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 עבודות עפר למבנים ועבודות הכנה     -  10פרק  

 כללי 01.1

המבוצעות במסגרת מכרז זה למעט  למבנים  כל האמור בפרק זה להלן מתייחס לעבודות החפירה  

 להלן.   54וכלולות בפרק עבודות החפירה המבוצעות כחלק מעבודות לכריית המנהרות  

)חפירה ו/או מילוי( הנדרשות למבנים  עבודות העפר בפרק זה להלן כוללות את עבודות העפר  

ביצוע   להלן לצורך  כמתואר   העבודות  תחום  זה.  מכרז  במסגרת  המבוצעים  דרך  מבני  רכיבי 

 . ובפרטים הטיפוסיים בתכניות

תבוצענה אלו  פרק    עבודות  הנחיות  פרק    51עפ"י  לעבודות    02תת  הכללי  במפרט  עפר  עבודות 

סלילה וגישור. בכל מקום שיש סתירה ו/או אי התאמה במפרט מיוחד זה בין האמור במפרט  

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

פרק    ס  51.02בתת  לעבודות  הכללי  האמור  במפרט  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  וגישור.  לילה 

 יקבעו ההוראות במפרט מיוחד זה.  –במפרט מיוחד זה לבין המפרט הכללי 

מודגש בזאת כי כל עבודות העפר ועבודות ההכנה תבוצענה בהתאם לדרישות הסביבתיות כמוגדר 

 במסמכי החוזה ועפ"י הנחיות מנהל הפרויקט. 

 להלן. 51עבודות עפר לכבישים ראה פרק 

 להלן.  54עבודות עפר למנהור כלולות בפרק 

 דיפון זמני   1.1.10

מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה ע"י יסודות של מבנים כלשהם, 

יש בכך כדי   מנהל הפרויקטועפ"י קביעת  ו/או ע"י מערכת תשתית כלשהי    ו/או ע"י כביש פעיל

, ו/או את בטיחות מערכת התשתית  להקטין את בטיחות המבנה הנ"ל ו/או את בטיחות כלי הרכב

,  או בעבודה זהירה ע"י צמ"ה ייעודי  )לפי הענין(, יבצע הקבלן את החפירה ו/או החציבה בעב' ידיים

ושאינו חלק מעבודות קירות    מראש   מנהל הפרויקטתוך כדי ביצוע דיפון זמני מסוג שיאושר ע"י  

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

, פחי ם מסוגים שוניםדיפון זמני זה יכלול כלונסאות, פרופילים לתמיכה, לוחות פלדה ועץ, עוגני

 הפרויקט  מנהלהכל לפי תכנון הקבלן ובכפיפות לאישור    ,כסוי, חביות מלאות בטון, גביונים וכיוב'

 מראש.

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

תשולם תוספת    לאופרוקו, )בתום השמוש בו(, יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד.  

 . ידיים בעבודת בסמיכות לדיפונים זמניים  החפירהעבודות תשלום עבור הדרישה לביצוע 

לדיפון זמני זה אינו גורע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לדיפון זה, ולכך   מנהל הפרויקטאישור  

 הכל כאמור בפרק המוקדמות של מפרט זה.שלא ייגרמו שום נזקים למבנים הרלבנטיים 
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  סילוק עודפי חומר חפור/חצוב, וסילוק פסולת 1.2.10

רחק כלשהו מופסולת כלשהי, יהיה תמיד ל  סילוק עודפי חומר חפור/חצוב וכן סילוק חומר מפורק

יאושר ע"י הרשויות המוסמכות. הנ"ל אמור גם  יוצע ע"י הקבלן ושמהאתר אל מקום שפיכה ש 

  לגבי חומרים ופסולת שנחצבו או פורקו ממבנים קיימים, כבישים, מדרכות, צנרות ושוחות וכיו"ב

 . לית או לכל צורך שהואבין אם במסגרת עבודות חפירה למבנים או במסגרת חפירה כל –

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

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

 ., אלא אם קיבל את אישור מנהל הפרויקטמיידי

 חפירה ו/או חציבה עבודות  .201

 כללי 2.1.10

סוגי  בכל  חציבה  ו/או  לחפירה   הכוונה  תהיה  "חפירה",  שנאמר  זה  במכרז/הסכם  מקום  בכל 

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

 .  , ולרבות חפירת ברמות, חפירה בשיפועים וכיו"בבחומר מצע מהודק חפירה

 נה תבוצעבכל שלבי הביצוע,  ציבה בכל סוגי הקרקע והסלע הקיימים,  ח ה חפירה ו/או  כל עבודות ה 

תעשינה    . עבודות חציבהבכלים מכאניים, פנאומטיים, או בעבודת ידיים, או בשילוב השיטות הנ"ל

וללא ע"י כלים מכאניים כבדים, פטישי אויר )קומפרסורים(, פטישים פנאומטיים מתנייעים, וכו',  

 . שימוש בחומרי נפץ

לאישור    הקבלן הפרויקטיגיש  יוכל    מנהל  והוא  וגודל,  סוג  כולל  המכאני,  הציוד  רשימת  את 

 .ולהשתמש בציוד זה רק לאחר אישור

 חפירה כללית למבנים  2.2.10

להלן,  המפורטות  הנחיות  לפי  טבעית  קרקע  מפני  תבוצענה  למבנים  הכללית  החפירה  עבודות 

בתכניות, לרבות הגדרת תחום עבודות   וכמתואר בפרטים הטיפוסיים   והוראות מנהל הפרויקט

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

החפירה   ולשיפועי  בתכניות  המתוארים  הטיפוסיים  לפרטים  בהתאם  יבוצעו  החפירה  קווי 

 המפורטים להלן:

 .מתון יותראנכי או   1אופקי ל  2בשיפוע ואדמת כיסוי עליונה במילוי  חפירה -

 אנכי או מתון יותר 2.5אופקי ל  1בשיפוע קרטון עד קרטון גירי בחציבה /חפירה -

 אנכי או מתון יותר 4אופקי ל  1בשיפוע  גיר ו/או דולומיט בחציבה /חפירה -

 מטר. 2.0מטר ללא ביצוע ברמה אופקית ברוחב כ  6-7גובה המדרונות לא יעלה על  -

החציבה יהיו עפ"י המתואר בפרטים הטיפוסיים בתכניות   גבולות צידיים של תחתית החפירה ו/או

ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט, בגבולות הצידיים יש להתייחס למרווחי העבודה הנדרשים ולתחום 

 העבודה הנדרש לצורך ביצוע העבודות השונות. 
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 עפ"י המתואר בתכניות בהתאם לחתך הטיפוסי:תחתית החפירה מפלס 

 המשמש שתית לרצפת ו/או יסודות מבנים.מפלס תחתון בטון רזה  -

 מפלס פני כלונסאות דיפון. -

 או ע"פ הנחיית מנהל הפרויקט.  מודיפייד א.א.ש.הו  98% תהודק לתחתית החפירה 

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

 בתחום אתר העבודה והאיזורים הסמוכים לו. 

ביצוע העבודו לאופן  נוספות  הנחיות  והגאולוג,  הקרקע  יועץ  של  ובפיקוח  בליווי  תבוצענה  ת 

 העבודות ינתנו לקבלן בהתאם לתנאי הקרקע / סלע בפועל. 

 חפירה לראשי כלונסאות  וליסודות גשרי שילוט  2.3.10

 . מפני החפירה כללית ו/או מפני השטח הקייםה תבוצע חפיר ה

 ה ו/או החציבה יהיו :גבולות צידיים של תחתית החפיר 

, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת  ס"מ מקו יסוד המבנה עבור יציקה עם תבניות צד  70לפחות   -

 .ע"י מנהל הפרויקט

 קו יסוד המבנה / ראש כלונס עבור יציקה המבוצעת כנגד דופן החציבה.  -

 עפ"י המתואר בתכניות בהתאם לחתך הטיפוסי:תחתית החפירה מפלס 

 בטון רזה.מפלס תחתון  -

 מפלס תחתון אלמנט מבנה בתחום חציבות ללא יציקות מצע בטון רזה.  -

 או ע"פ הנחיית מנהל הפרויקט.  מודיפייד א.א.ש.הו  98% תהודק לתחתית החפירה 

 חפירה למבנה תת"ק בתחום התחום ע"י כלונסאות הדיפון  2.4.10

, top-down  ו/או   bottom-up  תוה המבוצע בשיטבסעיף זה כלולות כל עבודות החפירה לביצוע מבנ

 )מתכנן פיסי(.  51עבודות החפירה בתחום איזורי השיקוע כלולות בפרק 

. החפירה תבוצע בשילוב של כלים  מפני החפירה כללית ו/או מפני השטח הקייםה תבוצע  חפיר ה

מכאניים, ועבודת ידיים במגע עם הקירות כדי לא לפגוע בקירות. יש להשתמש בכלים מכאניים 

התת שצנ המעבר  תקרת  לתחתית  פיח  כתמי  יגרמו  שלא  כדי  הצידה  מופנה  שלהם  הפליטה  ור 

 קרקעי.

מנהל   מבנה כביש ובהתאם להוראות חפירה תבוצע עד מפלס מתוכנן של תחתית שכבת ה

 הפרויקט. כל חפירה שיבצע הקבלן למפלס הנמוך ממפלס המפורט לעיל תחשב כחפירת יתר.

 כלונסאות הדיפון ניקוי פני  2.5.10

בכל איזורי עבודות חפירה לבמנה תת"ק כמפורט סעיף זה מתייחס לטיפול בפני כלונסאות דיפון  

תוך כדי תהליך עבודות החפירה ו/או בסיומה יבצע הקבלן את כל העבודות לעיל.    01.2.4בסעיף  
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ד לקבלת פני של כלונסאות הדיפון. העבודות יבוצעו עהשטח  פני    ניקוישוף ויחהנדרשות לצורך  

 .רופף ו/או בטון מיותר בטון ופסולת קילופי קרקע ובוץמכל שאריות שטח נקיים לחלוטין 

עד לקבלת   ו/או בלחץ אויר בלבד  (קוי חול"י)"נ  עשה בטכניקה של התזת חול בלחץ אוירי  הניקוי

  קוי זה ע"י התזת מים. כל הפעולה תהיה יבשה. י. אין לבצע נמשטח נקי

בוצע כך שחלק ממנו בולט יתר על המידה, יש לסתת את החלק הבולט   ס דיפוןכלונבכל מקרה ש

, מידת החיצוב הדרושה  מנהל הפרויקטע"י כלי חיצוב מכאניים או פנאומטיים מסוג שיאושר ע"י  

במידה והחיצוב כרוך בחשיפת הזיון, על הקבלן להגיש ולקבל אישור   .מנהל הפרויקטתיקבע ע"י  

 מתקנת. מנהל הפרויקט לפעולה ה

 עבודות מילוי  .301

 כללי .1.301

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

בסעיפים   המתאימות  ההוראות  ,  51.02.05.05,  51.02.04.06,  51.02.04.05,  51.02.04.04ועפ"י 

המפרט    51בפרק    51.02.05.07ו    51.02.05.06 ובתרשימים של  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי 

הנלווים לסעיפים אלו לרבות הגדרת  שיפוע מינימלי לעבודות מילוי וכיו"ב, ובהתאם לאמור בפרק 

במפרט זה, ובהתאם לתכניות. הגדרת תחום עבודות המילוי למבנים וגבולות עבודות המילוי    51

להלן( בהתאם לפרטים   51ישים )פרק  הנמדדות לתשלום כעבודות למבנים או עבודות מילוי לכב

 המנחים בתכנית חתכים טיפוסיים לעבודות עפר. 

 למבנים מילוי  .2.301

בתחום החפירה הכללית למבנים לרבות בתחום מעל מפלס   בסעיף זה נכללות כל עבודות המילוי

 תקרת מבנה חפור כסה,  המילוי יבוצע עד מפלס תחתית מבנה כביש. 

מ' לפחות, אין להדק עם ויברציות. לפיכך, ההידוק יבוצע    1.0ברצועה הסמוכה למבנים וברוחב של  

 ס"מ נטו לאחר ההידוק.  15בשכבות בעובי מוגבל של מקסימום 

מכיוון ששיטת העבודה ברצועה זו שונה משאר מנות העיבוד, רצועה זו תחשב כמנת עיבוד בנוסף,  

 נפרדת ויבוצעו בה בדיקות צפיפות כמנת עיבוד עצמאית. 

אשר יסופק לאתר ממחצבה. (  לפי הגדרות מפרט נת"י  מחומר מילוי נברר )מצע סוג ג'  המילוי יהיה

בשכבות לדרגת  המילוי יהודק    ריסת מבנים.   לא יאושר שימוש בחומרים ממקור מיחזור ו/או ג

 . מודיפייד א.א.ש.הו 98%הידוק מינימלית של 

 מילוי בצידי יסודות וראשי כלונסאות גשרי שילוט  .3.301

בצידי יסודות, ראשי כלונסאות ומעליהם לרבות כל עבודות   בסעיף זה נכללות כל עבודות המילוי

 מצבם המקורי לפני תחילת העבודות. המילוי הנדרשות לצורך החזרת פני הקרקע ל

 לעיל.   01.3.2חומר המילוי והנחיות ביצוע כמפורט בסעיף 
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 מילוי להחלפת קרקע  .4.301

תחום מילוי החלפת קרקע מתחת ליסודות של קירות ו/או מבנים יהיה עפ"י הפרטים המנחים  

 שתית. בתכניות ועפ"י הוראות יועץ הקרקע מטעם המזמין בהתאם לחתך הקרקע ותנאי ה

 לעיל.   01.3.2חומר המילוי והנחיות ביצוע כמפורט בסעיף 

   CLSM (Controlled Low Strength Material)מילוי ב  .5.301

בכל המקומות בהם יידרש לכך הקבלן, כחלק מהעבודות לביצוע מבני דרך, עפ"י הנאמר  

בעל   CLSMבתכניות ו/או הוראות מנהל הפרויקט יבוצע מילוי חלופי למילוי מובא באמצעות 

 ויכולת לקבלת חוזק ראשוני מהיר. מגפ"ס 5חוזק בלחיצה של 

  ם הדרושים טרם ביצוע המילוי החוזר. להכין תערובת ניסוי לצורך בדיקת הנתוני  קבלןעל ה

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

 ויועץ הקרקע.מנהל הפרויקט  להנחיות בהתאם 

 עבודות הכנה ופירוק  .401

 פירוק והריסה חלקי מבנה קיימים מבטון ובטון מזוין  .1.401

הכלולות בפרק זה מתייחסות לעבודות הכנה ופירוקים של  פירוק והריסה של חלקי מבנה  עבודות  

 ו/או תנתן לגביהן הנחייה ע"י מנהל הפרויקטאלמנטי מבנה מבטון מזויין המפורטות בתכניות  

 : בין השאר נדרשות כחלק מהעבודה לביצוע המבנים. העבודות כוללותהו

 גמת קורת ראש כלונסאות דיפון זמניים. פירוק אלמנטי בטון מזויין זמניים כדו -

 פירוק חלקי של כלונסאות דיפון זמניים  -

תחום העבודות, תכולתן, שלבי הביצוע ומועד ביצוען עפ"י ההנחיות בתכניות ובכפיפות להוראות 

 מנהל הפרויקט.

פירוק אלמנטי הבטון המזוין יעשה בהתאם לקווי הניסור והחציבה שיתוכננו ע"י הקבלן. חיתוך 

 רזלי זיון של האלמנטים המיועדים לפירוק יתבצע רק לאורך קווי הניסור. ב

ל ישמש  אשר  מותאם  ניסור,  הציוד  יהיה  הבטון  של  וחציבה  והאלמנטים סיתות  העבודה  לסוג 

. תשומת לב מנהל הפרויקטשל  מראש  . התאמת הציוד כאמור תהיה בכפיפות לאישורו  השונים

ש בסיתות באמצעות פטישים ומקדחים רוטטים כך מיוחדת תינתן להתאמת האמצעים לשימו

 שימנע נזק לתשתית הבטון ולפלדת זיון שנועדו להישאר במקום.

 קידוחי גישוש .2.401

, יבצע הקבלן קידוחי גישוש מיוחדים, המיועדים מבנהבתחתית של כל חפירה המיועדת ליסוד של  

. כמות קידוחי הגישוש ומיקומם מתוכנניםלרצפות מבנים  קרקעית מתחת  -תת  ותמעראיתור  ל

בהתאם לגודל היסוד ולצורתו. בכל מקרה יהיה לפחות קידוח    מנהל הפרויקטייקבעו במקום ע"י  

 קידוחים לכל יסוד. 3מ"ר של שטח היסוד, אך לא פחות מאשר  9אחד לכל 
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יועץ הביסוס,  מנהל הפרויקט ו/או  והם יחדרו לעומק שיורו    2או "    1.5הקידוחים יהיו בקוטר "

קרקעית ימשך הקידוח לעומק כזה, שבאמצעותו ייקבע -. אם תמצא מערה תתטרמ  10מ      יותרולא  

 מ' נוספים מתחת לתחתית המערה.   3עומק המערה, וכן לעומק של 

תת מערה  שתמצא  מקרה  הנחיות    קרקעית-בכל  לקבל  הפרויקט,  יש  הביסוס,    ממנהל  מיועץ 

 שינויים הדרושים ביסוד הנדון. ומהמתכנן ביחס להמשך העבודה וה

קרקעית, יסתום הקבלן את הקידוחים הנ"ל ע"י תערובת בטון -בכל מקרה שלא תמצא מערה תת

 )חצץ עדש( וזאת לפני שהחל בסידור הזיון של היסוד. 30-ב

 עבודות עפר ועבודות הכנה  - ותשלוםמדידה   .501

 כללי 5.1.10

וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי אך   החציבה  /החפירהעבודות  תכולת מחירי  

יכלול המחיר סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר אל אתר שפיכת   שםבניגוד לאמור  

   ידי הרשויות.-פסולת המאושר על

לעיל  המפורטות  ההגבלות  בכפיפות  החפירה  עבודות  ביצוע  בעבור  התמורה  כי  במפורש  מודגש 

המאושר לשימוש לצורך ביצוע עבודות החפירה וכן הנחיות הביצוע המיוחדות ותיאום   בנוגע לציוד

כלול במחירי היחידה לביצוע העבודות והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי    הרכבת הקלההעבודה עם  

 זמן ו/או כסף עבור ביצוע העבודות תחת מגבלות אלו.

מודגש בזאת כי עבודות חפירה ו/או מילוי המבוצעות לצורך ביצוע משטחי עבודה זמניים לרבות 

לא ימדדו לתשלום ומחירם   top-downעיצוב פני קרקע ליציקת תקרת מבנה תת"ק המבוצע בשיטת  

 כלול במחירי היחידה של סעיפי העבודות לביצוע אלמנטי המבנה השונים. 

 ת חפירה/חציבה לעבודו ותשלוםמדידה   5.2.10

סעיפי התשלום המפורטים להלן מתייחסים רק לעבודות חפירה הנמדדות לתשלום עפ"י האמור 

 במפורש במסמך זה.

וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט הכללי אך   החציבה /החפירהעבודות תכולת מחירי 

אל אתר שפיכת  יכלול המחיר סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר שםבניגוד לאמור 

כמו כן המחיר כולל את הובלת .  , וכן את אגרות ההטמנהידי הרשויות-פסולת המאושר על

החומר החפור למערום באתר, גריסה וניפוי בהתאם לצורך, הובלת החומר המטופל לשטחי  

 הפיזור, פיזור והרטבה בשכבות ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט.

מודגש במפורש כי התמורה בעבור ביצוע עבודות החפירה בכפיפות ההגבלות המפורטות לעיל  

בנוגע לציוד המאושר לשימוש לצורך ביצוע עבודות החפירה וכן הנחיות ביצוע מיוחדות כלול 

במחירי היחידה לביצוע העבודות והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי זמן ו/או כסף עבור ביצוע  

מחירי היחידה יהיו אחידים ולא יהיו תלויים בסוג הקרקע או לות אלו. העבודות תחת מגב

 . הסלע
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והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה כולל כל   המלאכותמחיר היחידה כולל את 

 וכיו"ב.   כנדרש הידוק, ודיפון תימוך, ידיים בעבודות החפירה עבודות ביצוע לרבות לעילהאמור 

השונות כנדרש לצורך   תיוהכרוכים בהזמנת המפקח מטעם הרשוהיוזמה, הטרחה והתשלומים 

 קוח, יהיו מענינו הבלעדי של הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.  י, וכן דמי הפהביצוע 

 ם חפירה כללית למבני

)מ"ק( בסעיף מדידה  לפי  נפחבסעיף חפירה למבני גשרים וקירות תמך תשלום תימדד להחפירה 

ה בשלבים שונים ו/או עבור אלמנטי מבנה שונים ו/או נפחים  אחד ללא הבחנה בין חפירה / חציב

  במידות כלשהן ו/או חפירה להחלפת קרקע.

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

מפלס תחתית שכבות מבנה כביש ועד תחתית חפירה בהתאם לגבולות החפירה / חציבה  

 ל ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט.המפורטים לעי

מודגש במפורש כי עבודות חפירה ו/או מילוי ליצירת משטחי עבודה לקידוח ויציקת כלונסאות 

 או כל עבודה זמנית אחרת או שאינה מופיעה בתכניות, לא נמדדות לתשלום בנפרד.

 חפירה ליסודות, ראשי כלונסאות גשרי שילוט

)מ"ק( ללא הבחנה בין   פי  נפחעבודות חפירה כללית למבנים ליחד עם תשלום תימדד להחפירה 

   חפירה בשלבים שונים ו/או חפירה עבור אלמנטי מבנה שונים.

הנפח הנמדד לתשלום יהיה ממפלס תחתית החפירה הכללית למבנים ועד מפלס תחתון של 

 החפירה כנדרש ובהתאם לגבי גבול צידיים כמפורט לעיל. 

   הידוק תחתית המחפורת

מדד לתשלום לפי שטח )מ"ר( של תחתית המחפורת בהתאם למידות כנת תחתית החפירה תה

המאושרות לביצוע לפי הוראות התכניות ו/או הנחיות מנהל הפרויקט, ללא אבחנה בין שטחים  

במידות שונות, שטחים אופקיים ו/או משופעים ובשלבי ביצוע שונים. המחיר כולל יישור תחתית 

ס"מ, והידוקו   20רה או באמצעות מילוי בחומר נברר בשכבה של עד החפירה באמצעות חפי

והידוק . מחיר היחידה כולל את כל העבודות הכרוכות ביישור מנהל הפרויקטבהתאם להנחיות 

 ובקבלת אישור הבטחת האיכות לתחילת מילוי.  תחתית המחפורת

   חפירה למבנה תת"ק בתחום התחום ע"י כלונסאות הדיפון

תמדדנה לתשלום לפי נפח )מ"ק( תוך אבחנה כמפורט כלונסאות דיפון בין תחום ב ה חפיר עבודות 

 להלן: 

תשלום יחד עם עבודות חפירה כללית למבנים תימדד ל  top-downה המבוצע בשיטת  מבנחפירה ל -

 .  )מ"ק( ללא הבחנה בין חפירה בשלבים שונים ו/או חפירה עבור אלמנטי מבנה שונים פי  נפחל

 עבודות עפר לכבישים.  51תמדדנה לתשלום במסגרת פרק עבודות חפירה בתחום השיקוע  -

 ניקוי פני כלונסאות דיפון לא יימדד לתשלום בנפרד, והוא כלול במחיר החפירה. 
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מחיר היחידה לעבודות החפירה כנ"ל יכלול גם את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה לרבות   

ניקוי בהתזת חול בלחץ אויר, סילוק הפסולת, חיצובים הדרושים להסרה וסילוק של בטון מיותר   

 וכיו"ב. 

 דידה ותשלום לעבודות מילוימ .3.501

לפי האמור במפרט כמפורט להלן ווכן שיטות המדידה יהיו   מילוי העבודות תכולת מחירי 

. מחיר היחידה לעבודות המילוי יהווה תמורה מלאה למלאכות והחומרים הנדרשים הכללי 

 לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.

מובא, לא ישולם עבור מילוי מחומר המילוי הנמדד לתשלום יכלול רק עבודות מילוי מחומר 

 מקומי שעבר התאמה למילוי נברר ומחירו כלול במחירי עבודות החפירה. 

עבודות מילוי למבנה כביש לרבות בתחום המנהרות, מבנה חפור כסה ואזורי פורטלים ימדד 

 עבודות עפר לכבישים.  51לתשלום בפרק 

(: 51, 01וכולל את כל האמור במפרט זה )בפרקים התשלום עבור מילוי מחומר מובא הינו קבוע 

לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלים, עבור עבודה בשלבים, עבור נברר בדרוגים  

 שונים, או כל מגבלה ו/או תוספת אחרת.

 למבנים, בצידי יסודות וראשי כלונסאות גשרי שילוט ולהחלפת קרקע   מילוי 

ימ למבנים  המילוי  עבודות  לתשלום  כל  )מ"ק(,  לפי  דדו  הנדרשות נפח  המילוי  עבודות  כל  כולל 

 . לביצוע בשלבים השונים

בצידי   ומילוי  קרקע,  להחלפת  מילוי  למבנים,  מילוי  עבודות  בין  אבחנה  ללא  לתשלום  המדידה 

 יסודות ו/או ראשי כלונסאות.

     CLSM(Controlled Low Strength Material)מילוי   

.  )מ"ק(  לפי נפחלתשלום  נמדד  צע כחלק מעבודות העפר למבני דרך  המבו  CLSMמילוי בחומר  

לצורך ביצוע העבודה בשלמותה לפי  מרים והמלאכות הכרוכים  ומחיר היחידה כולל את כל הח

 מפרטי היצרן. 

נפח המילוי הנמדד לתשלום כולל רק את התחומים לגביהם ניתנה הוראה מפורשת בכתב של מנהל 

התשלום   עבור תשתיות וכיו"ב.  CLSMהפרויקט לביצוע העבודה ואינו כולל את עבודות מילוי  

, ככל שיאושר כזה, יהיה ע"פ הכמות התאורטית לאותו מקטע, ובכל מקרה הגבול    CLSMעבור  

 יהיה ע"פ תעודות משלוח אותן ימציא הקבלן.  העליון לתשלום

 . 02מילוי בבטון רזה יימדד לתשלום בנפרד בפרק 

 עבודות הכנהמדידה ותשלום  .4.501

   פירוק והריסה חלקי מבנה קיימים מבטון ובטון מזוין

ימדד לתשלום של רכיבי מבנה כלשהם    מזוייןובטון    אלמנטי בטוןעבודות הכנה הכוללות פירוק  

שלבי נפח המבנה הנדרש לפירוק, שיטת הביצוע,  ללא אבחנה בין חלקי מבנה שונים,  )מ"ק(    לפי נפח
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ככל שיש סעיף לעבודה בכתב הכמויות. במידה ואין סעיף לעבודת הכנה כלשהי,   –כיו"ב  העבודה ו

 הרי שהיא כלולה במחירי היחידה של שאר הסעיפים בכתב הכמויות.

