדרגות  או  תומכים  קירות  ביצוע  בניית  יידרש  מים 
קונסטרוקציה. ומתכנן  הביסוס  מהנדס  לבדיקת  גישוש  יתכן    בורות 

הביסוס   ויידרשו מהנדס  הנחיית  לפי  אחרים  במקומות  גישוש  בורות 
  והמפקח.

 תפרים בקירות   

מ"מ,    30מ'.  רוחב תפר    5בקירות מבוססים במילוי מהודק יהיו תפרים כל  
 מ'.    7בסלע יהיו תפרים כל בקירות מבוססים  .1-פרט תפר בגיליון ק

 חיפוי אבן בקירות תומכים 40.05
 ראה פרטי אבן וחיפוי אבן בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה.  

 משרדי הכללי -המפרט הבינ 

  14העבודות בפרק זה, יבוצעו על פי הוראות המפרט הבינמשרדי הכללי פרק  
מיוחד   "חיפויי קירות באבן טבעית" ועל פי המפורט במפרט 2378ועל פי ת"י 

תקן חדש אשר יצא לאור בתקופת התכנון,  במידה    –  2378זה. יש לציין שת"י  
הזה,   מפרט  או  תכנית  לבין  התקן  דרישות  בין  ניגוד  לפי  וקיים  לפעול  יש 

 . דרישות התקן

 האבן  

 מקורות האבן  א. 

על הקבלן להציג בפני המזמין לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק  
האספקה   שמקור  לוודא  מנת  על  העבודות,  לביצוע  הדרושה  האבן  כל 
והמחצבה אשר נבחרו על ידי הקבלן יוכלו לעמוד במועדי האספקה וכי קיים  
על   העונים  האבן  וגוון  טיב  האבן,  אחידות  יבטיח  אשר  מספיק  מלאי  בו 

ה כולל  דרישות  כלשהם  להשפעות  נתון  יהיה  לא  האספקה  רצף  מפרט. 
על וכו'.  בעובדים  חוסר  בטחוניות,  אישור המפקח  -השפעות  את  לקבל  מנת 

על  האבן  מקור  דרישות  -לבחירת  כל  את  להשלים  הקבלן  על  הקבלן,  ידי 
מעבדה   תעודות  סיתות,  דוגמאות  אבן,  גוון  דוגמאות  לו  להוציא  המפקח, 

 וכיו"ב. 

 בן חאמי סוג וטיב א ב.

האבן תהיה אבן דולומיטית צפופה, דקת גרגרים וקשה, נקיה מפגעים וגידים  
כדוגמת הקיים, נקיה מפגעים וגידים. אבן אשר לא תעמוד בתנאי המינימום  

מכסימלית   ספוגית  מינימלי  1.3%תפסל.  ספציפי  משקל  למ"ק    2750.  ר"ג 
רטוב   במצב  ללחיצה  גדלים  1200החוזק  עוביים,  מידות,  אבנים  ק"ג.   ,

 מיוחדות קופינג, מזוזות, חשפים, פסי הפרדה באבן עפ"י הפרטים. 

אישור האבן, בדיקות, דוגמאות אישור האבן לפני תחילת עבודות הציפוי   ג.
 יבוצע בהליך הבא:

 הצגת דוגמאות אבנים בודדות לאישור האדריכל.  .1

הצ  2 העליון  בצידו  קיר  פינת  תכיל  הדוגמא  לדוגמא.  קיר  קטע  דדי  חיפוי 
 מ'. X 2מ'  2  -ומידותיה יהיו כ
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 דוגמאות נוספות לפריטי אבן אחרים ידרשו במהלך העבודה. .3

 פסילת אבנים  ד.

יפסלו   .1 זה  כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט  
 ויסולקו מיד מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו וללא תמורה כלשהי. 

ינן עונות לדרישות אינה מוגבלת לשלב  זכות המזמין לפסילת אבנים שא .2
כלשהו בתהליך ההספקה וההרכבה. הבדיקות והאישורים כאמור לעיל אינם  
זו. המפקח והאדריכל רשאים לפסול אבנים גם   פוגעים בזכות  מבטלים או 

 אחרי הרכבתם ובניתם בקירות או באלמנטים אחרים.

 בדיקת מעבדה  ה.

האבן לאישור תעודת בדיקה של  הקבלן ימציא למזמין עם הגשת דוגמאות  
חזקה   ועל  האבן  ספיגות  המרחבי,  המשקל  על  המעידה  מוסמכת  מעבדה 

החלטת  ללחיצה.   לפי  לעת  ומעת  ההספקה  מקור  החלפת  של  מקרה  בכל 
 המזמין, ילקחו דוגמאות אבן לבדיקה להוכחת עמידותן בדרישות התקן. 

 מידות וצורות  -חיתוך האבן בקירות  

גובה האבנים בקירות יהיה בהתאם לגבהי השורות לפי התכניות. אורך   .1
שבין   בפרופורציות  חופשי  במימד  יהיה  לגובה    200%  -  150%האבן  ביחס 

 האבן. 

אבני הפינה והאבנים המרכיבות את ראש הקיר שיעובדו מאבנים שלמות.   .2
לא תורשה בשום מקרה הכנת אבן מסוג זה משתי חתיכות מודבקות בצורת  

מ יפחת  לא  הקצר  הפיאה  אורך  כלשהי.  צויין    15  -חיתוך  אם  אלא  ס"מ 
במפורש אחרת בתכניות האדריכל. כלל זה חל בכל מקרה על אבנים הפונות  

 בזונת כלשהי לשניים או שלושה מישורים.

תותאם   .3 ומשופעים  עקמומיים  בתנאים  בקירות  וחיתוכה  האבן  מידת 
ובי המישקים הנדרש. הקבלן יכין  לרדיוס העקמומיות ולשיפוע של הקיר ולע

כל   של  היצור  תכניות  ואת  זה,  מסוג  בקירות  האבנים  של  פריסה  תכנית 
 האבנים בפריסה, ויגיש לאישור האדריכל. 

צורות ומידות של אבנים מיוחדות תהיינה לפי הפרטים המתאימים. לא   .4
 תורשה הכנת אבנים מיוחדות ע"י הדבקה. 

יר ניצב מותר להשתמש לסירוגין באבנים  במפגש עם תפר התפשטות או ק .5
 ס"מ.  20 -לעיל, ובתנאי שאורכן לא יקטן מ 1שאורכן קטן מהנזכר בסעיף  

מ"מ. ולפחות עובי    85אם לא צוין אחרת בתכנית, עובי האבן חאמי יהיה   .6
 המצוין בפרטי האדריכלות. 

שיניים,   .7 בליטות  וללא  חלקות  נקיות,  תהיינה  האבנים  בהיקף  הפינות 
 ימני משור, סימני גידים, סדקים ו/או חורים. ס

עבודות האבן כוללות אבנים מיוחדות בראש פתחים, בחשפים ובאדנים,   .8
 אבנים מיוחדות הבולטות ממישור הקיר, כותרות אבן וכו'.

קווי   לחלוטין.  מדויקת  בגיאומטריה  יעשו  הללו  המיוחדים  המרכיבים  כל 
בכל מקרה, לפני הרכבת האבנים    הפוגות יהיו זהים, מקבילים ומתואמים.

המיוחדות סביב הפתחים בקירות, יש לבנות אותן באופן מדויק על הקרקע  
לאלמנט המלא   לא תתאמנה  בודדות אשר  אבנים  אישור האדריכל.  ולקבל 

 תוחלפנה באבנים עד קבלת התאמה מלאה. 

הקפדה מיוחדת תידרש לחיתוך האבנים סביב פתחים ובהם פתחי ניקוז,   .9
 ם לגופי תאורה וכו'. פתחי

 עיבוד פני האבן  

 כללי  א.

סתת   בין   שונה  להיות  עשוי  שהסיתות  אף  על  ידני,  סיתות  יהיה  הסיתות 
אשר   אבן  גבוהה.  וברמה  ומדויק  אחיד  סיתות  ביצוע  על  יוקפד  לסתת, 
הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח, לא תועלה כלל על הפיגום.  

בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים, סיתות  אבן אשר נבנתה כבר במקומה  
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האבן יתוקן במקום 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 שלמים של בנין. בכל זמן  

ר, רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות, פסילת  עד לקבלת העבודה, כאמו
 אבנים או החלפתן. 

 עיגון האבן חאמי (בחיפוי)  

 כללי  א.

פרטי עיגון קירות האבן אל קירות הבטון המזויין יבוצעו בהתאם לפרטים  
ת"י   ולפי  להלן  כמפורט  והקונסטרוקציה,  האדריכלות  כל  2378בתוכניות   .

, רשתות הזיון ואביזרי הקשירה יהיו מגולוונים  גילוון  פריטי העיגון, זויתנים
מיקרון לפחות), למעט אותם אביזרי העיגון, אשר לגביהם    80עבה באבץ חם (

אל מפלדת  שיהיו  דרישה  ברזל  -תהיה  מנירוסטה.  יהיו  קשירה  חוטי  חלד. 
 רגיל, חוטי קשירה, או חוטים שזורים לקשירת האבן פסולים לשימוש. 

 ן של קירות האבןמערכת העיגו  ב.

 מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים :

שטוח   .1 מפח  פלדה  ברשתות    -מ"מ    50/5זיזי  משתמשים  יקבעו  הזיזים 
# הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים מיוחדים במרחקים    5@    15פלדה   

מ"מ מהקיר.     10ס"מ בשני הכיוונים. הרשתות יקבעו במרחק של    50X50של   
 ס"מ. 20 חפיות ברשת לפחות  

עם בקוטר מוטות   .2 זיון  כל    5רשת  כיונים      15מ"מ    15/15/5ס"מ בשני 
הרשת תונח בתוך חריצי הזיזים הנ"ל ותיקשר אליהם. החפיפה    -מגולוונת  

עיניים" לכל הפחות. הרשת כלולה במחיר העבודה.    2בין רשתות תהיה של " 
התו עבור  ישולם  זיון  תוספת  תדרש  פרק  אם  לפי  העליונה    02ספת  הרשת 

ס"מ ותקושר עם הקוצים היוצאים מהמעקה.  20תכופף על מעקה הגג לפחות   
כיפוף הרשת כנ"ל יעשה גם סביב משקופים וקשתות. הקבלן יקפיד על כך  
שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת, או במשקוף וכו', ימצא מראש,  

 ולרתכו לאחר מכן. מוט ברזל לקשירה מבלי שיהיה צורך להוסיפו 

כל   .3 יינתנו  הציפוי  לתושבת  מגולבנים  קירות,    350זוויתנים  לגובה  ס"מ 
מ"מ או עפ"י הפרטים. ויעוגנו אל הקיר ע"י ברגיי עיגון    L  80/80/8     זוויתן

מיקרון לפחות. בקווי    80ס"מ. זוויתן יהיה מגולוון באבץ חם בעובי    30כל  
או מרווח  יהיה  הזוויתנים  עם  לאבן  החיפוי  לפרופיל  שמתחת  האבן  בין  יר 

היושבת על הפרופיל.  האבן היושבת על הפרופיל תחוזק ע"י סרגל אבן מודבק  
ובתוספת   עגול  פוליאתילן  בספוג  ימולא  זה  מרווח  לאבן החיצונית.  ומוברג 
חומר איטום מיוחד (מישק זה יהיה גמיש). כללית צורת העיגון הוא כמפורט  

 תקנים. במפרט של מכון ה 9בציור  

אופן קשירת האבן חאמי: כל אבן תיקשר אחורה אל רשת הברזל בעזרת   .4
העוגנים   בפאה  העליונה  בפאה  הקבועים  כנ"ל,  בנירוסטה  עוגנים    –שני 

 עוגנים  בכל אבן.   4בצדדים.  סה"כ:  

שיטות   .5 לאישורו  למפקח  להציע  רשאי  הקבלן  הקשירה  לשיטת  חלופות 
ה קשירת  לשיטת  אלטרנטיבות  עוגני  ישום  ולסוג  הנ"ל  הזיון  רשת  אל  אבן 

 הקשירה. 

 בנית האבן  

 עבודות ההכנה  א.

מ"מ, כולל הובלה, שמירה, פיזור,   85אספקת אבן חאמי בעובי נומינלי    .1
 מיון, הגשה, פחת וכו'. 

 ניקוי האבן על ידי מים ומברשת. .2

 הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן.  .3

 במידות של האבן. הקפדה על דיוק  .4

וצמנט   .5 ניקויה תותז שיכבת התזה עם סומסום, חול  על גב האבן לאחר 
 מ"מ ולאחר ניקוי האבן מאבק סמוך לביצוע ההתזה.  3בעובי נומינלי של  
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ימים במצב לח לכל הפחות, להבטיח    3לעיל תשמר      5ההתזה בסעיף   .6
 אשפרה טובה. 

ן בסיתות או התזת חול. בחירת  יחוספס החלק האחורי של האב   -לחילופין   .7
 תהיה נתונה לשיקול דעתו של המפקח. 6לסעיף   5האלטרנטיבה בין סעיף   

מ' גובה קיר  יעוגן לקיר זויתן פלדה מגולוון במידות ע"פ תכניות   3.5בכל  .8
80/80/8  L  ס"מ.  30בברגי פיליפס  כל 

עובי   • על  שמירה  לצורך  פנימיים  בטריזים  להשתמש  אין 
 המישקים. 

הטריזים החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו למחרת  •
יציקת גב הבטון והמישקים ינוקו מיד לעומק של לפחות  

 ס"מ  3
נבדקה השורה  • בטרם  אבן חדשה  שורת  יבנה  לא  הקבלן 

 הקיימת, על ידי המפקח. 
 תעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס מיוחד של בקרה.  •
להמשיך   רק לאחר מילוי הטופס ואישורו, יורשה הקבלן •

זאת   חלקית  בדיקה  אין  ספק  הסר  למען  הבאה.  בשורה 
 14.3מהווה אישור קבלה סופי של העבודה והוראות סעיף  

 (א'), הן הקובעות. 
על הקבלן להיות מתואם עם פרטי עבודות האלומיניום,  •

 פרטי המסגרות והנגרות בכל הפתחים שבקירות האבן. 
המירבי וזאת על מנת הקבלן יבצע את בנית האבן בדיוק   •

או   הפתחים  במידות  סטיות  תהיינה  שלא  להבטיח 
והקורות,  הספים  באופקיות  המזוזות,או  באנכיות 
בגין   המותרים  לטולרנסים  מעבר  אופקיות"),  ("קשתות 
עבודות אלומיניום ועבודות אחרות ואשר יבוצעו כעבודות 

 גמר בהמשך. 
ם כדי  על הקבלן להעזר, על חשבונו, בכל העזרים הדרושי •

לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות ובמכשירי  
 מדידה אופטיים. 

 כיחול  

 תערובת  א.

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים.  
התערובת תוכן להלן: שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט  

מתאים לכיחול. תמהיל  עד לסומך ה  1לבן בתוספת נוזל תמהיל מים/סיקה   
ביחס.    1מים/סיקה    ערב  -כמו  1:1יהיה  הכיחול  לתערובת  להוסיף  יש  כן 

משפר הדבקה. לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן, או כל גוון  
ב'   סעיף  הוראות  לפי  יבוצעו  הכיחול  עבודות  האדריכל.  הוראות  לפי  אחר 

 להלן. 

 נוהל הביצוע  ב.

לעומק .01 הטיט  יאוחר    - סנטימטרים  3   ניקוי  ולא  הבניה  למועד  סמוך 
 משבעה ימים מעת הבניה. 

חל איסור מוחלט לשימוש במסור אלא במקרה שהמהנדס יאשר וזאת כדי   .02
 למנוע חיתוך עגני הנירוסטה.

סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה  3ניקוי דפנות האבן לעומק    .03
 חשמלית ובעבודת ידיים. 

 ל החתיכות ופירורים הטיט. סילוק כ .04

 ניקוי החלל הניזכר לעיל במים. .05

הקפדה על מינון נכון וקבוע. צמנט לבן, קוורץ    -הכנת החומר בצורה הנכונה  
וחול (או ללא חול) ומוספים כדלעיל. דוגמא בדיקה ואישור גוון הכיחול לאחר  

 התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל ובאישורו. 
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 רצוי במיקסר.  -הקפדה על עירבוב נכון  .07

 מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.  .08

גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור   .09
 של מישטח ישר ולא בעיגול מצד שני. 

הכיחול  .10 את  ולהדק  המיכשור  עם  שוב  לעבור  קלה  התייבשות    לאחר 
 (ולסתום סדקים אם נפתחו).

מ"מ פנימה.  פני האבן באותם  2  -הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ .11
 מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק. 3 -ה

ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת של  5   - אשפרה   .12
 מים על פניה. 

 יקון. לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון ת .13

תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד משיירי צמנט   .14
 ובטון. 

 דוגמאות  

נפרד מהוראות   בלתי  כחלק  העבודות,  ביצוע  התחלת  לאישור  תנאי הכרחי 
הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של בניית אבן, כדלקמן: הביצוע    14.02סעיף,  

לה הדגם  לשמש  ומיועד  מושלם  להיות  הבניה  חייב  עבודות  כל  של  שוואה 
בהמשך. הדוגמאות תבננה במיקום שבו ניתן לשמרם עד גמר עבודות הקבלן  

 בחיפוי אבן.

 . מ', כולל כיחול. x 2.00 2.0במידות   - קירות אבן 

 מ' אורך.  2 - קופינג        

 חיפוי קירות ותומכים ונדבכי ראש  40.06
זיון מגולוונת, עיגון,  חיפוי קירות תומכים מבטון באבן "חאמי" כולל רשת   

הקונס'.   ותכניות  המצורף  המפרט  עפ"י  הנדרש  וכל  כיחול  אבנים,  קשירת 
 מפרט מיוחד לעבודות אבן "חאמי" 

והתאמה לדוגמא .1 והאדריכל    בדיקת האבן  יגיש לאישור המפקח  הקבלן 
שתי דוגמאות של האבנים שבדעתו  לספק. הדוגמאות תסופקנה במועד כזה  

ולאד למפקח  את  שיספיק  הדוגמאות.  את  לפסול  או   ולאשר  לבחון  ריכל 
הדוגמאות הפסולות ירחיק הקבלן מיד עם נתינת ההוראה להרחקתן. בנוסף  
לאישור דוגמאות האבן יש להכין באתר דוגמא של בניית קיר (או חיפוי קיר)  

. מ"ר לפחות לכל סוג דוגמא לאישור המפקח, וזאת יעשה הקבלן  2בשטח של  
באבן. הדוגמא תשמר עד לגמר הבניין ומסירתו. העבודה    לפני התחלת הבניה

 כוללת אספקה וביצוע הקיר בשלמותו, בהתאם לפרט. 

 מלט .2

בהעדר הוראות אחרות יהיה הצמנט להכנת מלט לבניה צמנט פורטלנד רגיל.  
 הרכב המלט (חול:סיד:צמנט) יהיה כדלקמן:

 1:1:6קירות מורכבים (קירות שבגבם נוצק בטון)  

   1:1.25:3אבן בחיפוי (קירות יצוקים או בנויים ומחופים באבן)קירות 

 1:1.5:3נדבכי ראש (בכל שיטות הבניה למיניהן)  

 1:1.25:3  ס"מ)  50קירות נמוכים (קירות שגובהם אינו עולה על 

לגביהם   .3 הדרישות  יהיו  והגדרות,  הקירות  לבניית  פיגומים  יידרשו  אם 
להק הקבלן  חובת  לגבי  בחוזה  מחיר.  כאמור  תוספת  לא  פיגומים.  מת 

הפיגומים יהיו חיצוניים ולא תורשה בניית האבן עם פיגום פנימי. הפיגומים  
הבטיחות.   ולתקנות  העבודה  לדרישות  בהתאם  ויציבים  חזקים  יהיו 
הפיגומים יפורקו רק לאחר בדיקת מלאכת הבניה באתר ע"י המפקח ולאחר  

 השלמתה. 
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ם, פרט אם צויין אחרת, לא יעלה  המרחק בין המישקימישקי התפשטות .4
פרטי המישקים,    5.0על   בתכנית.  לפרט  ובהתאם  מוסתר  יהיה  מ'. המישק 

 עפ"י תכניות הקונסטרוקציה.

האבן תסותת ותעובד באתר הבניה כנדרש בתכניות ובפרטים    בנית האבן .5
 לקבלת התאמה ומישקים קטנים כמפורט. 

בניה .6 וסוגי  אבן  תומכיםכללי-קירות  ייבנו    קירות  אבן  הבנויים  וגדרות 
של המפרט הכללי    14בתוך קיר מורכב או קיר בחיפוי על פי ההגדרה שבפרק  

 לעבודות בניין. 

כל הבניה תעשה לפי חוט בנאים לבן, חופשי מפגם ומקשר    דיוק הבניה .7
במרחק   והמתוח  החוט    1קבוע  אורך  בהם.  נוגע  ואינו  הנדבכים  מפני  מ"מ 

מ'. ראש החוט יבנה בתוואי מדוייק. לבדיקת    8.0ל  המתוח חופשית לא יעלה ע
מ' ישמש פלס מים מכוון.    3.0מ', ולגובה עד    3.0דיוק הנדבכים לאורכים עד  

אורכים גדולים מהנ"ל ייבדקו באמצעות פלס צינור. הדיוק האנכי בגובה גדול  
 מהנ"ל ייבדק באנך בלבד. 

בעובי   קופינג .8 "חאמי"  מאבן  יהיה  מעובדת    10הקופינג  לפחות,  ס"מ 
ומסותתת כנדרש בתכניות. בהעדר הוראה אחרת יהיה נדבך ראש מאבן אחת, 
בגובה וברוחב אחיד. בפינות, בגמר קיר, ליד תפרים וכו' אבן הראש תעובד  

 במיוחד. 

ניקוז .9 בגודל    פתחי  הניקוז  פתחי  יהיו    X  5.0  5.0בהעדר דרישות אחרות 
מ"ר קיר גלוי. הפתח יהיה    16וז לכל  ס"מ ויפוזרו בגבהים שונים, פתח ניק

מוסתר והמים יצאו מהפוגה בין האבנים. בגב הקיר יש להניח חצץ אשר יכסה  
 את הפתח. 

מעקות,    הכנות .10 התקנת  לצורך  פתחים  להשאיר  יש  הדרושים  במקומות 
 שרוולים, מגרעות למעבר צנרות וכו'. כל זאת במסגרת עבודות בנית הקיר. 

ת במקומות הדרושים יבנה הקיר לשתי חזיתות דו פני  בניה לשתי חזיתו .11
 "קיר גדר" או "קיר מעקה", כאשר ראש הקיר ישתלב בבניה. 

ותיקון .12 ואת הבטונים כל בוקר    אשפרה, הגנה  יש להשקות את הקירות 
ייעשה   וכו'  סיד  בטון,  מלט,  מנטפי  האבנים  ניקוי  העבודה.  התחלת  לפני 

שת ברזל ומים חמים, אבן קרבורונדום,  באמצעות כלי סיתות מתאימים, מבר
התזת חול וכיו"ב. השמוש בחומרי ניקוי כימיים טעון אישור המפקח. אבנים  

 סדוקות או פגומות יוחלפו באבנים תקינות.

ייעשה    רשת .13 יצוקים,  ו/או  בנויים  קירות  לשטחי  האבן  לוחות  חיזוק 
בקוטר   מצולע  ברזל  של  ומגולבנת  מרותכת  רשת  מידות  מ"  5באמצעות  מ. 

(בנויים    15X15המשבצת   התומכים/גדר  לקירות  תחובר  הברזל  רשת  ס"מ. 
ו/או מבטון) באמצעות מחברים מגולבנים מיוחדים המתאימים לקירות בניה  
לאלמנטי   מתאימים  ודיבלים  מגולבנים  ברגים  יחוברו  ו/או  בטון  מבלוקי 

 ס"מ או קטנות יותר.  60X60הבטון במשבצות של  

(  3בכל לוח יהיו    לוחות האבן אל הרשתחיזוק   .14 בראש    2חיזוקים לפחות 
האבן ואחד בצד האבן) תלוי באורך הלוח. החיזוקים יבוצעו באמצעות חוטים  

מ"מ בעומק    4.0-5.0מ"מ אשר יוכנסו לתוך קדח בקוטר    4מגולבנים בקוטר  
ס"מ שיקדח בראש וצידי לוח כאמור לעיל. לצורך קשירת החוטים אל    4-5

ה יהיה  רשת  המבצע  על  מרווח,  ללא  הצמודים  הלוחות  בנית  והמשך  ברזל 
 לבצע "חריץ" (שבר) קל מאחורי הקדח (על מנת לאפשר כיפוף ההוט). 

עובי "נראה"    –ס"מ    40נדבכי ראש קופינג) מאבן "חאמי"/פראית ברוחב עד   
ס"מ לפחות. עיבוד האבן תלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון    8

  לפי פרט ודרישת האדריכל ותכ' הקונס'.  האבן. הכל

בסעיף    המופיע  המפרט  פי  על  "חאמי"  באבן  כובד  לקירות  פנים  דו  חיפוי 
02.4.015. 

העבודה כוללת חיפוי קירות מבוך ב"שליכט טרנו" צבעוני תוצרת "טמבור"   
 או ש"ע בגוון שיקבע המתכנן ובהתאם למפרט ביצוע של היצרן! 

 ריצוף שבילים ומדרכות  40.07
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,  עבור משטח גומיס"מ,    10מזויין, בעובי    30-ב  משטח בטוןה ויציקת  אספק 
מודיפאיד א.ש.א. הכל בהתאם    98%-ס"מ מהודק ל  30ע"ג מצע סוג א' בעובי  

לתכ' הקונס' ויועץ הקרקע! המחיר כולל: בטון, ברזל זיון מצע ויישור צורת  
בעובי   א'  סוג  מצע  ע"ג  ל  20הדרך  מהודק  א.ש.א   98%- ס"מ    מודיפאיד 

 ובהתאם לתכ' מהנדס הקונס'.

ס"מ ומשולשים    15אבן על משטח בטון משופע בעובי    מדרגותאספקה והנחת   
ס"מ, עיבוד האבן מלבני מסותת, הידוק השתית, מצע מהודק    40/17בחתך עד  

ס"מ וזיון הבטון כנדרש כולל כל המפורט בפרט, במפרט הריצוף    30בעובי  
(בהתאם לתקן ת"י  אבן הריצוף תעמוד בדותכנית הקונס'.   רישות הבאות: 

2378 ( 

 1.2 שחיקה מכסימלית  
 ק"ג/סמ"ר  1200  חוזק בלחץ 

 ק"ג/סמ"ר  20 חוזק בכפיפה 

 ק"ג/מ"ק   2600 משקל מרחבי 

של   לתקופה  רטוב  במצב  הפוגות  על  לשמור  יש    3יש  כן  כמו  לפחות  ימים 
 ימים לאחר ההנחה.    3להשקות את הריצוף למשך תקופה של 

 על פי התוכניותסוגי הריצופים  40.08
ס"מ וישרים לחוט ומקבילים ביניהם.    0.5המישקים יהיו ברוחב אחיד של  

בגמר הנחת הריצוף ינוקו חריצי המישקים, יורטבו במים וימולאו בטיט בטון  
ס"מ מתחת לפני האבן תוך הקפדה על קצוות נקיות של    0.5עד לעומק של  

ט יהיו  האבן  פני  לריצופים  האבן  עיבוד  סוגי  מעובדים  האבן.  או  בעיים, 
בהתאם לנדרש. ו/או עיבוד הפנים יעשה כדלקמן:  ניסור, מסמסם, תלטיש.  
הגדרת העיבודים לפי הסעיפים בפרק זה. כל סוגי הסיתות יהיו בכוון אחיד  
לטיבוע או לקילוף, כמו כן תהיה אחידות בעומק הטיבוע.  העיבוד תהיינה  

ות. אין לעשות כל סתימות או  השפות והפינות חדות ושלמות וכל הזויות ישר 
תיקונים בלוחות שנפגמו ואשר פינותיהם נשברו. באבן שכבות טבעית בליטות  

ס"מ יסותתו. האבן לריצוף תהיה אבן דולומיטית מסוג "מצפה    0.5אשר מעל  
רמון" אפור ו/או "סלייב" על פי תאור הסעיפים במפרט זה.   עובי אבן הריצוף  

נסורה בע  5 יבוד מוסמסם, ללא זמלה. הריצוף יבוצע רק  ס"מ.  האבן אבן 
לאחר ביצוע התשתיות השונות כולל יסוד ומשטח בטון מזויין ותעלות המים  

ס"מ,    20/20ס"מ, רשת    10בעובי    20- בדוגמת האבן, כולל משטח בטון מזוין ב
בעובי    6עובי   א'  סוג  מצע  ע"ג  לפרט  בהתאם  תחילת    20מ"מ  לפני  ס"מ. 

בדיקת האבן במכון התקנים או כל מכון מורשה    העבודה יש להציג תעודת 
 .1חלק   2378להתאמתה לתקן 

כמפורט בכתב הכמויות, מנוסרת בעובי    אבן טבעיתאספקה וביצוע מרצפות  
סוג א' מסותתת אבנים בעלות צורה מלבנית, אורך האבן יהיה מיני'   , ס"מ 6

מרוחבה בעלות פנים מעובדים בעיבוד מסמסם. האבן תונח על שכבת    1/2-1
ס"מ לשיפועים. האבן תהיה אבן דולומיטית    4-3טיט על גבי שכבת חול בעובי  

יד  זית" אפורה ללא זמלה, בעלת מבנה אח-או אבן סיד קשה, סוג האבן "ביר
סדקים,   זיהומים,  ללא  אקלים,  תנאי  בפני  עמידה  מוגבל,  ספיגה  וכושר 
לקבל   יש  וכו'.  הסיתות  צורת  הצבע,  אחרים,  וליקויים  עפר  עורקי  חורים, 
הדרך,   צורת  והידוק  ישור  כוללת  העבודה  האבן.  לדוגמת  האדריכל  אישור 

-4י  ס"מ, שכבת חול לישור בעוב   20אספקה, ישור והידוק מצע סוג א' בעובי  
 ) 2378ס"מ. אבן הריצוף תעמוד בדרישות הבאות: (בהתאם לתקן ת"י  3

 1.2 שחיקה מכסימלית  
 ק"ג/סמ"ר  1200  חוזק בלחץ 

 ק"ג/סמ"ר  20 חוזק בכפיפה 

 ק"ג/מ"ק   2600 משקל מרחבי 

של   לתקופה  רטוב  במצב  הפוגות  על  לשמור  יש    3יש  כן  כמו  לפחות  ימים 
 ימים לאחר ההנחה.    3להשקות את הריצוף למשך תקופה של 

 סוגי הריצופים על פי התוכניות.  
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ס"מ וישרים לחוט ומקבילים ביניהם.    0.5המישקים יהיו ברוחב אחיד של  
ם וימולאו בטיט בטון  בגמר הנחת הריצוף ינוקו חריצי המישקים, יורטבו במי

ס"מ מתחת לפני האבן תוך הקפדה על קצוות נקיות של    0.5עד לעומק של  
מעובדים   או  טבעיים,  יהיו  האבן  פני  לריצופים  האבן  עיבוד  סוגי  האבן. 
בהתאם לנדרש. ו/או עיבוד הפנים יעשה כדלקמן:  ניסור, מסמסם, תלטיש.  

הסיתות יהיו בכוון אחיד  הגדרת העיבודים לפי הסעיפים בפרק זה. כל סוגי  
לטיבוע או לקילוף, כמו כן תהיה אחידות בעומק הטיבוע.  העיבוד תהיינה  
השפות והפינות חדות ושלמות וכל הזויות ישרות. אין לעשות כל סתימות או  
תיקונים בלוחות שנפגמו ואשר פינותיהם נשברו. באבן שכבות טבעית בליטות  

וף תהיה אבן דולומיטית מסוג "מצפה  ס"מ יסותתו. האבן לריצ  0.5אשר מעל  
רמון" אפור ו/או "סלייב" על פי תאור הסעיפים במפרט זה.   עובי אבן הריצוף  

נסורה בעיבוד מוסמסם, ללא זמלה. הריצוף יבוצע רק    5 ס"מ.  האבן אבן 
לאחר ביצוע התשתיות השונות כולל יסוד ומשטח בטון מזויין ותעלות המים  

ס"מ,    20/20ס"מ, רשת    10בעובי    20- בטון מזוין ב  בדוגמת האבן, כולל משטח
ס"מ.לפני תחילת העבודה    20מ"מ בהתאם לפרט ע"ג מצע סוג א' בעובי    6עובי  

יש להציג תעודת בדיקת האבן במכון התקנים או כל מכון מורשה להתאמתה  
 . 1חלק   2378לתקן 

ון  עם בליטות בגו   אבן מוגבלי ראיהאספקה וריצוף אבנים משתלבות מסוג   
  60ס"מ בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב    20/20/6עם צבע ניגודי במידות  

 . 112ס"מ בלבד. ראה פרט ר/  4. המחיר כולל ריצוף וחול ס"מ

ס"מ עם פסים בצבע    20/20/6במידות    באבן סימון לעיווריםאספקה וריצוף   
 ניגודי לרבות גוון לבן. 

, במידות  20-יסוד בטון ב (לחניה) מבטון טרום ע"ג    אבן שפהאספקה והנחת   
ס"מ.     3ס"מ ועד לגובה    20ס"מ בגוון אפור,  כולל הנמכה מגובה    23/50/15

 כולל כל המצוין בפרט הריצוף.

  7X12.5X12.5, במידות  1572מק"ט    "טוסקנה"אספקת והנחת מרצפות מסוג   
בכתב   שמצויין  ובצורה  ש"ע  או  "אקרשטיין"  תוצרת  שחור  בגוון  ס"מ 

א' בעובי  הכמויות ובתוכני   4ס"מ,    30ות, כולל ישור צורת הדרך, מצע סוג 
 ולפי הנחיות המתכנן.   1268-15ס"מ חול וכולל כל המצויין בפרט ר/

 אך בגוון לבן (לסימון חניות ומעברי חציה). 40.1.900כמו סעיף  

 " דגם  מרצפות  והנחת  תוצרת  רמותאספקה  כמו  מרכזי)  (לשביל   "
ס"מ כולל    7בעובי    1397ל אפור מק"ט  ש"ע בגוון קוקטיי "אקרשטיין" או 

וכל המצויין בפרט    4ס"מ,    30בעובי   צורת דרך, מצע סוג א'   ס"מ חול 
 של המפרט הבינמשרדי.   4004הריצוף ובפרק    1268-15ר/

דגם    מרצפות  וריצוף  מק"ט    "טבעון"אספקה  אפור,  קוקטייל    1490בגוון 
-1268ס"מ כמו תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לפי פרט ר/  13.5/14.5/7במידות  

15. 

וביצוע    גןאספקה  טבעית  אבן  במידות    אבן  א'  סוג  אפור  רמון"  "מצפה 
ר/  25/15/60 פרט  לפי  "תלטיש"  בעיבוד  בכתב  1268-65ס"מ  כמפורט   ,

בעיבוד מסמסם. האבן תהיה אבן    הכמויות, מנוסרת, בעלות פנים מעובדים
דולומיטית או אבן סיד קשה, בעלת מבנה אחיד וכושר ספיגה מוגבל, עמידה  
וליקויים   עפר  עורקי  חורים,  סדקים,  זיהומים,  ללא  אקלים,  תנאי  בפני 
  אחרים, הצבע, צורת הסיתות וכו'. יש לקבל אישור האדריכל לדוגמת האבן. 

דרך, אספקה, ישור והידוק מצע סוג א'  העבודה כוללת ישור והידוק צורת ה
בעובי    30בעובי   לישור  חול  שכבת  תעמוד    4-3ס"מ,  הריצוף  אבן  ס"מ. 

 ) 2378בדרישות הבאות: (בהתאם לתקן ת"י 

 1.2 שחיקה מכסימלית  
 ק"ג/סמ"ר  1200  חוזק בלחץ 

 ק"ג/סמ"ר  20 חוזק בכפיפה 

 ק"ג/מ"ק   2600 משקל מרחבי 

רטוב   במצב  הפוגות  על  לשמור  של  יש  יש    3לתקופה  כן  כמו  לפחות  ימים 
ימים לאחר ההנחה. לפני תחילת    3להשקות את הריצוף למשך תקופה של  



 מפרטים טכניים  – 845,850שצ"פ 

 91מתוך  47עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

העבודה יש להציג תעודת בדיקת האבן במכון התקנים או כל מכון מורשה  
 .1חלק   2378להתאמתה לתקן 

) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  33" (לכביש  רמותדגם "  אבן גןאספקה והנחת   
ס"מ, וכל    30ס"מ, כולל צורת דרך, מצע סוג א' בעובי    12.5/18.75/50במידות  

 .  1268-44המצוין בפרט ר/ 

(למגרשי ספורט) מבטון טרום ע"ג יסוד    אבן שפה "חיפאית"אספקה והנחת   
ב  במידות  20-בטון  מק"ט    15/30/100,  אפור,  בגוון  תוצרת    2030ס"מ 

 . 1268-44"אקרשטיין" או ש"ע, כולל כל המצוין בפרט ר/

 מסלעות  40.09
(אבני מסלעה ארגזיות) כולל כל המצויין בפרט    סלעיה אנכית אספקה ובנית   

הקונס'  17מ/ (גובה  ותכ'  מ"ר  המפורט. Xהמדידה:  כל  כולל   אורך) 
סלעיות לבניית  בניין   - מפרט  מהנדס  לתכנון   לפי ייבנו סלעיות  בהתאם 

 סוג  ,הבנייהאופן   .שונים  בגדלים  טבעיים סלע מגושי  ,בתוכניות הפרטים 
 האישור יינתן .המפקח של המוקדם אישורו  טעונים וצפיפותה צורתה   ,האבן
בידי   הרשות .לפחות ר"מ 5 של ובשטח לו סמוך או באתר שתיבנה דוגמה לגבי

 שלא אלה את ולפסול כמתאימים לו  הנראים בסלעים לבחור  המפקח
 תהיה לא  לסלעים  האבן .מהשטח הקבלן  ירחיק  ייפסלו אשר  סלעים.יתאימו

 .לערך לשניים  אחד יהיה לרוחבה האבן גובה בין  והיחס  ק"מ  0.2-מ קטנה
 תיראה  לא שהאבן ובתנאי ,חללים לסתימת  רק קטנה יורשה באבן  השימוש 

 וכן לסלעים תושבת הכנת לצורך וחציבה חפירה תכלול  העבודה  .חוץ כלפי
 לרבות   מתאים  ציוד  בעזרת יונחו  הסלעים .שיידרשו העפר   עבודות שאר
 הסלעים יונחו  התחתונה  הסלעים  בשורת   .בעבודת ידיים או    זרוע בעל  מנוף 

 הבטחת לצורך בקרקע יוטמן  מגובהם  לפחות שליש כאשר  הרחב צידם  על
להדק הסלעים הנחת לפני  היציבות.  באחד נדרש אם   .הקרקע פני את יש 
 יונחו הסלעים.  15  -ב בטון  על מצע הראשונה  השכבה תונח ,החוזה ממסמכי 

 הסלע ומיקומו מפלס התאמת תוך   ,יציבה אופקית ובצורה הרחב צידם על
 על איחוי  להקפיד יש .שמתחתיו המפלס ולסלעים באותו   ,הסמוכים לסלעים

משורה   נמשכים חללים ייווצרו שלא כך ,בחפיפה והנחתם הסלעים בין נכון
הן   ,טבעיים סלע גידי כדוגמת מתמשכים בעורקים תיבנינה הסלעיות.לשורה

 לתנאי ובהתאם בתוכניות לנדרש בהתאם במצוקים והן  מתונים בשיפועים
 האבן וצרורות הקטנות האבנים.  התוכניות לפי יהיו  הניקוז פתחי.  המקום

אין לאפשר נראות של בטון   סמויים. יהיו  הניקוז פתחי הסלעיה ומאחורי בגב
 המיועדים המקומות כלהתלכלך.  בחזית המסלעה כלל ויש לנקות מיד אם  

 קצות  .גיאוטכני -בד בעזרת ייוצבו האדמה  כיסי   .גן ימולאו באדמת  ,לשתילה
 בגב העפר הידוק  .המסלעה מחזית ייראו באופן שלא ,הסלעים בין ייוצבו הבד

 עפ"י הנחיות יועץ הקרקע.  יבוצע ,המסלעה

 אופני מדידה מיוחדים

בנוסף לאמור במפרט הכללי    המסלעה. המדידה תבוצע ע"פ מ"ר פרישה של  
 מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן: 

 עבודות העפר: החפירה, ההידוק והמילוי כנדרש.   •
 בסיס הבטון.  •
 אספקה הובלה והנחת האבנים. •
 בד גאוטכני.  •
 סתימת מרווחים בבטון.  •
 בדיקות של החומרים וטיב העבודה.  •
 כל המופיע במפרט הקונסטרוקציה.  •
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 גינון והשקיה - 41  פרק

 אדמת גן  41.00
שכבת   וישור  פיזור  גן אספקה,  צויין    40בעובי    אדמת  לא  לפחות, אם  ס"מ 

בסעיף   כמפורט  האדמה  טיב  המפרט    55091ובסעיף    41015אחרת.  של 
הבינמשרדי, תינתן אפשרות אספקת חול דיונות בהתאם להנחיות מח' גינון  

בהתאם למפרט של  חפירה וסילוק אדמה קיימת, אספקה ופיזור חול דיונות  
במחיר זהה. לפני אספקת אדמת הגן על הקבלן למסור    -הרשות המקומית  

הקרקע   בדיקת  האספקה.  ממקור  קרקע  בדיקת  תוצאות  המפקח  לאישור 
 הנדרשת תכלול:  

 רמה נדרשת    סוג הבדיקה 
 --------------   ------------- 

 PH   7-8רמת 
 DS\M 3מוליכות חשמלית 

 300  כלור מ"ג/ק"ג 
 MAX 10  נתרן מ"אק/ל' 

 7 סידן+מגנזיום מ"אק/ל' 
B –  1   בורון MAX   

 MAX 15%   גיר כללי 
 MAX 8%   גיר פעיל 

 :הרכב מכני
 MAX 25%   סילט 

 MAX 65%  סילט+חרסית 
 

  41לפי פרק    מפרט המיוחד:  41.3,  41.2טיפול ואחריות עד למסירה לפרקים   
 .של המפרט הכללי לעב' בניה 

תמשך  תקופת   הגן  של    90תחזוקת  בכתב  אישור  ממועד  הקבלן,  ע"ח  יום 
המפקח והמתכנן ומחלקת גננות בעירית ירושלים, על השלמת כל העבודות  

חודשים נוספים    9יום ימשיך הקבלן תחזוקה של    90לשביעות רצונם, לאחר  
עץ,   כל  חשבונו  על  להחליף  הקבלן  על  האחריות  תקופת  גמר  בתשלום.עד 

ו/או חסרים של מערכת  שתיל, שיח או   פגומים  ופריטים  נקלטו  דשא שלא 
   שנה אחריות מאישור המסירה. 1ההשקייה. לתמרים: 

 הוראות כלליות לעבודות  41.01
 כללי  א.

המורכבות   .1 נוי,  לשטחי  השקיה  מערכות  לביצוע  מתייחסות   ההנחיות 
פוליאתילן מצינורות  קולחיןבעיקרן  מי  למערכת  חיבור  כולל  המערכת    .  , 

בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל הצינורות     מתחילה
 והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן. 

ולפרטים   . 2 הטכני  למפרט  לתכנית,  בצמוד  יעשה  ההשקיה  מערכת  ביצוע 
והנחיות  המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים   

 וההנחיות לביצוע  תקין. 

האביזרים   . 3 או  כל   בתקנים  ועומדים   תקינים   חדשים,  יהיו  והצינורות 
 של  מיא"מ.  מפרטים

אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש   .4
 לתכנית לפני  הביצוע. 

לחץ    לפני תחילת העבודה  על הקבלן לבדוק     - התחברות לקו אספקת מים   .5
על  דינאמימים    בכתב  למתכנן  יודיע  ומיקום מקור  המים. הקבלן  קוטר   ,

המתכנן   אישור  לאחר  הבדיקה,  בעבודות    בכתבתוצאות  הקבלן  יתחיל 
 חיבור למקור מים מושבים.    –ההשקיה 
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וקבלת   .6 עבודה  לתחילת  אישור   קבלת  לאחר  רק  תהיה  הביצוע  התחלת 
על   ומאושרת  מעודכנת  או    - תכנית  המתכנן  את    ,  המפקחידי  תישא  אשר 

 החותמת  "לביצוע". 

כלומר    ,  על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות .7
. (תוכנית העדות  תוגש  AS-MADEתכנית מצב קיים  בשטח אחר הביצוע   
 בשרטוט ממוחשב עפ"י דרישת המזמין). 

אביזרי   . 8 כל  במחירם את  כוללים   הכמויות  במפרט  החיבור  כל הפרטים 
במפרט    להנחיות  בהתאם  הדרושות   העבודות  וכל  להתקנתם,  הדרושים  

 ובתכנית.

הקבלן  יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו   .9
 ידי  המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.         -על 

בודה  לאחר קבלת  . ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי הע10
על   יקבעו  העבודה  שלבי  המבוצע.  השלב  על  המפקח  המפקח     -אישור   ידי 

 בתאום עם המתכנן. 

 מדידה וסימון  ב.

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל   .1
 .  גבהים

התאמה בין המתוכנן  לבין  - המבצע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  אי .2
ע בשטח במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן חל   המבוצ

 איסור מוחלט לבצע שינוי בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.

 חפירה  ג.

חשמל,   .1 קווי  של  הימצאותם  מקום  יוודא  הקבלן  העבודה   תחילת  לפני 
בזק ביוב    , טלפון, מים חשמל,  בחברת  וכו  ,  וכו'  מקורות    , 'עירייה, 

לפני   ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב   המתוכננות  לעבודות 
 תחילתן. 

חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש   .2
 במתעל. 

 עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן: .3

 עומק חפירה     קוטר צינור 

 ס"מ  60   מ"מ  ומעלה   75

 ס"מ  40   ס"מ   63 - 40

 ס"מ  30   מ"מ ומטה  32

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת  
  . ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח- פלסטית על

.   3מהעומק בסעיף ג'     ס"מ  15  - בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב
בעובי   ולאחר מכן   נקי  בחול  בקרקע    15תרופד  הכיסוי   השלמת  לפני  ס"מ, 

 מקומית. 

בתכנית   .4 המסומנים  צינורות  הצנרת.  של   הנחה  יאפשר  החפירה  רוחב 
רוחבה כמונחים זה ליד זה   את  ולהגדיל  תעלה  באותה  להעבירם  או    ,  יש 

 להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות. 

לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   . 5
 מטר  לפחות  מגזע העץ.  2.0

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם   . 6
ידי מילוי  - מעבר צר להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו. ( על

ה שכבות  התשתית,   של  אספלטמהודק  ציפוי  תשתית   / החזרת    ,  מצע 
 כלול במחיר  השרוול.  -גרנוליט וכו' )   ,  מרצפות, אבני שפה

לפחות    . 7 הכפול  בקוטר  לקורוזיה  העמיד  קשיח   מחומר   יהיה  השרוול 
מקוטר הצינור המושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור  
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י  מ"מ.  6בעובי   באדמה  הטמונים  המעבר     40בלטו  שרוולים   משולי  ס"מ 
יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן    מתחתיו הם מונחים.

מברזל של מודדים. בשלב העבודה ולקראת    ידי יתדות סימון- לסמן בשטח על
 סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה  / שביל  או בגב הקיר. 

ה בזמן הנחת השרוול. במידה  יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקי . 8
ולא ממשיכים בביצוע המערכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים,  

יש לגלות את    -שרוולים קיימים בשטח     . לאחר השחלת החוט כאמור לעיל
במידה   השקיה  צינור  ולהכניס  אורכו  לכל  תקין  שהשרוול  לבדוק  הקצוות, 

 ואין. 

יהיה מפלדה    -יה מאספלט או משתלבות  שרוול החוצה כביש  ומגרשי חנ . 9
  100ראש השרוול בעומק עד    .  בהתאם לתכנית  .  10דרג      P.V.C-או מ 

שרוולים במדרכות,    ס"מ מתחת לפני הכביש  הסופיים עפ"י דרישת המפקח.
  50   עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים - ריצופים ומפרצי חניה 

  , מ"מ  110  ,  מ"מ  90)  בקטרים  ביוב  (כתום  P.V.C  -מ"מ או מ  75מ"מ  או  
בעומק   ובכתב  הכמויות. ראש השרוול  טמון    40בהתאם למצויין בתכנית 

מועד    במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש  במהדקים מכניים.  . ס"מ
המחיר כולל: את    .  השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח

סויי  מלא, לרבות חוט  משיכה  כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכי
 כאמור  לעיל. 

יגיע עד תא בקורת מבטון   .10 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  
 טרומי בהתאם למצויין  בתכנית. 

במחיר  11 כלול  הצינור,  של   אינטגרלי  בפקק  יסגרו  רזרוויים   שרוולים   .
 השרוול. 

על  .12 בצנרת   הסתעפות  לשטח-כל  מתחת  מחברים  או  ידי   מרוצפים  ים 
בקוטר   טרומי  מבטון  ביקורת  תא  בתוך  יבוצעו    ,  ס"מ  80או    60סלולים 

הריצוף כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית.   בגובה  המכסה     .  המכסה  על 
העבודה כוללת    יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם ריצוף/אספלט.

מרחק בין   . אהשלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  הת
יהיה   (למצע)  התא   לתחתית  השרוול  בתחתית    20תחתית  מינימום.  ס"מ  

 ס"מ.  10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי 

 צנרת ומחברים  ד.

כל    .  יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי  -צינורות מחומרים פלסטיים   .1
 החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת. 

הרכבת   .2 וניקיונם,  התעלות  חפירת  חומר,  אספקת  כולל:  היחידה  מחיר 
לנדרש. הצנרת וכל  אביזרי   בהתאם  הכל  והצנעתם,   תשולם    החיבור  לא 

תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות   
 נוספות  בצנרת ובשלוחות הטפטוף. 

, כדי  למנוע חדירת לכלוך  יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה .3
 פנימה.

כל המחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרה,  קווים   . 4
מחלקים לטפטוף או מתחת לריצופים, כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים   

אין להשתמש    .  עם אטמים ללחץ מים כדוגמת "פלסאון" "פלסים" או ש"ע
 שהוא.  בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג

מגולוונים. מקוטר  5 וברגים  בעלי טבעות אטימה  יהיו   הרוכבים  מ"מ     75. 
 ברגים.  4הרוכב יהיה בעל  

 פריסת הצנרת וחיבורה  ה. 

צנרת  תעבור  בשטח מגונן  (למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה).   .  1
 צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים. 

ללא מגע עם עצמים קשים  וחדים, ביום    ,  רפויהצנרת פוליאתילן תונח    .2
 חפירת התעלה. 

 חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים.  .3
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 ידי אביזר פלסטי מתאים. -זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על  . 4

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא   .5
ה  הגדולבעל  בצבעים  .  קוטר  סימון  בסרטי  יסומנו  בקוטרם,  זהים  צינורות 

 שונים בכל צומת. 

 צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים. .6

הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה   .7
דח  מתאים  החור בצינור  יעשה בעזרת מק  ידי  מפתחות מתאימים.-שווה  על

כך שלא  תהינה  נזילות ( מקדח כוס עם מוביל)  קוטר הקידוח צריך להיות  
מ"מ מקוטר חור הרוכב.  יש להקפיד להוציא את דיסקית  הצינור     2קטן ב  

 שנקדחה. 
 מ'  לפחות לאחר ההסתעפות.   1מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של  .8

 אין  לחבר קווי ההארקה לצנרת  השקיה.  . 9

ברזים,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח יורכבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז    .10
 פי  הנחיות בתכנית. -מחומר טרמופלסטי או על 

 שטיפה ובדיקה , כיסוי ראשוני ו.  

אורכי   .1 את  למדוד  יש  החיבורים  והרכבת  הצינורות  הנחת  גמר  לאחר 
 הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

ידי  -ם, את סופי השלוחות יש לשטוף עליש לשטוף את הקווים הראשיי . 2
 פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה. 

נקיה   .3 באדמה  המערכת  לייצוב  ראשוני  כיסוי  יבוצע  השטיפה  לאחר 
מ'     1.0משאירים תעלה פתוחה  באורך    ,  בכל מקום בו מחובר אביזר  מאבנים.
באדמה המכילה אבנים יש  לרפד את הצינור בשיכבת חול דיונות    לכל צד.

ומעל     , הכלולות במחיר הצינור , ס"מ 7ס"מ  ולכסות  בשכבה של     15בעובי 
 שכבה זו  את הקרקע המקומית. 

שעות.  נזילות שיתגלו     24במשך    ,  יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן . 4
של   יש לתקן ולבדוק  שנית.  סופי  קבלת   כיסוי  לאחר  יהיה  התעלות 

 אישור המפקח.  

 כיסוי סופי ז. 

יכוסו התעלות סופית    ,  לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח
יש  לוודא שלא תהינה שקיעות  של פני הקרקע   אדמת גן נקיה ללא אבנים.  ב

 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות.   בתעלות.

 ה) ראש מערכת  (ראש בקר  ח.

חיבור . 1 אביזרי  אביזרים,  כולל  מכסה    ,  המחיר  ארגז  והתקנת   אספקה 
 ומנעול,  התחברות לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת. 

הפעלה   . 2 יאפשרו  אך  קומפקטי  באופן  מחוברים  יהיו   הראש  אביזרי  כל 
 ותחזוקה קלה.

על .3 יקבעו  וסדר הרכבתם  בתכנית-סוג האביזרים  פרט  על   פי  או   / פי  -ו 
 הנחיות המתכנן.

עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף    3/4לכל ראש יורכב ברז גן " . 4
 עם פקק.  Tראש מערכת תורכב הסתעפות 

כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר    ראש המערכת יכלול רקורדים .5
 ואביזר בראש המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים. 

("רקורדים")  ולאחריהם צינורות   . 6 יורכבו מתאמים   ביציאה מהמגופים 
אנכית (    המורכבים  קשיח   מחומר   ועשויים  מטה,  ברזל    P.V.Cכלפי  או 

מעלות  להמשך    90זוויות  מגולוון ) ויורדים מתחת לפני הקרקע ומחוברים ל
 חיבור לצנרת. 

 )  יהיו מוגנים מקרינת שמש.   P.V.Cאביזרי  (  . 7
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יורכב   . 8 המסנן  גובה,  מפלס  באותו   ויציאתם  המים  כניסת  תהיה  במסנן 
 מאוזן לקרקע ויכיל מדחנים למדידת לחץ. 

יעוגנו   . 9 מגולוונת, אשר   פלדה  עשויות  על תמוכות  ישען  ראש מערכת  כל 
בטון  באמצעות  ראש המערכת  שיוצמדו     בארגז  מגולבנים  או חבקי מתכת 

 לארון המיגון. 

. בחירת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל  ידי  10
 המתכנן /אדריכל הנוף. 

כל  11 ביצוע  לאחר  חם   באבץ  בטבילה  מגולוונים  יהיו  הפלדה  רכיבי  כל   .
ה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג  יש לצבוע את חלקי הפלד  הריתוכים.  

של "טמבור" או שווה ערך. ובצבע  עליון שתי שכבות מסוג   "      ZN"אוניסול  
 או שווה ערך  בהתאם לדרישות המפרט הבינמישרדי.    "טמבור"  של    "איתן"

או ש.ע.  "דקה"    או  "בראוקמן"  ,  "ברמד". ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג  12
 מאושר מראש. 

("מפתח אב"), מסוג      MASTERז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות   . ארג13
מ"מ  לפחות ו/או בהתאם    10או שווה ערך.  קוטר  לשון הנעילה    בריח"-"רב

 להנחיות הרשות המקומית. 

 "אורלייט"   "ענבר"במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין (תוצרת   .14
ח בטון עפ"י הנחיות ופרטי  וכו') תכלול  עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשט 

 החברה. 

מד .15 יכלול  המערכת  "- ראש  כדורי  ניתוק  וברז  גליצרין  במיקום    1/2לחץ 
  שיורה המתכנן (גם  אם לא צויין בפרט). 

. ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  (מז"ח)  יורכב מעל פני  16
/ תקנות  משרד ה  הקרקע  בהתאם בריאות   לפרט בתכנית. ועל פי הוראות 

ימסר    ,  ומיא"מ סיום התקנת המז"ח  עם  הוראות  המפקח.   לפי  ומיקומו 
 טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח. אישור העבודה יותנה בקבלת אישור זה. 

דרישת   .17 לפי  ומנעול  מגולוונת  מתכת  חבק  יכלול  המערכת  ראש  ארון 
 המזמין. 

 מחשב  ט.

המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנילווים להפעלה   .1 
וכו' או לחילופין חיבור למקור   נטענת   כגון: מטען סולרי,  סוללה  תקינה  

על כל    . קבוע  V  - 220מתח  יעשו  החשמליות   חשמלאי  - העבודות  ידי 
המחשבים יכללו  את כל ציוד  התקשורת האלחוטית, חיבור ראש     .  מוסמך

המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט  חשמלי  וכו' עד להפעלת ראש/י      י/
ידי היצרן או  -המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם. הרכבת המחשב על

 סוכן  מורשה  מטעמו הדרכה ואחריות לשנה. 

דגם    . 2 למים  אטום  הגנה  בארגז  יורכב  ערך.     "ענבר"המחשב  שווה  או 
על יעוגן  ב  הארגז  ביציקת  יציקת  המערכת.   ראש  לארגז  מחוץ  מזויין,  טון 

 מ"מ.   50שרוולים מפוליאתילן בקוטר  3הבטון יוכנו  

למי פיקוד הכולל ברז,      3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  " .3
מיקום המחשב לפי ההוראות    .  מש'  155מקטין לחץ ישיר  (גוף  פליז) ומסנן  

 המפקח. 

ידי ערכת הדבקה  (קופסת חיבורים)  עם  -ים עלחיבור הכבלים החשמלי . 4
 לכל גיד יהיה צבע שונה. אטימה אפוקסית.

פיקוד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר   . 5 מ"מ     8במקרה של צינורות 
 ובצבעים שונים.    10דרג 

דרישת   .6 לפי  ומנעול  מגולבנת  מתכת  חבק  יכלול  למחשב  המיגון  ארון 
 המזמין. 

 המטרה י.
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בתוך שטח הדשא, ובמרחק של עד  , י גיזרה יוצבו בשולי המדשאהממטיר .1
 ס"מ מקצה הדשא.  10

 ס"מ מתחת לגובה של פני  דשא מכוסח.   2גובה  הטמנת הממטירים יהיה   .2

כל ממטיר יחובר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן   .3
צעות רוכב (מקוטר  מ"מ (או כמופיע בתוכנית). חיבור הצינור יעשה באמ   25/4
פלסאון" או  "  Tמ"מ ומעלה) ומצמד הברגה חיצוני ובאמצעות מסעף    40של  

 מ"מ. 32/4ש.ע. מאושר בקטר 

  יחידת המשאבות ומערכת בקרת משאבות "הידופיקס" או ש.ע. י"א. 

ונקודת    P,M,Nיחידת המשאבות תכלול את כל האביזרים המופיעים בפרט  
בות,לוחות החשמל חיבור כל המערכת  כמו גם בקרת המשא  השאיבה באגם

 הפעלתה כיולה וההדרכה הדרושה. 

  מבנה מערכת השאיבה: 

 
 

 
 
 
 

 תכונות המערכת:

לוח    .  מקומית/מרחוק בפקודת מגע יבשמערכת בקרת משאבות ע"י הפעלה  
לחץ הקו ימדד    אוטו, מופסק)  ,  הפיקוד יכלול בוררי מצב לכל משאבה (ידני

 .  אנלוגית  ויוצג באופן דיגיטלי בחזית הלוח

 כללי : 

  DIPמשולבת וסת מהירות ובקרת  , מערכת בקרת משאבות (לזוג משאבות )
  , אינטגרלית לתאום כל הפרמטרים של המערכת,בקרת התנעות אינטגרלית

 ויסות ספיקות והגנות למערכת המים.,  כולל אופציית צרוף משאבות בהדרגה

 שיטת הבקרה : 

הפעלת משאבה ראשית במהירות משתנה לפי הנקבע ע"י המשתמש כתלות  
אנלוג  לחץ  הפעלת משאבה    .  י בקו סניקת המשאבותבלחץ הקו,ע"י מתמר 

המשאבה   ליכולת  מעבר  ספיקה  דרישת  בכל  וקיימת)  (במידה  מצטרפת 
שני מצבי    לפי הגדרת לחץ מינימום במערכת המים.  - הראשונה (המופעלת)  

מק"ש בלחץ קבוע של   100-עבודה שונים:א.עבור סיחרור לנחל (ספיקה של כ 
עד    בר).  4 של  (ספיקה  השקיה  של    40ב.עבור  בלחץ  הפעלת    בר).    6מק"ש 

 המערכת תהיה אוטומטית וגם ידנית לשני מצבי העבודה הנ"ל. 

 מערכות אבטחה הידראוליות וחשמליות : 

שליטה   יכולת  "ברמד")  אקטיבי  חוזר  (אל  משאבה  מגוף  בקרי  למערכת 
 בהתקנים הידראוליים ומגופים

 .  אבטחת מילויי קווי צנרת בהדרגתיות •
 .  לת משאבות וצריכות משתנותמניעת הלמי מים בפעו  •
הפעלת אספקת מים רציפה בכל תנאי גם כאשר מערכת   •

 .  הבקרה מושבתת
 . אפשרות לדיווח במקרה של לחצים חריגים (גבוהה/נמוך)  •
נמוך   • מתח  ע"י  נלווים  ופיקודים  מים  חוסר  בפני  הגנות 

24VAC . 

 תכונות כלליות נוספות:

בכל  • רכה  ודעיכה  משאבה  כל  של  הדרגתית   הפעלה 
 הדממה.  

משאבות  • כניסת  האצת  סינכרן  ע"י  לחץ  יציבות  שמירת 
 .  מצטרפות

  GRUNDFOS  סוג משאבות :
 90-3-2  CR 

GRUNDFOS  
90-3-2  CR 

 HP 25 HP 25 הספק חשמלי  
 מתנע הדרגתי  מתנע הדרגתי  תורנות/מצטרף 
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התקן אבטחת לחץ יציב באופן הידראולי לחלוטין שסתום  •
 .  בטחון

 .  דיווח בתקלות , יכולת תקשורת עם בקרת מבנים •

 סיום עבודה   י"ג.

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר   .1
קווי    אחרון מספרי  לפי   אלו  מדידות  של  מסודר  רישום  למפקח  ולהעביר 

 ההשקיה וההפעלות. בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה. 

וההשקיה   .2 השאיבה  תכנית  את  לעדכן  הקבלן  על  העבודה  ביצוע  בגמר 
  (MADEהכנת תכנית העדות  .  בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע

–  AS  חשבון הקבלן ובאחריותו,  תוכן בקובץ ממוחשב  והינה תנאי  ) תהיה על
 לאישור העבודה. 

 של המפרט הכללי   62/21 - 52/14פרק  . קרקעית .צנרת פוליאטילן תת  41.02

עצמים   א.  עם  מגע  וללא  רפויה  כשהיא  תעלה  בתוך  צנרת  והנחת  אספקה 
  חדים. אין ליצור זויות חדות בצנרת בכל מקרה של זוית יש להשתמש באביזר 

 פלסטי קשיח מתאים. עומק הטמנת הצנרת יהיה כדלקמן: 

 ס"מ.    60בעומק   -מ"מ ומעלה  75 *

 מ"מ.   40בעומק    -מ"מ  63  –מ"מ  40 *

 ס"מ.  30בעומק  -מ"מ ומטה   32 *

 צנורות העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא כל מחבר.  ב. 

מקוטר   ג.  צנורות  על  שיותקנו  באופן    32הרוכבים  יהודקו  ומעלה,   מ"מ 
 שווה ע"י מפתחות. לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר כדלקמן:  

 מ"מ.   14מ"מ קידוח בקוטר   32לרוכב בקוטר  *

 מ"מ.   16מ"מ קידוח בקוטר   40לרוכב בקוטר  *

 מ"מ.   18מ"מ קידוח בקוטר   50לרוכב בקוטר  *

 מ"מ.   20מ"מ קידוח בקוטר   75-מ"מ ו   63ב בקוטר לרוכ *

בכיוונים   צרכנים  לשני  מים  לאספקת  רוכב  גבי  על  במסעף  להשתמש  אין 
 שונים.  

 קצה הצנור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או ממטיר.   ד. 

מ' מאביזר יציאה. ממטירים יחוברו    0.2מעבר מקוטר יותקן במרחק של   ה. 
 . 25/ 4מצעות שלוחה לצנרת מחלקת בא

כל צנור העובר מתחת למדרכה, כביש או בתוך קיר תומך, יושחל בתוך   ז. 
שרוול מברזל מגולבן מתחת לכביש) או מפוליאתילן (מתחת למדרכה) בקוטר  
כפול מקוטר צינור ההשקיה המושחל. באישור המפקח בלבד יורשה הקבלן  

לעי כמפורט  בגודל  שאינם  קיימים,  בשרוולים  צנרת  להשתמש  להשחלת  ל, 
 מים. 

מספר צנורות בתעלה יונחו זה ליד זה, ולא זה על גבי זה, צנורות זהים   ח. 
 בקוטרים יסומנו בסרט צבעוני בכל צומת, להקלת זיהויים. 

העבודה כוללת כל המפורט וכולל חפירה ו/או חציבה כולל כיסוי אדמה   ט. 
החבורים הדרושים  ו/או חול בהתאם להנחיות הפקוח, וכולל כל האביזרים ו 

למיניהם לביצוע מושלם של העבודה. כל האביזרים יהיו בקוטר זהה לקוטר  
 הצינור.  

 צינורות לטפטוף  41.03
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בהתאם לתוכנית    סגולמ"מ בצבע    16בקוטר    צינורות לטפטוףאספקה והנחת   
-1.6צנרת השקייה. המחיר כולל טפטפות אינטגרליות מתווסתות שחורות  

', כמפורט בתוכניות. דגם "נטפים". טפטפת לכל  מ 0.3-0.5ליטר/שעה כל  2.3
  25מ"מ באורך  6טפטפות לכל עץ. כולל התקנת ווי ברזל ח מגולוונים  3שיח, 

מ"א לעיגון הקווים בקרקע ושני ווים לכל עץ ותמר. קווי    3ס"מ לפחות כל  
 ).41024(סעיף -טפטוף עיליים

בשטחים מדרוניים תונחנה שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה,   •
 אם לא צויין אחרת בתכנית.  

ויותר תנוקז לצינור מנקז, שהוא בקוטר   • ערוגה בעלת שש שלוחות 
הצינור המחלק. קצה הצינור המנקז יחובר ל בהתאם למפרט הטכני  

 או בהתאם לתוכניות ההשקיה.  

ז יסגרו ע"י קיפול והידוק ע"י  שלוחות בודדות שאינן מחוברות למנק •
 טבעת צינור בקוטר מתאים.  

על • ורק  אך  יותקנו  אשר  נעץ,  של  - טפטפות  מפורשת  הוראה  פי 
קוטר   צינור  על  יורכבו  מחדד    16המפקח,  ובעזרת  ומעלה,  מ"מ 

 מתאים.  

שלוחות הטפטוף יחוברו אל הקוים המחלקים והמאספים באמצעות   •
הבר הסתעפות  אל  חיצונית  הברגה  פנימית  מצמד    – ורוכבים    Tגה 

ומעלה    20בקטרים   בקוטר    – מ"מ  הסתעפות  מ"מ.    16ובאמצעות 
 השימוש במחברי שן אינו מאושר. 

שלוחות הטפטוף יהיו בצבע סגול טפטוף אינטגרלי מתווסת ויוצמדו   •
 Uס"מ בצורת    35מ"מ ובאורך    6לקרקע באמצעות מברזל בקוטר  

 מ' בין יתד ליתד.   3היתדות במרווחים של 

כל עץ יושקה באמצעות טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי בצבע סגול.   •
 יחידות כנ"ל.    3כל טבעת תוצמד לקרקע באמצעות 

 
תוספת עבור הטמנת צינור    מ'.  1.0-2.0אך במרווחים של    41.2.144כמו סעיף   

 ס"מ בצורה ידנית.  10טפטוף לעומק עד 

במסעף    "טבעת"  מחוברת  טפטוף  מתווסת    Tמצינור  אינטגרלי  "פלסאון" 
בספיקה    טפטפות  10מ"מ רע"מ נטפים או שווה בטיבו כולל    16  סגול בצבע  

מ' תקובע סביב העץ    1.8ס"מ הטבעת באורך    30ליטר/שעה כל    1.6-2.3של  
 מ"מ.  6יתדות קוטר    3באמצעות 

 : יח' טבעת.  אופן המדידה 

יאתילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין  למחיר צינור פול  תוספת 
 מ"מ לרבות צנרת טפטוף. 75, 63, 50,  40, 32, 25,  16בקוטר 

,  6מ"מ בדרג    75(שרוול פוליאתילן)    מתעל תקשורתאספקה והתקנת צינור   
העבודה   וכל  הנדרשות  העפר  עב'  כל  כוללת  משיכה.העבודה  חוט  כולל 

 והחומרים לביצוע מושלם של העבודה.  

 מ"מ.  110אך בקוטר  41.2.215מו סעיף כ 

נירוסטה תוצרת "הנטר" או ש"ע    I-20דגם    ממטירי גיחהאספקה והתקנת   
 כולל פיה תואמת לתכנית ההשקייה וחיבור הממטיר למקומו.  

פיה    PRO-40רוטרי דגם    ממטירי גיחהאספקה והתקנת      MPאו ש"ע, כולל 
 רוטורית תואמת לתכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.  