היחידה   השונות  מחיר  עבודות לעבודות  לרבות  בשלמותה  העבודה  לביצוע  הנדרש  כל  כולל את 

הנדרשות   שי  -העזר  כדי  תוך  וכיו"ב  ניסורים  זו, קידוחים,  לעבודה  הנדרש  כלשהו  בציוד  מוש 

 פיגומים, סילוק הפסולת וכל אמצעי אחר הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה. 

 קידוחי גישוש

קידוחי גישוש ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( ללא אבחנה בין קידוחים באורכים שונים כלשהם 

 וללא אבחנה בין שלבי הביצוע. 

מלאה   תמורה  יהווה  היחידה  הקידוחיםמחיר  בתיבות לביצוע  ואחסונם  הגלעינים  הוצאת   ,

 , כולל מילוי הקדחים וכל שאר העבודות. ועריכת הלוגים מיוחדות

 בדיקות החומר יבוצעו ע"י אחרים. 
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 עבודות בטון מזויין יצוק באתר    -  02פרק 

  כללי 02.1

ת הנדרשות לצורך עבודו הת בפרק זה להלן כוללות את  והכלול  בטון מזויין יצוק באתרעבודות  

 רכיבי מבני דרך וכן מבנים פנימיים המבוצעים במסגרת מכרז זה בתחום המנהרות. ביצוע 

( של   Second layer: Permanent support)עבודות בטון מזוין יצוק באתר לביצוע הדיפון הפנימי  

 להלן. 54המנהרות כלולות בפרק 

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

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(.  

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

 כלשהם עשויים בטון מזוין יצוק באתר.

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

 יום. 

כמפורט  - יהיה  חשיפה  תנאי  לרבות  באתר  היצוקים  השונים  המבנה  לאלמנטי  הבטון  סוג 

 בתכניות ו/או כאמור להלן במפרט זה. 

ומחה תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מ -

 לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים ברמה  -

 ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל. 

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

 ניות.במפורש בתכ

מ"מ ויסולקו מי הצמנט   7יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק    )הפסקות יציקה(  תפרי עבודהכל   -

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

 להמשך הביצוע. 

 פוליסטירן מוקצף.באמצעות מילוי ו/או התפשטות יבוצע   בין יציקותבכל תפרי ההפרדה  -

מיד - קטומות.  תהיינה  הפינות  תהיה    תכל  מצוינת   2X2הקטימה  לא  בתכניות  אם  גם  ס"מ 

המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע   יטוםקטימה כלל. במקרה ומידת הק

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –קיטום 

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

יהיה   אחרות  הנחיות  הבטון  בהעדר  כיסוי  מרחק  ,  ס"מ  5עובי  בשומרי  להשתמש  יש 

ן להשתמש בשומרי מרחק מחומרים פ"י הוראות המפרט הכללי בכל מקרה אימאושרים ע

 פלסטיים. 
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 ותבניות   חזותי בטון חשוף 02.2

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

 להלן ולפי הוראות מנהל הפרויקט.

בטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים  היצוקים באתר יהיו לפי המפורט בתכניות פני הכל  

תוך תבניות  לרבות סוג ה  ,בנה השוניםהאדריכלות ו/או תכניות קונסטרוקציה עבור אלמנטי המ

 אבחנה בין סוג תגמירים: 

חשוףג - בטון  מערכת  מר  מיושמת  עליהם  הקרקע  עם  במגע  הבאים  בטון  אלמנטי  לרבות   ,

 איטום.

 . בתבניות לוחות אנכיים ו/או לבידים ו/או תבניות פלדהגמר בטון חשוף חזותי  -

  02.01.08המפרט הכללי פרק משנה    התקנת מעטה הטפסות ואופן הביצוע יהיו בהתאם להוראות

 ועפ"י האמור להלן: 

כל השטחים שבמצב הסופי מקבלים איטום, יהיו התבניות עשויות לבידים ופני הבטון יהיו ב -

 חלקים ללא "זקן" ונזילות בקוי החיבור של הלבידים. 

פני בטון חשוף בל - עיבוד  יידרש  חדשים יש להשתמש בלוחות  וחות אנכיים  במקרים בהם 

 הבלתי מוקצעת  תופנה כלפי הבטון הנוצק.  ההפיאעים בשלושה צדדים. מהוקצ

 במקרים בהם נדרש בתכניות, תהיינה התבניות מתועשות. -

 אשפרה 02.3

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

 ת להנחיות המפורטות להלן. ובכפיפו במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י( 02פרק 

 white curing sheetsתהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוג  של פני שטח אופקיים  אשפרה  

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

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

דקות לאחר גמר עבודה פני הבטון במשטח   20  -המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק נוסף כ

 העליון. 

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

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

 כלשהו.   Curing Compoundנוזלי 

 בטון רזה  –  מצע ליציקות 02.4

 :הבאות בפרויקט זה ייעשה שימוש ביציקות בטון רזה למטרות

פילוס ויישור של פני תשתית קיימת )סלע או קרקע מהודקת(, מתחת לאלמנטי מבנה למיניהם   -

 15-  5בעובי  בעובי הדרוש כדי ליצור יישור ופילוס של פני התשתית,    )אפקיים ו/או משופעים(
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. פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אפקית, משופעת  ס"מ

 . התאם לצורךב  -או אנכית 

פילוס ויישור של פני תשתית קיימת )סלע או קרקע מהודקת(, מתחת לאלמנטי מבנה למיניהם   -

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

. פני היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אפקית, ס"מ  15מ  

 בהתאם לצורך.  -ופעת או אנכית מש

  מלוי חללים  מערות תת קרקעיות. -

   פלדת זיון לבטונים 02.5

אספקה והתקנה של פלדת זיון לחלקי מבנה מבטון מזוין יצוק באתר תבוצע בהתאם להוראות 

 ועפ"י האמור להלן.  02.01.09פרק משנה  מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישורה

  4466לפי ת"י    500W-רתיכים פ  כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים  פלדת הזיון לבטונים )כולל -

רשתות מרותכות יהיו ממוטות    .ובקוטר כלשהו  שימוש במוטות פלדה באורךמאושר    ,3  חלק

 . 4חלק  4466מצולעים לפי ת"י 

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

. אם מנהל הפרויקטאלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מככלל, אין לרתך זיון מצולע,   -

)דלות מימן(   ASWE  7018תוך באמצעות אלקטרודות בעלות  סימון  י ינתן אישור כזה, יהיה הרי

. לאחר בצוע  מנהל הפרויקט(, ובכפיפות להנחיות  1)חלק    466תוך יהיה לפי הנחיות ת"י  יוהר

הריתוך   קצף  את  להסיר  יש  י  )שלקה(.הריתוך  הריהקבלן  תסבולת  כי  להוכיח  תוך  ידרש 

הכל בהתאם להוראות תוך מדגמי,  ימתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לר

 . מנהל הפרויקט

של   מדויקבסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום  -

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

 ס"מ. 5המינימלי 

ו/או מצולעים( מכופפים   - )עגולים  זיון  לזיון עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים מוטות  תמיכות 

הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את    תבמידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון, צור

ות בתכניות ועל הקבלן לקבוע את תמיכות הזיון אינן מתוארהחוזק הדרוש לתמיכת הזיון.  

 כך שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב.   ומידותיהםכמות הספסלים 

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

השונים. הביצוע  בשלבי  המבנה  חלקי  בין  חיבור  לצורך  העיגון   המשמשים  אביזרי  התקנת 

ה להנחיות  בהתאם  היצרן.תהיה  הוראות  ולפי  בתוכניות  לא   מתוארות  כי  במפורש  מודגש 

 יאושר שימוש במחברים עם תבריג קוני. 
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ב - מייתדים  מוטות  הפרדההתקנת  ותפרי  התפשטות  התכניות    מישקי  פרטי  עפ"י  תהיה 

סעיף   וגישור  02.01.06.07.04והוראות  סלילה  לעבודות  הכללי  יהיו במפרט  המוטות   ,

 מגולוונים. 

מוטות - לאלמנטים    התקנת  קשוי(  )בטון  יצוקים  מבנה  אלמנטי  בין  )מוטות מקשרים(  עיגון 

סעיף   והוראות  התכניות  פרטי  עפ"י  תהיה  לעבודות    02.01.06.07.02חדשים  הכללי  במפרט 

וגישור  כי  סלילה  אפוקסי   אמצעותביהיה  עגון הקוצים  . בנוסף לאמור שם מודגש במפורש 

קסי )לרבות הנחיות לאופן הכנת החומר, הכנת  בהתאם להוראות יצרן האפוהעבודה תבוצע  

 מ"מ מקוטר מוט הזיון.  2-3יהיה גדול ב:  המשמש לעיגון  שטחים ועיגון המוטות(. קוטר הקדח  

הארכת מוטות זיון תוך שימוש במחבר מכני עם ברגים נגזרים תהיה בכפיפות לאישור מפורש  -

 של מנהל הפרויקט.

   הבטון ותכן תערובת בטון  02.6

באתר   יצוק  מזויין  בטון  עבודות  לכלל  מתייחס  להלן  מותז  האמור  בטון  עפ"י  ו/או  המבוצעות 

 להלן.  54, 23,  02פרקים 

 : 466ות"י   118, ת"י 26מותר לשימוש בטון בחוזק המפורט להלן והעומד בדרישות ת"י 

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

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

 כולל ערב מקזז התכווצות.  50-ב -

 אין להשתמש בבטון קל.

עפ"י הנחיות יבוצע לכל תערובות הבטון המיועדות לאלמנטי המבנה השונים    הבטון  תערובת  תכן

  ל ש  חשיפה   ודרגת  סביבה  תנאי  עבורבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור    02.01.03פרק משנה  

 . 1 חלק 466"י ת 3.2 טבלהעפ"י  4מסוג  רכיב –יצוק באתרמבנה מבטון מזוין ה רכיבי כלל

דרישות תערובות הבטון לאלמנטי מבנה מבטון מזויין יצוק באתר יהיו כמפורט להלן ובהתאם 

 . 23להוראות התכניות, הנחיות לתערובת בטון לאלמנטי ביסוס עמוק ראה פרק 

 .מנהל הפרויקטאושר ע"י  התכנוןהבטונים, אפילו אם  הקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב

   קורת ראש כלונסאות  .702

ו/או  תבוצענה כקורות רציפות ברוחב קבוע 40-קורות ראש כלונסאות של קירות הדיפון מבטון ב

 רוחב משתנה לרבות הרחבות מקומיות המשמשות תקרת מיסעה זמנית.

ושלבי הביצוע המתוארים יצוקות בראש כלונסאות דיפון  לפי החתכים הטיפוסיים  הקורות

 .ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט בתכניות

י מבנה התקנת מוטות זיון ו/או אביזירי עיגון )אינסרטים( לצורך חיבור הקורה ליציקות רכיב

 שונים תבוצע עפ"י הפרטים בתכניות.
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היציקה בתבניות לבידים.   היציקה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה.

על פני כל חלקי הבטון של הקורה הבאים במגע עם הקרקע במצב הסופי תיושם מערכת איטום  

 . להלן  05ולפי הנחיות פרק  סומן בתכניותעפ"י המ

    קות ציפוי לקירות דיפוןיצי .802

תיציק דיפון  כלונסאות  לקירות  ציפוי  לאחר    נהבוצעות  והכנ  השלמתרק  ניקוי  פני   תעבודות 

. הבטון מנהל הפרויקטואושרו ליציקה ע"י    לעיל  01.1.5  סעיףהנחיות    יהכלונסאות ליציקה עפ"

 לפרטים  ובהתאם  02.5  סעיף  הנחיות  לפי  הזיון  פלדת.  118לפי ת"י    40-בביציקה זו יהיה מסוג  

 .בתכניות המתוארים

( וכן שלביות הביצוע עפ"י הפרטים בתכניות משתנה  או/ו  קבוע  מינימלי של יציקות הציפות )עובי  

 והוראות מנהל הפרויקט. 

ויש  הכלונסאות  צורת  ע"י  מאולצת  הבטון  זרימת  שכן  ונכונה,  טובה  ויברציה  על  להקפיד  יש 

רשאי להשתמש במוסף לשיפור העבידות בתנאי   הקבלןקיני חצץ.    להבטיח שביציקה זו לא יהיו

 לכך מראש. מנהל הפרויקטשיקבל את אישור 

   up) –(bottom חפור כסהתת קרקעי המבוצע בשיטת מבנה  .902

לצורך ביצוע עבודות הכריה של קטע כלונסאות המשמשת הבתחום חצר  יםמבוצע יםהמבנ

 המבנה המבוצע במנהור. 

, קירות, תקרות, קורות וכיו"ב יהיו עשויים בטון מזויין יסודת/רכיבי המבנה לרבות רצפותכל 

כלל אלמנטי המבנה  , תערובת הבטון ל40-יצוק באתר עפ"י פרטי התכניות. סוג הבטון ב

 .ק"ג/מ"ק 2לול תוספת סיבי פוליפרופילן בכמות ( תכקירות ותקרות)יסודות, 

אופקיות   - מונחות  עיבויים  רצפות  עיבוד  לרבות  משתנה  ו/או  קבוע  בעובי  משופעות,  ו/או 

 בתחתית הרצפה ו/או קורות תחתונות.

 . קירות בעובי קבוע ו/או משתנה בגובה כלשהו -

, תחתית התקרה בחתך תקרות לרבות תקרות אופקיות ו/או משופעות בעובי קבוע ו/משתנה -

 .קמרון עפ"י הפרטים בתכניות

 ח( באיזורי פורטלים. קורות עליונות )קורות מצ -

 ביצוע המבנים יהיה עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות, והמפורט להלן:

 . חלפת קרקעהבתוך ו/או הקרקע הטבעית המבנים ביסוס רדוד ע"ג ביסוס  -

לאחר חישוף הקרקע לעיל.    01בפרק  התאם להנחיות  עבודות להכנת תשתית ולהחלפת קרקע ב -

לאישור התשתיות ובמידת הצורך תבוצע החלפת קרקע  למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס  

 בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.
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יציקת הקירות עפ"י פרטי התכניות בתבניות וכנגד מערכת איטום המיושמת על גבי יציקות  -

 ציפוי של קירות הדיפון. 

 לעיל והוראות מנהל הפרויקט. 01עבודות מילוי מעל תקרות לפי הוראות פרק  -

יצוק בתבניות חלק,  ויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי  השטחים  הגלכל   -

והוראות מנהל   לוחות אנכיים, הכל בהתאם למתואר בתכניותתבניות פלדה ו/או  לבידים ו/או  

 . הפרויקט, ישום מערכת צבע עפ"י הוראות האדריכל

 . להלן 05קרקע יאטמו כמפורט בפרק ההבאים במגע עם אלמנטי מבנה פני  -

מצינור   - נקזים  לרבות  שונים  מבנה  לרכיבי  ניקוז  צינור   PVCפרטי  ו/או  ניקוז  יריעות  ו/או 

שרשורי רציף עטוף בפילטר חצץ עם עטיפת בד גאוטכני לפי פרטי התכניות והוראות סעיף 

 להלן.  02.13

צנרות לפני ביצוע יציקת חלקי המבנה השונים יש לוודא התקנת כל האביזרים המשוכנים,   -

 ושרוולים לתשתיות הכל עפ"י תכניות היועצים למערכות השונות. 

 down-topתת קרקעי המבוצע בשיטת מבנה  .1002

יהיו עשויים בטון מזויין יצוק באתר עפ"י פרטי התכניות. סוג המפורטים להלן כל רכיבי המבנה 

תקרות תכלול פוי וליציקות הציתערובת הבטון ל אלא אם כן צויין אחרת במפורש.  ,40-הבטון ב

 .ק"ג/מ"ק 2תוספת סיבי פוליפרופילן בכמות 

כלונסאות   - בראש  יצוקות  רציפות  כקורות  תבוצענה  דיפון  כלונסאות  ראש    דיפוןהקורות 

לרבות עיבוד שן תושבת לתקרת    לפי החתכים הטיפוסיים בתכניות  ,לעיל  02.7  כמפורט בסעיף

 יגון )אינסרטים(. אביזרי עהמבנה והתקנת 

 לעיל.  02.8כמפורט בסעיף  יציקות ציפוי לקירות כלונסאות דיפון -

יציקת התקרות   עליונות לרבות תקרות אופקיות ו/או משופעות בעובי קבוע ו/משתנה.ות  תקר -

עם תוספת ערב לקיזוז   50-סוג הבטון ב  .down)-(topע"ג תבניות המותקנות על גבי הקרקע  

 . התכווצות

 ליונות( באיזורי הפורטלים יצוקות בשלב עבודה נפרד.תקרות וכרכובים )קורות מצח ע -

 ם יהיה עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות, והמפורט להלן:ימבניאלמנטים הביצוע ה

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

 לעיל והוראות מנהל הפרויקט. 01עבודות מילוי מעל תקרות לפי הוראות פרק  -

רטי הפסקות יציקה בין קטעי מבנה המבוצעים בשלבים עפ"י הפרטים בתכניות לרבות עיבוד פ -

 מיקום התפר, פרטי חיבור, התקנת מוטות מייתדים )אינסרטים( 
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חזותי  כל   - חשוף  בטון  גמר  בעלי  יהיו  הסופי  במצב  לעין  הגלויים  בתבניות השטחים   יצוק 

, הכל  )קורות מצח בקצה תקרה(  פוי אבןלוחות אנכיים ו/או חיתבניות פלדה ו/או  לבידים ו/או  

למתואר   הוראות   בתכניותבהתאם  עפ"י  צבע  מערכת  ישום  הפרויקט,  מנהל  והוראות 

 . האדריכל

 להלן.  05קרקע יאטמו כמפורט בפרק ההבאים במגע עם אלמנטי מבנה פני  -

המשוכנים, צנרות לפני ביצוע יציקת חלקי המבנה השונים יש לוודא התקנת כל האביזרים   -

 ושרוולים לתשתיות הכל עפ"י תכניות היועצים למערכות השונות. 

באחריות .  ש לוודא התקנת מכלולי ברגי העיגון של מעקות הגשרת כרכובים ילפני ביצוע יציק -

קום עמודי  הקבלן לוודא כי מיקום מכלולי ברגי העיגון מהסוגים השונים כנ"ל יהיה תואם למי

 המפורט שיכין.המעקה עפ"י התכנון 

 שיקוע  .1102

יהיו עשויים בטון מזויין יצוק באתר עפ"י פרטי התכניות. סוג המפורטים להלן כל רכיבי המבנה 

 :40-הבטון ב

כלונסאות   - בראש  יצוקות  רציפות  כקורות  תבוצענה  דיפון  כלונסאות  ראש    דיפוןהקורות 

לרבות הכנת כל מוטות הזיון   לפי החתכים הטיפוסיים בתכניות  לעיל,  02.7כמפורט בסעיף  

 המעוגנים ביציקה לצורך ביצוע אלמנטים משלימים. 

 . לעיל 02.8כמפורט בסעיף  יציקות ציפוי לקירות כלונסאות דיפון -

 מעקות עליונים וכרכובים.  -

 יהיה עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות, והמפורט להלן:אלמנטים ביצוע ה

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

עיבוד פרטי הפסקות יציקה בין קטעי מבנה המבוצעים בשלבים עפ"י הפרטים בתכניות לרבות  -

 קנת מוטות מייתדים )אינסרטים( מיקום התפר, פרטי חיבור, הת

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

ו/או   ו/או  לבידים  פלדה  אבןתבניות  חיפוי  ו/או  אנכיים  מבנה   לוחות  של  ציפוי  )קירות 

עפ"י    והוראות מנהל הפרויקט, ישום מערכת צבע  , הכל בהתאם למתואר בתכניותהשיקוע( 

 . הוראות האדריכל

 להלן.  05קרקע יאטמו כמפורט בפרק ההבאים במגע עם אלמנטי מבנה פני  -

 להלן.  26התקנת ברגי סלע עפ"י הוראות פרק  -

לפני ביצוע יציקת חלקי המבנה השונים יש לוודא התקנת כל האביזרים המשוכנים, צנרות  -

 למערכות השונות. ושרוולים לתשתיות הכל עפ"י תכניות היועצים  
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באחריות .  ש לוודא התקנת מכלולי ברגי העיגון של מעקות הגשרת כרכובים ילפני ביצוע יציק -

קום עמודי  הקבלן לוודא כי מיקום מכלולי ברגי העיגון מהסוגים השונים כנ"ל יהיה תואם למי

 המעקה עפ"י התכנון המפורט שיכין.

 תומכים  קירות 1202.

ן יבוצעו לפי החתכים הטיפוסיים המתוארים בתכניות, הקירות קירות תומכים מבטון מזויי

ו/או עקום  ישראופקי בתוואי ובגבהים משתנים מסוג קירות מבטון מזויין )קירות זיזיים( 

 בחתכים קבועים ו/או משתנים וכיו"ב. 

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

 בתכניות, הנחיות מנהל הפרויקט והמפורט להלן:ביצוע הקירות עפ"י ההוראות המפורטות 

בפרק  חלפת קרקע בהתאם להנחיות  הבתוך  ו/או  בתוך הקרקע הטבעית  ביסוס הקירות יבוצע   -

בתכניות.   51 המתוארים  העפר  לעבודות  הטיפוסיים  ולחתכים  הקרקע   להלן  חישוף  לאחר 

וצע החלפת קרקע  למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור התשתיות ובמידת הצורך תב

 'יועץ הביסוס./מנהל הפרויקטבהתאם להנחיות 

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

 פלסי פני בטון, עיבוד פני הבטון והפסקות יציקה לפי המתואר בתכניות.ממידות שן תחתונה,  

ומיקום  - היציקה  העבודה, סדר  שלבי  לרבות  בתכניות  עפ"י המתואר  יציקת הקירות תהיה 

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

והנחיות   התכניות  פרטי  עפ"י  יהיה  התפר  הפרויקטבתחום  מוטות    מנהל  התקנת  לרבות 

   התפר וכיו"ב.מייתדים, סתימה אלסטומרית מילוי 

הבטון ותושבות למעקות הפלדה מבוצעות בראש הקירות התומכים תבוצע יציקת הגבהות   -

 לפי הפרטים הטיפוסיים המופיעים בתכניותבנפרד מיציקת קטע עליון של קיר תומך הכל  

 ועפ"י ההנחיות לעיל. 

ם לפרטים  כל שטח פני הקירות הגלוי לעין במצבם הסופי יהיה בגמר בטון חשוף חזותי בהתא -

 ולחתכים הטיפוסיים המתוארים בתכניות המבנים ותכניות אדריכלות. 

על פני כל חלקי הבטון של הקורה הבאים במגע עם הקרקע במצב הסופי תיושם מערכת איטום  -

 . להלן  05ולפי הנחיות פרק  סומן בתכניותעפ"י המ

   .הלן ל 02.13הוראות סעיף ולפי  לפי המסומן בתכניותקירות ב נקזיםהתקנת  -

   מערכת ניקוז  .1302

 מערכת ניקוז למבנה חפור כסה .1.1302

ניקוז   של  מערכת  הניקוז  למערכת  אחד  מצד  המחוברת  רציפה  מערכת  הינה  כסה  חפור  מבנה 

 המנהרה ובצידה השני למערכת הניקוז של הכביש )חיבור המהווה מוצא למערכת ניקוז המנהרה( 
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לפרטים   הניקוזבהתאם  מתכנן  ותכניות  המבנים  בתכניות  את המתוארים  כוללת  המערכת   .

 הרכיבים הבאים:

, המותקנות על גבי יציקות ציפוי  או ש"ע מאושר   delta-terraxמסוג  יריעות מנקזות רציפות   -

המבנה   קירות  ו/או  דיפון  האיטום  קירות  מערכת  יישום  אלו  לאחר  מבנה  אלמנטי  של 

 למערכת האיטום.והמשמשת גם כמערכת ההגנה 

עטיפת חצץ  מ"מ מותקן עם    100צינור ניקוז שרשורי רציף, בקוטר לפחות    -  נקזים אורכיים -

מותקן  גאוטכניובד   הצינור  הקירות.  של  הניקוז  ליריעות  מחובר  תחתית  ,  רצפת במפלס 

 . של הכביש מערכת הניקוז הכללית, מחובר לנקז אורכי של מנהרה ול המבנה

 דיפון כלונסאות מערכת ניקוז לקירות  .2.1302

ניקוז   מבנה  מערכת  בתחום  לרבות  דיפון  כלונסאות  תבוצע     top-downקירות  בהתאם  והחפיר 

 .לפרטים המתוארים בתכניות המבנים

כוללת הניקוז  מחורר  צינור    מערכת  אנכי  UPVCגלי  ביצוע    )צינור  לפני  הכלונסאות  בין  מותקן 

מעל  מ"מ עטוף בד גאוטכני, מוצא הצינור בחזית הקיר    80רציף בקוטר מינימלי  (  יציקות הציפוי

 .מדרכהמפלס פני ה

 תומכיםמערכת ניקוז לקירות  .3.3102

מערכת ניקוז לקירות תומכים לרבות יריעות ניקוז ונקזים מקומיים תבוצע עפ"י הפרטים 

 הטיפוסיים ו/או עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט  וכמפורט להלן: 

 או ש"ע מאושר וצינור ניקוז שרשורי  delta-terraxמערכת ניקוז הכוללת יריעות מנקזות מסוג  -

של  .מחורר הפנימית  הדופן  גבי  על  תותקנה  המנקזות  לאחר    ,תומכיםהקירות  ה  היריעות 

האיטום   מערכת  ההגנלקירות  יישום  מערכת  שרשורי  )ללא  צינור  בקוטר רציףמחורר  ה(.   ,

יותקן במפלס תחתית היריעות,  מ"מ מותקן עם פילטר חצץ עטוף בבד גאוטכני,    100לפחות  

העבודה תבוצע בהתאם מנהל הפרויקט.  ת ו/או לפי הנחיית  מוצא הצינור לפי המתואר בתכניו

 למפרטי היצרן ולפי המתואר בתכניות. 

מצינור   - "  PVCנקזים  פרטי  ה    4בקוטר  לפי  ומפלסים  במרחקים  בקירות  מותקנים  נקזים 

  30מ  הקרקע של כל נקז יותקן פילטר חצץ המורכב    תכניות המבנים ותכניות אדריכלות. בצד  

גרם/מ"ר. המילוי מעל מפלס הנקזים   400ליטר חצץ נקי עטוף יריעת בד גאוטכני שמשקלו  

 יהיה מחומר גרנולרי.  

 

   עבודות בטון מזויין יצוק באתר –מדידה ותשלום  .1402

 כללי .1.1402

 בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק זה:
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כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, כאמור במפרט הכללי, ועפ"י   -

 . זה  תכולת המחירים שבמפרט הכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט מיוחד

ב  תוספת - מבטון  השונה  בטון  תערובת  עבור  עבודות    30-תשלום  נפח  לכלל  לתשלום  תמדד 

צויין   לגביהם  כמויות  סעיפי  למעט  שונים,  מסוגים  רכיבים  בין  אבחנה  ללא  )מ"ק(  הבטון 

 . 30-במפורש סוג בטון שונה מבטון ב

לתערובות   - החוזק  בדיקות  וביצוע  בטון  תערובות  בנפרד   דיימדלא    ןניסיותכנון    לתשלום 

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

מדד יציקת מרצפים מסוג ועובי כלשהו גם כן לפי נפח )ולא יבניגוד לאמור במפרט הכללי, ת -

 לפי שטח(. 