 או ש"ע מאושר.   3/4"-1/2בקוטר " אל נגר ממטיר/מתזאספקה והתקנת  

לפי פרט א, כנדרש בכתב הכמויות    2בקוטר "   ראש מערכתאספקה והתקנת   
המחיר כולל תכנון    כמפורט בתכנית ההשקייה, כולל כל האביזרים הנדרשים.

האביזרים להפעלת מערכת ההשקייה. וכולל כל המצויין  אספקה והרכבת כל  
 כמו כן כולל:  בתכ' ההשקייה.
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התחברות   .1 לצורך  הנחיות  המקומית.   הרשות  של  המים  מח'  עם  תאום 
במקום   עפר  עב'  כולל  הנדרשים  החיבור  אביזרי  ולגבי  הראשי  לקו  המים 

 אשי.  חיבור הקו העירוני וכולל כל הנדרש על מנת להתחבר לקו המים הר

מערכת.   .2 ראש  ארגז  והתקנת  הצנרת  הנחת  לצורך  חציבה  ו/או  חפירה 
מטר לצנורות חיבור בין ראשי המערכת לקו המים    1חפירת תעלות בעומק  

צנורות   מעל  התעלות  ומילוי  לאתר  מחוץ  אל  חפירה  עודף  סילוק  הראשי. 
של   בשכבות  בחול  הגובה  בכל  שדה    20החיבור  לצפיפות  הידוק    98%ס"מ 

 פאיד א.ש.או.  מודי

סיתות ועיבוד חורים בדפנות תאים קיימים לצורך חיבור קו מים לראשי   .3
 מערכת.  

בתוכנית   .4 כמפורט  בקטעים  והצינורות  האביזרים  כל  והרכבת  אספקה 
וביצוע החיבור לקו העירוני וכל הנדרש   וכנדרש לחיבור לקו המים הראשי 

 לכך. 

אספקה והתקנת ארון לראש מערכת. גודל הארון יאפשר תפעול נוח של   .5
של לפחות   בגודל  ויהיה  צד של ראש המערכת    20ראש המערכת  ס"מ מכל 

 ריו.  ואביז

עד לקו    10מ"מ קשיח דרג    75אספקה, הנחה והתקנת צנור פי.וי.סי. קוטר   .6
מים עירוני כולל כל האביזרים הדרושים לפי הנחיות ובתאום עם מח' המים  

 העירונית.  

 אספקה והתקנת ראש מערכת כולל כל המצויין בתכניות ובפרטים.   .7

", שישולם בנפרד, כולל האביזרים הנלווים כגון:  חיבור מחשב "סקורפיו .8
קבוע, כל    V- 220סולונואידים, מטען סולרי, סוללה נטענת ו/או חיבור מחשב  

להפעלת   הכל  חשמלי,  חיווט  פיקוד,  צינורות  האלחוטית  התקשורת  ציוד 
 המערכת והמחשב בצורה מושלמת.

החומר החפור  מ', סילוק  1.0חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק  המחיר כולל:
  98%אל מחוץ לשטח ומילוי התעלה בחול נקי בכל גובה התעלה עם הידוק  

א.ש.או. כן כולל המחיר כל עבודות החפירה, גילוי מקום החיבור לקוו עירוני  
כל   ואספקת  הדרושים  החיבורים  לצורך  הדרושות  ההכנות  כל  קיים, 

 :אופן המדידהמח' המים העירונית.  האביזרים לפי הנחיות 

' קומפלט כולל ראש המערכת, ארון ענבר תואם, וצינור מחבר בין קו המים  יח
 העירוני לראש המערכת בקוטר ודרג כמצויין בתכנית. 

מערכת   לראש  אוטומטי    תוספת  מסנן  "עבור  או    2בקוטר  "טף"  כדוגמת 
 "פילטומט" לרבות בקר הידראולי. 

מערכת  לראש  הפעלה    תוספת  "עבור  הידרא   2בקוטר  מגוף  ולי  הכוללת 
כמו    מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

 .1.5אך בקוטר " 41.2.360סעיף 

ו/או ש"ע מותקן על הפעלה בראש    3/4ואקום עמק "  תוספת עבור שסתום 
 מערכת.

"אורלייט"בלום גארד/"פלסגן" או ש"ע מאושר.    2/1100  ארון לראש מערכת 
ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל    15מידות לפי גודל ראש המערכת בתוספת  

סוקל תואם עליו יותקן הארון. יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות  
 להתקנה ומנעול מסטר. 

מאושר.    "אורלייט"בלום גארד/"פלסגן" או ש"ע  2/1250  ארון לראש מערכת 
ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל    15מידות לפי גודל ראש המערכת בתוספת  

סוקל תואם עליו יותקן הארון. יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות  
 להתקנה ומנעול מסטר. 

מצינור מים קיים,    2להשקייה בקוטר של "  חיבור למקור מיםהעבודה כוללת   
, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי  כולל מד מים, חפירה, גילוי הצנרת

 דרישות ספק המים ולפי פרט.
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והתקנת    השקייהאספקה  "  M"אירינט"    מחשב  תוצרת  DC-8דגם   "
כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל   "איריסל אגם" או ש"ע  "מוטורולה" או 
עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, בארון הגנה מסוג  

C-54נעי בעל  אישור  ,  כולל  השקיה  ארון  על  או  בטון  משטח  על  כפולה  לה 
 חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

 ". DC-16אך דגם " 41.2.455כמו סעיף  

והתקנת    "  סולונואיד אספקה  דרכי  החיבורים  BACARAתלת  כל  כולל   "
פס    על  יותקן  הסולונואיד  המפוקד.  ולמגוף  ההשקייה  למחשב  הדרושים 

 ן ארגז ראש המערכת. מתכת מגולוונת שתקובע לדופ

 מחלק/מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז "ריין ליין" או ש"ע. שסתום ואקום 

 כולל הגנה בארגז לפי פרט.  1.5בקוטר " נקודת ויסות 

לספיקה של   2שיווק ארי או ש"ע קוטר " XL) דגם (מז"חמונע זרימה חוזרת   
 מק"ש. 18עד 

 גינון ונטיעות 41.04
 של המפרט הכללי;  4103-4104-4105-4106ראה גם פרקים 

עם גמר כל עבודות הגינון יש לקבל אישור  -   41.3טיפול ואחריות לסעיפי פרק 
שנה ליוקות    1/ 2שנה לתמרים,    1בכתב ע"י המפקח ונציג הרשות המקומית.  

עד כיסוי מלא ובכפוף לסעיפי המפרט    -יום לשיחים וצמחי כיסוי. דשא    90
 שרדי.  הבינמ

סעיף  יי .1 לפי  גנני  היחידות    41019שור  במחירי  כלול  הכללי  המפרט  של 
 המוצעים ע"י הקבלן ולא ישולם בנפרד.  

בחוברת   .2 כמפורט  ותיאורם  עצים  שתילי  וסווג  השתילים  גודל  מספרי 
"הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי גננות ונוי" בהוצאת משרד החקלאות  

דה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה  שרות ההדרכה והמקצוע. העבו
חודשים    3-ל  והחומרים לביצוע מושלם של העבודה. מחיר תקופת האחזקה

הטיפול והאחריות כלול במחירי היחידות של המכרז ולא תשולם    הראשונים.
 כל תוספת מחיר בגין עבודות האחזקה והאחריות.  

 לתשומת לב הקבלן:

קבל אישור בכתב על הדוגמאות השתילים  לפני התחלת השתילה על הקבלן ל
שהקבלן מתכוון לספק לאתר. כל שתיל שנשתל באתר ולא עונה על דרישות  

 המפרט יש לסלק ולשתול אחר במקומו.  

עד גמר תקופת האחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ ו/או שתיל   .3
ה חסרים  כן, יחליף על חשבונו חלקי מערכת השקיי - או דשא שלא נקלטו. כמו

 או מקולקלים.  

והנחת    דשא אספקה  סעיף    מרבדי  לפי  "קוקויה"  מזן  אך    410383מוכנים 
 בניגוד למפרט הכללי, אופן המדידה לפי מ"ר דשא וכולל : 

 של המפרט הכללי.     4101:  לפי פרק  הכשרת קרקע 

 " " 41012: לפי סעיף  עיבוד קרקע 

 " " 41015: לפי סעיף  בדיקות קרקע 

 " " 41017: לפי סעיף  ודישון זיבול  

 ק"ג סופר פוספט לדונם.    120ק"ג אשלגן כלורי +  80

 מ"ק לדונם.   41017 20זבל אורגני רקוב : לפי סעיף  

 של המפרט הכללי.   41019: לפי סעיף   ישור גנני 

 גירוף שטחי גינון כולל סילוק כתמי מלח באתר.  

 : מ"ר דשא כולל כל הנ"ל.  אופן המדידה
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כולל    4גודל מס'  ליטר לפחות    3נטיעת שתילי שיחים ממיכל בנפח  אספקה ו  
ס"מ, גובה השתילים לא    40X40X40חפירה ו/או חציבה לבור נטיעה בגודל  

מ   במפרט    30  – פחות  כמפורט  שטיבה  גן  באדמת  הבור  מילוי  כולל  ס"מ 
. אדמת הגן מעורבת בזבל אורגני רקוב בכמות  51.2.600הבינמשרדי ובסעיף  

(   10של   ל   1ליטר  שיחים) וכולל סילוק עודפי חפירה למקום    100- מ"ק זבל 
ואחריות   טיפול  המקומית  הרשות  ע"י  שאושר  סעיף  שפיכה  של    4104לפי 

בעירית   יש לתאם עם מחלקת הגינון  חפירת    ירושליםהמפרט הבינמשרדי. 
 הבורות ובחירת השתילים. 

שיחים    שתילי  ונטיעת  מס'אספקה  לבור    5  גודל  חציבה  ו/או  חפירה  כולל 
ס"מ כולל    30  – ס"מ, גובה השתילים לא פחות מ      40X40X40נטיעה בגודל  

.  51.2.600מפורט במפרט הבינמשרדי ובסעיף  מילוי הבור באדמת גן שטיבה כ
  100-מ"ק זבל ל 1ליטר ( 10אדמת הגן מעורבת בזבל אורגני רקוב בכמות של 

הרשות   ע"י  שאושר  שפיכה  למקום  חפירה  עודפי  סילוק  וכולל  שיחים) 
של המפרט הבינמשרדי. יש לתאם    4104המקומית טיפול ואחריות לפי סעיף  

 חפירת הבורות ובחירת השתילים. ליםירושעם מחלקת הגינון בעירית  

שיחים     שתילי  ונטיעת  מס'  אספקה  לבור    6גודל  ו/או חציבה  חפירה  כולל 
בגודל   שטיבה  ס"מ  120X120X120נטיעה  גן  באדמת  הבור  מילוי  כולל   ,

ובסעיף   הבינמשרדי  במפרט  בזבל  51.2.600כמפורט  מעורבת  הגן  אדמת   .
של   בכמות  רקוב  (  10אורגני  זב   1ליטר  למ"ק  סילוק    100-ל  וכולל  שיחים) 

עודפי חפירה למקום שפיכה שאושר ע"י הרשות המקומית טיפול ואחריות  
של המפרט הבינמשרדי. יש לתאם עם מחלקת הגינון בעירית   4104לפי סעיף 
 חפירת הבורות ובחירת השתילים.   ירושלים

ונטיעת שתילי    גודל מס'    4ממיכל    ערעריםאספקה  ובנוסף למפורט    4ק"ג, 
של   תערובת  יהיה  הערערים  של  הגידול  שונים.    100%מצע  מסוגים  כבול 

למינימום   מהבסיס  מפוצלים  יהיו  השונים  לסוגיהם  ענפים    4הערערים 
פלסטי קטן   שלט  בעזרת  סוג תסומן  ערערים מאותו  כל קבוצת  סמטריים. 

ל יש  השתילה  לפני  הצמח.  סוג  את  מגורען  המזהה  בגול  השטח  את  רסס 
בר  צמחי  נביטת  הערערים)  למניעת  במחיר  להביא  (כלול  יש  מקרה  בכל   .

דוגמאות לאישור לפני תחילת השתילה. יש לתאם עם מחלקת הגינון בעירית  
 חפירת הבורות ובחירת השתילים.   ירושלים

מ'   1גובה הגזע    ליטר. 25, ממיכל  7גודל    ברוש מצוי "טוטם"אספקה ונטיעת   
יהיה בעל שלוש זרועות לפחות ובדים באורך  ל ס"מ לפחות.    20פחות. העץ 

מ', כולל אספקה ותקיעת סמוכה    1.5X1.5X1.5העץ ינטע בבור נטיעה בגודל  
מ' מעל פני הקרקע. המחיר    2.5ובגובה    2מחוטאת בחומר נגד ריקבון בקוטר " 

  ץ לאתר כולל חפירה ו/או חציבת בור הנטיעה, סילוק עודפי החפירה אל מחו 
ובסעיף    הסמוכות הבינמשרדי  במפרט  כמפורט  גן  אדמת  מילוי  וכולל 
ליטר לבור. תמיכה  20. אדמת הגן מעורבת בזבל אורגני רקוב בכמות  41.1.013

  ירושלים.יש לתאם עם מחלקת הגינון בעירית  41037וקשירה כמפורט בפרק  
 חפירת הבורות ובחירת השתילים. 

  –   2קוטר הגזע לפחות "  8גודל    לוי שורשעצים מעוצבי גזע ג אספקה ונטיעת   
מ' לפחות. העץ    2.0ס"מ מעל צואר השורש. גובה הגזע    20מדוד בגובה    1.5"

  3.5ס"מ לפחות, גובה הנוף    30יהיה בעל שלוש זרועות לפחות ובדים באורך  
בגודל   נטיעה  בבור  ינטע  העץ  לפחות.  אספקה    1.5X1.5X1.5מ'  כולל  מ', 

כולל קשירה, מחוטאת בחומר נגד ריקבון בקוטר    סמוכות לכל עץ  2ותקיעת  
מ' מעל פני הקרקע). המחיר כולל חפירה ו/או חציבת    2.0מ' (   2.5ובאורך    2"

אל מחוץ לאתר החפירה  עודפי  סילוק  הנטיעה,  מילוי    הסמוכות  בור  וכולל 
דרגת   הנ"ל  במפרט  לאמור  ובנוסף  הבינמשרדי  במפרט  כמפורט  גן  אדמת 

על   לא תעלה  בזבל    3.5המליחות  מעורבת  הגן  מילימהאוס לסמ"ק. אדמת 
, תמיכה  4104ליטר לבור. טיפול ואחריות לפי סעיף    25אורגני רקוב בכמות  

  ירושלים יש לתאם עם מחלקת הגינון בעירית   .41037וקשירה בהתאם לפרק  
 חפירת הבורות ובחירת השתילים. 

מ' מדוד    01.אירופאים בוגרים מאדמה. גובה הגזע    עצי זיתאספקה ונטיעת   
גן   ומילוי באדמת  נטיעה  בור  עד מצואר השורש להסתעפות הכפות פתיחת 

מילימהוס לסמ"ק    3כמפורט במפרט הכללי. דרגת המליחות לא תעלה על  
: יח' קומפלט  אופן המדידה ליטר זבל אורגני רקוב.   30כולל אספקה וערבוב 

למשך   לקליטה  ואחריות  טיפול  הנ"ל  כל  נ  6כולל  מיום  טיעת  חודשים 
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בעירית   הגינון  מחלקת  עם  לתאם  יש  הבורות    ירושליםהשתילים.  חפירת 
 ובחירת השתילים. 

  63קוטר הגזע לפחות    9גודל    עצים מעוצבי גזע גלוי שורש אספקה ונטיעת   
מ' לפחות.    3.5ס"מ מעל צוואר השורש. גובה מינימאלי    30מ"מ מדוד בגובה  

העץ יינטע   ס"מ לפחות. 30העץ יהיה בעל שלוש זרועות לפחות ובדים באורך  
סמוכות לכל עץ    2מ', כולל אספקה ותקיעת    1.5X1.5X1.5בבור נטיעה בגודל  

מ'    2.0מ' (  2.5ובאורך    2ד ריקבון בקוטר "כולל קשירה, מחוטאת בחומר נג
מעל פני הקרקע). המחיר כולל חפירה ו/או חציבת בור הנטיעה, סילוק עודפי  
גן כמפורט במפרט   וכולל מילוי אדמת  החפירה אל מחוץ לאתר, הסמוכות 

על   תעלה  לא  המליחות  דרגת  הנ"ל  במפרט  לאמור  ובנוסף    3.5הבינמשרדי 
הג  אדמת  לסמ"ק.  מעורבת  מילימהאוס  לעץ.  50-60ן  קומפוסט  טיפול    ל' 

יש לתאם עם    .41037, תמיכה וקשירה בהתאם לפרק  4104ואחריות לפי סעיף  
 מחלקת הגינון בעירית ירושלים חפירת הבורות ובחירת השתילים. 
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 ריהוט חוץ  - 42  פרק

 ספסלים ומערכות ישיבה 42.00
והתקנת    גןאספקה  מק"ט    ספסל  מתכת",  "אפק  "שחם    1096דגם  תוצרת 

אריכא" או ש"ע, הספסל מתכת מגולוונת וצבועה, ביסוס בהתאם להנחיות  
 היצרן.  

והתקנת    גןאספקה  מק"ט    ספסל  ממתכת  משענת  עם  "אפק",    1097דגם 
ביסוס   וצבועה,  מגולוונת  מתכת  הספסל  ש"ע,  או  אריכא"  "שחם  תוצרת 

 בהתאם להנחיות היצרן.  

וה   תוצרת    1655דגם "פארק אליפטי" מק"ט    מערכת ישיבהתקנת  אספקה 
 "שחם אריכא" או ש"ע, כולל לוח משחק (שחמט). 

" כולל התקנה ובדיקה, כולל  2000אספקה והתקנת עמודי כדורסל "באסקט   
 לוחות שקופים, סלים ורשתות. 

 אשפתונים וברזיות  42.01
וביטון    לוטוס"אספקה  במידות    "אשפתון  טרום  ס"מ,    44/44/75מבטון 

 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע.   3525מק"ט 

תוצרת "שחם אריכא" או    3855, מק"ט  אשפתון "גחלים"אספקה והתקנת   
 ש"ע.

והתקנת    מק"ט    ברזיהאספקה  כלבים",  "אביב  בכתב    2612דגם  כמפורט 
ברזים מוגנים, גובה הברזים מעל פני הקרקע    4הכמויות מבטון מזויין, עם  

מ יותר  לא  פוליאתילן  ס"מ,    80- יהיה  מצינור  מים  קו  והנחת  חפירה  כולל 
בקוטר    ובעומק    25קשיח  פי.וי.סי.    50מ"מ  מצינור  ביוב  וקו  לפחות  ס"מ 

מ"מ עד לצנרת הראשית הקרובה ולכל מרחק שיידרש, כולל    50קשיח בקוטר  
מסננת ומקטין לחץ מסוג    3/  4חפירה, הנחה, כיסוי והידוק. כולל ברז מעבר "

כולל תא ניקוז "גלי" צמוד דגם "שחם אריכא" וחיבורי    3/  4"ברמד" ביתי "
 המים להפעלה תקינה של הברזיה.  

 מתקני משחק   42.02
ראה -למתקני משחקים, צבעוני, בעובי בהתאם לתקן. גוון משטח גומיאספקה ויציקת  

 ע"ג תכנית הפתוח, ע"ג משטח בטון קיים באתר. 

 המשטח כולל: 

1  .S.B.R.   –    השכבה הראשונה ואשר בה קובעים את עובי גומי שחור גרוס המהווה את
 המשטח הרצוי. 

2 .TPV-E – .גומי מיוחד נגד שחיקה אשר מהווה את השכבה העליונה,  בהתאם לתקן 

  S.B.Rיציקת שכבה ראשונה של גומי    יציקת הגומי באתרמריחת פריימר על פני הבטון.
  שעות לייבוש.   24  המתנה של  מעורבב עם ביינדר. עובי השכבה בהתאם לגובה המתקנים. 

בגוון אחד ללא   TPV-Eיציקת שכבה שניה של גומי    .S.B.R- מריחת פריימר על שכבת ה
 שעות לייבוש.  24המתנה של  גומי שחור.

"פולי  דגם  משחקים  למתקני  בטיחותי  סינטטי  דשא  והנחת  תוצרת -אספקה  גראס" 
-1בגודל    SBRספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה פתיתי    "פוליטן 

חול    עם דשא סינטטי  -ס"מ (ללא פסולת צמיגים), שכבה עליונה 4 מילוי 
שכבת ה עובי  גובה   SBR-סיליקט,  וטבלת  יצרן המתקנים  להוראות  בהתאם  משתנה 

 נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים. 

 ציפוי אקרילי למגרש ספורט 42.03

שכבות   3-העבודה כוללת ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג "ספורט קוט" ב  
 לרבות שכבת האמולסיה. 
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באומדן:   סעיפים  עבור  ,  51.2.901-51.2.902,  42.5.900-42.5.901מפרט 
51.4.900 ,51.6.900-51.6.906.  

 דשא סינטטי  42.04

מור דשא בגי  24X34מגרשי מיניפיץ בהר חומה ירושלים בגודל    2חברת מוריה  מקימה  
 מ"מ.   30סינתטי 

 מדובר בהתקנת דשא סינטטי על מצעי חצץ מדורג. 

 
 תנאי סף לקבלן הדשא  

נותן ההצעה הינו נציג מורשה של יצרנית דשא מוכרת,  ובעלת   42.04.01.01
בתקן   המינימום  QULETI  FIFAדשאים  לדרישות  ובהתאם   .

 המופעים במכרז זה. 

נותן ההצעה הינו בעל ניסיון מוכח בהתקנת דשא סינטטי, וכי   42.04.01.02
מגרשי כדורגל כאשר   4  -ביצע עבודות התקנת דשא של לפחות ל

בגודל תקני בשנים    1 יצרף להצעה  2014-2019לפחות  . הקבלן 
 המלצות.  

 הקבלן מצהיר  

כי הוא מכיר את השטח, ואת המתקנים הנמצאים בו (גדרות,   42.04.02.01
 חראי לשלמותם לאורך כל העבודה. תאורה, וכדומה) והוא א

זו, וכל ציוד נלווה הנדרש   - כי ברשתו הציוד המתאים לעבודה 42.04.02.02
 לביצוע העבודה. 

בבעלות המציע הציוד  המפורט להלן הנדרש לביצוע העבודות:   42.04.02.03
 בחתימת רואה חשבון או עו"ד בעל העסק. 

 גריידר לייזרר  •
• Seamfix .לחיתוך והדבקה 
• Gluefix  .מכשיר לחיתוך 
• Turfgrip .מכשיר ללפיתה והצמדה 
• Gtasscutter  .מכשיר לחיתוך דו צדדי 
 . sandmaticטופדרסר או  •

 כי הוא מכיר את המפרטים הנדרשים כלשונם.  42.04.02.04

לדרישות   42.04.02.05 בהתאם  ולא  כנדרש,  לא  דברים  ויבצע  אם  לו  ברור 
 המפקח, הוא יצטרך לפרק ולהרכיב מחדש.

 
 ניקוז ומצעים 

ס"מ, המשט    2  -הקבלן אחראי להביא את השטח לשיפועים הנדרשים  +/
 לפחות.   98%יהיה מהודק לצפיפות של 

הניקוז   עבודות  יחלו  הדשא  וקבלן  המפקח  ע"י  המשטח  אישור  לאחר 
 והמצעים. 