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.  -

באתר   - יצוק  מזוין  מבטון  שונים  מבנה  לחלקי  אשפרה  בנפרד    דיימדלא  ביצוע  לתשלום 

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

 כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. רולקות מחיר  -

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

 הבטון ולא נמדד בנפרד.

+ יריעות פוליאתילן + פוליסטירן מוקצף   XPMעבוד ובצוע הפסקות יציקה הכוללות רשת   -

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

רלבנטי.  הבטון  בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט ה  נפח בליטות באלמנטי -

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

 במידותיהן. 

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

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

 םפירוקתבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות, ביצועם, התקנתם, אחזקתם השוטפת,  

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

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

השונ העבודות  סעיפי  של  היחידה  והמלאכות מחירי  החומרים  לכל  מלאה  תמורה  מהווים  ות 

 הנדרשים לביצוע העבודות בהתאם לתכולת המדידה לתשלום של כל סוג מבנה.

 בטון חשוף חזותי  ותבניות  .2.1402

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

ומעוגלים עקומים  לרבות    משופעים  התבניות  סוג  בין  אבחנה  או ללא  אנכיים  לוחות  פלדה, 

  .ו/או טגו וכיו"ב לבידים מצופים פורמאיקה ,םאופקיי
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  בטון חשוף חזותי   ןבעניימחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי   

 בצמנט ללא אפר פחם. לרבות שימוש 

 רזה  בטון .3.1402

מחיר  לתשלום לפי נפח )מ"ק(, תוך אבחנה בין סעיפי התשלום המפורטים להלן.  בטון רזה יימדד  

 בטון רזה כולל תמיד את ההחלקה של פני המשטח העליון. 

ביצוע בטון רזה בעובי הגדול ס"מ.    5בטון רזה המיועד לפילוס ויישור של פני תשתית בעובי   -

 צוע מראש במפורש בכתב ע"י מנהל הפרויקט.ס"מ ימדד לתשלום רק אם אושר לבי 5מ 

  .שיאושרו מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט מערות תת קרקעיותשל מלוי חללים   -

 פלדת זיון לבטונים  .4.1402

של כלל אלמנטי המבנה מבון    לפי משקל )טון(פלדת זיון לבטונים יצוקים באתר תמדד לתשלום  

 מזויין יצוק באתר, ללא אבחנה בין שלבי ביצוע ו/או חלקי מבנה שונים.

(  עשויים מוטות  ו/או "ספסלים"  מיכות לזיון )"כסאות"וכן תומרי מרחק מסוג כלשהו  ש -

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

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

 בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה.  

ו/או קוטר    תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות פלדה מצולעים באורךלא תשולם כל   -

   . כלשהו

כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות (  23ופרק    02היחידה לפלדת זיון )לרבות פרק    מחירי -

לצורך ובדיקה  לאישור  שיוגשו  הקבלן  כי   ע"י  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  ההתחשבנות. 

הנושא וכל  בנפרד  ברזל  רשימות  יספק  לא  הוא    המזמין/המתכנן  הרשימות  הכנת  של 

 באחריותו ועל חשבונו. 

זיון המשמשים   - רכיבי מבנה מוטות  / מישקים של  כמוטות מייתדים המותקנים בתפרים 

 חירי היחידה של המישקים.מכלשהם  לא נמדדים לתשלום ומחירם כלול ב

  ו/או כלונסאות   מעוגנים ברכיבי מבנה קיימים מבטון מזוייןהמוטות מייתדים )מוטות עיגון(   -

במפרט הכללי   02.02.05.03אמור בסעיף  וזאת בניגוד לימדדו לתשלום  לא  באמצעות אפוקסי  

 . לעבודות סלילה וגישור

תוך  - יחידות  לפי  לתשלום  ימדדו  השונות  ביציקות  המותקנים  )אינסרטים(  עיגון  אביזרי 

שונים   בקטרים  עיגון  מוטות  בין  כלשהו  אבחנה  המותקנים ובאורך  המוטות  כל  כולל 

ויין יצוק באתר.  באלמנטים מטיפוסים שונים לרבות קורות טרומיות ו/או אלמנטי בטון מז

. כולל פקק פלסטי  (A  Bים  העיגון )חלק  יאביזרחלקי    2את    כולל  מחיר היחידה לאביזר עיגון  

והעבודות הנדרשים לאספקת האביזרים  כל החומרים  עבור  יהווה תמורה  מחיר היחידה 

 י הנחיות היצרן. פול כל המתואר בתכניותוכולל והתקנתם במקומם 
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 להלן.  23תשלום במסגרת פרק פלדת זיון בכלונסאות תמדד ל -

  חפור כסהתת קרקעי המבוצע בשיטת מבנה  .5.1402

( תוך כדי אבחנה בין רכיבי המבנה השונים מ"קלפי נפח )תיעשה  מבנה  ה לתשלום של חלקי  מדידה  

ללא אבחנה במידות  , וזאת  )רצפות, קירות ותקרות מבנים תחתיים(   כמפורט בסעיפי כתב הכמויות

 האלמנטים )עובי, גובה ואורך(. 

רצפות מונחות לרבות רצפות אופקיות ו/או משופעות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי כולל עיבויי   -

 . כלשהורצפה בעובי וברוחב כלשהם, ללא אבחנה בין רצפות בעובי 

עקומים וללא קירות ללא אבחנה בין קירות בעובי קבוע ו/או משתנה, קירות מישוריים ו/או   -

 גובה הקירות מדוד מפני יסוד / רצפה ועד מפלס תחתית קמרון התקרה. אבחנה בעובי קירות.  

אופקיות קמרון בחתך משתנה כלשהו ובעובי כלשהו )קבוע ו/או משתנה( כולל תקרות  תקרות   -

 ת.משופעו או/ו

 מחיר היחידה כולל את המפורט להלן: 

 ק"ג/מ"ק בכל הרכיבים הרלוונטיים כמפורט.  2.0תוספת סיבי פוליפרופילן בכמות  -

 עיבוד פני בטון בסירוק לפי פרטי התכניות. -

 .לרבות סתימות אלסטומריותיציקה עיבוד תפרים בין קטעי  -

 להלן.  11ישום מערכת צבע לאלמנטי בטון חשוף חזותי תמדד בנפרד בפרק  -

 ומבנה החפיר   down-topתת קרקעי המבוצע בשיטת מבנה  .6.1402

( תוך כדי אבחנה בין רכיבי המבנה השונים מ"קלפי נפח )תיעשה  מבנה  ה לתשלום של חלקי  מדידה  

 וכמפורט להלן:  כמפורט בסעיפי כתב הכמויות

 קורת ראש כלונסאות -

בין   - אבחנה  ללא  ציפוי  ו/או  קירות  שונים  מבנים  בתחום  בשלבי המבוצעות  יציקות  קירות 

בין קיר לראש קיר. קוצים המשמשים לחיבור בין הכלונסאות   החפירה השונים וללא הבחנה

התקנת  אספקתם,  לרבות  הציפוי  קירות  של  היחידה  במחיר  כלולים  הציפוי  יציקת  לבין 

 המוטות, הקידוח והעיגון באמצעות דבק האפוקסי שכלול גם כן.

קנות על , יצוקות ע"ג תבניות המותמשתנהאו  אופקיות ו/או משופעות בעובי קבוע ו/ות  תקר -

 . (top-down)גבי הקרקע 

של המבנה   באיזורי הפורטליםלרבות  כרכובים  ותקרות, קורות מצח )תחתונות ו/או עליונות(,   -

 . ולאורך קירות החפיר

 מחיר היחידה כולל את המפורט להלן: 
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 ק"ג/מ"ק בכל הרכיבים הרלוונטיים כמפורט.  2.0תוספת סיבי פוליפרופילן בכמות  -

 עבוד קיטום פינות ועיבוד היציקה באיזור תפרים.  החלקת המשטח העליון, -

 להלן.  19מכלולי ברגי עיגון למעקות המותקנים ביציקה נמדדים כמתואר בפרק  -

 להלן.  14 פרקבנפרד בוי אבן לקירות נמדד חיפ -

 להלן.  11ישום מערכת צבע לאלמנטי בטון חשוף חזותי תמדד בנפרד בפרק  -

 ומגבילי גובה  גשרי שילוט .7.1402

תיעשה   ומגבילי גובה  לתשלום של חלקי מבנה של מבטון מזויין יצוק באתר של גשרי שילוטמדידה  

 ( ללא אבחנה בין ראשי כלונסאות ו/או עמודונים במידות כלשהן. מ"קלפי נפח )

 קירות תומכים .8.4102

תוך  )מ"ק( ימדדו לתשלום לפי נפח קירות תומכיםכל חלקי המבנה מבטון מזויין יצוק באתר של 

 בין יסודות וקירות אולם ללא הבחנה במידות האלמנטים )עובי, גובה ואורך(.  הבחנה

קורות תחתונות )קורות  לרבות    בעוביים שוניםבמידות ו,  יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים -

 בחתכים כלשהם.  שן(

 . בעוביים שוניםבגבהים ובטון  קירות -

לאורך   - בטון  הגבהות  עם  יחד  לתשלום  נמדדים  תומכים  קירות  בראש  בטון  שפות הגבהות 

 כמפורט לעיל. המיסעה 

עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי תמורה מלאה ה וו התשלום יה 

 . המבנה כנדרש 

לפי שטח )מ"ר( יחד עם כל    מדד בנפרדיתחזותי  קבלת בטון חשוף  תוספת למחירי הבטון ל -

 שטחי הבטון החשוף החזותי של  פרויקט זה. 

 

 מערכת ניקוז   .9.4102

מערכת ניקוז לקירות רכיבי מבנה שונים תמדד לתשלום תוך אבחנה בין מערכות הניקוז השונות  

 המפורטות לעיל ולפי הסעיפים בכתב הכמויות.

 . )מ"ר( ימדדו לתשלום לפי שטח Delta Terraxיריעות ניקוז מסוג  -

 .)מ"א( לתשלום לפי אורך ד)נקז אופקי( יימדצינור ניקוז שרשורי  -

 .)מ"א( לתשלום לפי אורך ודנקזים אנכיים בין כלונסאות יימד -

צינור   - עשויים  כלשהו    PVCנקזים  באורך  צינור  כולל  מוגמרות  ביחידות  לתשלום  ימדדו 

 המותקן בקיר הבטון, יריעת בד גאוטכנית ורשת למניעת כניסת מכרסמים. 
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לפי   PVCפילטר החצץ המותקן בגב הקיר עבור נקזים עשויים צינור   - נמדד לתשלום הנפרד 

 יחידות. 

 

לפי  מערכות הניקוז השונות צוע מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבי

הניקוז ,הבד הגיאוטכני ופילטר החצץ וכיו"ב,   ותלרבות צינור הנחיות היצרן והמתואר בתכניות

 ולרבות חיבור הנקז למערכת הניקוז הראשית.
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 עבודות איטום -  50פרק 

 כללי 05.1

תיושמנה על   מתייחסות למערכות איטום למבנים השונים והןהמפורטת להלן  איטום  מערכות ה

אלמנטי   של  הפנים  שטחי  השונים.   בטוןכל  המבנים  לסוגי  למנהרות   בהתאם  איטום  מערכת 

 להלן.  54מפורטת בפרק 

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

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

לעיון   ויגיש  יכין  הקבלן  וכו'.  הביצוע  בשלבי  המערכת,  של  הקיים  בדרישות  המבנה,  בסוג 

והתייחסות מנה"פ מפרט לנושא איטום עבור מכלול כל אחת ממערכות האיטום של כל המבנים 

יות, הנקזים,  בפרויקט, לרבות כל פרטי האיטום והמפגשים הנדרשים עם המעקות, התפרים, החפ 

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

טום מומחה, אשר הוסמך ממכון התקנים לבצע  יכל עבודות האטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן א

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

ל הראשי של הקבלן יהיה בעל תעודה של "אוטם מורשה" ממכון בודה זו. ראש הצוות שגודל של ע

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

 ע"י מנה"פ. 

למ להמציא  נדרש  האיטום  בשלושה   נה"פ קבלן  לפחות  איטום  עבודות  ביצוע  על  אישורים 

- ים האחרונות )פרויקטים שהסתיימו ונמסרו( בהיקף כספי של לא פחות מ פרויקטים בחמש השנ

 מיליון ₪ בכל פרויקט.  1.5

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

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

 פריימר לפני קבלת אישור בכתב של מנהל הפרויקט. 

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

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

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

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

 לא תבוצע העבודה המתוכננת, עד להשלמת כל ההכנות. 

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

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

 וההתחברות המושלמת. הקבלן יציג התכנון מראש.

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

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

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

 הנ"ל.    
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 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע .205

בטון הבאים במגע עם המפורטת להלן תיושם על כל שטחי הפנים של אלמנטי  איטום  מערכת ה

 ב שיש לבצע את האיטום. בכתמנהל הפרויקט  גביהם יורה  במצבם הסופי וכן ע"ג שטחים ל  קרקע  

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

ו בצבע אפור היעד שפני הבטון י    אמצעי דומה התזת חול או  ניקוי פני הבטון בעזרת  ביצוע רולקות,  

יימר לפני קבלת אישור  אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום לרבות פר  בהיר אחיד.

 בכתב של מנהל הפרויקט. 

 מערכת האיטום תהייה מערכת ביטומנית והיא תבוצע עפ"י השלבים הבאים:

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

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

 חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים. 

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

 . ג"ר/מ"ר 250

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

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם.  -

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

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

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

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

 הנ"ל.             

 אושר לביצוע מערכת איטום חלופית ע"ב צמנטי.             תמודגש בזאת כי לא 

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי   05.3

ברכיבי מבנה שונים כגון, יסודות, קירות, תקרות, מרצפים חלקי מבנה מבטון בין  םשקיימבכל ה

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

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

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

 .ידי מנהל הפרוייקט-מראש על

מר אלסטומרי פוליאוריתני חד רכיבי המיועד לאיטום תפרים, בתפרים בין אלמנטי מבנה חו -

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

הסתימה שוניםמבוצעת  ,  חתך  ובעקמומיות  פריימר,    במישורים  יישום  לרבות  הביצוע  ואופן 

 ל בהתאם להוראות היצרן. התקנת פרופיל גיבוי תקני מפוליאתילן מוקצף ועגו
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כלול את הכנת שטחי הבטון בשפות התפר, ניקוי התפר, פרופיל הגיבוי  העבודה לסתימת מישקים ת 

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

 . "פוהוראות מנה שבתכניותהטיפוסיים מים, יריעות חיזוק, הכל עפ"י הפרטים 

 מערכת איטום למבני חפור כסה  05.4

איטום רכיבי המבנה של אלמנטי חפור כסה תבוצע עפ"י הפרטים המנחים בתכניות לרבות שלבי 

 הביצוע ותכלול את מערכות האיטום המפורטות להלן: 

בתכניות  המנחים  הפרטים  עפ"י  תבוצע  תקרה(  קירות,  )רמפה,  האיטום  מערכות  בין  חפיות 

 פורט שיכין מומחה האיטום מטעם הקבלן ויאושרו לביצוע ע"י מנה"פ. ובהתאם לתכנון מ

 איטום רצפות  05.4.1

יריעות ביטומניות ) מערכת איטום הכוללת  מ"מ   2( בהלחמה מלאה, בעובי  S.B.Sאלסטומריות 

 ס"מ. 5מבוצעת ע"ג מצע בטון רזה בעובי מינימלי 

 איטום קירות  05.4.2

יציקה מיישרת של קירות דיפון ו/או ישירות על קירות המבנה מערכת איטום לקירות תבוצע ע"ג  

 במקרים בהם ישנו מרווח בין קירות הדיפון לקירות המבנה. 

האיטום  מערכת  כנגד  תבוצע  הקירות  יציקת  הדיפון  לקירות  צמודים  המבנה  קירות  כאשר 

 המפורטת להלן וכוללת: 

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

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

 חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים. 

 מ"מ מותקנת ע"ג יציקת הציפוי  0.5בעובי  HDPEיריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה  -

מ"מ כדוגמת    5י הנוצק בעובי  יריעה ביטומנית אלסטומרית בעלת כושר הדבקות לבטון הטר -

PRE-B .תוצרת פזקר או שו"ע מאושר 

יציקת קיר המבנה תבוצע כנגד יריעת האיטום עפ"י הוראות היצרן. הקבלן נדרש לנקוט בכל  -

כלשהיא   פגיעה  למנוע  מנת  על  להם  שידרש  האמצעים  ובכל  הנדרשים  הזהירות  אמצעי 

רות לרבות עבודות טפסנות, ברזלנות במערכת האיטום וזאת במהלך כל העבודות ליציקת הקי

 וכו' .

המבנה   קירות  צמודיםכאשר  המבנה   אינם  קירות  ע"ג  תיושם  הדיפון  לקירות 

 מערכת האיטום המפורטת להלן וכוללת:

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

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

 חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים. 
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עד   200בכמות של  1752/1ותקן ת"י  1430/3יישום פריימר ביטומני תואם לתקן ישראלי ת"י  -

 . ג"ר/מ"ר 250

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

 וך הביטומן החם. הטבעת רשת זכוכית כמפורט לת -

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

 הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך הביטומן החם.  -

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

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

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

 הגדרה - ביטומן אלסטומרי ליישום בחם

 ויהיה בעל התכונות הבאות: SBSהביטומן יכיל ביטומן ופולימר 

 תכונה  דרישה   תקן 

 ASTM D2042 - 15  ≤99%  חומר מסיס בTCE  

 ASTM D5  25-40  0חדירות בC25 /0.1  מ"מ 

 ASTM D412  >1000%  התארכות 

 ASTM D36  >1000C   נק' התרככות 

 ASTM D522  3ללא סדקים ב- C0     ( מ"מ 30מוט )גמישות בקור 

 ASTM D412 %90 בהתארכות של < 

 500% 

 שיוב אלסטי 

 

 איטום תקרות  05.4.3

 מערכת איטום לתקרות כוללת:

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

 . ג"ר/מ"ר 250

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

חול" התואמות את התקן    M4 SBSמ"מ המכונות "  4יריעות בעובי    2יישום בריתוך מלא של   -

 . 1430/3הישראלי ת"י  

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

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

 האיטום ובכפיפות להוראה מפורשת של מנהל הפרויקט, חומר מילוי דק.
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 תפרים, איזורי קצוות, חדירות צנרת ותשתיות  .405.4

האיטום   מערכות  לביצוע  כדוגמת  עבודות  מיוחדים  באיזורים  המבנה  ותקרות  קירות  לרצפות, 

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

יציקה  ותבניות  טפסנות  לעיגון  מוטות  ו/או  מערכות,  ו/או  צנרת  חדירת  איטום,איזורי  יריעות 

יבוצע עפ"י פרטים שיכין מומחה על בסיס הפרטים המתוארים   וכיו"ב  האיטום מטעם הקבלן 

 בתכניות המנחות ואשר יאושרו לביצוע ע"י מנה"פ. 

 עבודות איטום -מדידה ותשלום  5.50

במחירי היחידה    יםיועץ כלולהתכנון האיטום יבוצע על ידי  וכן    העסקת יועץ איטום מטעם הקבלן

 בנפרד. םלעבודת האיטום ולא ישולם עבור

 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע 1.5.05

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

 עליהם מיושמת מערכת האיטום.

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

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

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

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(.  02בפרק 

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

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי  25.05.

  .סתימת מישקים בחומר אלסטומרי לא נמדדות לתשלום בנפרד

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

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

 נה השונים. אלמנטי המב

 down-topומבנה בשיטת    מערכת איטום למבני חפור כסה  .3505.

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

אולם ללא אבחנה בין סוגי מערכות איטום שונות   רצפות, קירות ותקרות עליהם מיושמת המערכת

 המיושמות ע"ג קירות כלשהם

הנדרשים לצורך התקנת מערכת    המפורטים לעילמחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות  

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

 להלן אך לא רק: 

העבודות הנדרשות לצורך הכנת שטח הבטון המיועד לאיטום לרבות ליטוש, ניקוי והכנת כל    -

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

 האיטום וכל העבודות הדרושות לקבלת מערכת האיטום המוגמרת.
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 דות האיטום.תיקונים מקומיים של הבטון לפני תחילת יישום עבו -

 ס"מ, לרבות ניקוי הפינה ואיטומה.  7x7ס"מ עד  5x5ס"מ,  3x3במידות  30-רולקות בטון ב -

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

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

 ן היריעות, יריעות חיזוק בפינות ובתפרים וכו'.בי

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

ועיבוד סביב הנקזים הקולטנים, ותפרי ההתפשטות לרבות אטמים המותקנים בתפרים אשר 

 איטום.לא ימדדו לתשלום בנרד ומחירם כלול במחירי היחידה לעבודות ה

 ס"מ מחומר דק המבוצעת מעל תקרת המבנה.  20שכבת מילוי ראשונה בעובי   -
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 תאורה, חשמל ותקשורתעבודות  -  80פרק 

 כללי   108.

עבודות תאורה, חשמל ותקשורת ברחוב סיירת דוכיפת בביצוע מעבר המפרט להלן מתייחס לבצוע  

 משוקע מתחת לרחוב משה דיין לרחוב עמיחי פאגלין. 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

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

 מפרט טכני לתאורת חוץ של מחלקת המאור בעיריית ירושלים.   .ב

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

 ביטחון.  המפרט הכללי בהוצאת משרד ה .ד

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

הופעתם לעיל. בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן 

 ליידע מייד את המפקח ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו. 

 

 הוראות כלליות   1.1.80

 העבודה תבוצע ע"י קבלן חשמל בעל רשיון חשמל ממשלתי בתוקף "חשמלאי ראשי" לפחות.  •

 קבלן החשמל יהיה מאושר לעבודות ע"י מחלקת המאור של עיריית ירושלים.  •

 

 תאור העבודה    2.08

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  א.

 תכנית שלבי ביצוע בלבד. יש לבצע עבודות לפי הנחיות של מנהל הפרויקט ולפי  ( 1)

מטר. עמודי  10בצוע מתקן תאורת חוץ ע"י עמודי תאורה באי תנועה בגובה  ( 2)

 מטר. 8תאורה בקיר שיקוע בגובה 

 יסודות בטון לעמודי תאורה הנ"ל.  ( 3)

 כל הפנסים מסוג לד כמפורט בתכניות וחישובי תאורה.  ( 4)

 התאורה. כבלי חשמל תת קרקעיים בצנרת פלסטית לעמודי  ( 5)

 . DALIתשתיות עבור מערכת  ( 6)

 מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים.  ( 7)

 פירוק עמודים קיימים והתחברות למרכזיה קיימת. ( 8)

 מרכזית מאור רחובות חדשה. כמות וגודל החיבורים כמפורט בתכנית. ( 9)

 כמפורט. מערכת תאורה במנהרה/מעבר משוקע. כולל מרכזיה חדשה.  ( 10)

 (      תשתיות לחברת בזק. כולל תשתיות להעתקה זמנית.11)

 תשתיות לחברת הוט כולל תשתיות העתקה זמני ( 12)

 (       תשתיות לחברת החשמל ישראלי. 13)

 תשתיות לחברת חשמל מזרח ירושלים.  ( 14)
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על  אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת כמויות ו/או בתכניות. ב.

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

 התכניות. 

העבודה תבוצע במספר שלבים ותפוצל בהתאם. הקבלן יבצע עפ"י השלבים שבמפרט   ג.

 הכללי וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

בים, למסור לקבלן לבצוע רק חלק המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשל ד.

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 (: AS MADEתכניות עדות  )           ה.

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

 לעומת התכנון המקורי.

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

 שבוצע )תכניות עדות(.

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

סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. כל מערכת  3הקבלן ימסור למזמין . 2021

 בקובץ נפרד. 

וכנה ע"י ).............(  הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. ה . 4

 בתאריך ......."

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

 

 חפירות   3.08

שבין    .א בעומק  יהיו  הצנרת  עבור  חציה  100החפירות  ולמעברי  )עפ"י    120  -ס"מ  ס"מ  

של צינור לא יקטן   התכניות( מרום הסופי של הכביש או המדרכה באופן שעומק קצה עליון

ס"מ. במקרה של חפירת תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב התעלה לא יעלה על    80   -מ

ס"מ. אלא אם כן כמסומן בתכנית והנחיות מפקח ומנהל הפרויקט לצורך עבודה זו אין    70

הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה 

 או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. חפירה  ו/

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

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

עד להשגת  ולהדק  א'  סוג  כנדרש, לסתם את החפירה בחומר מצע  "כבלי חשמל"  סימון 

  % של  לפחות  100צפיפות  א.א.ש.ו  יתאימו   מוד  הסופיים  המילוי  פני  ובכביש.  במדרכה 

 לגובה פני התשתית. 

על הקבלן לקבל אישור מפקח והרשויות )מחלקת המאור, בזק וחח"י( לתוואי החפירה פני   .ג

הביצוע. על הקבלן לוודא אם ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות להימנע  

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

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

 על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני כסויה.  .ד
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 צינורות    4.08

 תאורה  1.4.80

 75שכבתי בקוטר הצינורות לעמודי התאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק "קוברה" דו  .א

 מ"מ. 50הצינורות יהיו בקוטר  DALIמ"מ. לעמודי שילוט רחוב ומערכת 

 הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים ישרים רצופים ושלמים ללא  .ב

 חיבורים או מופות.  

ים בקיר בצינורות בקיר השיקוע יונחו לאורך הקיר בין מיקום עמודי התאום משול .ג

 השיקוע בתאום מפקח ובאישורו. 

 ס"מ מפני יסוד הבטון.  50קצוות הצינורות יבלטו   .ד

 מ"מ  בעובי  110בחצית כבישים יונחו צינורות פלסטיים קשיחים  מפי.וי.סי קשיח קוטר  . ה

מ"מ  סימון בר קיימא על קרקעי קצוות השרוול וסרט סימון תקני בעל קשיחות   3.5דופן  

ישראלי  מ  ²8KN/Mטבעתית   תקן  לפי  חבל   61386/24יוצר  כולל  כביש  בחציית  לשימוש 

 מ"מ. 8משיכה 

 תאורה זמנית על ידי עמודי עץ תקנית ובסיס בטון חיצוני כמפורט כולל זרוע ופנס לד  .ו

 קופסת חיבורים וכבל תא"ם כמפורט.

 על הקבלן לקחת בחשבון שהמחיר כולל חיבור חשמל למרכזיה זמנית ועלות תשלום  .ז

 האגרות ותחזוקה של מערכת תאורה זמנית כוללהעתקה של עמוד זמני לפי הצורך 

 העבודות ושלבי ביצוע ולא ישלם עבור העתקה של העמודים. 

 

 חברת חשמל )חמ"י/חח"י(   2.4.80

הצינורות לחברת החשמל יהיו מטיפוס פלסטי קשיח כבד או מסוג פקסגול בהתאם  .א

 בהתאם לתכניות. 8או " 4או " 6לתכנית  "

מ"מ, הכל בהתאם לסעיף  8הצינורות יסופקו עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  .ב

 שבכתב הכמויות.

י צנרת באמצעות  בצוע צנרת לפי שלבי בצוע עבודה. על הקבלן לבצע מופה תקנית בין חלק .ג

 "  או ש"ע מאושר על ידי מפקח חח"י/ חמ"י. PLASSON"רתוק פלסאון 

על הקבלן לבצע פקק פלסטי תקני מתאים לצנרת כולל חוט משיכה לשני צידה של הצנרת  .ד

 ובכל שלבי הביצוע ולמנוע כניסת לכלוך בצנרת. 

 

 פטיים וטלפונים ותשתיות לסיבים א  .308.4

קשיח כבד או מסוג פקסגול לפי    PVCיהיו מטיפוס  4הצינורות במעבר חציה  בקוטר " .א

 מ"מ. 8סטנדרט חדש של בזק ויונחו עם חוט משיכה מניילון בקוטר 
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לשימוש תת  13.5 מ"מ יהיו מטיפוס פוליאתילן יק"ע 75,  63, 50הצינורות בקוטרים  .ב

  ARNCOגבת, פלגל,  –קרקעי דגם חדש של בזק מתוצרת דורה ליין ישראל, פלסטרו 

 מ"מ. 8ויונחו עם חוט משיכה מניילון בקוטר 

בצוע צנרת לפי שלבי ביצוע עבודה. על הקבלן לבצע מופה תקנית בין חלקי צנרת   .ג

 הוט. /" או ש"ע מאשר על ידי מפקח בזקPLASSONבאמצעות "רתוק פלסאון 

על הקבלן לבצע פקק פלסטי תקני מתאים לצנרת כולל חוט משיכה לשני צידה של   .ד

 הצנרת ובכל שלבי הביצוע ולמנוע כניסת לכלוך בצנרת. 

 

 לגבי כל המערכות: 

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

וכן יסומן ע"י הקבלן בתכניות בשטח  אקיימעבור חצית כבישים הסימון יהיה בר 

 העדות שיועברו ליועץ. 

 הקבלן יסגור את קצוות הצינורות עם פקקים תקניים בכדי שלא יתמלאו בפסולת.  •

 

 יסודות בטון לעמודים    5.08

 בור המתאים לגודל היסוד .  רייחפלכל יסוד בטון  .א

 לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך.  30 -היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב .ב

 היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח.   .ג

 ס"מ.  5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  .ד

ס"מ  50המונחים בתעלות החפורות ויובלטו כאמור  תהצינורולתוך היסוד יוכנסו קצוות  . ה

 מפני היסוד.  

 ס"מ מתחת למפלס הסופי.  25  היה חלק ומפולס ויסתייםגמר היסוד י .ו

  

. בחלק העליון לפי תקן ישראליברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  .ז

אומים. הברגים יחוברו ביניהם בשתי מסגרות  3יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  

מצופה   ודסקיתאומים  2ותקן  ס מ. לכל בורג י   40x4מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח

 באבץ כנ"ל.  

 לאחר הרכבת העמוד יש לבצע: . ח

 איטום בין בסיס לפלטה + צינורות ניקוז.  .1

 הגנת ראשי ברגים )יוטה + זפת(.  .2

 מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.  .ט

 בהתאם לטבלה של מחלקת מאור רחובות ועפ"י התכניות. מידות היסודות .י

עמודי תאורה חלקם מתבצעים על הקיר של השיקוע. על הקבלן לתאם בצוע פלטה יסודי  .יא

ברגי יסוד משולב בקיר השיקוע כולל כל הצנרת ומוליך נחושת ופס הארקה עם קבלן 

 מפקח. עם הראשי ובתאום 
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 עמודי תאורה    6.08

עגול מפלדה מגולוון  צבוע לאחר גלוון שיאושר ע"י מח' מאור  קונימסוג העמודים יהיו  .א

מטר עפ"י התכנית ויכללו הגנות באי  8או   10בגובה  אד' העיר ואד' נוף דגם ירושלים

 תנועה. 

 החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.  .ב

מ ובעמודים בקיר ס"  50X50במידותזרועות  מ' יותקנו  10בעמודי התאורה בגובה  .ג

ס"מ לפי הפרט בתכנית ולפי סטנדרט עיריית  50X50מטר ובאורך  8השיקוע בגובה 

 ירושלים. 

פס  כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח הציוד יותקנו .ד

  10KAכושר ניתוק N +A6מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת  הארקה, מגש ציוד ומהדקי 

 להגנה על הפנס שבראש העמוד. 

 .  ההעיריילעמודים לפי מפרט  מספריםעבודת הקבלן כוללת התקנת  . ה

 מחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה, מיספור, בורג הארקה, ברגי יסוד, אומים,  .ו

, מתקן לדגלים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. המהדקים והמאמת"ים דסקיות .ז

 ישולמו לפי סעיף נפרד.  

 

 גופי תאורה    7.08

כולל רפלקטור כמסומן בתכנית ותכנית  TECEO-1יהיו מסוג  גופי התאורה על העמודים .א

( כמסומן בתכנית LEDחישובי תאורה  של חברת שרדר יבואן סיטי לייט עם נורות  לד )

בגוון שיאושר ע"י מח'  צביעה לאחר גילוון ס"מ לפי התכנית 50X50יותקנו ע"ג זרוע 

 לפי מפרט המאור העירוני ולפי אישור מחלקת מאור. .מאור, אד' העיר ואד' הנוף

 . יאינטגראל מקורי  גופי התאורה יהיו עם ציוד .ב

דרייבר וכל אביזרי עזר ובקר מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל גם את ציוד  .ג

 פתח הציוד בעמוד לפנס. נורה, ואת קטע הכבל המחבר בין ,   DALIמתאם 

ווט תוצרת  OMNISTAR-LED  322וגם  W51לד   GL2גופי תאורה במנהרה מסוג  .ד

 שרדר יבואן סיטילייט. 

 

 שוחה עם אלקטרודת הארקה   8.08

. בתוך השוחה D-400טון    40ס"מ נטו עם מכסה    60ס"מ ועומק    60השוחה תהיה שוחת בטון בקוטר  

מטר. השוחה תהיה   3מ"מ ואורך    19לדה עם ציפוי נחושת   יש להכניס את אלקטרודת ההארקה מפ

 ס"מ חצץ. הכל לפי הפרט בתכנית.  20בעלת מכסה בטון ותמולא בתחתיתה 

 

 שוחות מעבר    9.08

 תאורה  - שוחות מעבר א.
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עגול בקוטר   לכבלי תאורה  ועומק    80שוחות מעבר במדרכה  כולל תקרה    163ס"מ  ס"מ 

עם סמל תאורה כולל חפירה    400Dטון    40בהתאם לעומס   ס"מ    60ומכסה יצוק בקוטר  

 חיבור והשלמת והתאמה סופי קומפלט. 

 חשמל - שוחת מעברב. 

 שוחת מעבר לכבלי תת קרקעי מבטון במידות כמפורט בתכנית כולל תקרה ומכסה יצוק 

 עם סמל חשמל כולל חפירת הבור עבור הידוק והשלמה   D400טון דגם  40בהתאם לעומס 

  ה סופית קומפלט.והתאמ

 שוחת מעבר בזק ג. 

שוחת מעבר לכבלי בזק תת קרקעי מבטון במידות כמפורט בתכנית כולל תקרה ומכסה 

עם סמל בזק מאושר כולל חפירת הבור עבור הידוק   D400טון דגם    40יצוק בהתאם לעומס  

 והשלמה והתאמה סופית קומפלט 

 הוט  - שוחות מעבר         ד.

וכו'( ויבנו בהתאם לתכניות   H1, H2, H3, H4, H5, H6תאים סטנדרטיים )תאי הוט יהיו  
 הוט. על הקבלן לקבל  אישור הוט לביצוע התאים לפני היציקה. 

טון עם סמל    40ס"מ בהתאם לעומס    60התאים יסופקו אך ורק עם מכסה יצקת בקוטר  
 טון.   40. המכסים על המדרכה או הכביש יהיו לעומס של HOT  של

 ם יהיו עם נעילה, לצורך נעילה פתיחה והרמה יש להשתמש במפתח ייעודי. המכסי

חברת  ע"י  לביצוע  מאושרים  פרטים  לפי  ורק  אך  יבוצעו  הדגמים  מכל  התאים  ייצור 
"HOT." 

 

 מרכזיות מאור רחובות     10.08

 מרכזיות מאור רחובות. 2כללי: יותקנו  .א

משולב במערכת   2019יש  תוחלף במרכזיה חדשה דגם  385מרכזית תאורה קיימת מספר  .ב

אמפר. המרכזיה החדשה בנויה מפוליאסטר   3X125  -כולל הגדלת חיבור ל DALIבקרת 

של ענבר( לפי התכניות ומאושר על ידי מחלקת מאור ירושלים . על   FGIמשוריין דגן )

ח"י ומחלקת המאור ומפקח ובתנאים קיימים הקבלן לקחת בחשבון כל תאומים מול ח

באתר כולל תנאים שלבי ביצע עבודות לפי הנחיות מנהל הפרויקט כולל כל אביזרי עזר 

הנדרשים להחלפת המרכזיה )במידה וידרש כולל מרכזיה זמנית(  בו ביום כולל כל  

לול  בדיקות והשלמת ליקויים ולא להשאיר המתקן בלי תאורה אפילו לילה אחד. הכל כ 

 במחיר של מרכזיה. 

המרכזיה   DALIמרכזית תאורה חדשה עבור תאורת שיקוע משולב מערכת בקרה  .ג

של ענבר. צריך לקחת בחשבון את כל התאומים מול  FGFהחדשה בנויה מפוליאסטר דגם 

חח"י ומחלקת מאור ומפקח בתנאים קיימים  באתר ותנאי שלבי ביצוע העבודה לפי 

כל אביזרי עזר הנדרשים והשלמת ליקויים הכל כלול במחיר  הנחיות מנהל הפרויקט כולל

 של המרכזיה. 
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 DALIמערכת בקרת תאורה תקשורת     11.08

 כללי:   .1

 , המותקנים  על עמודי תאורה. LED תאורת הכבישים מיושמת  באמצעות גופי תאורה

הצורך בשיפור ברמת השירות, התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב 

התקנת מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי 

העיר, לרבות דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה, חיווי תקלות, 

 הבודד.   עמעום ככל שיידרש ברמת הפנס

 תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה:  .2

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל  -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו

גופי התאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת  

 לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית.,  IDדיגיטלית 

כיוונית, -בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דו 

 המאפשר את המפורט להלן:

העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמצעות תקשורת קווית  •

 . DALIבפרוטוקול תקשורת 

נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה, העברת  •

 מובנה ביחידת בקר התאורה. GPRSבאמצעות מודם סלולארי  TCP/IPבתקשורת 

 בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה:   .3

, יאפשר שליטה IDבקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

כיווני, בין מרכז -מתאמי תקשורת, וישמש כתחנה להעברת נתונים, דו 9ותפעול של עד 

 הבקרה ולכל פנס בשטח, כמפורט להלן: 

 נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פנס , לרבות קביעה •

ועדכון זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון תוכניות 

 , הכנסת פרמטרים תפעוליים וכו'. RTC)ׁ  (עבודה ו/או חיסכון באנרגיה, סנכרון שעונים 

העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגענים, חיווי מצב   •

שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק(, מצב דלת, לרבות העברת   מפסק בורר )ידני, מנותק,

הפרמטרים החשמליים, נתוני הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי המותקן 

 במרכזיית התאורה. 

העברה למרכז הבקרה את הנתונים המתקבלים מכל פנס בשטח )בתקשורת קווית(  •

, בהתאם   LEDשל פנסי ה   DRIVERשל יחידות ההינע    DALIכמוגדר בפרוטוקול 

 ..  IEC62386לדרישות תקן 

o :הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה 

 הפעלה או ניתוק באופן ידני של כל פנס או קבוצת פנסים.   -הפעלה ידנית   ✓

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות   - הפעלה מקומית ✓

 האסטרונומי המותקן במרכזיית התאורה. שיתקבלו מתוכנת השעון 
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 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות - הפעלה מרחוק ✓

הבקרה. כל בקרי   שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן בתוכנת הניהול במרכז

התאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי התוכנית המתקבלת ממרכז הבקרה. 

התאורה זיהה תקלת תקשורת עם מרכז הבקרה יעבור באופן אוטומטי  במידה ובקר

למצב של "הפעלה מקומית"  ויפעיל את מרכזיית התאורה והפנסים בהתאם לתוכנית 

בעת אירוע כשל בבקר התאורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן  הפיקוד המקומית.

וטומטי, ללא הפסקת תקשורת עם מרכז הבקרה, יעבור למצב עבודה מקומי באופן א

 התאורה. 

 (: O/Iכמפורט להלן )כולל יחידת הרחבה ל  I/Oבקר התאורה יכלול כניסות  

הנדרשים לצורך החיוויים בתוך מרכזיית התאורה   I/Oכניסות    12הנדרש להלן הינם 

המפורטים במסמך זה ובתוכניות, כדוגמת: חיוויי מצבים: מפסק בורר פיקוד )מנותק, 

ידני, שעון, בקרה(, דלת, מגען ראשי, בקר מתח יתר,  כולא ברק, מפסק ראשי, עוקף מגען, 

 מא"מתים, שמור.

 לן: בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת כמפורט לה

הנדרש להלן הינו בתוספת לתקשורת הנדרשת להעברת הנתונים, כמפורט במסמך זה ובתוכניות,  

 בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.

מתאמי התקשורת,  ואופציה לחיבור  9לחיבור עד   RS485 MODBUSתקשורת טורית   •

 נוספים.     I/Oר הרחבה של בקרי מד אנרגיה שיתוקן במרכזית התאורה,  ואופציה לחיבו 

• RJ45  לתקשורתTCP/IP  בחיבורLAN  .קווי 

 ( ELNET Pic60או   SATEC 130Eקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת 

במידה ותותקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת אנרגיה, בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה  

 לתוכנת הניהול במרכז הבקרה.  , ויעבירם MODBUS RS485מיחידה זו, באמצעות תקשורת 

 קווי:   DALIמתאם תקשורת   .4

ערוצי    4, ויכיל IDמתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית  •

(, וישמש להעברת נתונים, DALIיחידות קצה )כתובות  255לתפעול של עד  DALIתקשורת 

דו כיווני, ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה. הנתונים יועברו בתקשורת קווית  

 .IEC62386 DALIויכללו את הפרמטרים כמוגדר בתקן 

מטרים בין  300מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה עם הפנסים באורך קו של עד  •

תר למרחקים גדולים יותר יש להתקין מגבר תקשורת המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביו

 בעמוד התאורה כמפורט בהמשך(.

 :    DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת   •

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: יציאות ערוצי התקשורת יכללו הגנה  •

אקטיבית לחסימת המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה 

 ישוב מתאם התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   

 ורפיטר(   DALIספק כוח  -)מורכב משתי יחידות ייעודיות  :DALIמגבר קו   .5

 מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה:  •
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פנסים.    64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

 הפנסים.  64ייעודי לתפעול   DALIליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

  מטרים מהמרכזייה.  300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 בעמוד התאורה: מגבר קו המותקן  •

פנסים.    64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

 הפנסים.  64ייעודי לתפעול   DALIליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

מטרים נוספים מהעמוד שבו  300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 הותקן .

 :    DALIהתקשורת  הגנה מפני מתח תקלה על קו 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגנה אקטיבית ויחסום 

את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן 

 לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    

 מבנה:  •

המותקן בעמוד התאורה גוף היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד  •

 התאורה. 

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה •

 . (10°C - 60°C-)של  •

 הגנה חשמלית: בידוד כפול. •

 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.  •

 :  DALIמגן מתח לקו תקשורת  .6

המחבר בין מתאם התקשורת המותקן   DALIקשורת ה מגן המתח יותקן במרכזיה בקו ת

מטרים   300במרכזיה לבין יחידת מגבר הקו המותקנת בעמוד התאורה במרחק של עד 

 מהמרכזייה. 

 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, יבצע מגן המתח הגנה אקטיבית ויחסום את 

המתח הגבוה מחדירה למתאם התקשורת ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח  

 התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   

 מבנה: 

 התאורה.היחידה תתאים להתקנה בתיבת הקנה חשמלית המותקנת במרכזיית 

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 . (10°C - 60°C-)של  

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 :  DALIספק כוח ייעודי ל   .7

 .DALIפנסים עם תקשורת  64בחיבור של עד    13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של 

     DALIמקסימום, בהתאם לדרישות תקן  250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה 

IEC62386 . 
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 :    DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת  

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את 

המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא  

 צורך בהחלפתו.   

 מבנה: 

גוף היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה 

 התאורה. 

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 . (10°C - 60°C-)של  

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה. 

 התכנה התפעולית במרכז הבקרה:  .8

 ים על רשת האינטרנט.תוכנת הניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנ

גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות חשיפה לתוכן  

 כפי שיורה המזמין. 

 תוכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבית.  

 300 -פנסים וכ  10,000 -מרכז הבקרה מתוכנן לנהל את מערך התאורה בפריסה עירונית הכולל עד

 מרכזיות תאורה. 

 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי. 

תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, אל  קבוצות של פנסים ו/או מרכזיות 

 תאורה ו/או לרמת פנס בודד.

ישי רמות תרח  8התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנסים במרכזיה. לכל קבוצה ניתן לקבוע עד 

 עמעום שונות ללילה. 

 התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה: מנותק, ידני, מקומי, בקרה מרחוק.

 התוכנה תאפשר את המפורט להלן:

 הפעלה ידני:  

 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'.  -שליטה במצבי התאורה באופן ידני כדוגמת  

 הפעלה אוטומטית: 

מרכז הבקרה מנהל את התפעול באמצעות תוכניות  שהוגדרו מראש ע"י המפעיל,  ומזין את בקרי  

 התאורה  בשטח, בהתאם. 

 בעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה, עמעום וכיבוי אוטומטיים בהתאם

 לתכניות שנשלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה )תכניות עבודה שנקבעו מראש ע"י 

 נקלטו בבקר התאורה(.  מפעיל ו

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:

 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(. •

 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר. •

 אפשרות שליטה מהאינטרנט. •
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 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה.  •

 . (Google maps)פת הכביש אפשרות להציג את הנתונים על מ •

 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה ופנסים.  •

 .   SATEC   /ELNETהצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה  •

 פונקציות:  •

o .הדלקה וכיבוי מרחוק 

o  .חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה 

o   קבוצות.קביעת תכניות עבודה לפי 

o  .עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות 

o  הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS ,

 וכו..  SIMסטאטוס, מספר 

o  הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS  ,

 סטאטוס, סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו.. 

o ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה: צריכת  הצגת נתוני צריכה בזמן אמת

 אנרגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'. 

o  ,הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: תקינות נורה

 %(, תקינות התקשורת וכו'.-תקינות דרייבר, רמת הספק מוצא )ב

o  הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם

 הספק, וכדו'. 

o  לא פועלת  דווח תקלות מרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה

 בתוך זמן הזמן המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, וכו'.

o  דוחות מרכזים: צריכת אנרגיה, תקלות, וכו',  לרבות אפשרות יצוא לתוכנת

EXCEL .להפקת גרפים ודוחות מעקב 

o  .הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה  

 גיבוי חשמלי:  .9

זיכרון בלתי נדיף", לשמירת הנתונים בעת בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי נתונים באמצעות "

 הפסקת חשמל, ולצורך דיווח למרכז הבקרה. 

" לתקשורת, SYSTEM" -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת ה

 דרייברים  לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים נצברים )מונים( למשך שנה לפחות. 

 

 יסודות למנהרהמערכת הארקת     12.08

תקנות החשמל )הארקת   4271ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי  א.

 יסודות( התשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו. 

 הגדרות:   ב.
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ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה, מחבר את    טבעת גישור:

האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת 

 סגורה בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפות חשמלית. 

: פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח פס השוואת פוטנציאלים 

מ"מ באורך המאפשר  X 4 40 לוון אליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס  מגו

 חבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות שמורים. 

פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור והקצה   יציאות חוץ:

משוריינת או עם שלט "הארקה"  שווה P2 השני יוצא מחוץ לבנין בתוך קופסאת פטיש 

 ערך ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ. 

חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים ביניהם   אלקטרודת הארקת יסודות:

 יתוך.  ע"י ר

  המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת  פוטנציאלים, הארקת יסודות:

 אלקטרודות הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי ההארקה המתחברים ביניהם.  

 

אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור  לשני  .ג

ת הגישור. בכלונסאות, יש יצור קשר גלווני בין  מוטות אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבע

מ"מ לפחות. שנים  מהמוטות האנכיים  12המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר 

 ירותכו לטבעת הגישור. 

מ"מ לפחות )אלא אם   12טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול )לא מצולע( שקוטרו   ד.

 יפות ההארקה. צוינה בתכנית מידה אחרת( תוך כדי שמירת רצ

מ"מ שיחובר  12הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם ע"י ברזל 

 באמצעות ריתוך. 

בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון )יציאות חוץ,מעבר תפר וכו'( יש  ה. 

מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך    x 30 4להתקין פס מגולוון 

 תחום הבטון. בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור. 

בנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבניין, תפקידם למנוע שנקודה כל  .ו

הכללים הנוגעים מטר מטבעת הגישור. כל  10שהיא במבנה תהיה רחוקה יותר מאשר  

 לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו. 

באחריות הקבלן לבצע הארקת כל המערכות המתכתיות במבנה כגון צנרת המים, ארונות  .ז

תקשורת , מגשרי כבלים, קונסטרוקציות מתכת וכו'. מוליך הארקה לנ"ל יהיה מנחושת 

 מ"מ בתוך צינור  פלסטי כפיף סמוי חסין אש.  16שזור  

 

 חומרים וציוד     13.80

ומאושרים ע"י מכון התקנים  מרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשיםוכל הח .א

 )עם תו תקן(. 

 מרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח וכן ועל הקבלן להגיש דוגמאות מכל הח .ב

 לצנרת שתונח עבורם.    עיריית ירושליםלקבל אישור 
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כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י הקבלן  .ג

 מייד ועל חשבונו. 

אישור ש"ע כפוף לשיקול דעת של האדריכל, המפקח, המזמין, מתכנן החשמל, כולם  .ד

 ביחד וכל אחד לחוד. 

 

 תאומים אישורים ובדיקות     14.08

העירייה, מדור תצפי"ת של צע תוך תאום שוטף עם מח' מאור רחובות של והעבודה תב .א

  בזק ומתכנן רשת של חח"י/חמ"י ומתכנן רשת חברת הוט, כולל אישור הקבלן.

, ויתאם איתם את כל ים של הרשויות הנ"לעם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח .ב

 שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת.  העבודות

ן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות, על הקבל .ג

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

 תאום. 

 על הקבלן ובאחריותו לקבל התרי חפירה מהרשויות לפני בצוע  העבודה.  .ד

 בעירייה המאור  מחלקתח ועם צנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפק . ה

המאור לבדיקת הצנרת לאחר  מחלקתותבוצע בהשגחתו. הקבלן יזמין את המפקח מטעם 

 ולפני סתימת החפירה  ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה.  הנחתה

את כל עבודות החבורים, העמודים  עירייההמאור של ה מחלקת על הקבלן לתאם עם .ו

 והפנסים ולקבל את אישורו לעבודות שביצע.  

בדיקת הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את   .ז

 הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.  

 עבורם בנפרד.  כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם . ח

מת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן שהקים עם השל .ט

 ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של מהתקן ע"י הבודק. 

 

 צביעה     15.08

צביעת חלקי מתכת בלתי מגולוונים תבוצע לאחר ניקוי חול )לחלקי קונסטרוקציה ניקוי  א.

שכבות צבע יסוד אנטי קורוזיבי )מיניום סינטטי( ועוד    2  במברשת פלדה( ע"י צביעה בתנור  

 מיקרון כ"א של צבע סופי אפוקסי בתנור.  30-40שתי שכבות לפחות בעובי  

צביעת חלקי מתכת מגולוונים תבוצע לאחר ניקוי חיצוני מכל לכלוך ע"י צביעה בתנור צבע  ב.

 פרלק בתנור. וצבע סופי אפוקסי או סו(WASHPRIMER) יסוד מתאים לגלוון 

גוון הצבע הסופי יקבע ע"י מחלקת המאור תוך תאום עם מהנדס העיר. בכל מקרה שתידרש  ג.

 דוגמה של הצבע יכין הקבלן קטע צבוע לאישור האדריכל ללא כל  תוספת תשלום.  

 

 תאורה זמנית     16.08
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תמחור תאורה הזמנית הינו לחודש, כולל את כל הציוד הנדרש עד להפעלה מלאה ותקנית של המתקן 

סוד בטונדה, זרוע, פנס, נורה, עמוד עץ, כבלים, קופסאת חיבורים, תיל נושא, עוגנים, עמודי תמיכה )י

התשלום  כאשר  שנה(  ,חודש,  שבוע  )יום,  תקופה  לכל  השדות  את  להזמין  רשאי  המזמין  וכיוב'(. 

ילוק בחלקיות הן בזמן והן ביחידות, המחיר כולל הפעלה ותחזוקה, הספקה הובלה והתקנה, פירוק וס

הביצוע  צרכי  עקב  העבודות  בזמן  שיידרש  ככל  העתקות  כולל  המחיר  השימוש.  בסוף  המתקן 

הסדרי תנועה זמניים וכיוצ"ב. מובהר כי סכום ההקצב בכתב הכמויות אינו תלוי במספר   –המשתנים  

מתקני התאורה הזמנית הפועלים באתר בו זמנית. התשלום קבוע וישולם כאמור באופן יחסי אך ורק 

הקצר ל הזמן  )משך  המפקח  הנחיית  ע"פ  נדרש  הוא  בו  למועדים  ו/או  בשטח  מוצב  הוא  בו  זמן 

מביניהם(. המחיר כולל את כל הסדרי התנועה הנדרשים לצורך הצבת המתקן, הטיפול והתחזוקה, 

 העבודות הפיזיות שיידרשו לצורך הקמתו ו/או הטיפול בו.

 

 תנאים מקומיים    17.08

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה כולל שלבי ביצוע כל 

הקבלן  של  הצעתו  במקום.  הבצוע  אפשרויות  ואת  ראשי  קבלן  מול  מושלמת  ותאומים  מערכות 

קרבה  בהתקנה,  קשיים  למכשולים,  בנוגע  התנאים  כל  את  מכיר  שהקבלן  לכך  אישור  תשמש 

 ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. למערכות אחרות, וכד' 

 

 אחריות    18.08

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

 והמפקח.  