 מצפון לדרום  1%שיפוע המשטח יהיה 

ס"מ ובעומק    50בצדי המגרשים כפי שמופיע בתוכניות תחפר תעלה ברוחב  
 ס"מ.  25

, צינור  5-10ס"מ חצץ    5מעליו    2מ-ג' ל  200בתעלה ייפרס בד גיאוטקסטיל לבן  
 שטוף.    5-10מ"מ ולבסוף מילוי התעלה בחצץ   125לא עטוף מחוזק    ניקוז 

ס"מ בחיבור תקני עם אטמים, ומשם   80צינורות הניקוז יחוברו לברכת ניקוז  
 מ"מ למקום שיצוין בתוכניות.     200בצינור  

על כל המגרש בחפיפות    2מ-ג' ל  200הבא ייפרס בד גיאוטקסטיל לבן    בשלב
 ס"מ. 30של 
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או   מולטיפלו  ניקוז  שמופיע    HYDROWAYצינורות  כפי  באלכסון  יפרסו 
כל   העבודה  באמצע    5בתוכנית  יסתיים  הצינור  המערבי  בצד  כאשר  מטר, 

 התעלה.   

טח אלא על  מרגע פריסת הבד והצינורות לא תותר עליה של כיילים על המש
 החצץ בלבד. הכנסת החומרים תהיה בדחיפה. 

ס"מ. בסיום הכנסת החומר    16- עובי השכבה כ  4-8שכבה ראשונה חצץ שטוף  
 הוא יפולס בגריידר לייזר ויהודק.  

שיוכנס בטופ דרסר, ולאחריו החלקה והידוק    0-5ס"מ חצץ    4שככבה שניה  
 תוך כדי הרטבה. 

ל ומהודק  מוחלק  להיות  המשטח  לקבל    1  -/+   -על  מנת  על  זאת  כל  ס"מ. 
 אישור לפריסת הדשא.  

 Shock Pads 

מ"מ לפחות, על היריעה    12בעובי     Shock padsלפני פריסת הדשא יש לפרוס  
אל   Shock padsלהיות בעל יכולת זרימות מים אנכית כך שמים יזרמו דרך ה 

 מערכת הניקוז. 

השוק פד צריך להיות בהמלצת יצרן הדשא ולקבל אושר של היועץ. ההתקנה  
 תעשה ע"פ דרישות היצרן. 

 מפרט הדשא  

 מ"מ.   30גובה סיב 

 מיקרון מינימום.  100/200עובי סיבים א'ב' 

 17ס"מ  10  -תפרים ל

 מינומום.  2ג' מ  2400משקל סיבים 

 מינימום.  2ג' מ  1400משקל יריעה 

 גר' למ"ר מינימום.  3900משקל המשטח  

 DTEX לסיבים השונים. 8000/1100א'ב' בהתאמה מינימום 

 מטר מינימום. 4רוחב המשטח 

 קווים פנימיים לבן. 

 צבעי דשא סטנדרטים. 

 
 התקנה:  

 י: כלל 42.04.06.01

ההתקנה תתבצע על פי כל השלבים והכללים ובהתאמה  •
 מלאה לתוכנית. 

על הקבלן לוודא כל העת על כך שהמשטח בו מונח הדשא  •
 נשאר נקי.

על כל הציוד שהקבלן מתעתד להשתמש במהלך ההתקנה  •
 לעבור את אישור המפקח. 

 אופן ההתקנה:  42.04.06.02

 המשטח הסינטטי ייפרס בצורה רופפת לאורך השדה.  •
המדושא • של    המשטח  התקנה  לאפשר  דיו  ארוך  יהיה 

הדשא מקצה לקצה לא יורשה כל חיבור ראש או חיבורים 
 מצטלבים. 

וחומרי   • חיזוק  ביריעת  שימוש  תוך  ידבקו  החיבורים 
הדבקה מסוג דבק תקני ומאושר ע"י החברה היצרנית. כל 
החיבורים יהיו ניצבים לכוון השדה כלומר במאונך לרוחב  
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שטוח יהיו  החיבורים  ללא השדה.  וקבועים  הדוקים  ים, 
 . n/mm 15בקעים או מריטות. חוזק התפר/הדבקה  

פסי סימון המגרש יהיו בצבע לבן, הפסים והסימונים יעשו   •
הקשתות  המגרש,  משויך  אליו  ענף  לדרישות  בהתאם 
החיתוך   עצמו.  במשטח  יתפרו  או  יודבקו  המרכז  ומעגל 

כדוגמת   ייעודיים  בכיליים  של   LINECUTTERיעשה 
SMG  שווה ערך. הדשא של פסי הסימון צריך להיות   או

 באותה איכות, צפיפות וגובה כיסוח של דשא המשטח. 
יש לוודא שמשטחים באזורי ההדבקה אינם עולים אחד  •

 על השני, והחוטים באזור ההדבקה חופשיים. 
 סימון המגרש יקבע עם המזמין.  •

 
אלומיניום   42.04.06.03 שערי  יותקנו  הסופי  פרופיל    5X2בשלב  קבועים 

מסגרת אחורית כולל זוג    100X120אובלי תקני מצופה אנודייז  
 קשתות לתמיכה וזוג שרוולים לקיבוע באדמה. ואחריות לשנה.  

ל 42.04.06.04 אחריות  תעודת  להעמיד  הקבלן  הדשא   5  - על  על  הן  שנים 
 (מטעם החברה) והן על ההתקנה. 

 פרגולות 42.05
" או ש"ע  coveritביריעות מולחמות של חברת "  קירוי והצללההעבודה כוללת   

מסוג מפרשים בשיטת הממברנה העשויים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה  
הצללה. מותקן באמצעות    95%-90%מ"מ,    1.5עובי מינימלי    .U.V-ומוגן מ

  מ' מגולוונים וצבועים בתנור.  4ובגובה    6" -8כבלים מעמודי פלדה בקוטר "
ב תכנון  הינה  לביצוע  העבודה  תנאי  קונסטרוקציה    – יצוע,  חישוב  להציג 

 וביסוס כולל חישוב עומסי רוח. 

והתקנת    פ/  פרגולהאספקה  פרט  לפי  מחורר  מפח  (פרט    PM-79והצללה 
 הקונס').

PR6--1268נירוסטה לפי פרט הקונס' ופרט    אלמנט כניסהאספקה והתקנת   
850 . 

  



 מפרטים טכניים  – 845,850שצ"פ 

 91מתוך  64עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©
 

 עבודות גידור ומעקות  - 44  פרק

 גדרות ומעקות  44.00
 

והתקנת    בטיחות  אספקה  בגובה  מעקה  בתנור  וצבוע  כולל    1.1מגולוון  מ', 
 .10עיגון וביטון לקרקע או לקירות, הכל כמפורט בפרט מע/

מ' מגולוון וצבוע    2.00מ' ובגובה    1.10ברוחב     שער פשפשאספקה והתקנת   
נועל   צירים חרוטיים  כולל  בתנור, מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת 

ותחת בסעיף  עליון  הרשת  גדר  (דגם  בקרקע  ומבוטן  מעוגן  תליה,  ומנעול  ון 
44.1.150 .( 

והתקנת    ידאספקה  בקוטר    מאחז  מגולוון  וצבוע    40מצינור  מגולוון  מ"מ, 
מ' לכל היותר, כולל עיגון וביטון בקרקע   1.5בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 

 או חיבור לקירות לפי פרט. 

  4.0דגם "מגרש ספורט" או ש"ע בגובה    ספורטגדר למגרש  אספקה והתקנת   
מק"ט   ש"ע,  או  "אורלי"  תוצרת  ג/  7004מ'   לפרט  לרבות    1268-4בהתאם 

 ביסוס. 

 מ', למגרשי כלבים.  1.80מ' וגובה  1.10אך ברוחב  44.1.070כמו סעיף  

תוצרת    1012מ', כמו מק"ט    1.80בגובה     גדר למגרש כלביםאספקה והתקנת   
 לרבות ביסוס.  1268-5פרט ג/   "אורלי" או ש"ע לפי
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 עבודות הכנה- עפר  וסלילה   - 51  פרק

 מוקדמות 51.00
במפרט הכללי. או פרקים   00ה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  זמפרט מיוחד  

 רלוונטיים אחרים שלו. 

 תאור העבודה  

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע  עבודות לסלילת  בחניון חלופי. כניסה ויציאה  
 העבודה כוללת כדלקמן: לוחמי הגטאות. לחניון מרח' 

 עבודות סלילה  

 עבודות הכנה ופירוק כמפורט בכתב הכמויות   •
שהוא • סוג  מכל  חפירה   הכוללות   עפר  הידוק    ,  עבודות 

חומר המילוי בבקרה מלאה ועבודות צורת דרך בשטחים 
 המיועדים  לסלילה. 

 סלילת חניון וכביש גישה לאתר עבודה.  •
 הנחת אבני שפה לסוגיהן.  •
 ריצוף/ אספלט מדרכות    •
 תמרור ושילוט., עבודות צביעה •
 עבודות ניקוז.    •

 קבלת השטח ע"י הקבלן  

גישה   נאי המקום, בדק דרכירואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את ת
ומבנים   מתקנים  וציוד,  חומרים  ואחסון  להתארגנות  שטחים  והובלה, 
הקיימים בסמוך, כבישים קיימים, גדרות, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב,  

 הפרעות קיימות לכלים מכנים וכו' ועל יסוד כל זה, ביסס את הצעתו. 

הביצ משך  הארכת  לרבות  מהקבלן  תביעה  כל  תוכר  הכרת  לא  אי  בגין  וע 
השטח וההפרעות שבו או טעות באבחנה מצדו גם אם קיומם אינו בא לידי  

 ביטוי במסמכי מכרז/ חוזה זה.

כל תוכר  לא  הקרקע.  טיב  את  יסודי  באופן  שבדק  כמי  הקבלן  את   רואים 
אם   תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, רטיבות וכו', גם

 בשכבות הקרקע התחתונות. התבטא השוני 

 קרקעיים:- צנרת ומתקנים תת 

תת ומתקנים  צינורות  קיימים  העבודה  יבדוק  - בשטח  הקבלן  קרקעיים. 
ויוודא את מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודות ועל  

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות    מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.
במ השימוש  איסוף  למיניהן,  וגילויים,  מיקום  לבדיקת  מיוחדים  כשירים 

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסכמים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת   
על    לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

לקיום   שתידרש  הוצאה  וכל  הנ"ל  המתקנים  שלמות  על  לשמור  הקבלן 
ם נוסף. עבודה בקרבת קווי תקשורת או  שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלו

עבודות מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס  
דין    הרשת בחברת "בזק" כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. אותו 
חשמל/תאורה. מתקני  בקרבת  עבודות  ביצוע  עבור  גם  העבודות    קיים 

ל האישורים והתשלומים  בגין  תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמ 
עבודות בקרבת קווי ביוב או מים תבוצענה באישור    הנ"ל יחולו של הקבלן.

הקבלן. על  יחולו  הנ"ל  בגין  התשלומים  כל  המועצה.  של  קבלת    מוקדם 
האישורים והתאום הנדרש לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל,  

ה לא תכיר בכל תביעות הנובעות  החבר   הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 מאי הכרת תנאי כלשהו.

 מניעת הפרעות  
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החיים   בצרכי  מרבית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
כמיטב   ולעשות  העבודה  כל  במשך  באתר  המתנהלים  הסדירה  והתנועה 
יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג  שהוא. כמו כן מתחייב הקבלן שלא  

או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי  לבצע עבודות  
להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או  
לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים,  
דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'  לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית  

לתנועה    תנועה. אפשרות  הביצוע  של  שלב  בכל  להבטיח  הקבלן  באחריות 
האתר בכל  רגלית  ולתנועה  של    .  ממונעת  ובאישור  הקבלן  באחריות  הנ"ל 

לשינוי   כחוק  אישורים  לקבלת  האחריות  גם  מוטלת  הקבלן  על  המפקח. 
הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, מועצה  

תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי  הבטחת    מקומית וכו'.
כל ההוצאות   היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

סעיפי   של  היחידה  במחירי  תכללנה  זה  תנאי  במילוי  הכרוכות  הנוספות 
התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כל תביעות של  

 ם שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. הקבלן בגין עיכובי

 תנועה על פני כבישים קיימים 

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך  
ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטים. יש לוודא שגלגלי הרכב  

 הנסיעה.      הם נקיים ושהחומר שמועמס על כלי הרכב  אינו מתפזר בזמן

 אמצעי זהירות   

אחראי לבטיחות העבודה והעובדים  ובנקיטת כל  אמצעי הזהירות    הקבלןא.
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה,  

וכו'. ינקוט    הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  הפעלת ציוד כבד  הקבלן 
בעת   בסביבתו  או  באתר  אדם  וחיי  רכוש  להבטחת  הזהירות,  אמצעי  בכל 

העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים. התקנות וההוראות העירוניות  ביצוע  
בעניינים זמניות,    .  והממשלתיות  גדרות  מעקות,  פיגומים,  יתקין  הקבלן 

העלולות   מתאונות  הציבור  את  להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  ושלטי  אורות 
חומרים   ערמות  פגומים,  עפר,  ערמות  בורות,  של  המצאתם  בשל  להיגרם 

ים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב  ומכשולים אחר
ליישר את הערמות והעפר ולסלק   הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, 

הקבלן יהיה אחראי    את כל  המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.
יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי  

מזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו.  זהירות כנדרש וה
לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר  

את הסכומים הנ"ל    יהוו נושא לוויכוח בין התובע או  התובעים לבין הקבלן.
שני   בהסכמת  הדעות  חילוקי  או  הסכסוך  יישוב  לאחר  רק  המזמין  ישחרר 

בורר או  עקב  הצדדים  לפיצויים  תביעה  כל  בר סמכא.  עפ"י מסמך אחר  ות 
תאונת עבודה לעובד שהקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט  
כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה  

 והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.  

ו/או   ב. תיקון  עבודה,  של  בקרה  במקרה  שוחות  או  לביבים  התחברות 
קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים  
או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה  

 אשר יכללו בין היתר את אלו:

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

הבקרה  אלא  לתא  להיכנס  אין  חוסר חמצן  או  מזיקים 
לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים.  רק 
לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות  
לנושאי   רק  אבל  הבקרה,  לתא  הכניסה  תותר  מספקת 

 מסכת גז. 
לתקו  • אוורור הקו,  לשם  יוסרו,  שוחות הבקרה  פה  מכסי 

הבאים:  24של   הכללים  לפי  לפחות  בתא   שעות  לעבודה 
מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים   –בקרה קיים  
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לחבור אל    בשני התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים.  
 המכסים משני צדי נקודת החיבור.        –ביב קיים 

לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר   •
לשוח  מחוץ  נוסף  עזרה אדם  להגיש  מוכן  יהיה  אשר  ה 

גומי   כפפות  ילבש  בקרה  לשוחת  הנכנס  הצורך.  במקרה 
וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא 
את   אשר  חבל,  קשור  שאליה  בטיחות  חגורת  יחגור  גם 

 קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.  
גז מ' יישא מסכת    3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   •

 מתאימה.  
מ' יופעלו מאווררים   5.0בשוחות הבקרה שעומקן עולה על   •

 מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.  
לשוחות   • כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  העובדים 

בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו  
 בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  

  פנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח : ג.   התקנת זרועות ו

העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על  
הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת  
וההוראות   התקנות  כל  קיום  על  להקפיד  ועליו  עבודותיו,  ביצוע  בזמן 

יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת  הקשורות בכך. על הקבלן  
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי    המתח.  

 אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.  

 הסדרי תנועה זמניים  

הסדרי תנועה זמניים, שלטים, תמרורים וצביעת כביש המתואמים עם רשות  
הכנת   ומשטרת התנועה.  האישורים  המקומית  וקבלת  התאומים  התכניות, 

 במפרט הכללי  51.02תשומת לב הקבלן לתת פרק   .  יהיו באחריות הקבלן

 עבודות הכנה ופירוק  51.01
   במפרט הכללי 51.03תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

 עבודות פרוק עפ"י הוראה   51.01.0000

פרוק מלא  העבודה כוללת    עבודות הפרוק יבוצעו עפ"י הנחית המפקח בכתב.
הפסולת וסילוק  העבודה  בשטח  הקיימים  המתקנים  כל  שפיכה    של  לאתר 

מתואם ומאושר כולל תשלום אגרות שפיכה, לרבות הצגת אישורי התשלום  
   למפקח.

בתמחור הסעיפים הבאים לא יהיה הבדל בין ביצוע העבודה בקטע רצוף או  
 בקטעים בודדים ו/או בהיקף העבודה (כמות).          

 חישוף, ניקוי פסולת והסרת צמחיה     51.01.001

עבודה תבוצע  .  51.03.01העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף  
 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.   באזורים שיקבעו לכך ויסומנו ע"י  המפקח.

 התאמת גובה מכסי שוחות  51.01.002

 51.03.07העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף  

או השוחה.  התאמת   בקרבת התא  המתוכננים  עד המפלסים  תבוצע  הגובה 
והמכסה   התושבת  והחזרת  הצווארון  והגבהת  סיתות  ע"י   תתבצע  הגבהה 
למקום. הנמכה תתבצע ע"י התאמת הצווארון. במידה ונדרש יש להרוס את  
לצורך   המתאים.  במפלס  חליפית  תקרה  במקומה  ולצקת  הקיימת  התקרה 

ס"מ לפחות.    30ת הזיון של החלק הקיים לאורך  היציקה יש לגלות את פלד 
המדידה תהיה      הקבלן רשאי להניח תקרה טרומית בכפוף לאישור המפקח.

לפי יחידה ותכלול את כל אמור לעיל לצורך ביצוע העבודה. הגבהה או הנמכה  
וכולל תקרה חליפית במידת הנדרש. וכולל התקנת המכסה. במידה ויידרש  

ה שהיה קיים במקור, ישולם בנפרד עבור אספקת  מכסה חדש מסוג שונה מז
 המכסה הנדרש, כאשר המכסה המקורי יוחזר למחסני המזמין. 
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 סילוק הפסולת

 הערה חשובה:  

של   דעתו  שיקול  פי  ועל  במידה  פסולת.  לסילוק  סעיף  אין  הכמויות  בכתב 
המפקח יוגדר לקבלן חומרים לסילוק ( ראה דוגמאות לפסולת דלהלן ) שאינם  

מעבודות של חוזה זה הקבלן יסלק את הפסולת והיא תשולם לפי    כתוצאה
במ"ק. הרשויות    נפח  ע"י  מאושר  שפיכה  לאתר  ייעשה  הפסולת  סילוק 

אישורים   הציג  שהקבלן  לאחר  וזאת  הקבלן,  של  הבלעדית  ובאחריותו 
הפסולת.  שפיכת  מאתר  בנין,    - כדוגמא    מתאימים  פסולת  אשפה,  פסולת 

צינ  מבנים,  חלקי  רעועות,  גרוטאות,  גדרות  בטון,  גושי  ישנים,  ניקוז  ורות 
 להלן נוהל לסילוק עודפי עפר ופסולת :  שלטים רופפים וכו'.

  נוהל סילוק עודפי עפר ופסולת

 אישור לחפירה ופינוי: 

לא יורשה פינוי עודפי אדמה ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש  .1
 שעות לפחות מראש.  48עם      המפקח  שיעשה  

.יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה  2
 המפקח. 

על    . פינוי אדמה ופסולת תורשה רק לאחר סילוק פסולת מוסדר3 ומאושר 
הפינוי    ידי הרשויות המקומיות וע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י המזמין.

יבוצע במרוכז, יחד עם זאת עד לפינוי המוסדר ירכז הקבלן את כל הפסולת  
 במקום שאינו מהווה הפרעה כלשהי לתנועת כלי רכב והולכי רגל. 

 עבודות עפר 51.02
 כ ל ל י      51.02.0000

קח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע  רואים את הקבלן כאילו ל 
קרקעיים בין אם  -והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת

סומנו בתכניות בין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין  
פגיעות   של  במקרה  ידיים.  בעבודת  או  מכניים  כלים  באמצעות  נעשו  אם 

של  במקרה  אפילו  תיקון    בקווים,  של  ההוצאות  כל  יחולו  ידיים,  עבודת 
לפרק   מופנית  הקבלן  של  לבו  תשומת  הקבלן.  על  לקדמותו  המצב  והחזרת 

לתשומת לב הקבלן: בסמוך לקירות      .  במפרט הכללי לעבודות סלילה  51.04
תומכים, עמודי חשמל וכדו' לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים  

מ התכנית,  בצוע  לצורך  החפירה  הנדרשים  יציבותם.  להתערערות  חשש 
ידיים.   בעבודת  או  מתאימים  ובכלים  בזהירות  תעשה  אלו  לפני    באזורים 

הקיימים   העפר  רומי  את  המפקח  בנוכחות  הקבלן  ימדוד  הביצוע  תחילת 
זו,   מדידה  בסיס  על  לקבלן  ישולמו  העפר  עבודות  כמויות  עבודתו.  בתחום 

נן בהתאם לתכניות. כאמור,  כהפרש תיאורטי בין המצב הקיים למצב המתוכ
  לא תשולם לקבלן תוספת עבור מדידות אלה ומחירן כלול במחירי היחידה.

בסעיף כמפורט  תבוצע  בכתב    51.04.03  החפירה  המחיר  הכללי.  במפרט 
יכתיבו זאת,   הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה 

עיים וכו'). לא תשולם  קרק-לרבות הצורך בעבודת ידיים. (ליד מתקנים תת 
נפרדים או  תוספת למחירי היחידה או בנפרד עבור עבודה בשטחים קטנים  

 צרים.

 חפירה ו/או חציבה מכל סוג שהוא   51.02.001

במסגרת מכרז/חוזה זה יש לבצע עבודות חפירה מכל סוג שהוא, לרבות   א.
 חפירה בעבודת ידיים וחפירת תעלות ניקוז פתוחות. 

 בו מוגדר בפרק זה חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או חציבה. ב.    בכל מקום 

 

הקבלן   לב  תשומת  מופנית  הכללי,  במפרט  מהאמור  ספק  הסר  למען  ג.    
המאושר    לעובדה החפור  החומר  מיטב  והעברת  העמסת  כוללת  שהעבודה 

בהידוק   הידוקו  לרבות  כמפורט,  בשכבות  המילוי  בשטחי  ופיזורו  למילוי 
ופיזור   במקוםמבוקר  הפסול  החומר  או  ו/  הקבלן   העודפים  ע"י  שיבחר 
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ויאושר ע"י המפקח והרשות המקומית, מחוץ לאתר  העבודה, ולכל מרחק  
 שהוא,  לרבות תשלום תמלוגים למנהל מקרקעי ישראל במידה  וידרשו. 

עליו   יהא  המילוי  עבודות  ביצוע  שלצורך  בחשבון  להביא  הקבלן  על  ד.    
החפורי בחומרים  מחומרי  להשתמש  האיכות  לדרישות  התאמתם  תוך  ם 

המילוי, כמפורט במפרט זה. עבודה זו תכלול במידת הצורך ניפוץ  אבן גדולה,  
 גריסה, ניפוי וכו'. 

ה. חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים לדעת  
המפקח בגלישה וכן חומר שגלש לתחום הכביש או התעלה או ממנו החוצה,  

ויסולק. החפירה תבוצע בתחומים ושיפועים מוגדרים לפי התכנית,     ייחפר  
או בהתאם להוראות המפקח. לא ישולם עבור סילוק והרחקת כמויות חומר  

 שגלשו. 