חודשים   6חודש מתאריך הנ"ל, עבור הנורות תקופת האחריות הינה   24תקופת האחריות היא  .ב

 בלבד. 

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

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

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

 יקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. הקבלן ישא בכל ההוצאות והת . ה

 

 מדידה ומחירים    19.08

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

 מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה  בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.  

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

 הדרושים להשלמת העבודה. 

 כבל ההזנה מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף  התאורה ולא ישולם עבורו בנפרד.   ג.

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

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

 בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר לכבלים.   טפסנות, מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה, ו.
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צבע עבודות  -  11ק פר  

כל החומרים המוזכרים במפרט הם החומרים הנדרשים    . להלן המפרט לצביעת המשטחים שבנדון

 לעבודה זו או ש"ע: 

 כלליות והנחיות דרישות  טבלת ריכוז  

 והנחיות ת  ודריש תיאור 

 בטון יצוק עם סגרגצייות  תשתית 

 )סביבה פנימית יבשה(  ISO C-3)  12944סביבה קורוזיבית )  

מגע עם מי שטיפה, חשיפה לגזי פליטה של  מיקלים יכ מים/מגע עם  
 מכוניות ופיח 

 אין שחיקה 

 עמידות לטמפרטורה הנדרשת מהצבע 

 ( צלזיוס) 

5-50 

גמר חלק עם אפשרות של מראה של קליפת  וגוון נראות סופית  
תפוז עדינה , ברק משי , גוון מגוון מגווני 

  RALפסטל לפי 

 הדפנות בכל מנהרה תהיינה צבועות בצבע  2 דפנות המנהרות -דרישות מיוחדות מהצבע
 דוחה  וכן  לשטיפה   וקל   ךו ללכ  דוחה ,  לבן

ס"מ לפי התכניות  450, עד לגובה  עובש
 ומפרט היצרן.

מהצבע מיוחדות  מעברים -דרישות  דפנות 
וקירות  טכניים  חדרים  של  ופרוזדורים 

 חדרי בקרה 

הקירות האנכיים בכל מעבר וחדר מאוכלס 
 וקל  ךוללכ   דוחה, לבן  תהיינה צבועות בצבע 

 250, עד לגובה  עובש דוחה  וכן  לשטיפה 
 ס"מ לפי התכניות ומפרט היצרן.

מהצבע מיוחדות  כניסות - דרישות  צביעת 
 רי המילוט למעב

כל יציאות החרום של המנהרות תהיינה 
מודגשות בצבע ירוק סביב הפתחים 

הכל ע"פ התכניות   –  RAL   6024בגוון
 ומפרט היצרן.

קבלן בעל ניסיון וידע בתחום צביעה  קבלן ביצוע הצביעה 
 תעשייתית וידע בתחום חומרי החלקה 

 הכנת שטח

 ימים לפחות אחרי היציקה  21הבטון יהיה  .א
שיוף מכאני או התזת גרגרים בלחץ נמוך של משטחי הבטון להסרת שכבת מי חלב להפיכת   .ב

 הבטון לתשתית סופגת.
 בלחץ גבוה להסרת כל הזיהומים. GESשל  2230שטיפה יסודית בחומר ניקוי אקוקלין  .ג
 .  4.5%יות עם לחות שלא    עולה על שעות : הבטון חייב לה 48 –המתנה לייבוש מלא לפחות  .ד
 השטח חייב להיות יציב ויבש לחלוטין.  . ה
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 מילוי סגרגציות ושקעים בבטון )אופציונלי(

 במידת הצורך ניתן להחליק את משטחי הבטון באופן הבא: 

יש למלא בחומר מילוי מסוג סטראקצ'ורייט  –ממ' ומעלה  5שקעים וסגרגציות בעומק של  .א

 בנייה )שרפון(.  –של טמבור  100

של     S-900יש למלא בחומר מילוי צמנטי  –מ"מ   5-שקעים וסגרגציות בעומק של פחות מ .ב

 בנייה )שרפון(. -טמבור 

בנייה )שרפון(  -יש ליישם שפכטל פיין סופר של טמבור  –לקבלת פני שטח חלקים במיוחד  .ג

 ממ' או שווה ערך. 3בעובי עד 

לבצע את ההחלקה הסופית באמצאות שפכטל   מומלץ  -אם מעוניינים בגמר חלק במיוחד .ד

 פיין סופר או ש"ע שייושם על גבי חומרי מילוי אחרים כנ"ל. 

 

 הערות: 

 יש להמתין עד לאשפרה המלאה של חומרי ההחלקה והמילוי.  •

 מומלץ להיוועץ עם יועץ טכני של היצרן.  –לגבי השימוש הנכון בחומר המילוי הנ"ל   •

 

 מערכת הצבע 

 השטח שכבה ראשונה על כל

  -ליטר ל  1בכמות של    4-100במדלל    25%  -צבע יסוד אפוקסי יסוד טמגלס או ש"ע לבן מדולל בכ

 מ"ר.  15

 שעות.  16-24 –זמן ייבוש לשכבה הבאה 

 שכבה שנייה על כל השטח 

 מ"ר 8-ליטר ל 1בכמות  RALצבע טמגלס אנטיגרפיטי משי מגוון או ש"ע לפי 

 שעות.  16-24 –זמן ייבוש לשכבה הבאה 

 שכבה שלישית )אפציונלי( 

 מ"ר 8-ליטר ל 1כנ"ל בכמות  RALצבע טמגלס אנטיגרפיטי משי מגוון או ש"ע לפי 

 

 הערות:

 או דומיו מושפע מהגוון, יתכנו שינוים בתהליך העתידי.   PEהיות והכיסוי של  הצבע טמגלס  .א

 צביעה בהתזה מקנה מראה מהודר יותר. .ב

 ( או ש"ע. BOLEROלעבוד עם רולר מסוג בולרו )יש  –אם הצביעה תיעשה לא בהתזה  .ג

יתכנו דגשים מקומיים בצבע כגון מסגרות רחבות סביב דלתות מילוט, ארונות אש, טלפונים   .ד

 לחירום וכיוצ"ב לפי תכנית אדריכלית. עבור צביעת מסגרות כנ"ל ידרש דיוק רב. 
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 דגשים:

רים לחלוטין וייעשו באמצעות הקווים והמפגשים בין צבעים שונים ובין צבע לבטון יהיו יש ❖

 סרט סימון או כל אמצעי אחר. –סימון מוקדם 

 יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי האמור בהם. ❖

 יש לפעול כאמור בהוראות התקן הישראלי המתייחסות לאמור לעיל.  ❖

 המוצרים ובדפים הטכניים. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות  ❖

או שאינם  במפורש ובכתב ידי המתכנןאין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על  ❖

 .מאושרת ע"י המתכנן מתוצרת

עבודה את הכנת השטח של התשתית ובין השכבות, החומרים, היומן ב לציין הקבלן נדרש ❖

 בוש וכל פרט רלבנטי אחר.יחסי הערבוב של החומרים, אופן ההכנה והיישום, זמני יי

 

  דוגמאות למוצרים מתאימים:

 טמגלס אנטיגרפיטי, 

 יסוד טמגלס לבן,

S-900  , 

 . שפכטל פיין
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 בן עבודות א -  14פרק 

 הנחיות כלליות   14.1

 .  כללי 14.1.1

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

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

 המפקח. 

במידה וקיימת סתירה בין הנחיות הקונסטרוקטור ובין הנחיות האדריכל במסמך זה או בתכניות 

 הביצוע, בכל הקשור לעיגון המערכת גוברות הנחיות הקונסטרוקטור.  

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

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

זה   ו   מהווהמפרט  להרחבה  בהשלמה  פרק  אמור  בנייה"  לעבודות  כללי  בהתייחס  ,  14"מפרט 

 קרת איכות.ןב לעבודות פיתוח האתר, אופני מדידה

 כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר 

או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה 

 נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט. 

בקירות תמך מחופים באבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד  

 יישום של גמר האבן הסופי. והאביזרים הדרושים לאספקה ו

 טפל מול אבנר.דורון מיש לעדכן את כתב הכמויות בהתאם למפרט.  .  תיאור העבודה14.1.2

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות: 

 ומעקות לרבות קירות ציפוי כלונסאות דיפוןקירות באבן ל חיפוי  -

 . נדבכי ראש )קופינג( -

בטכניקה של קיבוע ברטוב מבוצעת בשיטת ההרכבה עפ"י ההנחיות  חיבור האבנים אל הקיר יבוצע  

 הלן:וכמפורט ל 2חלק  1872המפורטות בת"י 

,  2חלק   1872בת"י  2.1.4.1תהיה עפ"י הנחיות סעיף בגב האבן תערובת המלט המותקנת  -

רובת הבטון יהיו ללא כל מרכיבי תע. 20 -ס"מ  הבטון יהיה מסוג ב 5בטון השכבת עובי 

 אפר פחם. 

 .  2חלק  1872בת"י  4.1.1יישום שכבת הבטון לפי הנחיות סעיף  -

 5 טרוממוטות מצולעים בקמגולוונת בתוך שכבת הבטון המקשרת תבוטן רשת מרותכת  -

תעוגן לקיר הבטון באמצעות עוגנים מכניים ס"מ. הרשת הזו  10/10מ"מ וגודל משבצת 

המיקום יובטח  פני הקיר,מ"מ מ 20תמוקם במרחק רשת הזיון  ס"מ. 60/60בצפיפות 

 ע"י שומרי מרחק פלסטיים.  

 4טר ובק 316 כל אחת מאבני החפוי תיקשר אל רשת הזיון הנ"ל באמצעות תיילי פלב"מ -

מ"מ שיקדחו לתוך   30נקודות בכל אבן אל תוך קדחים בעמק  4-מ"מ. הנ"ל יעוגנו ב
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ושתי נקודות . )שתי נקודות בפן העליון  2 חלק  1872 "יבת 4.7 בסעיף המפורט לפיהאבן 

 בפאות הצדדיות(.

מטר )מקסימום( לגובה הקיר תותקן תושבת  3.5במפלס התחתון של חיפוי האבן וכן כל  -

אופקית רציפה מזויתן מגולוון אשר יחובר לקיר הבטון באמצעות ברגים כימיים עשויים 

תושבת מינימלית של אבן החיפוי על  , מידת הזויתן תהיה כזו שתבטיח 316פלב"מ 

 מ"מ. 20הזויתן 

 . 2חלק  1872ת"י  2.1.6מילוי מישקים וכיחול לפי הוראות האדריכל והנחיות סעיף  -

 תיאור ודרישות ביצוע אדריכליות    .214

 כללי .1

סוג האבן ומרקמה טעונים אישור מוקדם ובכתב של המפקח. הקבלן יביא דוגמאות אבן לאישור 

 . (ם, מפרט טכני מיוחד-האבן תתאים לדרישות המפרטים )בינמשרדי, עיריית י המפקח.

על פי דוגמה   טבעי,עיבוד   ב   "חאמיחדשים ונדבכי ראש: אבן "  פיתוח  האבן שנבחרה לחיפוי קירות

 לאישור האדריכל. 

: אבן "ביר זית" בגוון צהוב. על פי דוגמה לאישור קירות השיקוע בכבישהאבן שנבחרה לחיפוי  

 אדריכל. עיבוד  תלטיש צפוף ועדין לקירות ומסמסם צפוף לנדבכי הראש.ה

   דוגמאות אבן וביצוע קטע לדוגמא מותקן בשטח לרבות כיחול.הביצוע יהיה לאחר 

 

 קירות אבן מורכבים .2

קירות אבן בהם יוצקים את גב הבטון כנגד האבן, יבוצעו על פי הנדרש    –קירות אבן מורכבים  

 .2378במפרט הכללי ובכפוף לתקן ישראלי 

 

 חיפוי קירות בלוחות אבן .3

 

 הכיחול .4

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים תוכן כלהלן: שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח  .1

 זל תמהיל מים/סיקה עד לסומך המתאים לכיחול. אחד צמנט לבן בתוספת נו

ביחס   יהיה  מים/סיקה  הדבקה. 1:1התמהיל  משפר  ערב  הכיחול  לתערובת  להוסיף  יש  כן  כמו   .

 לתערובת הכיחול יש להוסיף לפי גוון האבן, או כל גוון אחר לפי הוראות האדריכל.

  ס"מ, בכפוף לביצוע דוגמא לאישור האדריכל. 1 רוחב המישקים .2

 וע של הכיחול: הביצ .3
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סמוך למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה ימים מעת  –סנטימטרים  3ניקוי הטיט לעומק  -

 הבנייה. 

סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית ובעבודת  3ניקוי דפנות האבן לעומק  -

 .יש להקפיד לא לפגוע בעוגניםידיים. 

 סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט. -

 הניזכר לעיל במים.ניקוי החלל  -

הקפדה על מינון נכון וקבוע של צמנט לבן, קוורץ וחול )או ללא   –הכנת החומר בצורה הנכונה  -

 חול( ומוספים כדלעיל. 

 גוון הכחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל ובאישורו.  -

 רצוי במיקסר.  -הקפדה על ערבוב נכון   -

 הווה ודחיסת  החומר פנימה.מילוי לעומק של החלל שהת -

גמר הכחול על ידי מכשיר שידחוס מצד אחד ויאפשר גימור על משטח ישר ולא בעיגול מצד  -

 שני. 

לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המכשור ולהדק את הכחול )ולסתום סדקים אם  -

 נפתחו(. 

מ"מ פנימה. במקרה זה פני האבן   3-הכחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ -

 מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק. 3-באותם ה

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

 לאחר האשפרה, בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.  -

 ט ובטון.תוך כדי הכחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך וביחוד משיירי צמנ -

 

 בדיקת שליפה .4

 הקבלן יבצע בדיקת שליפה לאבן  להוכחת חוזק ההדבקות כנדרש במפמ"כ. 

 

 עבודות אבן – תשלוםומדידה   .314

קיר ללא אבחנה בין חזית ה)מ"ר( של  לתשלום לפי שטח  של רכיבי מבנה ימדד לתשלום  חפוי אבן  

מיוצבים בהתזת בטון וללא אבחנה בין קירות  חיפוי קירות מבטון מזויין יצוק באתר לבין מדרונות  

 המחופים באבן מסוגים שונים.

קופינג המבוצע בראש קירות לא  ימדד לתשלום בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה לעבודות  

 החיפוי. מחיר היחידה כולל גם את העיגון המכני של הקופינג ע"פ דרישות התקן והמתכנן.

ם והמלאכות הכרוכים בבצוע העבודה, ומבלי לפגוע בכלליות  מחיר היחידה כולל את כל החמרי

 גם את: בין היתר האמור, כולל  
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 בחירת מקורות האספקה. -

 אספקת האבן. -

 . האבנים מיון -

 עבוד צורת האבן. -

 פקיים, אנכיים, משופעים, מעוגלים.  וחפוי באבן לפי התכניות בשטחים א -

לעיגון היציקה המקשרת, ברגי  עיגון החפוי כולל יציקה מקשרת, והזיון שלה, קוצים   -

 . , זויתני פלדה המשמשים תושבת אופקית לחיפוי עיגון ותיילי עיגון

 בדיקות תקניות לאבן ובדיקת מקורות האספקה.  -

 . מנהל הפרויקטדוגמאות חפוי ככל שידרש עד לאישור  -

 עיבוד פינות ומקצועות.  -

ו/או   קירות אלכסוניים  חיפוי  עבור  תוספת תשלום  הנוטה מהאנך לא תשולם  חזית  עם  קירות 

 והתמורה בעבור עבודות אלו כלולה במחירי היחידה לעבודות חיפוי קירות.
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 תשתיות רמזורים, בקרה ותקשורת עירונית     -  81פרק  

 הנחיות כלליות 1.18

 כללי  - 18.01.01 

,  ירושליםסלילה ואחזקה של עירית    העבודות יבוצעו על פי המפרט הכללי לעבודות פיתוח, .1

 עבודות רמזורים ובקרה.   51.11ובפרט לפרק 

 בנוסף ישמשו המסמכים הבאים: .2

המפרט הכללי להצבה ואחזקה של רמזורים כולל העדכונים )משרד התחבורה,   .א

1993 .) 

הנחיות לשילוב גלאים ברמזורים )מהדורה אחרונה( כולל עדכונים )משרד  .ב

 (. 1986התחבורה, 

התשתית   .3 הנחת  קבלן עבודות  ידי  על  שייעשו  לעבודות  במקביל  יתבצעו  ובקרה  לרמזורים 

 . )שיעבוד בהתקשרות נפרדת מול מוריה( הרמזורים

במערכת  .4 פגיעה  למנוע  כדי  בשטח  הקיים  המצב  את  להכיר  האחריות  מוטלת  הקבלן  על 

קיימת. כמו כן מוטלת עליו האחריות להמשך הפעולה התקינה של מערכת הרמזורים בצומת 

 הרמזורים פעילה )כולל מערכת גלאי רכב תקינה(.  בו מערכת

ועבודות  .5 במידה  הבקרה.  למרכז  הרמזור  של  החיבור  שלמות  את  כוללת  הקבלן  אחריות 

על הקבלן יהיה לפעול מיידית לתיקון   –הקבלן יגרמו לנתק בין מרכז הבקרה לבין הרמזור  

 התקלה. 

ר, כבלי חשמל וחיבורים ייעשה  העתקת רכיבי רמזור לצורך עבודות הקבלן כגון עמודי רמזו .6

 על ידי קבלן הרמזורים בתיאום עם הקבלן הראשי. 

 

 :בין היתר העבודות יכללו - 01.0218.

 רות להנחת השרוולים. יחפ . 1

 בין שוחות קיימות, שוחות רמזורים חדשות, חיבור לתאי בזק, וכו'. שרווליםהנחת  . 2

 הקיימת.  הוספת צנרת למערכת שרוולים קיימת ופעילה באופן שלא יפגע תפקוד המערכת . 3

 התשתית. עם קבלן הרמזורים השחלת כבלים בצנרת במקביל להמשך עבודות תיאום . 4

 ל חוט משיכה בתוך הצנרת.ניקוי צנרת קיימת כולל השחלה או שמירה ע . 5

 פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים.  . 6

 

 תשתיות צנרת רמזורים  2.18

 כללי  - 01218.0.

כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יובאו לאתר טרם תחילתה ויוצגו לאישור המנהל.   .1

 אין להניח צנרת/תאים/מכסים שלא אושרו על ידי המנהל. 
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הצנרת ומיקום התאים יעשה על פי סימון בשטח על ידי המנהל. אין למקם סימון מהלך   .2

 תאים וצנרת על פי התכניות.

בשלבים הבאים יש לקבל אישור המנהל להמשך .  בדיקות במהלך העבודה וקבלה סופית .3

 העבודה: 

 י חפירה ותאים בשטח.תוואסימון    3.1

 בגמר חפירת התעלה.    3.2

 לפני הנחתם. עם הבאת חומרים לאתר,   3.3

 לפני כיסוי החפירה.    3.4

בדיקה סופית  הכוללת בדיקת "מנדריל" בכל סוגי     לפני תיקוני אספלט/ריצוף תבוצע   3.5

 צינורות. 

 :בדיקות מדגמיות שיבוצעו על פי דרישת המפקח .4

, במעבדה 1531בדיקת דוגמה של צינור המסופק על ידי הקבלן להתאמתו  לתקן  4.1

 הבלעדית של המפקח.  לכך, על פי קביעתו המוסמכת

 בדיקות אלה יבוצעו בנוסף לכל בדיקה  .Bar 10בדיקת לחץ אויר בצינורות בלחץ של   4.2

  .תחול במלואה על הקבלן  ועלות בדיקות אל אחרת שידרוש המפקח.

 

 חפירת/חציבת תעלות להנחת צנרת – 2.0218.0

ריצופים ניסור אספלט בכביש וכדומה(   עבודות הכנה  טרם החפירה )של אספלט, .1

 הכללי. המפרט  של 51.01יבוצעו על פי פרק 

 ובהתאם לפרטים.  51.02חפירה ו/או חציבת תעלות תבוצע על פי המפרט הכללי, פרק  .2

 הצנרת יש להביא החפירה לשיפוע אחיד לכל ארכה.טרם הנחת  .3

 

 והנחתם צינורות  – 3.0218.0

 סוגי הצינורות  .1
, מפוליאתילן להתקנה תת קרקעית, צינורות עבור תשתיות בקרת תנועה  1.1

וגם על פי דרישות בזק לפי  1531מ"מ, המיוצרים על פי תקן ישראלי  75בקטר 

מצמדים אבזרי חיבור ואבזרי איטום. לצינורת כנ"ל, כולל  7002הגדרה 

 ".עירית ירושליםהצינורות יסומנו בלוגו "

 הסימון על הצינור יכלול: 1.2

 ן תו תקן.סימו  1.2.1

 סימון אורך רץ, במטרים.   1.2.2

 שנת ומנת היצור   1.2.3

 . SN 32/13.5יק"ע    HDPE 75  את  המילים:  1.2.4
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 פרטי קו היצור   1.2.5

 בקרת רמזורים.  "לוגו: "עירית ירושלים  1.2.6

 שם  היצרן   1.2.7

 מ"מ גובה אות.  5גודל הכיתוב יהיה לא פחות מ   1.2.8

יאושרו צינורות המיוצרים על ידי יצרנים שקיבלו אישור מתאים מחברת   1.3

 על הקבלן להמציא אישור זה.  ""בזק

 הנחת צנרת תקשורת, רמזורים ובקרה .2
 ס"מ.  10התעלה תרופד לכל ארכה בחול ים בעובי   2.1

 יחוברו עם אטמים. 4צינורות "   2.2

  10צינורות יונחו על שכבת החול ויכוסו בכל היקפם בשכבת חול ים בעובי   2.3

התחתון )תחתיתו( משכבת החצץ    ס"מ. הצינורות יונחו כך שגובה הצינור

 ס"מ. 10 - בתא יהיה לא קטן מ 

 ן קשיח לרמזורים ולתקשורת:  מפואתילצינורות  2.4

 יסופקו מגולגלים על תוף.  2.4.1

 הצינורות יורדו מהתוף תוך כדי הסעת התוף לאורך החפירה.   2.4.2

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבויות.   2.4.3

 הצינורות לקבוצה באמצעות סרט דביק.יש לאגד את   2.4.4

ובאמצעות    2.4.5 בלבד,  יהיה באישור המפקח  צינורות  בחיבורי  השימוש 

 מרים ואביזרים של יצרן הצנרת בלבד. וח

שימוש בשרוולים מוליכים יהיה על פי אישור המפקח. השרוולים יהיו   2.5

 בכמות ובקוטר המתאימה למספר הצינורות המושחלים.   PVCמצנרת 

 8ן בקוטר מניילו בכל הצינורות, מלבד אלה בהם הכבל קיים, יושחל חבל  2.6

 מ"מ. 

 

 מילוי חוזר ותיקון שטח במדרכה ובכביש  – 4.0218.0

 חפירות מילוי חוזר של  .1

בתום הנחת הצנרת וחיבור הצינורות ותאי הביקורת )ראה להלן( יבוצע מילוי חוזר של  .1.1

 . 51.02התעלה על פי המפרט הכללי, פרק 

המילוי יבוצע עד גובה תחתית המסעה ויהיה עבור שטחי מדרכה או עבור שטחי כביש,  .1.2

 ובהתאם לסוג המדרכה או המסעה. 

טח בו מבוצעת החפירה יונח סרט סימון  ס"מ מפני הש  50ס"מ ובעומק  10בעומק  .1.3

ס"מ: "זהירות סיב  10מודפס באותיות שחורות בגובה  ו מפלסטיק בצבע צהוב ועלי

 אופטי". 

העבודה כוללת כבישה והידוק של המילוי  התוספת הנדרשת על פי סוגו )כביש או  .1.4

 מדרכה(

 עבודות ריצוף ואספלט .2

 . 51.12רט הכללי, פרק עבודות אספלט במדרכות ובכביש יבוצעו על פי המפ .2.1
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. עבודות אלה כוללות החזרת  40.04עבודות ריצוף יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק  .2.2

 .ריצוף, מכל סוג, שפורק

מידה ונדרש. תיקון מדרכה מרוצפת כולל פירוק פס בבהכנות לחפירה והשלמת שבר  .2.3

קיים. הריצוף  י החפירה לצורך חיבור טוב עם ריצוף  ציידס"מ משני  50נוסף ברוחב 

 יבוצע בכל רוחב הפירוק. 

 

 תאי בקרה ומכסים – 5.0218.0

 תאים ומכסים .1

 . כל התאים וחלקיהם ישאו סימון "תו תקן" .1.1

, בקוטר  658 בהתאם לת"י : התאים יהיו מבטון טרום,80או  60תאים בקוטר   .1.2

יהיה   60 -ס"מ נושאי תו תקן. תא המסומן בתכניות כ 80ס"מ או    60פנימי של 

יהיה   80 –ס"מ, תא המסומן בתכניות כ  100מחוליות טרומיות שגובהן עד 

ס"מ. החוליות יונחו כך שגובה תחתית  50משתי חוליות, כל אחת בגובה 

 ס"מ. 10 - ן מ הצינור התחתון משכבת החצץ בתחתית התא לא יהיה קט

, בקוטר פנימי 658: יהיה מחוליות  מבטון טרום, בהתאם לת"י 100תא בקוטר  .1.3

ס"מ מפני  250ס"מ נושאי תו תקן. עומק תחתית התא יהיה עד   100של 

 הכביש/מדרכה. התא יבנה מחוליות טרומיות בהתאם.

-MK-100בהתאם לנדרש, תותקן בראש התא חוליה קונית, כדוגמת "וולפמן"   .1.4

ו שווה ערך מאושר. בכל חוליה מדרגות מדרך מפלדה מצופה פלסטיק  א 80

 ס"מ בינהן.  33במרווח של 

טון בשוליים או  25טון במדרכה, או   12.5לעומס ) 489מכסים: בהתאם לת"י   .1.5

יהיה קוטר הפתח   -ס"מ  50טון בכביש(. פתח המכסה לתאים בקוטר מעל  40

קת, כולל פקק, טבעת, הגבהת ס"מ. מכסי כביש יהיו מיצ 60במכסה לפחות  

צווארון ותקרה. ההתאמה לגובה הסופי של הכביש או המדרכה תהיה על פי  

-MTM-75יהיו כדוגמת "וולפמן" דגם   60הפרטים. המכסים לתאים בקוטר 

B-50  .או שווה ערך מאושר 

.  466בהתאם לת"י   A1תאים לתקשורת/רמזורים מבטון מזוין: תאי דגם  .1.6

התאים  יסופקו על ידי יצרן המאושר לצורך זה על ידי חברת "בזק", והקבלן  

ימציא אישור בהתאם. עומק התא ומספר הפתחים לצנרת על פי המצוין  

בכתבי הכמויות ובתכניות. התאים ללא רצפה. מכסים יהיו כמו עבור תאי 

ס"מ או    5רמזורים" באות שגדלה  -, אך ביצקת יוטבע: "עירית ירושלים  בזק

ס"מ. הלוגו יהיה על   5אותיות בגובה   20לוגו אחר על פי דרישת המזמין של עד 

ס"מ,   50כל חלקי המכסה. ביצוע המכסים על פי פרט בזק כולל הגבהה של עד  

 זיון ביטון והתאמות כנדרש.

 ביצוע תאי ביקורת .2

 ס"מ לתוך התא, מעבר לפני החוליה הפנימיים.  15בלטו הצינורות י .2.1
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טרם הנחת התא יש להכין פתח מתאים בחוליות התאים עבור כניסת  .2.2

 תבוצע רק על ידי חיתוך בכלי חשמלי.  הצינורות בהתאם למספרם. עבודה זו 

אזור חדירת הצנרת לתא יאטם בבטון מצידו החיצוני של התא. יש להקפיד על   .2.3

 שבין הצינורות ופני התא החיצוניים.  לכל החלליםחדירת הבטון 

 פני התא הפנימיים יהיו חלקים וינוקו מכל שאריות בטון טיט וכו'. .2.4

 ס"מ. 10תחתית התא תרופד בשכבת חצץ בעובי   .2.5

( בעומק שעל 20 -יש לצקת חגורת בטון )ב -תאים המותקנים במדרכת אספלט  .2.6

ף הטבעת החיצוני יש  פי הפרטים שתקיף את המכסה ואת חולית התא. בהיק

 ס"מ עבור האספלט.   3לצקת פחות 

כנ"ל, אלא שחגורת הבטון מקיפה את  -תאים המותקנים במדרכה מרוצפת  .2.7

ס"מ לפחות, בגובה שיאפשר הנחת הריצוף עד לשולי  10הטבעת ברוחב 

 המכסה.

 על פי הפרטים ובהתאם לסוג התא. -בשולי כביש ו/או גינון  .2.8

 

 תכולת מחירים אופני מדידה ו – 6.0218.0

לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של   אופני מדידה ותשלום הם על פי המפרט .1

 .עירית ירושלים

פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים כלול במחיר היחידות ולא ישולם   .2

 בנפרד. 

כולל כל עבודות  ,פי מטר אורך חפירה, לכל רוחבהמדידה ל –חפירה לצנרת   .3

 51-11-04-1פי סעיף  על  ההכנה והפירוק. המחיר כולל גם כל העבודות

לפי מטר אורך, כולל כל  אבזרי החיבור והאיטום הנדרשים )מופות(, חוט   –צנרת  .4

המשיכה וריפוד החול לכל כמות צינורות. המחיר כולל בדיקות מנדריל  שתבוצע על ידי 

פירוט, ראה נספח -מפקחעד לקבלת העבודה על ידי ה , הקבלן בכל הקנים ככל שידרש

 .א'

יחידה, על פי סוג התא, כולל חפירה, מילוי חוזר וכבישה  מדידה ותשלום:  –תאים  .5

 העבודה בשלמותה על פי הפרטים. במידות הנדרשות להתקנתו וביצוע 
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 נספח א'
 לניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים ובדיקת מנדרילמפרט טכני 

 נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם קבלן הביצוע()

 :כללי .1
כלולות הנחיות לביצוע ניקוי של צנרת )קנים( ושל תאי כבלים )גובים( של רמזורים, מפרט זה  ב

בנספח למפרט מצורף דוגמת טופס דיווח   בתוואי ובצומת. כמו כן מפורטות דרישות הבטיחות.

 ביצוע.

 

 ואביזרים ציוד כלים   .2
 קרקעיים. - מפתחות למכסי תאים תת .א
 פנסים.  .ב

 סולם מתאים לירידה לתאים תת קרקעיים.  .ג

 משאבה להרקת מים מתאים תת קרקעיים.  .ד

 כלי ניקוי. .ה

 אמצעי קשר וחילוץ. . ו

 . 753מ"מ לפי ת"י   8חבל פוליפרופילן   .ז
 ( ומברשת לניקוי צנרת.MANDRILLגשושים ) .ח

 ישראליים ועל פי אישורו של המפקח. כל הנ"ל יהיו על פי תקנים   .ט
 

 בטיחות  .3
 בטיחות כללית  .3.1

על הקבלן לפנות למפקח מטעם המזמין, לפני התחלת העבודה כדי לקבל ממנו תדריך בטיחות, נוהלי 

 הבטיחות המתאימים ואישור שהצטייד באמצעי הבטיחות המתאימים.

הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש כלומר בעת ביצוע עבודות, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות 

לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא כוחו באתר העבודה, להאיר כחוק כל בור 

 פתוח בהתאם לדרישות המשטרה ועיריית ירושלים, להבטיח מעבר להולכי רגל ולהציב שמירה מתאימה. 

 בטיחות העובדים  .3.2
 ות בעבודה בתאים תת קרקעיים: על הקבלן לשמור על כללי הבטיח

פתיחת תאים תת קרקעיים תעשה בעזרת שני מפתחות המיועדים לכך ושני עובדים ירימו את  .א
 המכסה ויזיזו אותו.

 לאחר פתיחת התא יש להמתין עשר דקות לאיוורורו, לפני המשך עבודה.  .ב

 יש להאיר לתוך תא הכבלים ולודא שאין בו רמשים מסוכנים, נחשים או עקרבים. .ג

אין לרדת לתא שהתגלו בו גזים מסוכנים או רמשים מסוכנים. אם נראו רמשים מסוכנים, על  .ד
 העובד )עובדים( לצאת מיד מהתא. 

 העובדים יהיו מצויידים בכפפות מגן ובנעלי בטיחות.  .ה

לפני הירידה לתא הכבלים יש לפנות מסביבתו כלי עבודה, ציוד ועצמים זרים העלולים ליפול  . ו
 העובד היורד לתא כבלים לחבוש קסדת מגן.לתוך התא על 

 הירידה לתא הכבלים תעשה בעזרת סולם מתאים במצב תקין.  .ז

בכל עת שנמצא עובד )או עובדים( בתוך תא הכבלים, חייב להמצא עמו בקשר עובד הנמצא מחוץ  .ח
לתא ומצוייד באמצעי קשר ואשר יוכל להזעיק עזרה במקרה שעובד הנמצא בתא הכבלים יקלע 

 .במצוקה
 

 הנחיות לביצוע  .4
העבודות יתבצעו על פי הנחיות המפקח מטעם המזמין. לקבלן ימסרו מפות ובהן מסומנים מספרי התאים 

 בהם יש לבצע את העבודה. כמו כן ימסרו לקבלן טפסי דיווח, ראה בהמשך.

 

 הכנות מחייבות  .5
 לפני תחילת העבודה, על הקבלן לודא: 

 ת, וקבלת תדריך בטיחות. הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחו  .א
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 .3וסעיף    2הצטיידות כנדרש בסעיף   .ב
 קיום הנחיות ומפות מסומנות של תשתית הרמזורים בתוואי הנדרש. .ג

 קיום טפסי דיווח. .ד
אם לא התקיים אחד או יותר מהסעיפים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות אל 

 הממונה. 

 

 עבודות הניקוי .6
 ראשוני ניקוי   .6.1

יש לנקות סביב התא, כולל פינוי חפצים וגופים זרים כנדרש בהוראות הבטיחות. לאחר פתיחת התא, יש 

 לשאוב מתוכו מים שהצטברו וניקוי מבוץ, אבנים ופסולת. 

 אזהרה! 

מותר לרדת לתא רק בעזרת סולם מתאים. אסור 

 לדרוך על כבלים וציוד שבתא. 

 ניקוי צנרת  .6.2
בהם כבל, ינוקו ע"י העברת קנה מברשת. אם המברשת מוציאה לכלוך, עפר, או אבנים,  קנים ריקים, שאין  

מקוטר הקנה. אם   90%יש להעבירה שוב. לאחר ניקוי הקנה יש לבדוק תקינותו בהעברת גשוש שקוטרו כ  

 לא ניתן להעביר את הגשוש )או את המברשת(, יש לדווח כמפורט בהמשך. 

 השחלת חבל ואטימה  .6.3
ביחס   8%באורך עודף של  , חבל המשיכה המושחל יהיה רציף  753מ"מ לפי ת"י    8חל חבל  בקנה נקי יוש 

 מ'  50אורך  מ' יסופק תוספת חבל משיכה ב 1,300לאורך הצינור במצב פריסה ישר )לדוגמא: לצנרת באורך  

 מכל צד של הצינור(. קצוות החבל בקצה הצינורות יקשרו באופן שימנע את בריחת חבל המשיכה אל תוך

 הצינור.

 סיום  .6.4
 מים שבתוך התא ישאבו החוצה והתא וסביבתו ינוקו מלכלוך, בוץ ופסולת. 

מכסי התא יוחזרו למקומם. יש להקפיד על סגירה נכונה, באופן שפני המכסים לא יבלטו מעל המסגרת. 

 לפני הנחת המכסים, יש לנקות את המסגרת מלכלוך וגופים זרים.

 סימון ודיווח  .6.5
שמיקומו של תא שונה מהמסומן במפה, הקבלן יעביר קו על הסימון הקיים וירשום את במקרה  .א

 המיקום שבו נמצא התא. 
 בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן למפקח מטעם המזמין, על תאים שלא נמצאו כלל.  .ב

 בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן למפקח מטעם המזמין, על קנים חסומים.  .ג

 וגמת הטופס שבנספח א'.הקבלן ימלא טופס דיווח כד .ד
 

 תיקונים והשלמות  .6.6
 אם בבדיקת המפקח, יתגלה צורך בתיקונים והשלמות, הקבלן יבצעם מיד.

 

 שונות .7
 אחריות  .7.1

 הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי צד שלישי לכל נזק שיגרם לנפש או לרכוש, עקב ביצוע העבודה.

 פיקוח  .7.2
העבודה ונציג המזמין יבדוק את איכות הביצוע. המזמין רשא המזמיןיפקח לפי שיקול דעתו על שלבי 

 לפסול כל פרט או קטע שאינו עומד בדרישות המפרט, או ברמה מקצועית נאותה. 

 טופס דיווח .7.3
  טופס הדיווח, לאחר אישורו ע"י המפקח, הינו תנאי לאישור התשלום.
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 מני זביצוע תשתית עילית על עמודי עץ למתקן רמזור  

 - כללי   .1.1
היה ונדרש הקבלן ע"י המזמין לבצע עבודה בצומת בשלבים אשר יאפשרו פתרון זמני לפעולתו התקינה 

 והבטיחותית של הצומת, יהיה על הקבלן לבצע מתקן רמזור זמני.

במידה ולא תתאפשר לבצע   ,המתקן יבוצע בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע מאושרות מטעם יועץ התנועה

ים הזמניים בתשתית תת קרקעית תבוצע התשתית באופן עילי תוך שימוש אספקת חשמל ופיקוד לרמזור

 בעמודי עץ זמניים.

במידה ונדרש לבצע שינויים במתקן הרמזור הזמני במעבר משלב ביצוע אחד לשני, על הקבלן יהיה להבטיח 

 כי תתאפשר פעולה רציפה ותקינה של הרמזור בכל שעות היממה. 

 ית עילית והפעלתו תהיה אך ורק בכפוף לאישור יועץ התנועה והמפקח.ביצוע  מתקן רמזור זמני עם תשת

 

כל עבודה שלא תעמוד בדרישות, תפורק ותעשה מחדש. כל   ,העבודה תעשה בטיב מעולה ובצורה מקצועית 

ציוד אשר יסופק ע"י הקבלן, יפורק על ידו לאחר גמר העבודה ויוחזר לרשות הקבלן. עם התחלת העבודה 

שורו של מנהל הפרויקט ו/או המפקח דוגמא מכל דגם של האביזרים בהם הוא עומד יציג הקבלן לאי

להשתמש במשך העבודה הזאת, לצורך קבלת אישור וקביעת סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים. לאחר 

 השלמת עבודות התקנת הרמזור הזמני על הקבלן להזמין ביקורת חברת החשמל על חשבונו.

 

 -   עמודי עץ .1.2
. העמודים יהיו ישרים 33-מטר מהסוג המטופל בחומר בולידן ק 10היו עמודי עץ אורן באורך העמודים י

עשויים מעץ יבש חזק ללא סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך קונית. קוטר העמוד במקום הצר ביותר 

יקוסים ס  ,העמוד יהיה ישר ללא "בטן" באופן שהאנך ייפול תמיד בתוך שטח בסיסו  ,ס"מ  15  -יהיה מעל ל

ההיקף, ורוחבם הסכומי באותו החתך לא יעלה  1/6בריאים יותרו בתנאי שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על  

רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים ואשר חוסנו בחומר חיסון   , 5ההיקף. אחוז הלחות לא יעלה על    1/3על  

 . החלק הנמצא בקרקע יצבע בצבע בטומני  ,נגד מזיקים וטפילים יותרו לשימוש

 יותרו סדקים רק בגבולות הבאים:

 מ"מ.   15רוחב     .1.2.1

 מקוטר העמוד במקום הסדק. 1/4עומק      .1.2.2

 פעמים קוטר העמוד במקום הסדק.   8אורך  מקסימאלי     .1.2.3

 מ"מ לכל היותר.  40סה"כ מס' הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי   .1.2.4

 ביסוס העמוד יהיה באחת מהשיטות הבאות לפי החלטת המפקח:  .1.3

מאורכו הכולל, אך לא פחות  1/5עד    1/6  - בה העמוד תקוע ישירות בקרקע בעומק כ  -ביסוס בקרקע    .1.3.1

באדמה   ,ס"מ. באדמה חולית וסלעית יחוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב לכל עומק הבור 150  -מ

 בוצית יחוזק הבסיס לפי מפרט. תחתית העמוד תיחתך בניצב לצידו, ראשו יעובד לפי שני שיפועים

 מעלות ביניהם. 45בזווית  

" 6ס"מ עם שרוול מצינור, פלדה   100* 100* 100במידות    -ביסוס באמצעות יסוד טרומי נייד מבטון     .1.3.2

היסוד צבוע בצבע לבן מחזיר אור, היסוד כולל טבעות לאוזני הרמה, היסוד יוצב על משטח מהודק 

 ומיוצב. 

  ,ס"מ מתחתיתו, ועליה תוטבע שנת ייצורו 400העמוד יסומן בדסקית אלומיניום, שתותקן בגובה     .1.3.3

 ס"מ לפחות.   6גודל הספרות  
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 -   כבלים אוויריים .1.4
התיל הנושא יהיה מפלדה מגולוונת   ,מיוחד לרמזורים המצורף לתיל פלדה נושא  N2XYהכבל יהיה מטיפוס  

ס"מ. שיטת   30  שזורה וקוטרו  יותאם לכבל ולתנאי התקנתו, הכבל יקשר לתיל הנושא בחבקים מבודדים כל

הקשירה/ההתקנה של הכבלים תבטיח שכל המאמצים המכאניים יועברו אל התיל הנושא והכבל יהיה 

משוחרר מהם לחלוטין. הסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על 

בצדדיה ע"י כיפוף הכבל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה, או   , העמודים

וולט ונושאי תו תקן ישראלי   1,000מתאימים למתח    N2XYהכבל בקשת כלפי מטה. הכבלים יהיו מסוג  

מתאים וישמשו עבור רשת ההזנה: לרמזורים, לתמרורים מוארים, לתאורה, ללחצני הולך רגל ולהארקה. 

 2.5מ"ר, חתך מוליך האפס יהיה  מ   1.5מנחושת בחתך    24ועד ,  3  - הכבלים יהיו בעלי מס' רב של גידים מ

לפחות מהדרוש עבור כל עמוד   30%  -ממ"ר. מס' הגידים הפנויים יהיה גדול ב  4ממ"ר וחתך מוליך ההארקה  

 40רמזור מקסימאלי. המרחק בין עמודי העץ ומתיחת הכבלים תבטיח גובה נטו מתחת לכבלים בטמפרטורה 

ו/או עפ"י החלטת מהנדס   מטר   7מעל הכביש בגבריט של מעלות צלזיוס מפני הכביש בנקודה הנמוכה ביותר 

התנועה. במתיחת הכבל הנושא יש להקפיד  שלא לעבור על  מתיחה מקסימלית  המותרת לכבל הפלדה  

 יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה. הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק.  כמומלץ ע"י 

 ציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתכנית.  הכבל הנושא יהיה מוארק ותישמר בו ר

 -   קופסת הסתעפות   .1.5

קופסת הסתעפות תהיה בגודל מתאים המאפשר הכנסתם של כל כבלי החיבור ואביזרי העזר    .1.5.1

 החיבורים בתוך הקופסה יהיו באמצעות מהדקים.   ,הדרושים

כולל   כל האביזרים בקופסה, IP65הקופסא תהיה אטומה בפני חדירת גשם ואבק לדרגת אטימות     .1.5.2

 ברגים צירים וכיוצ"ב, יהיו מצופים קדמיום וכל הברגים יובטחו מפני פתיחה על ידי דסקיות קפיץ.

 הקופסא תכלול אנטיגרונים מותאמים לכבלים.    .1.5.3

הקופסא תסופק עם כל אמצעי התליה על עמוד עץ בצורה שלא תפגע באטימות הקופסה על כל    .1.5.4

 ושים. חלקיה כשהם מורכבים עם כל חלקי התלייה הדר

 בתחתית הקופסא יעוצבו חורים בקוטר מתאים לצורך השחלה אטומה של הכבל לקופסה.   .1.5.5

מ"מ עליו יורכבו האביזרים והמהדקים בחתך ובכמות  1בתוך הקופסא יורכב מגש של פח ברזל     .1.5.6

ובלתי  למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק המהדקים יחוברו  ,DINהדרושה על פסי  

 .מ"מ 0.5היגרוסקופי בעובי 
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 תקשורת עירונית ביצוע עבודות תשתית 

 : כללי .1

מפרט זה מגדיר הדרישות הטכניות הספציפיות לביצוע תשתית תקשורת תת"ק להנחת צנרת  .1.1

 קלה לפריסת סיבים אופטיים

 בתחומי שטח שיפוט עירית ירושלים.  

 

 : HDPEצנרת פוליאתילן  .2

 

תאים, קירות, קידוחים - בתעלת אדמה בשדה, במדרכות, בכבישים, ביןהצינור מיועד להנחה  .2.1

קרקעית, כדי לאפשר השחלת כבלי תקשורת מסוגים שונים -אופקיים וכניסות למבנים ברשת תת

 אופטיים ונחושת. -לתוכו

הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות, הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים,  .2.2

 ומרים כימיים וגם מחדירת מים.מכרסמים ,חרקים, ח

הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר )השחלה בנשיפה( עליו לעמוד  .2.3

 . 3.13סעיף  1531+ בהתאם לת"י 0.5/-0בר   10בלחץ פנימי של 

 ומסופק מגולגל  על תוף. 5%הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל, מכסימום אובליות של  .2.4

ינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת )הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי( לאחר הורדת הצ .2.5

 על הצינור להתיישר. 

בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור מקו ישר אופקי ואנכי ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של   .2.6

 הצינור  

 3.6סעיף  – 1531לאורך שני סיבובים מהתוף לפי ת"י 

חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים הנראים בעין בלתי  פני הצינור יהיו חלקים, לא יהיו בו .2.7

 מזוינת ולא יהיה חלל בדופן הצינור. 

מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל לא יהיה יותר  .2.8

. השיטה להשגת מקדם  1992מ  BELLCORE "-000356)מכסימום( בהתאם לנוהל " -0.15מ

סת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקון ערך זה חיכוך נמוך תהיה מבוס

 של מקדם החיכוך יושג ללא שימוש בחומרי סיכה

 .  3.12סעיף  1531רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת"י  .2.9

  הצינור .2.10

 יסופק בצבע שחור עם פסים צהובים 

הצינור   .2.10.1

( בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר  U.Vסגולית)יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה 

 . 499בת"י 

כל הצינורות  .2.10.2

 (.PPמ"מ העשויים מפוליפרופילן )  8יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה 

חבל   .2.10.3

ביחס לאורך הצינור במצב פריסה  8%המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של 

מ' מכל צד של   50ספת  חוט משיכה בת מ' תסופק תו 1300ישר )הווה אומר לאורך תוף בן 
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 הצינור(. 

יחס קוטר  .2.10.4

 -סטיית עובי הדופן  1531עפ"י ת"י  - 63בצינור  13.5ו   50בצינור  11לעובי דופן )יק"ע( יהיה 

 . 1531עפ"י ת"י 
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סימון   .2.11

 : האריזה

 

לכל תוף  .2.11.1

 קיימא הפרטים שלהלן : -תוצמד תווית, שעליה יסומנו בסימון ברור ובר

הצינור סוג  .2.11.1.1

 על פי קוטרו החיצוני. 

שם היצרן,   .2.11.1.2

 כתובתו וסימונו המסחרי הרשום. 

המילים :  .2.11.1.3

 זהירות סיב אופטי. -עירית ירושלים  –  HDPEצינור 

מיון הצינור   .2.11.1.4

 13.5 -)יק"ע(.

הקוטר  .2.11.1.5

 הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור.

ספרור שנת  .2.11.1.6

 הייצור ומנת הייצור. 

אורך הצינור   .2.11.1.7

 בתוף.

 

סימון   .2.12

 הצינור: 

 

הצינורות   .2.12.1

יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד בצבע תוך 

 שימוש במדפסת צבע בלבד:

סדר    .2.12.2

 :הכיתוב יהיה כדלקמן

סימון תו  .2.12.2.1

 תקן.

מטר אורך   .2.12.2.2

 רץ. 

שנת הייצור   .2.12.2.3

 מנת הייצור. /

-יק"ע 63/50 .2.12.2.4

64/13.5 SN. 

2.12.2.5. HDPE  .מ.ח 

 קו ייצור.    .2.12.2.6
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עירית  .2.12.2.7

 גו עירית ירושלים ירושלים + לו 

זהירות כבל  .2.12.2.8

 סיב אופטי 

 שם היצרן.   .2.12.2.9

גודל אותיות  .2.12.2.10

 מ"מ  מכסימום. 7ל  5הכיתוב יהיה בין 

פסי הצבע   .2.12.2.11

 .-0/ 2.5ממ' + 3.5)ארבעה במספר( לאורך הצינור יהיו בצבע צהוב בלבד וברוחב 

הצינורות   .2.12.3

 :יהיו מדגם צינור

"אופטי   .2.12.3.1

 פלקס" של חברת פלסטרו גבת.

"סיליקור"   .2.12.3.2

 חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ. של 

"מופחת   .2.12.3.3

 חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ.
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 :התקנה .2.13

 

הצינור  - .2.13.1

 . יונח בשלמות ללא  חיבורים בין נקודה לנקודה

בזמן הנחת הצינור יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע, מעוך או חתוך.רדיוס כיפוף הצינור לא יהיה קטן 

 ס"מ,  -90מ

לרבות בעליה למבנה או מתקן אחר.יש להקפיד על מניעת הצטלבויות ופיתולים.חיתוך הצינור  

 מעלות.  90ייעשה בזוית של 

ר מהמפקח באתר והם יתבצעו ע"י במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישו-

 " ו/או שווה ערך.COMFITמחברים תקניים מאופיינים לצרכים האלה כדוגמת מחברי "חבצלת","

 ".AS-MADE"  -מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה

סיום  .2.14

 : הצינור

 

כל מערך  .2.14.1

 הצנרת יסתיים באופן קבוע בתאי בטון מעבר )עגול(. 

כל צינור   .2.14.2

 הבטון לקידוחים המוכנים מראש  שבוצעו במפעל מוצרי הבטון.  וצינור יוכנס לדופן תא

יש לבצע   .2.14.3

עטיפת בטון מסביב לצינור הן בצדו החיצוני והפנימי בדופן תא הבטון ועליה להבטיח 

 אטימות מלאה בפני כניסת מים ומכרסמים.

את קצה  .2.14.4

הצנרת הפנימי )בתוך התא( יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים מאושר ומאופיין 

ישראל  את פעולת האיטום -", "פלסים" אביזריםLANCIER","JACKMOONוגמת "כד

יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת מושחל )מנדרול( בנוכחות המפקח בשטח )המושחל  

בפרט וכל האמצעים אשר דרושים לביצוע בדיקה שכזו בכלל, הנם באחריות קבלן הביצוע  

נרת לנשיפת כבלים )שחרור חבלים וכו'( ובהתאם להוראות המפקח( וכן יש להכין את הצ

 בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט. 

לאחר ביצוע   .2.14.5

מ'  מכל צד של חיבור, עודף חבל זה  2 -פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ 

 יחובר לצדו הפנימי של האטם.

 

בדיקות  .2.15

 :  איכות

 

כל המפעלים   .2.15.1

  1531ובעלי  יתר לסמן בתו תקן לפי ת"י  ISO 9002היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל 

 (. 1.4.1.3כמוגדר בסעיף )  HDPE)צפיפות גבוהה 
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המזמין  .2.15.2

 . 1531רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י 

 :תאי מעבר וחיבור .3

 כללי : .3.1

כדוגמת   ISO- 9002מחברות בעלות הסמכה  ל  התאים יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראלי .3.1.1

 אקרשטיין תעשיות בע"מ, וולפמן תעשיות בע"מ ורדימיקס מוצרי בטון בע"מ. 

התאים בשלמותם )כולל המכסה( יעמדו בעומס עילי ובעומס צדי )לחץ הקרקע על הדופן( של   .3.1.2

 טון לפחות.  25

 פתח הכניסה   -ס"מ לפחות  60קוטר המכסה יהיה  .3.1.3

 מדרגות.  –שלבי דריכה  בתאים יותקנו  .3.1.4

שלבים אלו יהיו חלק אינטגרלי מהתאים ויותקנו במסגרת יציקת התא במפעל. מיקום שלבי  .3.1.5

 הדריכה יתואמו במהלך הפרוייקט עם הפיקוח באתר.

 במשטח העליון של השלב, המיועד לדריכה, יהיו בליטות, שימנע את מעידת הדורך. .3.1.6

 בידיים. מבנה השלב יאפשר אחיזה טובה  .3.1.7

יותקנו עקב מגבלות מיקום  80בחציות כביש. תאי  100: ככלל, יותקנו תאי תא מעבר )עגול( .3.2

 . 100ובאישור המתכנן בלבד. להלן פירוט לתאים בקוטר 

 טון. 25ס"מ עם מכסים  100התאים יהיו גליליים בקוטר  .3.2.1

 ירה. ס"מ בהתאם לעומק החפ 100התא מורכב מחוליות גליליות בעלות תו תקן בקוטר  .3.2.2

 ס"מ.  -100ס"מ ו 50החוליות בגבהים הבאים :  .3.2.3

 ס"מ.  12עובי הדופן של החוליות הנו  .3.2.4

לקידוחי הצנרת בשלושה צדדים )למעט צד  –בחוליה התחתונה תבוצע הכנה מלאה  .3.2.5

 המדרגות( במפעל מוצרי בטון. 