החתך המתוכנן של מדרון החפירה הוא כמפורט בתכנית. חתך זה ישונה   ו.
מחזיק. אינו  שהמדרון  בבירור  רואה  והוא  במידה  רק  המפקח  ע"י           בשטח  
 שינוי שיפוע המדרון תוך כדי עבודה, לא יהווה עילה לשינוי במחיר החפירה. 

ז.  בולדרים (גושי סלע גדולים) הבולטים ממפלס השתית או במפלס כל שטח  
לשטחי   ויסולקו  יעקרו  או  המעובד  השטח  למפלס  עד  ינופצו  אחר,  מעובד  

למ הראוי  הסוג  מן  בעפר  ימולא  שנוצר  החלל  פסולת.  בשכבות  פיזור  ילוי 
 ס"מ, תוך הידוק כנדרש.  20שעוביין לאחר הכבישה לא יעלה על 

עודפי החפירה ואדמה שנפסלה למילוי יסולקו מהמקום באחריות הקבלן,  .  ח
והרשות   המפקח  ע"י  ומאושר  מתואם  שפיכה  לאתר  שהוא,  מרחק  לכל 
המקומית. פיזור עודפים יבוצע בצורה שתאפשר את המשך הניקוז של השטח  

ללא  בו   מהאתר  חפירה  עודפי  להוציא  לקבלן  יותר  לא  העודפים.  מפוזרים 
 קבלת אישור המפקח לדבר. 

שנדרש   ט. השתית  למפלס  מתחת  החציבה  עבודות  יבצע  והקבלן  במקרה 
ב'. פילוס מחומר מצע סוג  יניח הקבלן על חשבונו שכבת  במידה    בתכניות, 

מ  גדול  יהיה  המילוי  באזור  השטח  של  הטבעי  לבצע  15%  -והמדרון  יש    ,
 מ', לחפור ולמלא מחדש תוך כדי הידוק מלא. 4מדרגות ברוחב 

הינו    חציבה  החפירה/  עבודות  הובלת    ס"מ  ±  1דיוק  גם את  כולל  המחיר 
עודפי העפר לשטחי המילוי ופיזורו בשכבות ו/או פינוי החומר החפור לאתר  

תוכנן  המדידה תהיה במ"ק, ורק עבור ביצוע מפלס מ  שפיכה מתואם ומאושר.
 סופי. 

 איכות חומר המילוי והידוקו

הרכב   מבחינת  אחיד  ויהיה  אורגני  חומר  או  פסולת  יכיל  לא  המילוי  חומר 
בעיקרו    ואיכות. המורכב  בחתך  בהתחשב  האתר,  פיתוח  לנושא  בהקשר 

ממסלע המכוסה שכבת מילוי בעובי מוגבל, ממולץ לתכנן משטחים מאבנים  
ס"מ מצע סוג א'    20  - ת המורכבים מס"מ לפחו  29משתלבות בעובי כולל של  

  3"מודיפייד פרוטקטור" לפחות.    98%מהודק בבקרה מלאה לדרגת צפיפות  
  6-ס"מ) נקי ממזהמים ודקים ו  4- ס"מ חול דיונות (בשום מקרה לא יותר מ

משתלבת. אבן  עד    ס"מ  תהודק  המצעים  התקנת  טרם  החפירה  תחתית 
) כל שקיעה באמצעות לפחות ששה  () עד ש6הפסקת  ) מעברי מכבש  8מונה 

 טון.  9במשקל 

 יישור והידוק מלא של השתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך)   51.02.002

(לפי   בידיים  או  מכניים  בכלים  והמילוי  החפירה  פני  את  ליישר  הקבלן  על 
הצורך ובהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב לפי התכניות). דיוק קרקעית אחרי  

אם יתגלו לאחר    מ'.  ±4.0 ס"מ מדוד בעזרת סרגל ישר באורך של    1ההידוק  
  10של  הכבישה סטיות בגובה מעל למותר, יחרוש הקבלן, על חשבונו, לעומק

ע"י   שיאושר  מסוג  קרקע  יוסיף  או  יוריד  תיקון,  הטעון  השטח  את  ס"מ 
ההידוק יבוצע כאמור בסעיף    המפקח, ישקה ויהדק את השטח כנדרש להלן. 

בסעיף     51.04/05מפרט הכללי. דרגת הצפיפות כאמור בטבלה מס'    51.04.14
הכללי.   51.04.14.02 גו  במפרט  לקבלת  עד  העפר  תיחוח  כולל  שים  ההידוק 

מכבש, מים, נהג ודלק יסופקו ע"י הקבלן ועל    ס"מ.  5שגודלם אינו עולה על  
חשבונו.העבודות של הכנת קרקעית הכביש כוללות גם את החזקת השתית  
ובגבהים   דרך  בצורת  מתאימה,  ברטיבות  נדרשת,  צפיפות  בדרגת  הגמורה 
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ה  במיד  הדרושים עד לפיזור שכבת המצע, וזאת ע"י הרטבה וכבישה חוזרת.
האופטימלית,   לרטיבות  עד  במים  להרטיבה  יש  התייבשו,  הקרקעית  ופני 

על חשבון הקבלן. הכל  חוזרת,  בדיקה  ולבצע  אותה מחדש  בדיקות    לכבוש 
לשם קביעת הצפיפות והרטיבות של קרקעית הכביש תבוצענה באופן שיטתי  

 תוך מהלך העבודה, בהתאם להוראות המפקח. המדידה תהיה במ"ר.    

 מצעים    51.03

 צע סוג א'מ 

. לא יותר שימוש  51.05יבוצע לפי האמור במפרט הכללי כמפורט בתת פרק  
בכורכר כחומר מצע.  המדידה תהיה במ"ק. המדידה תהיה במ"א ותכלול כל  

 העבודות הדרושות לביצועה. 

והידוק שתי שכבות מצע סוג א' מחומר מחצבה מדורג    אספקה, פיזור, ישור
  100%ס"מ בשני פיזורים והידוקים נפרדים עד    20ומנופה בעובי שכבה עד  

 מודיפאיד א.ש.או וכמצויין בפרט והנחיות יועץ הקרקע.

 עבודות אספלט  51.04
     עבודות אספלט   

ל  ש   51.12עבודות האספלט יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לאמור בתת פרק  
 המפרט הכללי לעבודות סלילה. 

 מישק התחברות לאספלט קיים 

כך   יבוצעו  המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש 
האספלט   שפת  והקיים.  החדש  בין  ואטום  חלק  רציף,  טוב,  קשר  שיובטח 
(בהתאם   הקיים תחתך לאורך המישק למלוא עומק האספלט במשור מכני 

שכבת    ר), ולאחר מכן ירוססו כל שטחי המגע.להנחיות וסימון המפקח באת
האספלט החדשה תיכבש כך שייווצר משטח חלק בין המפלסים העליונים של  

המדידה תהיה במ"א ותכלול כל העבודות הדרושות     האספלט הקיים והחדש.
 לביצועה.

 ריצופים ואבני שפה  51.05
 ריצוף באבנים משתלבות  

לאמור   בהתאם  יבוצעו  הריצוף  פרק  עבודות  תת  הכללי    .51.15במפרט 
 ובהתאם לסוג הריצוף כמפורט בכתב הכמויות.   , המדידה לתשלום לפי מ"ר

 אבני שפה   

. העבודה  51.15.01אבני השפה יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף  
כוללת ביצוע אבני שפה לסוגיהן כמפורט בכתב הכמויות וכוללת גם ביצוע  

ב ובקשתות  ברדיוסים  שפה  של  אבני  שפה    50קטעים  אבני  וביצוע  ס"מ 
מונמכות. כמו כן רשאי המזמין להורות על ביצוע אבני שפה במטרים בודדים  

 בכל אתר העבודה ללא שינוי במחיר היחידה.  

 יסוד וגב בטון 

פרט.  לפי  בטון  יסוד  גבי  על  תונחנה  השפה  אבני  תעלה    כל  ואבן  שפה  אבן 
מות הצמנט בבטון יהיה לפחות  סמוכות תונחנה על גבי יסוד בטון משותף. כ

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט    250
 . 1:2ביחס של  

 הנחה בקשתות  

מהאורך   קצרות  אבנים  ותונחנה  תסופקנה  חדות  ובקשתות  בפינות 
(באורך   או    50הסטנדרטי  אבנים    25ס"מ  עבור  תוספת  תשולם  לא  ס"מ). 

אלא בקטעים   יורשה השימוש בשברי אבן שפה,   קצרות והנחה בקשתות. לא
 טרומיים או קטעים מנוסרים.

 הנמכת א.ש. במעברי חציה  
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בהעדר הוראה    בכל מעברי החציה המתוכננים חייב הקבלן לבצע הנמכת א.ש.
אחרת יחפוף אורך ההנמכה את רוחב מעבר החציה. משני הצדדים תבוצע  

הנמכה תבוצע  כן  כמו  צד.  בכל  אחת  מעבר  בכפוף    אבן  לחזית  בכניסות 
באבני   ההנמכה  עבודות  ימדדו  ולא  בנפרד  ישולמו  לא  המפקח.  להוראות 

 השפה.  

 מפרט מיוחד להסדרי התנועה בזמן ביצוע וסופיים 51.06
 הסדרי התנועה בזמן ביצוע  

עבודות סימון, תמרור ושילוט  יבוצעו עפ"י מפרט עיריית ירושלים לריהוט  
ל הנחיות  (ע"פ  ביותר  המעודכן  משה"ת,  רחוב  בהוצאת  תמרורים  הצבת 

ועוד...). משרדית  הבין  הועדה  ע"י  המאושרים  בטיחות,  להתקני     הנחיות 
תכנון הסדרי התנועה  לכל השלבים ייעשה על ידי הקבלן באמצעות מתכנן  

על תכנון התנועה לקבל אישורי מחלקת תנועה ורשות תמרור    מהנדס תנועה.
כל ההוצאות בגין    אל אגף התנועה.בעיריית ירושלים, וכן אישור משטרת ישר

ועל חשבונו, באמצעות   ידי הקבלן  על  יהיו  והביצוע להסדרי תנועה  התכנון 
תנועה   אביזרי  עוקפת,  דרך  של  סלילה  כוללות  העבודות  התנועה.  מתכנן 
ובטיחות, שילוט, תמרור, תאורה, תיאום עם אגד,מנהלים קהילתיים וכל מה  

כל הכרוך בהכנות    , אריכו את לוח הזמניםשיידרש. התוכניות אותן יכין לא י
באחריות   יהיו  ההסדרים  וביצוע  והרישיונות  האישורים  וקבלת  תכניות 
הקבלן ועל חשבונו למעט שוטרים בשכר שישולמו ע"י משרד בינוי והשיכון,  

באחריות הקבלן לשמור    השמירה על תנאים אלו ואחרים באחריות הקבלן.
מודגש שעל הקבלן לכלול במחירי    עבודות.על תנועה סדירה במשך כל הזמן ה

היחידה לכמויות המכרז את כל העבודה לכל הסדרי התנועה לשלבי הביצוע  
השונים    השונים.  בטיחות  ואביזרי  והתמרור  השילוט  אביזרי  כל  אספקת 

כנדרש על פי תכניות הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב  
ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך  ביום    -ושלב של ביצוע העבודות  

תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו ועליו לקחת אותם במחיר  
הקבלן יהיה אחראי לתיאום עבודתו מול הרשויות     היחידה שבכתב הכמויות.

הדרושים   האישורים  השגת  התיאום,  עבודות  כל  בעיר.  השונים  וגורמיהם 
ייעשו ביוזמתו   -ודה מהרשויות המתאימות מהרשויות וקבלת רישיונות העב

ובאחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו בלבד, ולא תשולם עבור עבודות  
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה    אלה תוספת מכל סוג שהוא.

הזמניים וכן על כל הנחיות הבטיחות אותן יקבל מהרשויות המוסמכות ועל  
דריש כל  של  מדויק  נמסרו  ביצוע  אם  בין  וזאת  העבודה  רישיון  ע"פ  ותיהן 

והנהלת   הפיקוח  באמצעות  לו  שנמסרו  או  הרשויות,  ע"י  במישרין  לקבלן 
בחציית    הפרויקט. הצנרת  עבודות  יעשו  הדבר  יתאפשר  בהם  במקומות 

עבודות   יבוצעו  בשלבים,  עבודה  לא תתאפשר  בו  במקום  בשלבים.  כבישים 
בכל מקרה כל פעולה של הנחת צנרת  התשתית, בשעות השפל ו/או בלילות.  

ובזמן שנפח   התשתית, תעשה באופן כזה כך שלא תופרע התנועה השוטפת 
התנועה קטן. על הקבלן, מוטלת האחריות לקבלת אישור המשטרה ומחלקת  

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל,    התנועה של עיריית ירושלים לביצוע העבודות.
ביצוע העבודה כתוצאה מאלה וכן כל  הפסקות עבודה ו/או הפרעות עיכובים ב

יחולו על הקבלן ולא    –ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה  
יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג שהוא בין לתשלומים  

העבודות. לסיום  המועד  להארכת  והן  את    נוספים  להפסיק  רשאי  המפקח 
שלדעתו מקרה  בכל  הקבלן  של  לתנאים    עבודתו  בהתאם  שלא  נעשית 

הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או כאשר הקבלן לא תיאם מראש את  
באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן    הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

ייעשה הדבר בפיקוח של שוטרים    -מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  
בשכר ממשטרת ישראל. כמו כן, יוצבו שלטים המודיעים בדבר הסטות תנועה  

המודעות    .  לדרכים חלופיות ויפורסמו מודעות מקדימות בעיתונות המקומית
 יאושרו תחילה ע"י מנהל הפרוייקט  ובתאום מלא עמו. 

 ביצוע תוך קיום תנועה שוטפת 

רך ביצוע והפעלת הסדרי תנועה זמניים לתקופת  האמצעים אשר ישמשו לצו
ע"י הוועדה הבין   בטיחות המאושרים  ומעקות  גדרות  יהיו  ביצוע הפרויקט 
משרדית (המהדורה העדכנית ביותר), שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת תנועה,  
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בהתאם לדרישות הרשויות    -ביצוע מעקפים זמניים, פנסים מהבהבים וכיו"ב  
וכפו בדבר  באתרי  הנוגעות  דרך  עוברי  להגנת  "הנחיות  בחוברת  להנחיות  ף 

התחבורה   מש'  עירוניות,  בדרכים  להצבת  12/93עבודה  והנחיות  תקנות   ,"
ע"י  2016תמרורים   מאושרים  התקנים  תעבורה.  והודעת  התחבורה  מש'   ,

הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות (המהדורה העדכנית ביותר).  
ל הקבלן  על  צורך  פי  חברות  על  עם  ציבורית  תחבורה  בקווי  שינויים  תאם 

במש'   הציבורית  התחבורה  על  והממונה  ירושלים  עיריית  האוטובוסים, 
הסדרי   לבצע  לקבלן  להורות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  מוריה  התחבורה. 

בסעיף   כמפורט  זמניים  הסדרי    2תנועה  וכן  הביצוע  של  שונים  לשלבים 
, כניסה ויציאה לחלקים השונים של  בטיחות כגון מעקות בטיחות, תמרורים

במידה ותידרש נוכחות    שטחי ההתארגנות (כולם או מקצתם) ואתרי העבודה.
שוטרים בשכר בשלבי העבודה השונים,תשלום עבור שוטרים בשכר יבוצע ע"י  

ואישורו. המפקח  ע"י  שיערכו  רישומים  עפ"י  השיכון  אין    משרד  כאמור, 
והטרחה בכל הכרוך בקבלת אישורי    האמור לעיל פוטר את הקבלן מהיוזמה

הביצוע ורישיונות העבודה מהרשויות וזאת בכל שלב משלבי העבודה כולל  
תיאום עם הרשויות וביצוע כל דרישותיהם. מודגש בזה כי היוזמה והטרחה  
הם   הדרוש,  העבודה  ורישיון  הדרושים  האישורים  כל  בהשגת  הכרוכים 

א ישולם על כך בנפרד ועליו לקחת  מחובתו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו ול
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום    אותם במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

מהרשויות   שיקבל  הבטיחות  הנחיות  על  וכן  הזמניים,  התנועה  הסדרי 
המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן ע"פ רישיון העבודה וזאת בין  

או שנמסרו לו באמצעות המפקח  אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות,  
הרשויות. עם  מוקדם  תאום  של    ע"פ  עבודתו  את  להפסיק  רשאי  המפקח 

לתנאים   בהתאם  שלא  נעשית  העבודה  שלדעתו  מקרה  בכל  הקבלן 
על הקבלן להיערך באופן שהפרעות     הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל.

של השטחים    לפעילויות הנזכרות לעיל תהיינה מינימליות. מועדם ופרק הזמן 
אשר יסגרו לתנועה לצורך ביצוע עבודות נשוא מכרז זה, יתואמו מראש עם  

 המפקח, ויקבלו את אישורו. 

 עקרונות מנחים להסדרי תנועה לזמן ביצוע   

ביצוע    במשך  הציבורית  והתחבורה  התנועה  של  סדיר  מהלך  על  לשמור  יש 
להולכי רגל ברח'  העבודות וכן גישה אל תחנות האוטובוס ואזורי ההמתנה  

 לוחמי הגטאות ורח' חיים יסקי.

על תנועה סדירה במשך כל זמן העבודות בסלילת    באחריות הקבלן לשמור 
 הכביש והחנייה. 

יש להבטיח את תנועת הולכי הרגל בשטחי העבודה ולשמור על נגישות לבתי   
מעבר   את  להבטיח  יש  המדרכות  באזור  תעלות  וחופרים  במידה  המגורים. 

 גל בעזרת גישור מעל תעלות פתוחות. הולכי הר

הנחת קווי תיעול, ביוב ומים,    -במידה ולצורך ביצוע עבודה מסוימת לדוגמא  
לרחובות   תנועה  להסיט  והמתכנן  המפקח  המזמין,  עם  בתיאום  הוחלט 
צדדיים על הקבלן להתקין את השילוט המתאים על מנת להנחות את הנהגים  

כ  כמו  חלופיות.  לדרכים  ההסטה  בעיתונות  בדבר  מודעות  הקבלן  יפרסם  ן, 
עם   בתיאום  חלופיות  לדרכים  התנועה  הסטת  בדבר  והארצית  המקומית 
ע"י   לנוסח  אישור  הקבלן  יקבל  הפרסום  לפני  ירושלים.  ועיריית  המשטרה 

 מנהל הפרויקט. 

כתום    צבע  עם  השילוט  לבן,  כתום/  בצבע  הזמניים  התנועה  הסדרי  סימון 
 ש צבע בהתאם לצורך! ברקע וכיתוב שחור. יבוצע חידו

 מפרט להסדרי תנועה סופיים: 

התמרורים    לוח  משה"ת,  הנחיות  ע"פ  יבוצעו  ושילט  תמרור  סימון  עבודות 
2014  . 

עבודות סימון, תמרור ושילוט יבוצעו עפ"י מפרט עיריית ירושלים לריהוט   
רחוב המעודכן ביותר. במעקות ובגדרות הבטיחות יש לשלב את סמל האריה  

 רושלים לפי הפרט מצורף למכרז זה. של עיריית י
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ועם   יעשו בתיאום מלא עם מתכנן התנועה  ושילוט,  סימון, תמרור          עבודות 
י בעיריית  האחראים  מושלם  -הגורמים  באופן  העבודה  מסירת  כולל  ם, 

 הרלוונטיות.   למחלקות

קביעת גודל וכמות עמודים להצבת השלטים תעשה עפ"י מפרט מע"צ להצבת   
 שלטים. 

הסדרי תנועה    של עבודות  (as made)מדידה לאחר ביצוע  קבלן להכין  על ה 
הסופיים, כולל שילוט, תמרור סימוני צבע ואביזרי תנועה, ולהגישם בשלושה  

 עותקים וקובץ בדיסקט.

לחוברת    בהתאם  יהיו  ביצוע  לזמן  בטיחות  ואבזרי  זמניים  בטיחות  מעקות 
בהוצאת   משרדית  הבין  הוועדה  של  העדכנית  ההתקנים   התחבורה  משרד 

 ביותר. 
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 יריעות  51.07
או    FORTRAC  80/30-20אספקה ופרישת יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג   

 ש"ע בהתאם לפרט והנחיות יועץ הקרקע. 

  FORTRAC  110/30-20אספקה ופרישת יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג   
 או ש"ע בהתאם לפרט והנחיות יועץ הקרקע. 

או ש"ע בהתאם לפרט והנחיות    Stabilenka 200ריעת מסוג  אספקה ופרישת י 
 יועץ הקרקע. 
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 עבודות אספלט  - 52  פרק

 אספלט  ודותעב  52.00
בעובי   נושאת מאספלט  בעובי    5שכבה  "סגורה"  נושאת  בשכבה   ס"מ   5ס"מ אספלט 

במפרט הכללי    51041למגרשי ספורט. האגרגטים בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף  
לשכבה נושאת סוג א'. תכולת הביטומן    510425לסוג א'. תכונות התערובת על פי סעיף  

 .  PG  70-10לפי סוג א'. הביטומן מסוג  6%

 ציפוי יסוד 52.01
פני המצע בהתאם על    70ק"ג/מ"ר של ביטומן ה.ב.   1אספקה וריסוס אחיד בשיעור של 

 של המפרט הכללי הבינמשרדי.  51.12לפרק 
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 קווי מים- ביוב ותיעול - 57  פרק
 כללי  

או    גלויים  ותיעול,  ביוב  מים,  קווי  של  מערכות  להתקנת  מתייחס  זה  פרק 
צמנט, בטון,    -טמונים בקרקע. המפרט מקיף קווים ראשיים מפלדה, אסבסט

וחומרים כלולים מערכות מים, ביוב ותיעול. פלסטיים לרבות תאים, אבזרים  
הקשורו מיוחדות  עבודות  ובו  פרק  תת  הוקדש  צינורות  סוג  לכל  ת  וכו'. 

או עבודה תחת למפלס   ,בהתקנות הנ"ל, כגון תימוך מיוחד עקב קרבת מבנים
 מי תהום. 

 מדידות וסימון   

מכשירי   כל  את  ויספק  מוסמכים  מודדים  הקבלן  יעסיק  הסימון  לצורך 
הקבע   נקודות  לשלמות  באחריות  ישא  הקבלן  כך.  לשם  הדרושים  המדידה 

וסמכים, יינתן מראש  והנקודות האחרות. היתר להעסקת מודדים שאינם מ
  .ובכתב

לפני מסירת השטח יערך סיור עם המפקח     :א. סימון לפני תחילת הביצוע
תפנית   ונקודות  קבע  לנקודות  בהתאם  ייקבע  זה  שבשלב  התוואי  לאורך 

הקבלן לא יתחיל בסימון התוואי כל עוד לא קיבל מן המפקח את   .עיקריות
(מד  12נקודות הקבע, כאמור בסעיף   ), המשמשות מוצא  3210ף  של החוזה 

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ואם נעשו   .למדידות
המקרה   לפי  הכל  ידיו,  על  יושלמו  או  ייבדקו,  אחרים,  גורמים  ידי  על  כבר 
הקו   לציר  מקביל  הבטחה  קו  הקבלן  יסמן  לכך  נוסף  לנסיבות.  ובהתאם 

ביצוע   בעת  ייפגע  לא  ההבטחה  שקו  כזה  ישמש  ובמרחק  זה  קו  העבודות, 
עם גמר הסימון על ידי הקבלן יאשר   .לבקרה ולחידוש הסימון בעת הצורך

 .המפקח את הסימון. אין להתחיל בעבודה לפני אישור המפקח לגבי הסימון
על הקבלן לבדוק באתר את התוואי והגבהים, לרבות רומי התחתית הפנימית  

הקשור  קיימים  ומתקנים  הצינורות  של  העבודה,  בתוכניות.  בביצוע  ים 
יאוחר   לא  ייעשה  המסומנים  והגבהים  התוואי  על  ערעור  כל  המסומנים 
משבועיים מיום לאחר המועד הנ"ל או לאחר שהחל הקבלן בביצוע בפועל.  
הסיור הנ"ל, ולא פחות משבועיים לפני תחילת הביצוע. לא יתקבל ערעור אם  

התיקו  ויירשמו  במשותף  הנקודות  ייבדקו  הערעור  גבי  יתקבל  על  נים 
  .התוכניות בחתימת שני הצדדים

כדי הביצוע וחידוש סימון תוך  לבצע חידושי   : ב. מדידות  יהיה  על הקבלן 
מחדש   להתקין  עליו  יהיה  וכן  שהיא  סיבה  מכל  שחלו  שינויים  עקב  סימון 
נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד  

 למועד סיומה ומסירתה.  

תוך כדי ביצוע העבודה תיעשה מדידה נוספת על   :ג. מדידה במהלך הביצוע
להוראות   או  לתוכניות,  בהתאם  בוצעה  שהעבודה  ולהבטיח  לבדוק  מנת 
שינויים שניתנו על ידי המפקח תוך כדי עבודה. אם יתברר, על סמך המדידה  

יבדוק המפקח איזה קטעים יש לפרק ולתקן ואיזה   ,שחלו סטיות מהתכנון
  .עים אפשר לקבל ללא תיקוןקט

 תוכניות עדות  

עדות  שקוף   ,(AS MADE) תוכניות  ניר  על  ישורטטו  הקבלן  ידי  על  שיוכנו 
 .(אורגינל). התוכניות יוכנו באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו

התוכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו, כגון: מפלסי הקרקע לאחר  
טלפון   מתקני  צינורות,  קווי  מבנים,  סלולות,  (דרכים  הקווים  רום  הכיסוי, 
תישאנה   התוכניות  וכו').  עתיקות  אתרי  גדרות,  רכבת,  ומסילות  וחשמל 

להנ  בהתאם  הביצוע,  שלבי  לפי  יוכנו  התוכניות  מוסמך.  מודד  חיות  אישור 
מנת   על  בשטח  קיימים  עצמים  אל  מרחקים  בתוכניות  לציין  יש  המפקח. 

 לאפשר איתור הקו לצורך אחזקה שוטפת, תיקונים וכו'. 

 אחריות ליציבות   

מקצועי   באורח  לביצוע  הנחיות  בבחינת  הן  זה  במפרט  הכלולות  ההוראות 
ית  מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מאחריות מלאה ובלעד  .טוב

ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר על פי החוקים  
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כל   ,והתקנות על  לאתר,  הסמוכים  והדרכים  המבנים  בטיחות  לרבות 
  .המשתמע מכך

 דיפון ותימוך  

הרי    –מפרט כללי לעבודות עפר    –  01בפרק    בנוסף לאמור על דיפון ותימוך
מ' יש להבטיח יציבות הדפנות על    1.20במקומות שעומק התעלות עולה על  

הקרקע   סוגי  בכל  וזאת  אחר,  אמצעי  כל  או  שיפועים,  תימוך,  דיפון,  ידי 
תחול   לא  שלגביהן  סלע,  כגון  לחלוטין,  יציבות  לקרקעות  פרט  הקיימים, 

 הוראה זו.  

 כי ביצוע עבודה הגנה וניקוז לצר

החפירות יוגנו בפני חדירת מי גשם או מים ונוזלים אחרים מכל מקור אחר  
להטיות   תעלות  היקפיות,  סוללות  כגון  מתאימים  אמצעים  נקיטת  ידי  על 

מי בחפירות  הצטברו  אם  וכיו"ב.  אף  -המים  על  וכד',  שופכין  מי  גשם, 
ויחליף את  האמצעים שנקט הקבלן, יסלק הקבלן את המים מתוך החפירה  

-השכבה הבוצית בקרקע יבשה או מצע גרנולרי מנקז בעובי של לא פחות מ 
נוזלים אחרים לחפירה,    15 או  ימשיך בעבודה. אם חדרו מים  ס"מ, בטרם 

הקרקע כנאמר לעיל ויניח קו   לאחר הנחת הקו, יפרק הקבלן את הקו, יחליף 
 חדש. 

 מי תהום 

חפירה   כדי  תוך  תהום  מי  הקב  –נתגלו  ניקוז,  ירחיק  ידי  על  המים  את  לן 
וכו' החפירה    .  שאיבה  החזקת  לצורך  ומספקת  רצופה  תהא  המים  שאיבת 

הנשאבים   המים  להרחקת  גם  ידאג  הקבלן  העבודה.  לביצוע  כדרוש  יבשה 
 למקום שיבחר על אחריותו הוא, ובאישורו המוקדם של המפקח 

 עבודות בסמוך למתקנים  

מעבר   או  קיימים,  למתקנים  בסמוך  צינורות,  עבודה  כבישים,  כגון  דרכם 
קרקעיים או עיליים תבוצע  -שוחות כבלים, עמודי חשמל וכו'. בין אם הם תת

הקבלן   ובאישורה.  מתקנים  אותם  על  הממונה  הרשות  להוראות  בכפיפות 
ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך עבודתו בסמוך למתקנים וישא  

 פי החוקים והתקנות   באחריות מלאה ובלעדית לשלמות המתקנים על

 הכשרת תוואי  

על הקבלן להכשיר רצועת קרקע פנויה לאורך התוואי לשם ביצוע העבודה וכן  
לצרכי אחסנה וכד'. רצועת הקרקע לאורך התוואי תאפשר עבירות סוגי הרכב  

 הדרושים לביצוע העבודות. 

 עבודות עפר   57.01
 כללי 

  :במפרט זה מסווגת אדמת המקום כדלהלן

  .אשר כוללת את כל סוגי הקרקע במקום, פרט לסלעא. אדמה רגילה 

ב. בתור סלע תיחשב שכבה רצופה של סלע מוצק או גושי אבן גדולים שניתן  
מדחסים, טריזים, קורנסים או שימוש בחומרי   ,לעבדם רק באמצעות דקרים

ידי טרקטור מכל סוג שהוא תוך  -נפץ. כל קרקע שניתן לבצע בה עבודות על 
ההחלטה בדבר סיווגה של    חזק ביותר, לא תיחשב סלע.הפעלתם בהילוכם ה

קרקע באחד משני הסוגים הנ"ל נתונה לשיקול דעתו של המפקח והחלטתו  
הקבלן ירחיק מהמקום את כל הפסולת ושיירי    .בנדון תהיה מחייבת וסופית

לדאוג   עליו  כן  כמו  כן:  לעשות  ממנו  ידרוש  שהמפקח  עת  בכל  העבודה 
יהי והשבילים  את  שהדרכים  לנקות  עליו  העבודה  בגמר  לתנועה.  פנויים  ו 

הכבישים,  השטחים,  את  ולמסור  וכדומה  חומרים  לכלוך,  מכל  השטחים 
אם יידרש הקבלן לעבוד בעבודת     .המדרכות במצב נקי לשביעות רצון המפקח

שימוש     .ידיים, יקבל על כך הודעה מפורשת או הדבר יצויין בכתב הכמויות
מוקדם של המפקח, אשר ינתן בכתב. ברשות הקבלן    בחומרי נפץ טעון אישור

   יהיו ההרשאות והאישורים לעבודה בחומרי נפץ.

 ביצוע החפירה  
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  :, תכלול החפירה את כל האמור להלן01בנוסף לאמור בפרק 

  ;א. הוצאת האדמה של החפירה ואחסנתה באופן זמני בקרבת מקום

  ;והידוק של תחתית החפירה  ב. פילוס, ישור

  ;ג. סילוק מי גשמים העלולים להצטבר בתוך החפירה

  ;ד. חיזוק ותמיכת דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך בכך

בחזרה עד לגובה   ;ה. מילוי החפירה יעשה מיד לאחר קבלת אישור המפקח 
 הנדרש תוך הידוק עפר המילוי;  

 ו. במקרה של חפירה מעל העומק הדרוש, חייב הקבלן למלא את החפירה  

ז. סילוק עודפי החפירה תוך הזמן שידרוש המפקח והעברתם למקום שיורה  
  ;המפקח

  .ח. ביצוע תיקוני אספלט במעברי כבישים, שבילים ומדרכות

 חפירת תעלות לצינורות 

המתוכננים בשביל    תעלות לצינורות ייחפרו בעומקים המתאימים למפלסים 
וברוחב הדרוש לצורכי העבודה, בתנאי   (INVERT LEVEL) תחתית הצינורות

הצינור   של  החיצוני  מקוטרו  קטן  הקרקעית  רוחב  יהיה  לא  אופן  שבשום 
סביב   20 בתוספת   מגן  או מעטה  נדרש מצע  בהם  במקומות  צד.  מכל  ס"מ 

ע ייחפרו  הצינורות תועמק התעלה בהתאם. במקומות בהם אין מניחים מצ
בקרקעית התעלה כיסים בשביל מצמדי הצינורות או מחבריהם. כל תעלה של  

וזאת לפני   ,קו צינורות תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא
בנקודה   תחל  גרביטציוניים  בקווים  החפירה  הצינורות,  בתוכה  שיונחו 

   .הנמוכה של התעלה ותתקדם כלפי מעלה

 אישור החפירות  

יתחיל הקבלן בהנחת הצינורות או ביציקה כל שהיא, עליו לקבל אישור    בטרם
 מהמפקח על התאמת החפירה והמידות לתוכניות.  

 יצירת תושבת לצינורות ועטיפתם 

הרוחב הנקי המינימלי של תחתית החפירה יהיה שווה למידות החיצוניות של  
שביל צינורות  ס"מ מכל צד של גוף הצינור ב 20גוף הצינור בתוספת כדלהלן: 

ס"מ מכל צד של גוף הצינור    35ס"מ ועד בכלל;    50שקוטרם הפנימי הוא עד  
ל מעל  הוא  הפנימי  שקוטרם  צינורות  תעלות    50- בשביל  בחפירת  ס"מ. 

לצינורות יש לדאוג שלא לחפור מעל המידות המכסימליות של רוחב התעלה  
שאפשר.   כמה  עד  זקופים  לג  ובקירות  להלן  מפורט  התעלה  סוגי  עומק  בי 

חוליות   בקרקעות  שונים.  הדרוש,    -קרקעות  לעומק  עד  יבוצע  החפיר 
תמולא   הצינור  הנחת  לאחר  הנדרש.  השיפוע  לפי  ותעובד  תיושר  והתחתית 
התעלה בחול מקומי שלא יכיל אבנים, רגבי עפר קשים או חומרים אורגניים.  

ה על  המילוי יבוצע לכל רוחב התעלה ועד למחצית גובה הצינור, תוך הקפד
בצורה   יבוצעו  וההידוק  המילוי  לצינור.  מתחת  גם  שיוכנס  מהודק  מילוי 
סימטרית בעת ובעונה אחת משני צידי הצינור. המילוי יבטיח יציבות אופקית  

יועמק מתחת    – בקרקעות חרסיתיות וסלעיות    ואנכית של הצינור.   החפיר 
וב  10-לתחתית הסופית של הצינור ב רקע  ס"מ בק  15-ס"מ בקרקע סלעית 

נקי, או בחול מחצבה   חרסיתית. החפירה הנוספת תרופד בחול דיונות יבש 
נקי מאבנים ומחומרים אורגניים וקורוזיביים, לכל רוחב התעלה. סוג המילוי  

 .יאושר על ידי המפקח. המשך העבודה יבוצע כמתואר לגבי קרקעות חוליות
ב המתוכנן  על  העולה  בעומק  תבוצע  החפירה  ל  15  - אם  יש  את  ס"מ,  מלא 

העודפת ל   .  החפירה  עד  יהודק  העודפת  החפירה   .MOD לפי  %98  -מילוי 
AASHTO.   הנחת שני קווי צינורות או יותר באותו חפיר מותרת רק אם צויין

 כך בתוכניות. 

 מצע לתאי בקרה ולמתקנים 

אם   בין  מיושרת,  תהיה  למיניהם  ומתקנים  תאים  בשביל  החפירה  תחתית 
יתית יוצקו רצפות תאים ומתקנים למיניהם  נחפרה או נחצבה. בקרקע חרס

על גבי מצע מהודק מאחד החומרים הבאים: כורכר, פסולת מחצבה, חלוקי  
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  – עבודות עפר    –  01נחל או בטון רזה. חומר המצע יהיה נקי כמצויין בפרק  
ס"מ. עוביו המזערי של המצע    6ולא יכיל אבנים שמידתן הגדולה עולה על  

  .ס"מ 10יהיה 

 זר  מילוי מוח

אם לא נדרש אחרת באחד ממסמכי החוזה, יבוצע המילוי המוחזר בשלושה  
שלב ב'   .ס"מ מעל גב הצינור  20ממחצית גובה הצינור ועד    –שלב א'   :שלבים

עד    –שלב ג'   .ס"מ מעל גב הצינור  70- ס"מ מעל גב הצינור ועד ל  20מגובה    –
הנדרש זהה   .לגובה  יהיה  א'  בשלב  המוחזר  המילוי  חומר   .  לחומרחומר 

המילוי בשלב ב' יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה לא  
ס"מ. המילוי בשלב ב' יבוצע בשתי שכבות.    6תכיל רגבים ואבנים מעל גודל  

יתרת החפירה תמולא בחומר   .כל שכבה תורטב ותהודק במהדקי יד מיכניים
ידוק תוך הרטבה  ס"מ לאחר הה  20החפור. המילוי יעשה בשכבות שעוביין  

ידי מעבר כלים מיכניים. יבוצע על  ההידוק יבוצע   בשיעור הנדרש. ההידוק 
בשטחים פתוחים ובאישור המפקח תורשה תלולית בגובה   .לכל רוחב התעלה

התלולית תהודק כנ"ל באמצעות מעבר   ס"מ מעל פני הקרקע הטבעיים.    30
 . כלים מיכניים. יתרת החומר החפור תסולק על ידי הקבלן

 מילוי מוחזר לצידי תאים  

מילוי מוחזר לתאי בקרה ומתקנים למיניהם יבוצע כאמור בשכבות שעוביין  
 ס"מ. חומר המילוי יהיה כמפורט לגבי שלב ב' לעיל.  25אינו עולה על 

 קווי צינורות   57.02
 כללי  

סוג   כלשהם.  ליקויים  או  צורה  פגמי  סדקים,  ובלי  חדשים  יהיו  הצינורות 
 עבור צנרת ביוב.   PVC-עבור צנרת אספקת מים, ו   HDPE  PE100הצינור יהיה  

 הנחת קווים  

א. הצינורות יונחו לפי התוואי בעומקים ובשיפועים המצויינים בתוכניות. כל  
 שינוי בעומק ובשיפוע המתוכנן טעון אישור המפקח.  

שני   כל  בין  ובשיפוע אחיד  יונחו הקווים ברציפות  גרביטציוניים  ב. בקווים 
מוכים. לפני ההנחה יש לצקת את רצפות התאים ואחר כך את  תאי בקרה ס

מ' מעל הרצפה. כמו כן יש להכין את החורים    1דפנות התאים לפחות עד גובה  
רק   לתוכניות.  להתאמתם  ייבדקו  הרצפות  גבהי  התא.  בדפנות  המתאימים 
לאחר ביצוע הנ"ל אפשר להתחיל בהנחת הקווים. הנחת הקווים תחל בנקודה  

ביו ייבדקו  הנמוכה  ושיפועיהם  הקווים  עומק  מעלה.  כלפי  ותתקדם  תר 
האחיד   השיפוע  והבטחת  הצינורות  קצות  התאמת  ואילו  איזון,  במכשירי 

 ייבדקו בעזרת קרן אור שלוחה לתוך הקו. 

 כבישים, מדרכות ושבילים  מעבר

 מעבר דרך כבישים ורחבות   

 כביש ורחבות קיימים  

על הכביש או על הרחבה. במידת  המעבר יבוצע בתיאום עם הרשות הממונה  
יקיף רק עבודה   כל שלב  יבצע הקבלן את העבודות בשלבים, כאשר  הצורך 
ארעית   דרך  הקבלן  יתקין  אלטרנטיבי  באורח  או  הרשות,  שתרשה  בשעור 
עוקפת. אם העבודה נעשית בשלבים יש להבטיח דיוק הציר של הקו השלם  

רצו תחילה  תפורק  המעבר  לביצוע  השיפוע.  בין  ואחידות  הכביש  מתוך  עה 
(חיתוך   הקו  להנחת  ההכרחי  המזערי  וברוחב  ומקבילים  ישרים  קווים 
האספלט בגבולות הדרושים של הרצועה יבוצע בכלי חיתוך חד). אחר כך יש  
במקומות   הדרושות.  העבודות  שאר  כל  את  ולבצע  הצינורות  את  להניח 

סב שיצקו  בטון  במעטה  הצינור  קטעי  יוגנו  בתוכניות  המילוי  שיצויינו  יבו. 
שברי     ,יהיה מכורכר או חומר מצע אחר שיאשר המפקח, כגון צרורות נחל

ס"מ, שיהודקו בכלים מיכניים ותוך    25אבן טבעית וכו'. בשכבות שעוביין עד  
  .01הרטבה עד להשגת הידוק מבוקר כמפורט בסעיף "הידוק מבוקר" בפרק  

הקבלן יחזיר את    לפחות מהצפיפות המכסימלית.  %98שיעור ההידוק יהיה  
מבנה הכביש לקדמותו, על כל שכבותיו, עם חומרים חדשים, ותוך הקפדה על  
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יסולקו   והעודפים  ברצועה. הפסולת  הגובלים  הכביש  שטחי  עם  נכון  חיבור 
פרק   הכללי  במפרט  סילוק.  01כמוגדר  ישא  לגבי  מלאה    הקבלן  באחריות 

  .ובלעדית לאי היווצרות שקיעות בשטח שתוקן על ידו

 כביש מתוכנן  

 המעבר יבוצע כנ"ל, בתאום עם הרשות הממונה. 

 מעבר מדרכות ושבילים  

המעבר יבוצע כמפורט בסעיף א' לעיל. אם השטח הקיים מרוצף במרצפות 
באבנים   או  במרצפות  חוזר  שימוש  יורשה  משתלבות  באבנים  או  מדרכה, 
המשתלבות אם הן לא נשברו ולא נפגמו. הקבלן יחזיר את המדרכה למצבה  

 המקורי.  

 קווי צינורות באזורי מילוי  

מילוי, לאזורי  המיועדים  צינורות  בחפירה    קווי  יימצא  עצמו  הקו  כאשר 
לפחות   שעומקה  הטבעית  לפני    0.50בקרקע  יונחו  הצינור,  קודקוד  מעל  מ' 

יונח הקו   .ביצוע המילוי נמצא הקו בתוך מילוי או בחפירה רדודה מהנ"ל, 
לגובה   עד  המילוי  שהושלם  יונח    0.50לאחר  הקו  הצינור.  קודקוד  מעל  מ' 
שהושלם במילוי  שתיחפר  מבוקר     .כנדרש  ויהודק ,בתעלה  יהיה  ההידוק 

  .לדרגת הצפיפות שתצויין בתוכניות או כפי שיורה המפקח 

    צינורות על קרקעיים

קרקעיים יונחו על גבי תומכות בטון, או בטון טרום, עם יסודות.  -קווים על
פרטי התומכות יצויינו בתוכניות. בתומכות תהיה תושבת שקועה מתאימה  

רצ תונח  התושבת  על  בעובי  לצינור.  ניאופרן  התושבת.    3ועת  וברוחב  מ"מ 
יהיה באמצעות חבק ברזל שטוח   מ"מ    X  5 50חיבור הצינור אל התומכה 

הנתונים    1/2עוגנים "  2בצורה הדרושה, מנוקב בקצותיו ומוברג באומים אל  
מ"מ וברוחב    3בתוך התומכה. בין הצינור לבין החבק יושם ניאופרן בעובי  

בין הצינור והחבק לצורך התפשטות תרמית. כל    מתאים. יש להשאיר מרווח
 החלקים מברזל יהיו מגולוונים או צבועים.  

 זקפים לסימון קווים 

תת  קווים  סימון  נדרש  הזקפים    -אם  יותקנו  זקפים,  באמצעות  קרקעיים 
מ' עד    100בנקודות הקצה והתפנית של הקווים ובנוסף לכך ברווחים שבין  

מובלט מפני הקרקע    3ף יהיה צינור פלדה "מ' בין הנקודות הללו. הזק  150
ב 'מ  1.0בשיעור   מסוג  בטון  יסוד  בתוך  היטב  מעוגן  התחתון    30-כשקצהו 

במידות המסומנות בתוכניות. הצינור ימולא חול נקי וייסתם בקצהו העליון  
ולצבעו   מהיסוד  המובלט  הצינור  קטע  את  היטב  לנקות  יש  בטון.  בפקק 

(במפרט הכללי). בצביעה תיעשה    57049סעיף  כמפורט לגבי צביעת צינורות ב
  .ס"מ, לפי הנחיות המפקח 25בגוונים שונים (צבע זיהוי), בקטעים של  

 חיטוי קווי מים  

קווי   של  כלורינציה  תבוצע  לשימוש,  המערכת  מסירת  ולפני  העבודה  בגמר 
מעבדה   של  בפיקוחה  (הל"ת)  תברואה  למתקני  להוראות  בהתאם  המים 

הבריאות. יש לשטוף היטב את הקווים לפני החיטוי עד    מוכרת על ידי משרד
ידי   על  ייקבעו  הכלור  ושיעורי  החיטוי  חומרי  כמויות  נקיים.  מים  שיצאו 
המעבדה. בגמר  החיטוי יש לשטוף היטב את הקווים עד ששיעור הכלור בתוך  

- כן תבוצע בדיקה בקטריולוגית, אף היא על-המים לא יעלה על המותר. כמו
 וכרת על ידי משרד הבריאות, לפני מסירת הקווים לשימוש.  ידי מעבדה מ

 בדיקת לחץ וסניקה בקווי מים  57.03
 כללי  

לאחר השלמת הצנרת ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בה ואחרי הכיסוי   
ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית. הבדיקה תבוצע בצנרת כולה   ,החלקי

המפקח. בדיקת לחץ לקווי  בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות   .או בקטעים
צינורות מחוברים בהברגה תבוצע עם השלמת חיבור הקטעים ולפני השלמת  

ה"ראשים עטיפת  או  על .  "הציפוי  ייקבע  הבדיקה  בכל    -לחץ  המפקח.  ידי 
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מקרה הלחץ הדרוש יושג על ידי משאבת לחץ מיוחדת או על ידי חיבור למקור  
האבזרים   הציוד,  כל  מתאים.  הלחץ  לחץ  לבדיקת  המשמשים  והמכשירים 

המפקח אישור  טעונים  בלחץ   .יהיו  הבדיקה  תהיה  אחרת  דרישה  בהעדר 
  .מלחץ העבודה במערכת 1.5ששיעורו גדול פי  

 הכנות לבדיקת הלחץ  

ימים ממועד יציקת מבני הבטון    7-6אין להתחיל במילוי הצנרת לפני חלוף  
ת את כל החיבורים והמבנים  האחרונים. לפני המילוי יש לבדוק בדיקה סופי

ולוודא שכל האבזרים הינם במצב טוב ומוכנים לפעולה. את הקצה הפתוח  
מתקן   את  לבדוק  יש  כן  כמו  הבטוח.  לעיגונו  ולדאוג  לאטום  יש  הקטע  של 
הבדיקה ואת פעולת המשאבה. המים המשמשים לבדיקה יהיו מים ראויים  

  .לשתיה

 מילוי במים  

מ לאחר  יוחל  הצנרת  ימולא  במילוי  הקו  מהמפקח.  בכתב,  לכך,  אישור  תן 
את   לאפשר  ובכדי  הצינורות  רעידת  או  הלם  למנוע  כדי  ובאיטיות  בהדרגה 

מהצינורות. האוויר  כל  הלחץ,    יציאת  יועלה  טרם  אך  המילוי,  גמר  אחרי 
ייבדקו כל האבזרים והמחברים לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים.  