 טון.  25עד  -כבד  -המכסה הנו מסוג תקרה עגולה עם פתח  .3.2.6

 ס"מ.  60ס"מ עם פתח כניסה  100קוטר המכסה הנו  .3.2.7

 ס"מ.   20עובי המכסה הנו  .3.2.8

 המכסה יאפשר התקנת צווארון הגבהה בהתאם לדרישות המפרט . .3.2.9

 : התקנת התא .3.3

 התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה.   .3.3.1

באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך התייחסות לפני   .3.3.2

 קרקע, השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה. ה

 ס"מ. 20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ואשר תפוזר עליו שכבת חצץ בעובי  .3.3.3

כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראת  .3.3.4

 המפקח. 

   HDPEכניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט  צנרת  .3.3.5

מוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל : הרטבה והידוק בהתאם בצ .3.3.6

 להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח. 

הצבת הגובים תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן בכל סוג של חפירה ושחזור  .3.3.7

 מתחת לפני הקרקע.
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ח, שחזור  באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והפקק בהתאם לתנאי השט .3.3.8

 ועפ"י דרישת עירית ירושלים ו/או המפקח בשטח. 
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 מסגרות חרשעבודות      -  19פרק  

טכניים   מפרטים  מכיל  זה  הקונסטרוקטורפרק  בתכנון  חרש  בתכנון    למסגרות  מתכת  גידור  ולעבודות 

מתכת  מפרט לעבודות גידור  הינם עבור עבודות בתכנון הקונסטרוקטור, וה  19.1-19.7האדריכל. סעיפים  

 .19.8מובא החל מסעיף 

 

 כללי 1.19

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

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

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

המפורטות   זה  ההנחיות  לבפרק  עבודות  מתייחסות  רכיבי  כל  לביצוע  הנדרשות  חרש  מסגרות 

 הפלדה השונים.

כי כל קונסטרוקציית הפלדה הי היצור הנדרשת על הקבלן להביא בחשבון  וכי איכות  גלויה  נה 

זה לדרישות כמפורט במפרט  יתאימו  ואופני הבצוע  להוראות   תהיה מעולה, הפרטים  ובהתאם 

 . מנהל הפרויקט

יצור רכיבי הפלדה יבוצע רק בבית המלאכה, האלמנטים השונים ייוצרו ויובאו לאתר כיחידות 

באתר יבוצע  השונות  היחידות  בין  החיבור  כאשר  מראש    מושלמות  שיאושרו  לפרטים  בהתאם 

המתאימות  הכנות  הקבלן  יכין  לחיבורים  המיועדים  במקומות  היצור.  תוכניות  הכנת  במסגרת 

 לצורכי החיבור לאלמנטי פלדה ו/או לאלמנטי בטון כפי שידרשו. 

 מסמכים 2.19

 כללי  1.2.19

על  יהיה  )חוקת מבני הפלדה(    1225התאם לתקן  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי ב

ציג בפני מנהל הפרויקט לפני תחילת ביצוע עבודות המסגרות את המסמכים המפורטים לה   קבלןה

 להלן ולקבל את אישורו להמשך ביצוע העבודה. 

להלן המפורטים  הפרויקט    המסמכים  למנהל  לבצע ימסרו  מתחייב  והקבלן  המתכנן,  לאישור 

תהיינה אסמכתא לעבודה רק לאחר שהמתכנן   הייצור וההקמה  יידרש. תכניותתיקונים במידה ו

אישר אותן בכתב. אשורי התכניות אינן פותרות את הקבלן מאחריות למוצר וליציבותו בכל שלבי 

באו יבוצעו  וההקמה  ההרכבה  הייצור,  המוצע.  הפתרון  לדרך  הסכמה  רק  ומהוות    פןהביצוע 

ובאות במפרט זה ובהתאם לתקנים הנזכרים לעיל, בכל מהלך מקצועי נכון בכפיפות להוראות המ

או המתכנן לבצע ביקורים בבית המלאכה לביקורת על הייצור,    מנהל הפרויקטהעבודה רשאים  

כל   את  למסור  מתחייב  הקבלן  ברכיבים.  הטיפול  וצורת  העבודה  קצב  העבודה,  רמת  לבחינת 

, מנהל הפרויקט לקוי, לפי שיקול דעת  ההסברים והמידע שיידרש להציג בהקשר לכך. כל רכיב  

יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית. כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת 

ל יסופקו  אלו  ביקורת  תעודות  המתכנן,  ידי  על  שיאושרו  תהליכים  עפ"י  הפרויקטטיב,   מנהל 

 במהלך ביצוע העבודות. 
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 תכניות ומסמכי תכנון   2.2.19

המהוות חלק ממסמכי מכרז זה )תכניות קונסטרוקציה    כלליותההנדסיות  הבמסגרת התכניות  

לתכנון  ו/או פרטים מחייבים  ואדריכלות( כלולים פרטים טיפוסיים אשר מהווים פרטים מנחים  

לוייצור   פלדה  קונסטרוקציית  עשויים  מבנה  אלמנטי  מיקוםוהקמת  נתוהאלמנטים  רבות  נים  , 

 גאומטריים והנחיות ביצוע. 

 הנ"ל את המסמכים הבאים:תכניות על הקבלן להכין על בסיס ה 

, לרבות תיק חישובים סטטיים 1חלק  1225עפ"י הגדרתם בת"י    - תכניות הנדסיות כלליות  -

מבנה שונים הכלולים בתכולת העבודה עפ"י המפורט בתכניות. התכן יכלול   עבור אלמנטי

את תכנון האלמנטים השונים לרבות רכיבי המבנה שלהם, פרטי החיבור למבנים השונים  

ם השונים כל זאת בשלביעל רכיבי המבנים שיפעלו וכיו"ב, הכל בהתאם לכל שילובי העומס 

לרבות    חלקי מבנהכל לרבות משקל מן ההקמה עפ"י הנחיות התקנים הישראליים כולל בז

 וקבועים. ועומסים שמושים זמניים , עומס רוח םיעומסים ארעיעומסים קבועים, 

הקבלן יגיש לאישור המתכנן תוכניות ייצור עפ"י   – "shop drawingsתוכניות ייצור " -

ע לרבות . התכניות יתייחסו לכל רכיבי הפלדה הנדרשים לביצו  1חלק   1225הגדרתם בת"י 

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

. הכנת תכניות וכד', וכן את חלוקת קטעי הקונסטרוקציה לצרכי ייצור, הובלה והרכבה.

של המפרט הכללי   19בפרק  19.02.03.01.2הייצור תהיה לפי הנחיות המפורטות בסעיף 

במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה  19בפרק   19003שור ובסעיף לעבודות סלילה וגי

 )הספר הכחול(.

הקבלן יגיש "תוכניות הקמה" לאישור המתכנן. בתוכניות יפורט סדר  –תוכניות הקמה  -

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

 תעודות ואישורי הסמכה   3.2.19

על  יהיה  )חוקת מבני הפלדה(    1225התאם לתקן  מפרט הכללי מודגש בזאת כי בבנוסף לאמור ב

 ציג בפני מנהל הפרויקט את המסמכים הבאים:לה  קבלןה

לרבות תעודות משלוח   –  חומרים א. לאישור מנהל הפרויקט תיעוד מלא  להגיש  על הקבלן 

ומקור החומר לכל החומרים בשימוש בפרויקט )לרבות, אך לא מוגבל לפלדות, פלדות זיון, 

 אלקטרודות, ברגים, דסקיות, צבעים, שגמים, גילוון וכו'(.

של היועץ בצירוף מסמכים   על הקבלן למנות יועץ לפלדות )מטלורג( מטעמו, שמו  –  הסמכות ב.

יהיה   זה  יועץ  לאישור המתכנן.  העבודה  תחילת  טרם  יוגשו מראש  ניסיונו,  על  המעידים 

 הגורם המסמיך את כל העוסקים במלאכות הקשורות ברכיבי הפלדה. 

מתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי להכנת תוכניות הייצור ותכניות   –  מתכנן מטעם הקבלן ג.

תכנון אביזרי הנפה, תכנון תהליכי הייצור ההובלה וההקמה לרבות ההקמה, אתר העבודה,  

אביזרים נלווים. הקבלן ימנה מהנדס מטעמו לתכנון המפורט בסעיף זה. שמו של המהנדס 

 בצירוף מסמכים  המעידים על נסיונו, יוגשו מראש טרם תחילת העבודה לאישור  המתכנן. 
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שימת המעבדות באמצעותן יבוצעו הבדיקות הקבלן יגיש לאישור המתכנן את ר  –  מעבדות ד.

 הנדרשות במפרט זה. כל המעבדות יהיו  בעלות אישור בתוקף של מכון התקנים.

 חומרים ומלאכות  3.19

 כללי 3.1.19

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור,   19והוראות פרק    1225חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י  

עשויים מפכל   יהיו  ללא למינציה,  חלקי הקונסטרוקציה  מקליפת   תחופשילדה חדשה, מיוצרת 

אם   בחלודה.  מוחדרת  ובלתי  אחרת  ופסולת  סיבים  להמציא   שיידרערגול,  חייב  המבצע  יהיה 

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

מנהל    על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. 

צור לדרישות לבחינת התאמת החומר שבי  רשאי להורות לקבלן לבתע בדיקות משלימות    הפרויקט

 אילו. 

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

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

 על חלקיו השונים.   1225לפי ת"י 

 . הראשים לפי המצויין בתכניות 8.8ו/או  5.6ו/או . 4.6יש להשתמש בברגים בחוזק 

 גילוון  -הגנה נגד שיתוך  3.2.19

ה  חלקי  במפעלבחם    יגולונו  פלדהכל  באבץ  חמה  ל  באמצעות טבילה  בפרק  בהתאם    19הנחיות 

וגישור ודרישות ת"י  המפרט הכללי   . הגילוון יבוצע לאחר השלמת עבודות 918לעבודות סלילה 

 הגילוון. הריתוך לא יורשה ריתוך לאחר 

עובי ברגים, אומים ושייבות  , למיקרון לפחות  80יהיה  לאלמנטי קונסטרוקציה  עובי צפוי האבץ  

 מיקרון. 56 מינימלי 

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

 לפי התקן השבדי.  SA-2.5)גרגרי חול או מתכת(. הניקוי יעשה לדרגת לובן 

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

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

יעלה שטח   חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור מנהל הפרויקט. בכל מקרה לא

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

 . 918הציפוי ועובי הציפוי הכל בהתאם  לדרישות ת"י 

 פרופילים ופחי פלדה  3.3.19

עמידות  מינימאלית,  שבר  התארכות  הכניעה,  גבול  המתיחה,  חוזק  כגון  המכאניות,  התכונות 

וכ רלוונטי  הכפיפה  לעובי  ובהתאם  חוזק  בדרגת  מפלדה  לנדרש  תואמות  יהיו  הפלדה  של  יו"ב, 

 לרכיבים השונים המפורטים במפרט ובתוכניות. 
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 רכיבי פלב"מ 4.3.19

ל , כL  316    פלב"מבמקומות בהם נדרש הדבר עפ"י פרטי התכניות יהיו רכיבי המסגרות עשויים  

ייעשו ע"י   םהריתוכי  316L  ייעשו ע"י ברגי פלב"מ שמותאמים לסוגשל רכיבי הפלב"מ  החבורים  

  .אלקטרודות פלב"מ מסוג שמצוין בתכניות

 ריתוך  3.5.19

  19כל עבודות הריתוך לרבות ריתוך רכיבי פלדה ו/או רכיבי פלב"מ תתבצענה עפ"י הוראות פרק  

 לעבודות סלילה וגישור. המפרט הכללי 

אשר בידיהם תעודת הסמכה תקפה התואמת   מוסמכיםיתוך יבוצעו ע"י רתכים  כל עבודות הר

 והכל   1חלק    127עפ"י הנחיות ת"י    אשר עברו מבחן רתכים מיוחד לעבודה זולסוג עבודות הריתוך ו

  מנהל הפרויקט.לפי קביעת 

 הייצור  3.6.19

ת סלילה וגישור ועפ"י לעבודוהמפרט הכללי    19הוראות פרק  כל העבודות תתבצענה עפ"י הנחיות   

 האמור להלן עבור אלמנטי הפלדה השונים. 

 ההרכבה -ההקמה  3.7.19

לעיל ושתאושר   19.2.2הרכבת רכיבי הפלדה תהיה עפ"י "תוכניות הקמה" שיכין הקבלן עפ"י סעיף  

 ע"י המתכנן.  

 מעקות פלדה לגשרים  19.4

 י רכב ו/או הולכי רגל. פלדה המיועדים להגנת כלמעקות בראש קירות תומכים יותקנו 

במסגרת התכניות המהוות חלק ממסמכי מכרז זה כלולים פרטים טיפוסיים של המעקות אשר  

מהווים תכניות הנדסיות כלליות של המעקות. הקבלן נדרש לתכנן בתכנון מפורט ולהכין תכניות 

( לרבות תכנShop Drawingsייצור מפורטות   כל חלקי המעקות  עבור  ותכניות הקמה  ית הצבת ( 

לעיל. התכנון ייעשה ע"י מהנדס מורשה מטעם    19.2.2המעקות ופרטים הכל עפ"י הוראות סעיף  

הקבלן. התכנון יוגש לאישור מנהל הפרויקט. הקבלן יתקן את תכנון עפ"י הערות מנהל הפרויקט, 

"ל  ורק לאחר אישורו הסופי של מנהל הפרויקט יוכל הקבלן לבצע.  אישורו של מנהל הפרויקט לנ 

 אינו גורע מאחראיות הבלעדית של הקבלן לכל שלבי התכנון והביצוע של המעקות. 

 1227ת"י  פי ההנחיות המפורטות להלן, הפרטים המנחים ועפ"י הוראות  -תכנון המעקות יהיה על

 מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים(: –)תכן גשרים  8חלק 

 ג )מעקה פלדה דו תכליתי( -2המעקה יהיה מין  -

 המעקות יהיו בתוואי אופקי ישר ו/או קשתי )רדיוס אופקי משתנה כלשהו(.  -

 .האזניים האופקיים של המעקה יהיו רצופים לכל האורך -
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 טיפוס. בצד הפונה למדרך תותקן ע"ג המעקה רשת צפופה נגד   -

 .   1227העומסים המוגדרים בת"י תכן המעקות עפ"י   -

  .יחידת המעבר בין אלמנט מעקה הפלדה למעקה הבטון התאמתהתכנון יכלול גם את  -

ולפי סעיף  בעלת כושר רתיכות גבוהכנדרש בתכניות  דרגת חוזקכל חלקי הפלדה יהיו מ -

 לעיל.  19.3.1

מעק החיבור  המבנים  של  הבטון  לרכיבי  הפלדה  באמצעות ות  התכניות  פרטי  עפ"י  יהיה  שונים 

 המבוטנים ברכיבי הבטון המזויין.  מכלול ברגים 

בדיוק נמרץ מבחינת בחלקי המבנה השונים לפני ביצוע היציקות תהיה  ברגי העיגון  התקנת מכלול  

קפיצית. החלל שבין תחתית העמוד לבין מסד    ודסקיתמיקום ומפלס. כל בורג יכלול שני אומים  

לפחות( או בדייס בטון המיועד ליציקה   30-מולא בבטון בהזרקה,  )הבטון יהיה מסוג ב הבטון י

 לפחות.  30-מתחת לבסיסי מכונות ובעל חוזק ב

. יש יחובר באמצעות מכלולי ברגי העיגון המותקנים ביציקות הבטוןהמעקה עצמו יובא בקטעים ו

)אופק עקמומיות  רדיוסי  ובעל  חלק  רצוף,  קו  קבלת  על  בליטות  להקפיד  ללא  קבועים  ואנכי(  י 

 את הקו של המעקה.   מנהל הפרויקטועקמומיות חריגה.  אין לחבר את עמודי המעקה בטרם אישר  

   מכלול ברגי עיגון לעמודי תאורה 19.5

 נת. וויהיו עשויים פלדה מגולמעקות / כרכובים  המותקנים בראש  ברגי עיגון לעמודי תאורה  מכלול  

ידי שבלונה מרותכת וקבועה גם -קבוצת הברגים  תחובר ליחידה אחת כשהמרחקים קבועים על

במפלס תחתית ברגי העיגון וגם במפלס פני יציקת הבטון המשמשת כבסיס לעמוד. הברגים יסופקו 

קבלן ובנוכחות קבלן הידי  -ידי יצרן עמודי התאורה ויותקנו במבנה על-)במידות שבתוכניות( על

 החשמל. 

גם  ל יהיו  עיגון  בורג  לסגירת   דסקיתכל  ושניים  העמוד  לפילוס  אחד  אומים:  ושלושה  קפיצית 

- הבורג.  החלל שבין תחתית העמוד לבין מסד הבטון ימולא בבטון בהזרקה,  )הבטון יהיה מסוג ב

 לפחות.  30-לפחות( או בדייס בטון המיועד ליציקה מתחת לבסיסי מכונות ובעל חוזק ב 30

   ומגבילי גובה  לוטגשרי שי 19.6

 כללי 16.19.

המצורפות למכרז זה הן תכניות מפורטות הכוללות את פרטי ומגבילי הגובה  תכניות גשרי השילוט  

 הגשרים לרבות מיקום, נתונים גאומטריים והנחיות ביצוע. 

בהתאם   ה"גבריט" האנכי של הגשרים יהיה.  הגשרים הם מטיפוס גשר שער )מסגרת( ו/או גשר זיזי

על הקבלן לוודא מידות (.  ים או גופי התאורההשלטמפלס תחתון של  עד לט בתכניות )מדוד  למפור

 השלטים ואופן תלייתם על הגשר כך שיישמר הגבריט הנידון. 

19.6.2

 מבנה תחתון –  / מגבילי גובה גשרי שילוט 

 כולל את חלקי המבנה הבאים:מגבילי גובה  /נה התחתון של גשרי השילוט בהמ
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 להלן.  23מבוצעים עפ"י הנחיות פרק   כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר סוסבי -

 .40-אות מבטון מזויין יצוק באתר בטון בכלונס יראש -

 פלדה.  עמודי -

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור,  02תת פרק   19כל העבודות תבוצענה לפי הנחיות פרק 

 בהתאם למפורט להלן ולפי המתואר בתכניות.

ראש הכלונס ב מותקניםגון היע ברגיים לראשי הכלונסאות באמצעות מכלול חיבור העמוד

 . של העמודת בסיס פלטומחוברים באמצעות אומים ל

תת  19המפורטות בפרק  בהתאם לדרישותבגילוון חם כל חלקי הפלדה הגלויים לעין, יגולוונו 

 מיקרון לפחות.  80עובי חיפוי האבץ יהיה של המפרט הכללי.   02פרק 

אישור התכנון הנ"ל   מבצע לתכנן את פרטי ההרמה של העמוד ולקבל את אישור המתכנן.על ה

 אינו גורע מאחריותו הבלעדית של המבצע להרמה ולשנוע העמוד. 

לאחר הרכבת העמוד במקומו הסופי יש למלא את הרווח בין ראש הכלונס לבין תחתית העמוד 

 או ש"ע.  SIKA GROUT 214בדייס בלתי מתכווץ מסוג 

19.6.3

 מבנה עליון  –גשרי שילוט   

שלמות, ע"י   המגולוונים ביחידות קונסטרוקצית הפלדה של גשרי השילוט עשויה ממקטעים

המקטעים המרכיבים את גשר המסגרת   ,מפעל מאושר לגלווןטבילתם באמבטית אבץ חם ב

 ומותקנים במקום ביחידה אחת. מחוברים באתר על הקרקע

 בתוכניות. עפ"י הפרטים המתוארים צינורות פלדה ופחים  םייעשו  י השילוטגשר

בעלת לפחות או עפ"י המצוין בתכניות,  1225לפי ת"י  FE 510ו/או  FE 360הפלדה תהיה מסוג 

 רתיכות גבוה.כושר 

חלקי הפלדה יהיו  כל המבצע ימציא אישור מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה, ותכונותיה. 

 בגילבון חם.  מגולבנים

, כוח הדריכה 8.8בוצע ע"י ברגים דרוכים בדרג האלמנטים יבאתר בין חלקי הפלדה של חיבור 

 .  1חלק   1225בהתאם להנחיות ת"י 

במקום המבנה רתכים מנוסים בריתוכי שדה. הריתוך  במקרה שיותרו חיבורי ריתוך יועסקו

  עצמו יבוצע רק לאחר הבטחת האלמנטים המתאימים באמצעות אביזרי חיבור ארעיים.

חיבורים שכאלה, הנובעים מצרכי ההובלה או ההקמה של האלמנטים, יוכנו במפעל המייצר  

 ויבוצעו במקום המבנה. 

כולל גם את אלמנטי שילוט הקונסטרוקצית גשרי  מודגש בזאת במפורש כי תכנון, ייצור והתקנת

לרבות פרטי החיבורים  לשלטים הקונסטרוקצייה הנושאים של גשרי השילוט וגם את המסגרות
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חיבור לוחות השלטים למערכת הקונסטרוקציה יהיה באמצעות בברגים,   .לשלטיםקורה בין ה

 לא יאושר חיבור בהדבקה. השלטים יסופקו ע"י יצרן השלטים. 

בהרכבת העמודים לגשרים זיזיים יש לתכנן את השיפוע בחיבור בין ראש הכלונס לבין העמוד  

 .תאופקי קורה תהיהכך שלאחר הרכבת השלטים ה קורהובין העמוד ל 

 פעילים בתחום כבישיםמגבילי גובה  /התקנת גשרי שילוט 4.6.19

ה ש  קבלןעל  בחשבון  שילוט  לקחת  גשרי  להתקנת  גובה    /עבודות  כבישים  מגבילי  יעשה בתחום 

 בשלבים דהיינו:

 סימון כלונסאות ע"י מודד.  -

ונמצאו - הלאה,במידה  להמשיך  ניתן  מטרדים  נמצאו  ולא  )במידה  גישוש  המתכנן   חפירת 

 בתיאום עם הפיקוח יסכמו על פתרון(. 

 קידוח כלונסאות. -

 של הכלונסאות והעברת התוצאות למתכנן. AS MADEמדידה  -

הכלונסאות  - ראשי  של  ביצוע  המשך  בעיות  ואין  במידה  המתכנן,  ע"י  המדידה  בדיקת 

 והעמודים. במידה ויש סטיות גדולות יינתן עדכון ע"י המתכנן.

 .והעברתה למתכנן עיגוןשל ראשי ברגי ה AS MADEמדידה  -

 בדיקת המדידה ע"י המתכנן כנ"ל.  -

 . הגשריםהרכבת ייצור גשרים בהתאם לגובה הנדרש על פי מידות השלטים ו -

 הרכבת השלטים. )השלטים יורכבו חלקם או כולם ע"י אחרים(  -

יכולות להתבצע בכביש אשר עבודותיו  כי  לב הקבלן מופנית לעובדה  בו מתנהלת תנועה   תשומת 

והרשויות   סואנת. המשטרה  עם  הפרויקט,  מנהל  עם  הדוק  תאום  טעונות  אלה  עבודות  לכך  אי 

 העירוניות. 

לאור אילוצים אלו יתכן כי חלק מעבודות ההרכבה יבוצעו בעבודות לילה, ועל הקבלן להביא זאת 

גשרי  הרכבת  לאחר  הצעתו.  הכנת  בעת  הרכבת   בחשבון  השלטים.  עליהם  יורכבו  השילוט 

ומכת את השלטים כלולה במכרז זה אבל השלטים עצמם לא כלולים במכרז הקונסטרוקציה הת

 זה. 

כל שלבי העבודה, אמצעי השינוע, ההובלה וההרמה של חלקי המבנה השונים  על הקבלן לתכנן את  

אישור מנהל הפרויקט הנ"ל אינו גורע מאחריותו הבלעדית של   ולקבל את אישור מנהל הפרויקט.

 ל חלקי המבנה של גשר השילוט בכל אחד משלבי הביצוע. של כהקבלן להרמה ולשנוע 

 לעיל.   19.1כל העבודות תבוצענה עפ"י הנחיות סעיף  

 ופרטי חיבור לשלטים מסגרות 5.6.19
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 קורהופרטי חיבור בין ה  לשלטים  מסגרותשילוט על הקבלן להכין  הבנוסף לקונסטרוקצית גשרי  

   .לשלטים

 מסגרות חרש עבודות     - מדידה ותשלום 19.7

  כללי 1.7.19

מחיר סעיפי המדידה המפורטים להלן ובכתב הכמויות,  מדד לתשלום לפי  תקונסטרוקציות פלדה  

 בביצוע העבודה לרבות:לכל הכרוך יהווה תמורה מלאה היחידה 

 .הקמה תכניותו  (shop-drawings)ייצור הנדסיות, תכניות תכניות  הכנת -

החומרים    -ייצור   - ההספקת  וכן אלמנטיםוייצור  ובאתר,  המלאכה  בבית  ריתוכים  לרבות   ,

 .מנהל הפרויקטבדיקת ריתוכים לפי המפרטים ולפי הוראות 

גלוון כנדרש, כולל הובלה ושינוע הדרושים לצורך  הכולל את כל הכרוך בביצוע מערכת     לווןגי -

 זה. 

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

 צנרות ואלמנטים משוכנים  -

 מעקות פלדה   2.7.19

, ללא אבחנה בין מעקות מסוגים שונים )טון(    משקל  לפימגולוונים נמדדים לתשלום    מפלדה  מעקות

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

המעקה. כלשהו ממבנה  חלק  המהווה  טיפוס  כנגד  רשת  גם  כוללים  לתשלום  הנמדד  במשקל   ,

, נמדדים לתשלום יחד עם מעקות  הבטון  ביציקות   המותקנים  מעקותה   יברגי עיגון לעמוד  מכלולי

 ללא הבחנה בין מכלולים מטיפוסים שונים לרבות מכלולים למעקות מסוגים שונים.  הפלדה

מהווים לפריטי התשלום השונים המפורטים בכתב הכמויות  מודגש במפורש כי מחיר היחידה

 בביצוע העבודה בשלמותה לרבות המפורט להלן:פיצוי מלא לכל הכרוך 

לתשלום   - הנמדד  פלדה  במשקל  קונסטרוקציית  הנדרשים כוללשל  הפלדה  חלקי  כל  את  ים 

עובי  את  בחשבון  לוקחים  לא  פלדה.  מעקות  לעיגון  הברגים  ומכלולי  המעקה  ייצור  לצורך 

הריתוכים, ולא מנכים משקל עבור חורים קדוחים או שרופים. לא כוללים במשקל הנמדד 

נמדדים קפיציות. פחי מילוי ופחי פילוס אינם    ודסקיות  דסקיותלתשלום ברגי חיבור אומים,  

 לתשלום ומחירם כלול במחירי היחידה.  

ביצוע דייס בתחום המרווח בין תחתית עמודי המעקה לתושבות ולמכלולי ברגי העיגון  כנדרש  -

של   העיגון  ברגי  מכלולי  של  היחידה  במחיר  כלול  ומחירו  בנפרד  לתשלום  נמדד  לא  לעיל 

 המעקות. 