האבזרי באטמי  דליפות  יתגלו  פגמים  אם  או  בחיבורים,  דליפות  או  ם, 
ויבוצעו   הצינורות  ינוקזו  מים,  מלאה  כשהצנרת  לתקנם  שאין  באבזרים 
כל   יתוקנו  אשר  עד  הזאת  הבדיקה  על  לחזור  יש  הדרושים.  התיקונים 
הדליפות. כמו כן תיבדק שלמות העטיפה בעזרת מכשיר "הולידי דיטקטור"  

ורות מונחים בתעלה על גבי  הבדיקה תעשה כאשר הצינ   .  266כנדרש במפמ"כ  
 570384תלוליות חול. 

 בדיקות לחץ  

 פרטי בדיקות הלחץ מתוארות בסעיפים הבאים לגבי כל סוג של קווים.

 קווים מחומר פלסטי 

לניקוז    המיועדים  מפי.וי.סי  צנרת  לקווי  מתייחסות  להלן  הדרישות  כללי 
מים לאספקת  מפוליאתילן  ולצנרת  והאבזרי.  ולביוב.  יעמדו  הצינורות  ם 

הצינורות יהיו חדשים ללא פגמים ויעמדו בדרישות התקן   .  בדרישות התקנים
המתאים, יהיו בדרג המתאים והסוג שייקבע באחד ממסמכי החוזה. אורך  

 הצינורות הבודדים יהיה לפי התקן אלא אם צויין במפורש אחרת.  

 חיבורים ומחברים  

ים). אחרי הורדת הצינור  הצינורות יחוברו ביניהם באמצעות פעמונים (מצמד 
לתעלה, יש לוודא ששקע האטם בפעמון יהיה נקי וכן כי האטם תקין וללא  
באבזרים   לפעמון.  האטם  את  להכניס  יש  החיבור  ביצוע  לפני  פגמים. 
האטם   את  להוציא  יש  פעמון,  בתוך  אטם  עם  מהמפעל  שיגיעו  ובצינורות 

פי.וי.סי. צינורות  חיבור  השקע.  ניקוי  לאחר  מחומרים    ולהחזירו  לצינורות 
אחרים, יעשה באמצעות מחברים ואמצעים מיוחדים המיוצרים או מומלצים  

  .על ידי יצרן הצינורות

 ספחים ואבזרים  

חרושתיים,   יהיו  בתוכניות,  המסומנים  במקומות  ויותקנו  יסופקו  ספחים 
 או מפוליאתילן בהתאם לאופי העבודה.  מפי.וי.סי

 שינוע ופיזור 

הצינורות יועמסו ויובלו כשהם ארוזים על ידי היצרן כך שהקצוות שיש בהם  
הצינורות, האביזרים,  .פעמונים יהיו מונחים על גבי הקצוות ללא הפעמונים

הספחים והאטמים יאוחסנו באתר במקומות מוגנים בפני קרינת שמש. בעת  
של  של    שינועם  העירום  גובה  בהם.  פגיעות  למנוע  יש  וספחיהם  הצינורות 

  מ'.   2.0, בכל מקרה הגובה לא יעלה על   2חלק    1083הצינורות יהיה לפי ת"י  
פיזור   ההובלה.  מכלי  יושלכו  ולא  בזהירות  יפורקו  שהצינורות  לוודא  יש 

 הצינורות לאורך התוואי יעשה בסמוך למועד ההנחה בתעלות. 

 הנחה 
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יש לוודא שקצות הצינורות, המחברים והספחים השונים יהיו  לפני ההנחה  
תורשה   לא  בלבד,  ידיים  בעבודת  תיעשה  לתעלה  ההורדה  ושלמים.  נקיים 

כאמור בת"י   ולניקוז תהיה  לביוב  צינורות  הנחת    1083הורדה בכלי מיכני. 
 קטעים בין שתי שוחות יונחו בקו ישר.  .2חלק 

 חיבורים 

ביצוע   (פעמון), את שקע  בעת  פנים המצמד  לנקות היטב את  יש  החיבורים 
את צד    האטם בפעמון, את אטם הגומי עצמו ואת קצה הצינור או האבזר.

יצרן   ידי  על  המסופקת  החלקה  במשחת  למרוח  יש  הצינור  של  התקע 
  הצינורות. חיבור בין שני צינורות יהיה בקו ישר, לפי סימן עומק ההחדרה. 

נור אספקת מים בקו, יעשה הכיפוף לפי הוראות היצרן.  אם יידרש כיפוף צי
במידת הצורך כאשר יש צורך לחתוך צינור באתר לצורך החיבור ניתן לנסרו  
(פאזה)   בזווית  הצינור  קצה  את  בפצירה  לשייף  יש  הניסור  לאחר  במסור. 

חיבורים לתאי בקרה יעשו בעזרת   .ולסמן את עומק ההחדרה לפעמון הנגדי
  .שיסופקו על ידי יצרן הצינורות מחברים מיוחדים

 גושי בטון לעיגון 

ובמקומות   בתוכניות  המסומנים  המקומות  בכל  יוצקו  לעיגון  בטון  גושי 
המפקח זאת  שידרוש  במידה  בטון   .נוספים  גושי  באמצעות  יבוצע  התימוך 

אשר לפי התוכנית יוצקו באתר כנגד קרקע טבעית. בדפנות התעלה    30-מסוג ב
לל רוחב התעלה, גוש הבטון המתוכנן אינו מעוגן בקרקע  ובתחתיתה, אם בג

בכל   רצון המפקח.  לשביעות  הנ"ל  לדרישות  שיענה  עד  להגדילו  יש  טבעית, 
ובקצות   למגופים  מתחת  הסתעפויות,  בתפניות,  עיגון  גושי  יהיו  מקרה 

   הקווים.

 בדיקת לחץ  

לויים  לפני ביצוע הבדיקות יכוסו חלקית הצינורות. כל החיבורים יושארו ג
מ'. לפני ביצוע הבדיקה יש    750אורך הקטעים הנבדקים לא יעלה על   .לעין

לאחר   תערך  הבדיקה  הנבדק.  בקטע  הצינורות  וייצוב  עיגון  ימים    7לוודא 
מילוי הקווים יחל בנקודה הנמוכה ביותר. קצב  .לפחות מיציקת עיגוני בטון

בדיקת הלחץ   .קחהמילוי יהיה איטי, תוך הוצאת האוויר ויאושר על ידי המפ
לפחות   הרשת  24תיעשה  בלחץ  שרוי  כשהוא  הקו  מילוי  לאחר  לחץ   .שעות 
יהיה   ללחץ    1.5הבדיקה  עד  בהדרגה  יועלה  הלחץ  הנומינלי.  הלחץ  פעם 

הבדיקה. לחץ הבדיקה יוחזק בקו במשך שעה אחת לפחות. בעת בדיקת הלחץ  
ם. בעוד הצנרת  יש לסייר לאורך הקו ולוודא שאין רטיבות או נזילות בחיבורי

נמצאת תחת לחץ, ייבדקו כל החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה  
שנית   הלחץ  יועלה  הדליפות  תיקון  אחרי  לתקנו.  יש  אשר  כליקוי  תיחשב 
ותיעשה בדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות ועל התיקונים כמתואר לעיל,  

יקת הלחץ  בד  .עד אשר הקו יהיה אטום בהחלט לשביעת רצונו של המפקח
תשמש גם בדיקת חוזק למבני הבטון במערכת וכל הליקויים במבנים אלה  
אשר יתגלו אגב בדיקת הלחץ יתוקנו, ואם ידרוש המפקח אף ייהרסו המבנים  

  הלקויים ויוקמו מחדש).

 בדיקת לחץ לקווים גרווטציונים

 .לפני ביצוע הבדיקות יכוסו חלקית הצינורות. כל החיבורים יושארו גלויים
תוך   איטי,  יהיה  המילוי  קצב  ביותר.  הנמוכה  בנקודה  יחל  הקווים  מילוי 

בר ויוחזק בקו    0.5הוצאת האוויר, ויאושר על ידי המפקח. לחץ הבדיקה יהיה  
 במשך שעה אחת לפחות. 

   תאים מתקני מערכת הצנרת 57.04
   מתקני מים:

 נקודות אוויר 

ידי על  שיסומנו  במקומות  או  בתוכניות,  המסומנים  המפקח,    במקומות 
 570812יותקנו נקודות אוויר. נקודות האוויר יבוצעו לפי הפרטים בתוכניות. 

 נקודות ניקוז   
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תהא   ניקוז  נקודת  ניקוז.  נקודות  יותקנו  בתוכנית,  המסומנים  במקומות 
מורכבת ממגוף בקוטר ומהסוג המפורטים באחד ממסמכי החוזה. נקודות  

   הניקוז יבוצעו לפי הפרטים בתוכניות 

 נקודות כיבוי אש חיצוניות 

נקודות כיבוי חיצוניות יבוצעו כמפורט בתוכניות. הצנרת תהיה כאמור לעיל.  
  570404קרקעית תהיה עם עטיפה חיצונית כמפורט לעיל בסעיף    -נרת תתצ

במפרט הכללי. כל הידרנט יורכב מקו מים ומזקף לפי התוכניות. קוטר הזקף  
מ'. הזווית בין הקטע האופקי    1.0  -לפחות מובלט מפני הקרקע בשיעור כ  3"

ס"מ.   X 40 X 40 40לבין הזקף תעוגן בתוך בלוק בטון במידות מזעריות של  
ב יהיה  הבטון  יידרש,  30-סוג  אם  "שטורץ".  במצמד  יצוייד  השריפה  ברז   .

  מתקן הגנה בפני שבירת הידרנט יורכב בתחתית הזקף. .3/4יורכב ברז גן " 

 תאים לשסתומים או למגופים

תאים לשסתומים, או למגופים יהיו כמסומן בתוכניות. תאים עגולים יורכבו  
לדרישות התקן, על מצע חצץ, עם תקרת בטון    מחוליות בטון טרום, מתאימות

, מהסוג שיצויין באחד ממסמכי החוזה.  489מזויין ומכסה לפי דרישות ת"י  
למצויין   בהתאם  התאים,  בדפנות  מזויין.  מבטון  יוצקו  מלבניים  תאים 
בתוכניות, יותקנו שני מוצאי אוורור מצינורות פלדה, צבועים בחלקם הגלוי.  

 ה יכוסו ברשתות זבובים מאלומיניום.  החוצ קצותיהם הבולטים

 מעבר צינורות דרך התאים  

או   התא  בדופן  שיושאר  פתח  דרך  יושחלו  תאים  דרך  העוברים  צינורות 
שייחצב בתוכו. במרווח שבין חשף הפתח לבין הצינור יידחס היטב חבל פשתן  

ס"מ של המרווח מצידו החיצוני של התא ימלאו    3לתוך עומק   .רווי ביטומן
ביטומנימסטי תעוגל   .ק  הצינור,  עם  החיצוני  הצד  במפגש  שתיווצר  הפינה 

רווי   זכוכית  בארגז  ותצופה  המסטיק  אותו  באמצעות  הצינור  היקף  סביב 
  .ביטומן

 מתקני ביוב ותיעול  57.05
 תאי בקרה לביוב  

 ,תאי הבקרה יהיו כמסומן בתוכניות. תאים עגולים יהיו מחוליות בטון טרום
מתאימות לדרישות התקן או יצוקות באתר מבטון אטים בהתאם לדרישות  
יהיה   הבטון  זיון  מלבנים.  ייבנו  או  באתר  יותקנו  מלבניים  תאים  המפקח. 
כנדרש בתוכניות. את הרצפה יש לצקת לפני הנחת החוליות, בניית התאים  
לפי התוכניות, כשהתעלות   יוצק מבטון  יציקתם. המתעל שמעל הרצפה  או 

כו מחוברות לקווי הצינורות הנכנסים לתא והיוצאים ממנו. עומקה של  שבתו
לפחות   יהיה  תעלה  אליה:    2/3כל  המתחבר  הצינור  של  הפנימי  מקוטרו 

לפחות. פנים התאים    %15השיפועים מדפנות התא לכיוון שפות התעלה יהיו  
בסעיף   לעיל,  כאמור  גליליות    57022יטוייח  לדפנות  פרט  הכללי  במפרט 

ת בטון טרום, בתנאי שעיבודן חלק ונקי לשביעות רצונו של המפקח.   מחוליו
באחד   או  בתוכניות  המצויין  מהסוג  תקניים  במכסים  יצויידו  התאים 

 ממסמכי החוזה.  

 תאי מפל  

. קשת, זקף וסיעוף של  30  -תאי מפל יבוצעו לפי התוכניות ויוצקו מבטון ב
  .כאמור לגבי תאי בקרה  –מפל חיצוני ייעטפו בבטון כאמור לעיל. טיוח התא  

 תאי פילוג  

. הסגר לכל אפיק  30-תאי פילוג יבוצעו לפי התוכניות ויוצקו מבטון אטים ב
ידי   על  שיאושר  אחר  חומר  או  זכוכית,  בסיבי  משוריין  מפוליאסטר  יהיה 
חלידה   בלתי  מתכת  בידית  ומצוייד  החומר  מאותו  במסגרת  נתון  המפקח, 

ת. המסגרת תעוגן לבטון בעוגני ברזל.  הקבועה לסגר במסמרות מאותה מתכ
זמנית לשם מניעת   לפני היציקה כשהסגר בתוכה, מוקשח  המסגרת תורכב 

 הסגר יהיה נוח וקל להזזה.    .עיוותי צורה בזמן היציקה

 תאי תפיסה  
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תאי תפיסה של תיעול יבוצעו כאמור לעיל לגבי תאי בקרה, אולם ללא מתעל  
רצפה של התא מתחת לרום התחתית  מעל הרצפה. אם יידרש יועמקו פני ה

הפנימית של הצינור היוצא מהתא. אם לא צויין אחרת בתוכניות יהיה שיעור  
התפיסה,   .ס"מ  30ההעמקה   לתאי  מעל  יותקנו  מיצקת  שפה  ואבני  סגרים 

  .בהתאם לתוכניות

 שלבים  

 ,מטר יותקנו שלבי טיפוס תקניים  1.0בתאי בקרה ותפיסה שעומקם עולה על  
 ,עשויים יצקת ברזל. השלבים יעוגנו היטב בתוך דפנות התאים, לכל גובהם

של   אנכיים  מהצד    35במרווחים  גם  יובטח  השלבים  עיגון  לסירוגין.  ס"מ 
החיצוני של התא, בטרם נעשה המילוי החוזר. שטחי השלבים הגלויים לעין  

  .ינוקו היטב וייצבעו פעמיים בלכה ביטומנית

 חיבור לתאי בקרה  

הדפנות.  הצי של  הפנימי  לצד  עד  לתוכם  יוכנסו  לתאים  המתחברים  נורות 
  .המרווח בין הדפנות לבין חשף הפתח בתא ייסתם היטב במלט

 חיבור לתא קיים  

יש לחצוב פתחים בדפנות התא הקיים, להרוס את המתעל הקיים, להרחיק  
את הפסולת לצקת ולטייח את המתעל החדש, ולחבר את הצינור לתא במשך 

את  כל   להרחיק  יש  הטיח.  של  המספקת  להתקשות  ועד  העבודה  תקופת 
 השפכים מתוך תאי הבקרה הסמוכים אשר במעלה הקו.  
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 רשימת תוכניות

   אדריכלות -רשימת תכניות   
 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   מס' גליון 

   תוכניות    

1 
1268-845-
 0 תכ' פיתוח כללי     1268-2-850-845   850-0-16

1/3 
1268-845-
850-0-16   1268-850-845-A            0 תכ' פיתוח 

2/3 
1268-845-
850-0-16    1268-850-845-B            0 תכ' פיתוח 

3/3 
1268-845-
850-0-16     1268-850-845-C            0 תכ' פיתוח 

1/3 
1268-850-3-

G-2   1268-850-845-A- 0 ג            תכ' גינון 

2/3 
1268-850-3-

G-2   1268-850-845-B-0 ג            תכ' גינון 

3/3 
1268-850-3-

G-2   1268-850-845-C-0 ג            תכ' גינון 

1/3 
1268-850-21-

Z0 1268-850-845-A-0 צ          תכ' השקיה 

2/3 
1268-850-21-

Z0   1268-850-845-B-0 צ          תכ' השקיה 

3/3 
1268-850-21-

Z0   1268-850-845-C-0 צ         תכ' השקיה 

1/2 
 1268-850-0-

HTH-1 1268-845-850 -H1      0  חתכים 

2/2 
1268-850-0-

HTH-2 1268-845-850 -H2      0  חתכים 

1/3 
1268-3-850- 

AA-0     '1268-3-850עע/-עבודות עפר תכA 0 

2/3 
1268-3-850- 

AA-0  1268-3-850עע/-תכ' עבודות עפרB 0 

3/3 
1268-3-850- 

AA-0  1268-3-850עע/-תכ' עבודות עפרC 0 

1/3 
1268-8500-

PK -0  0 1:500קנ"מ-תכ' פיתוח ופרישת קירות 

2/3 
1268-850-

PK1 -0  0 850שצ"פ   -תכ' פיתוח ופרישת קירות 

3/3 
1268-850-

PK2 -0  0 850שצ"פ   -תכ' פיתוח ופרישת קירות 

1/4 
1268-850-

PR1 -0  0 מבוך -תכ' פיתוח ופרישת קירות 

2/4 
1268-850-
PR3-M0  0 42מדרגות כב' -תכ' פיתוח ופרישת קירות 

3/4 
1268-8500-

PR4 -0  0 אזור מ.משחק  -תכ' פיתוח ופרישת קירות 

4/4 
1268-8500-

PR6 -0  0 תכ' פיתוח אלמנת כניסה 

  
1268-850-

PR2 -0  0 תכ' פיתוח כיכר מרכזית 

 0 חוברת פרטים     
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  -רשימת תכניות  
     קונסטרוקציה

 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   מס' גליון 

קירות כובד.  חתכים.  - קירות תומכים HH850K1 1 –ק       
 0   1:25 1:50פרטים. ק.מ. 

קירות בטון מזוין.  חתכים.  - קירות תומכים A 1     HH850K1A–ק    
 0          1:25 1:50פרטים. ק.מ. 

 0 1:50פריסות קירות. מדרגות. ק.מ.  HH850K2        2 –ק 

 0 1:100פריסות קירות.  ק.מ.   HH850K3        3 -ק 

 0          1:100פריסות קירות. מבוך.  ק.מ.   HH850K4        4 -ק 

 0 1:100פריסות קירות.  ק.מ.   HH850K5        5 -ק 

 0   1:100פריסות קירות.  ק.מ.  HH850K6        6 -ק 

 0 1:25, 1:50פרגולות פלדה. ק.מ.  HH850K7 7-ק

    

  חשמל ותאורה-תכניות  רשימת 
 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   מס' גליון 

 0 1:500מתקן תכנית כללית ק.מ  2121-100 2121-100

2121-100-A 2121-100   0 1:250מתקן חשמל ומצלמות ק.מ 

2121-100-B 2121-100   0 1:250מתקן חשמל ומצלמות ק.מ 

2121-100-C 2121-100   0 1:250מתקן חשמל ומצלמות ק.מ 

 0 חישובי תאורה  2121-113 2121-113

 0 פרטים כללים והארקות  -  1פרטים  2121-1 2121-1

 0 פרטים כללים לצנרת -  2פרטים  2121-2 2121-2

 0 2020מרכית תאורה למגרשי ספורט  2121-3 2121-3

 0 לוח חלוקת אירועים   2121-4 2121-4
 

   אינסטלציה -רשימת תכניות  
 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   גליון מס' 

 0 תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תכנית כללית    1

 0 1תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה מס'    2

 0 2תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה מס'    3

 0 3תכנון קוי מים, ביוב וניקוז תנוחה מס'    4

 0 מים, ביוב וניקוז חתכים לאורך  תכנון קוי    5

 0 תכנון קוי מים, ביוב וניקוז גליון פרטים   6
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  תנועה/פיזי -רשימת תכניות  
 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   מס' גליון 

1 5145-tnua-00  0 תכנית תנועה גיליון כללי 

2 5145-tnua-01   0 01תכנית תנועה גיליון 

3 5145-tnua-02   0 02תכנית תנועה גיליון 

4 
5145-tnuha-

 0 01תנוחה גיליון  01

5 
5145-tnuha-

 0 01תנוחה גיליון  02

6 5145-CS-01   0 01חתכים לרוחב גיליון 

7 5145-LS-01  0 01חתכים לאורך גיליון 

8 
5145-pratim-

 0 01פרטי ביצוע גיליון   01

        
 

  סקייטפארק  -אדריכל נוף 
 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   מס' גליון 

101-5-1 

ZW-105-5-
HarHomaSkatePark-

Plan-v3.dwg 
 תכנית פיתוח כללית 

0 

101-5-100 

ZW-105-5-
HarHomaSkatePark-

Plan-v3.dwg  0 תכנית פיתוח מפורטת 

101-5-2 

ZW-105-5-
HarHomaSkatePark-

Plan-v3.dwg  0 חתכים 

101-5-8 
ZW-101-5-Pratim-

v1.dwg  0 חוברת פרטים 

        
 

- קונסטרוקציה סקייט -רשימת תכניות  
   פארק

 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   מס' גליון 

338-005-W-T0 338-005.dwg  0 תכנית קירות תומכים, פרט מצעים 

338-005-P-T0 338-005.dwg  0 תכנית 

338-005-D-T0 338-005.dwg  0 פרטים 

338-005-S1-T0 338-005.dwg  0 1-22חתכים 

338-005-S2-T0 338-005.dwg  0 23-41חתכים 
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   בטיחות, תאום תשתיות -תכניות נלוות 
 מהדורה  תאור תכנית  מס' קובץ   מס' גליון 

תוכנית בטיחות חתומה ע"י יועץ   בטיחות תכנית   
 בטיחות 

0 

  JR-20-34-03-12-2020  ללא  תוכנית תאום תשתיות 

    

   דוחות והנחיות
 מהדורה  תאור תכנית  כותרת  מס' גליון 

- דו"ח נגישות+הנחיות לסקייטפארק נגישות   
 0 מצורף למפרט הטכני 

מצורף  -והמלצות לביסוס דו"ח גאוטכני קרקע   
 0 למפרט הטכני 

מצורף   -דו"ח הנחיות סביבה להקמה  סביבה   
 0 למפרט הטכני 

 
 
 
 
 

וכן תכניות אחרות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה, לצורך הבהרה ו/או השלמה ו/או הוספה 
 ו/או שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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