   מכלול ברגי עיגון לעמודי תאורה .3719.

, לא ימדד לתשלום בנפרד ומחירו הבטון ביציקות המותקניםתאורה  יי עיגון לעמודברג מכלולי

 לעיל.  08כלול במחירי היחידה של עמודי התאורה בפרק 



    

 

81 

 

 / מגבילי גובה  גשרי שילוט    4.7.91

 מדידה לתשלום של עבודות לביצוע גשרי שילוט תהיה לפי הסעיפים המפורטים להלן:

 להלן. 23לתשלום במסגרת פרק כלונסאות ביסוס ימדדו  -

ל גשרי שילוט ימדדו לתשלום  ש  ראשי כלונסאות ועמודוני יסוד המשמשים כתושבת לעמודים -

 לעיל.  02במסגרת פרק  

 . 01עבודות עפר לפי הנחיות פרק  -

לעמוד  מכלול - עיגון  בראש  ברגי  ו/או  כלונסאות  ראשי  ביציקת  המותקן  שילוט  גשרי  של  ים 

בנפרד  נמדד  קירות   כל חלקי המכלול  לתשלום  כולל  )ק"ג(  הכולל של המכלול  לפי המשקל 

בראשי  המותקנים  ברגים  מכלולי  בין  אבחנה  ללא  לתשלום  המדידה  בתכניות.  כמתואר 

 כלונסות לבין מכלולי ברגים המותקנים בראש קירות.

 )קורות( עליון  תחתון )עמודים( ומבנה   מבנהקונסטרוקציות פלדה לייצור הובלה והתקנה של   -

)טון(ימדד משקל  לפי  לתשלום  בהתאם ו  התאורטי  משקלם  לפי  נטו  ימדדו  האלמנטים   .

  משקל הברגים, האומים, הדיסקיות והריתוך לא ימדד בנפרד.. לתכניות

ימדדו לתשלום לפי משקל   גשרי שילוטייצור הובלה והתקנה של מסגרות פלדה לשלטים של   -

.  מסגרות השלטים שלא ימדדו בנפרדשל   . האלמנטים ימדדו נטו לפי משקלם התאורטי  )טון(

  משקל הברגים, האומים, הדיסקיות והריתוך לא ימדד בנפרד.

 לעיל.  05עבודות איטום ימדדו לתשלום במסגרת פרק  -

התשלום יהיה תמורה מלאה עבור יצור, אספקה, הובלה והרכבה של קונסטרוקצית הפלדה של  

ויכלול את   והקמה  לייצור  כולל הכנת התוכניות  כל ההוצאות עבור הפסדי חיתוך, פחת,  הגשר 

הוצאות ניקוב חורים, ריתוך, ברגים, עוגנים, פיגומים ותמיכות, פחי קשר זמניים, אמצעי הרמה, 

 העמסה, הובלה, פריקה, ניקוי הפלדה, גלוון, עיגון האלמנטים בבטון והרכבת הקונסטרוקציה. 

זה מודגש    00בנוסף לאמור בפרק   כי התמורה עבור כל העבודות מוקדמות של מסמך  במפורש 

שנדרש הקבלן לבצע את העבודות השונות המפורטות לעיל לצורך הקמת גשרי שילוט באתר לרבות 

הכנת דרכי גישה ומשטחים להעמדת מנופים, תכנון וביצוע הסדרי תנועה, תיאום עם המשטרה  

חר בשעות  עבודה  ברדיו,  ו/או  בעיתונות  פרסום  המשטרה,  אישור  כלולות וקבלת  וכיו"ב  יגות 

 במחירי היחידה של גשרי שילוט המפורטים לעיל ולא ישולם בעבורן בנפרד. 

 

 כללי 8.19

 גידור מתכת.   –עבודות בתכנון האדריכל 

 תוכניות  .א



    

 

82 

 

     . של המפרט הכללי לעבודות    בניין  19ופרק    06עבודות מסגרות תבוצענה גם על פי המפורט בפרק  

נן תוכניות עבודה מפורטות.  תוכניות אלו מחייבות פירוט סופי התוכניות המצורפות למכרז אי

(, כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית   shop drawingsע"י הקבלן )תוכניות ייצור  

ביצוע  לפני  לאישור המפקח  ויעבירן  לנ"ל  עבודה  תוכניות  יכין  לביצוע מדויק. הקבלן  המלאכה 

 העבודה. 

 : דוגמאות .ב

הקבלן יהיה לבצע, לפני תחילת הייצור השוטף דוגמאות של מספר פריטים שיקבעו בהתאם על  

לדרישות האדריכל ו/או המפקח.  הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים על הקבלן יהיה  

לקבל אישור המפקח בכתב לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים לפני תחילת ביצוע הדוגמאות.   

שרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין( ומורכב על פי התוכנית דוגמאות שתאו

זו. עבודה  מהזמנת  חלק  המהווה  מושלם  ביצוע   כפריט  עבור  כלשהיא  תוספת  תשולם  לא 

 הדוגמאות.

 גלוון וצבע  .ג

 גלוון  .1

כל חלקי המתכת  שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים     

אבץ ו בהתזת  או  באמבט,  בטבילה  בחם,   יבצע  הגלוון  וליטוש.  שלקות  הסרת  הריתוכים, 

מיקרון, הכל לפי      80)לאלמנטים העשויים מפרופילים  דקים(  כשעובי הגלוון המזערי הוא  

האמור בסעיף זה    .  הגלוון יחשב ככלול במחירי העבודה ולא יימדד בנפרד.918דרישות ת"י  

 ר מסמכי המכרז/חוזה.עדיף על האמור בית

 צבע כללי .2

וההכנה   היסוד  שכבות  את  גם  ויכללו  הצבע  יצרני  הנחיות  לפי  גם   יבוצעו  הצבע   עבודת 

 הנדרשות. 

כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי בחירת  

 .  RAL האדריכל מקטלוג 

 .ISO 9002מפעל מאושר לפי תקן  עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י

 הכנת השטח .3

 בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת .

סרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה, או באמצעות אלקלי  ה

 חם בהתזה. 

 מ"מ. 0.5 –  1.0בגודל  GL (ANGULAR) GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג 

 באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.ניקוי 
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 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.

 . 36במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין 

 על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון. 

 צביעה  .4

( או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס  FRICTION) TRIBO  -איבוק בשיטת ה

בעובי   OUT FREE GASING( בעלת תכונות    HIGH BILD) HBפוליאסטר טהור מסוג  

מאושרת    7000מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה    80

 הגרמני לדהייה או שווה ערך.  B.S.Gלפי תקן 

 הקלייה  .5

דקות. לאחר   10למשך    140 - 155קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  

 דקות נוספות. 20למשך  180 - 220מכן 

 קירור  .6

גבי המוצר בטרם  על  פעולה  כל  יד. אין לבצע  קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע 

 לפחות.  C 40 - 35ירדה הטמפרטורה לרמה של 

 דקות. 15למשך   185 -טמפרטורת המתכת לא תפחת מ

 בקרת איכות  .7

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

 מ"מ לא יהיה קילוף.  1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד לפני הצביעה. 

 חידוש צבע על מוצרי פלדה .8

ערים וכו' אשר המפקח ידרוש את צביעתם בכתב אלמנטי פלדה קיימים כגון מעקות גדרות ש

 יצבעו כדלקמן:

 כל החלודה תוסר באמצעים מכניים .א

האלמנטים יצבעו בשכבה ראשונה של ממיר חלודה המתאים לסוג הצבע הנבחר דוגמת    .ב

לט או ש"ע הכל עפ"י הנחיות  -מסוג ניר  769תוצרת פרומגן או עוצר חלודה    100פירושקוף  

 יצרן הצבע העליון. 

 אופני מדידה  .9
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כל עבודות הגלוון והצבע כנ"ל ע"ג מוצרי פלדה חדשים תחשבנה ככלולות במחיר    מוצרי    .א

 הפלדה, ולא תמדדנה בנפרד. 

ויכלול הכל כמפורט   לעיל לרבות השלמת  .ב חידוש צבע על גדרות פלדה  ימדד לפי מ"ר  

 רגליות פלדה מעוגנות בבטון במקום חסרות או פגומות.

כל אלמנטי המסגרות, יחשבו ככוללים גם את כל המפורט בתוכניות וכן את כל עבודות  .ג

 החיבור העיגון החפירה הביסוס וכו',  אף אם לא צוינו במפורש במסמך ממיסמכי החוזה. 
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 ביסוס חפורים יצוקים באתר   תכלונסאות קדוחים וקירו -ביסוס עמוק עבודות   -  23פרק 

 כללי 123.

ביצוע אלמנטי ביסוס עמוק יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בפרק זה, על פי המפורט בתכניות, 

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור כלונסאות קדוחים ויצוקים    23בהתאם לדרישות פרק  

 . ה קשה""ביסוס כלונסאות בסלע בקדיח  1378ובהתאם לדרישות ת"י  באתר

קדוחים ויצוקים באתר בקטרים  כלונסאות ביסוס ו/או דיפון אנכיים    במסגרת הפרויקט יבוצעו

לפי המתואר   ס"מ  60  עד  בשיטת ההקשה והסיבוב )מיקרופיילים( וקוטרם יהיה  מבוצעיםשונים  

  בתכניות.

כל   כי  בזאת  כמוגדר  המודגש  הסביבתיות  לדרישות  בהתאם  תבוצענה  החוזה  עבודות  במסמכי 

 ועפ"י הנחיות מנהל הפרויקט.

    עבודות הכנה לביצוע אלמנטי הביסוס 2.23

זמניים.   נדרש הקבלן להכין משטחי עבודה  ו/או חפירת אלמנטי הביסוס  לצורך עבודות קידוח 

ויותאמו   עפר  עבודות  בתכניות  המנחים  לפרטים  בהתאם  יהיו  העבודה  משטחי  ומידות  מיקום 

להציע פתרון   במקרה  לתנאי האתר. על הקבלן  לבין המצב בשטח  בין הפרטים  אי התאמה  של 

 חלופי לאישור. התכנון וביצוע המשטחים )כולל פירוקם ופינויים( על חשבון הקבלן. 

 לעיל.  01עבודות עפר לביצוע משטחי העבודה עפ"י ההנחיות המתאימות בפרק  

ממערך בקרת האיכות של הקבלן( )בסיוע יועץ הביסוס ועל בסיס נתונים שיקבל    מנהל הפרויקט

לפיכך אין לבצע יהיה הפוסק הבלעדי והיחיד לקביעת העומק של כל אחד ואחר מהכלונסאות.  

, כדי במשך כל תהליך הקדיחה  בקר האיכות והגאולוגקדיחת כלונסאות ללא נוכחות רצופה של  

 . הכלונסאותהסופי של מק ו עהקרקעיים ויקבע את -את החללים התת ושהנ"ל יאתר

לבצע   הכללי  את  יש  במפרט  לאמור  בניגוד  רבה.  בדייקנות  ביסוס  הסטייאלמנטי   התהיה 

 :מותרת מבחינת מיקוםמקסימלית הה

  ה או סטייס"מ לגבי מיקום בכל כיוון      3בקצהו העליון של הכלונס      -כלונסאות ביסוס ודיפון   -

הסטייה המקסימלית לא , בכל מקרה  לכל היותר  1:100  כלונס(ה  )ציראנך  המותרת ביחס ל

 . תהיה צירוף של הסטיות הנ"ל

 ציוד הקידוח וייצוב  דפנות  הקידוח    3.23

 הציוד המתאים לתנאי הקרקע באתר לרבות: באמצעות קידוח הכלונסאות יבוצע 

לב - כבדה  מיקרופייליםימכונה  ב,  צוע  פסולת  שיטת  הפועלת  את  ומוציאה  וסיבוב  הקשה 

ה מתאימה לבצוע בכל שכבות הסלע והקרקע שבאתר, הן  הקידוח בלחץ אויר. המכונה תהי

,  בסלע קשה, הן בסלע סדוק ו/או מרוסק, והן בשכבות מילוי, כולל מילוי עם בולדרים, צרורות

 מראש.מנהל הפרויקט טעון קבלת אישור  ציוד הקדיחהפסולת בנין, אדמת חרסית וכיו"ב. 
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לעיל,   23.2, כמפורט בסעיף משטח עבודה זמני, והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב ציוד הקידוח

  הכל לפי הנחיות המפרט הכללי ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט.

דוח והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת יהקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הק

 היציבות. 

יהיה בור   העבודהעבודת הקדיחה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה כאשר לאורך כל משך  

יש קרקע/סלע לא יציב  נקדחים דרך  הקידוחים  ב  יציב תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות.    הקידוח

להכניס צינור מגן לחלק העליון של הקידוח על מנת למנוע מפולות. צינור המגן יהיה שווה לקוטר  

גן עפ"י  ידי שימוש בצינור מ-הכלונס. יציבות קצה עליון של קדח הכלונס  תובטח בכל מקרה על

במפרט הכללי. על צינור המגן יש לתלות צינורות שומרי מרחק   23.02.02.01.03ההנחיות בסעיף  

 .טריזיון, אשר יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון כלוב הל

אין לקדוח כלונס במרחק קטן קידוח כלונסאות דיפון יבוצע בדירוג כל כלונס שלישי. בכל מקרה  

 ימים קודם לכן. 3אם כן הוא נוצק לפחות מ' מכלונס אחר, אלא   2מ: 

להודיע   יש  ריק  קרקעי  תת  חלל  חודר  הכלונס  קידוח  הביסוסמייד  כאשר  את למהנדס  לבצע   .

 העבודה באופן הבא: 

 בתערובת חול/צמנט/בנטוניט, בעלת חוזק נמוך וצמיגות גבוהה.מילוי חלל הקדח  א. 

עד למפלס העמוק מהמפלס המתוכנן. יש   דרך החומר הנ"ל  קידוח הכלונס  שע'    48  כעבור ב. 

שווה  יהיה  בריא  סלע  בתוך  המעוגן  האורך  שסה"כ  כך  ולהעמיקו  הכלונס  את  להאריך 

 לאורך המתוכנן בתכניות.

 בטכניקה הרגילה של יציקת כלל הכלונסאות בפרויקט.הכלונס יציקת  ג. 

 כוון האנכי, יש לנהוג   כדלהלן: כאשר החלל התת קרקעי הריק הוא בעל ממדים גדולים ב

 למלא את החלל בבטון רזה.  א. 

העומק   24  כעבור ב.  עפ"י  אותו  ולצקת  הרזה  הבטון  שכבת  דרך  הכלונס  את  לקדוח  שע' 

 המתוכנן בתכניות.

הסמכות הבלעדית לקביעת שיטת הביצוע    ויהייחד עם יועץ הביסוס    מנהל הפרויקטבכל מקרה,  

 מנהל הפרויקט האם החלל נחשב קטן או גדול. יש לדווח ל  ושיקבעו ם אלחללים, וה ה ל בעת חדיר

 על הימצאות חלל כלשהו ולקבל את הנחיותיו לגבי שיטת הטיפול הדרושה. 

    פלדת הזיון  4.23

סעיף   ראה  הזיון  לפלדת  תהיה  לעיל.    02.5הנחיות  הזיון  פפלדת  סימון  מוטות   500W-רתיכה 

 . ובאורך כלשהו טרובקהזיון מוטות , 3חלק  4466לפי ת"י  רתיכים מצולעים

ואורך כמצויין בתכנית כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי  

הלולייני    הכלונס הרלוונטי. עבור   לחישוק  הזיון האורכיים  חיבור מוטות  כי  לב הקבלן  תשומת 

יאושר חיבור בריתוך(.   )לא  יאושר שימוש מודגש במפויהיה באמצעות קשירה בלבד  כי לא  רש 

 בכלובי זיון עשויים רשתות מרותכות המעוצבות ככלובים. 
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 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת כפיפה של כלוב הזיון, לרבות כפיפה זמנית 

 בכל שלבי הביצוע:  יציבות צורת הכלוב ולהבטיח את

האלכסון   , כיווןמידי פעם  ם וירתך אותאלכסוני חיזוק  יחבר  הקבלן    -כלובי זיון של כלונסאות   -

ידי אלקטרודות -יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יכול להיעשות על

, אך מותרים ריתוכים נקודתיים בלבד. בכל האלמנטים ASWE  7018בעלות סימון בין לאומי  

ויקות של החתך  מ', אשר מעצב את המידות המד  3מ"מ כל    14יהיה חישוק מרותך בקוטר  

 הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש בתוכניות.

ים  חישוקהעל מייצור תעשייתי המושחלים  הזיון יהיו עשויים "גלגלי" בטון ישומרי מרחק לכלוב

 . המרותכים לכלוב הזיון

 . ◦120, מרוחקים זה מזה בזוית שומרי מרחק לכל חישוק  3 –כלונסאות  -

 ם הבאים:הארכת כלוב הזיון באתר תותר רק במקרי

כאשר נדרשת הארכת הכלונס עקב המצאות חללים תת קרקעיים ונתנה לכך הוראה מפורשת  -

תוספת האורך של כלוב הזיון תותאם לעומק הראלי של הכלונס כפי שיש  של מנהל הפרויקט.  

 .לבצעו, והיא תכלול חשוק לולייני וזיון זהים לאלו של כלוב הזיון המקורי

וקיימת עקב כך מגבלת גובה בעת ביצוע  מתח עליון או בקרבתם    כאשר הבצוע הוא מתחת לקוי -

 הנ"ל.יש להכניס את כלוב הזיון לקדח  בקטעים עפ"י מגבלות הגובה 

פעמים קוטר מוטות הזיון.   07תהיה   של כלוב הזיון  בין הקטעים    בלבדבמקרים הנ"ל  חפיפת הזיון  

ות כדי לאפשר הורדת כלוב הזיון  יש לבצע קשירת זיון בקטע החפיפה אבל יש לרתך חלק מהמוט

 יהיה כמפורט להלן.   ך הריתושמשקלו כבד למדי. 

למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה וייתלה   עדכלוב הזיון יורד  

באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח או על קירות הכוון. יש להבטיח את חוזקו של כלוב  

 בעת התליה והיציקה.  קיינזהזיון כך שלא  

    הבטון והיציקה 5.23

, דרגת חשיפה עפ"י  118לפי ת"י    40-ב  מ  כמפורט בתכניות אך לא פחות  הבטון יהיה בעל חוזק

 . 1חלק  466ת"י  3.2טבלה כמוגדר ב 7  מסוג יםרכיב

בפרק  תערובת   ביבש  המבוצעים  לכולנסאות  המתאימות  ההנחיות  עפ"י  תתוכנן  של   23הבטון 

תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ו

 . הטרמיצינור 

( בעל קוטר חיצוני המתאים למכלול כלוב צינור טרמימשפך )תבוצע באמצעות    ת הכלונסאותיציק

, קצהו התחתון יגיע עד תחתית הקידוח, העבודה תבוצע על פי ההנחיות ליציקה  הזיון של הכלונס

 . של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  23ביבש בפרק 

תהליך הבצוע של הורדת כלוב הזיון והיציקה. אין לבצע פעולות יהיה נוכח במשך כל    בקר האיכות

 .בקר האיכותאלה ללא נוכחות 
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(. אין להשאיר  בקר האיכות)לאחר אישור  הכלונס    דוחימיד עם תום ק  יציקת הכלונסאות תתבצע

 בגלל תקלה.  מנהל הפרויקטבשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה, אלא אם כן אישר זאת 

ועד סופה, בקצב קבועהיציקה תבוצ  כלונס בטרם   .ע ברציפות מתחילתה  ביציקת  אין להתחיל 

הובטח כי באתר נמצאת, בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס זה. אין להכניס כלוב זיון אחרי  

ס"מ עומק  50שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניקוי הקידוח, בוצעה קדיחת   3

 בתום הכנסת כלוב הזיון.   היציקה תחל מיד .נוסף

 רישום, פיקוח ובקרת איכות 6.23

של צוות הבקרה מטעם הקבלן הכולל    יבוצעו בפיקוח צמודקידוח ויציקת הכלונסאות  כל שלבי  

 גאולוג לתעוד הקרקע בקידוח וכן מהנדס המתמחה בביצוע ופיקוח אלמנטי ביסוס מסוג זה.

עבודות הכלו ביצוע  יתעד את מהלך  הביצוע  צוות הבקרה  רישום של  כולל  בכל המבנים  נסאות 

   הכולל לפחות הנתונים  הבאים: 

 .מספר הקידוח  -

 . הקידוחתאריך  -

 .או קרקע\כולל עובי מילוי ו תאור מהלך הקידוח -

 בפועל )האורך היצוק(.   מפני הקרקע ואורך הכלונס  הקדחמפלס פני עומק  -

 הקידוח. הופעת מערות, מים או כל ממצא חריג אחר בבור  -

 . הציוד ההנדסיהפרטים הטכניים של  רישום -

 ה יציקהתאריך ושעת  -

 יש לוודא העדר מפולות בתוך הקידוחים. 

במידה ויהיה חשש לשלמות כלונס מסוים, או קבוצה של כלונסאות, המהנדס רשאי לבקש קידוח 

 גלעין לצורך בדיקת רציפות וטיב הבטון. כלונס עם פגם רציני ייפסל.  

    ות ובדיקותדגימ 7.23 

 בדיקות בטון  7.1.23

 דיקת סומך הבטון )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתר , לפני היציקה, ע"י בקר בטון מוסמך.ב

דגימות בטון ילקחו מכל קבוצת כלונסאות הנוצקת מאותה אצוות יציקה, בעת יציקתה. הבדיקות 

ילקחו הן מן המערבל והן מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתום היציקה ונחשב לבטון טוב ובריא. 

 .מנהל הפרויקטכמות הבדיקות תהיה לפי דרישת 

 בדיקות  לאלמנט הביסוס  הקשוי  7.2.23

אלמנט    לבטן בכלס"מ נדרש הקבלן    60בקוטר    כלונסאותב  בדיקות אולטרסוניותוע  לצורך ביצ

 כמפורט בתכניות. 2.5צינורות פלדה בקוטר "
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. הצינורות מנהל הפרויקטהצינורות ימוקמו בהיקף אלמנט הביסוס לפי הנחיות התוכניות ו/או  

אטימותם. כל החיבורים   יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג תחתון ועליון כך שתובטח

מי ו/או  בנטוניט  חדירת  בפני  לחלוטין  אטום  יהיה  והצינור  בלבד  בריתוך  תחתית   צמנט.-יהיו 

האלמנט  הצינורות   תחתית  לדיוס  והמיועדים  הביסוס  בקירות  ע"י המותקנים  סגורה  תהיה 

פתיחתו לצורך  פלטקה בריתוך קל או מכסה פלסטי או כל אמצעי אחר מאושר מראש אשר יאפשר  

ביצוע עבודות הדיוס. בחלקו העליון של כל צינור יותקנו כל האביזרים הנדרשים לצורך חיבור  

 60כ  הצינורות יחוברו בריתוך אל כלוב הזיון. הצינורות יובלטו    צנרת להזרקת מים ודייס צמנטי.

 ס"מ מעל פני אלמנט הביסוס .

ביצוע הבדיקות ומועדן, יותאם ככל האפשר   בדיקות אולטרסוניות יבוצעו בכל הכלונסאות. קצב

ללוח הזמנים של הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בבצוע.  אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה שימנעו 

מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות. לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב האמור 

 לעיל, לרבות תביעת זמן ביצוע. 

. המשך הביצוע  נהל הפרויקטבגמר ביצוע כל שלב באופן שוטף למתיעוד תוצאות הבדיקות יוגש  

של   בכתב  מפורש  ואישור  הנ"ל  הבדיקות  של  תקינות  תוצאות  בקבלת  הפרויקט מותנה   מנהל 

 להמשך הביצוע. 

ו/או איכות      אם בעקבות ממצאי הבדיקות כמתואר לעיל קיים חשש לפגם רציני ברציפות הכלונס

וש ביצוע קידוח גלעין אחד לפחות אשר יבוצע עפ"י הוראות יועץ לדר  מנהל הפרויקטהבטון רשאי  

  ו/או   הביסוס. על פי ממצאי הבדיקות וקידוחי הגלעין יוחלט האם ידרש טיפול לתיקון הכלונס

 הכלונס תקין ומאושר המשך ביצוע. 

ו הבדיקות  תקינות  לגבי  האישור  קבלת  הקבלן  אישור  לאחר  על  יהיה  ביצוע  את המשך  לבצע 

ועבודות   להלן  כמפורט  ביסוס  קירות  תחתית  הבדיקה  דיוס  צינורות  את  המותקנים לסתום 

תבוצענה  בכלונסאות   ההזרקה  עבודות  למעלה.  מלמטה  תעשה  אשר  דייס  הזרקת  באמצעות 

 .בקר האיכותבאישור ובנוכחות 

 ביצוע לקוי  7.3.23

מיקום ו/או מהאנך, בסטיות מה,  ם, במיקומםמדייליקוי במעקב  יכול להיות    לקוי של כלונסביצוע  

ברציפות הבטון, ב באיכות הבטון   זיוןכלוב הבחוזקו,  בסדקים    -,  ו/או    -סגרגציות,  הנ"ל  בכל 

 במקצתו.

חשבונו. -בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את התיקון הדרוש על

, ו/או חיזוק קורת  י ביסוסאלמנטוהוא עשוי לכלול תוספת    מנהל הפרויקטסוג התיקון ייקבע ע"י  

תיקון   ו/או  כלונס  הפגומים  ראש  צמנט,  האלמנטים  או  אפוקסי  הזרקות  יציקות,  סיתות ע"י 

 כיו"ב. וחיצוב חלקי בטון עקב סטיות גאומטריות גדולות מהמותר ו

והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי שיטת   מנהל הפרויקטהפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה  

 התיקון. 

 עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר –מדידה ותשלום  8.23
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עפ"י סעיפי התשלום  תהיה של עבודות כלונסאות ביסוס קדוחים ויצוקים באתר מדידה לתשלום 

 המפורטים להלן:

  קידוח ויציקת כלונסאות 

וללא הבחנה בין    תוך כדי אבחנה בין כלונסאות בקטרים שונים  (מ"אאורך )לפי  המדידה לתשלום  

כלונסאות המבוצעים בשיטות קידוח שונות, וללא תלות באורך הכלונס ו/או בין כלונסאות דיפון 

  .וביסוס

ועד למפלס תחתית אלמנט    פני הכלונסהאורך הנמדד לתשלום, יהיה ממפלס   כמצוין בתכניות 

דף קידוח עו  . מנהל הפרויקטהביסוס, שביצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות ולפי הנחיות  

עודף  קידוח  לרבות  בתכניות  המצויין  כלונס  פני  מפלס  ועד  השטח  מפני  הקבלן  שיבצע  ויציקה 

פני הכלונסאות לא ימדד לתשלום כחלק  ביניים הגבוה ממפלס  ממפלס משטח העבודה בנציבי 

 מסעיפי העבודות לביצוע אלמנטי ביסוס והתמורה עבורו תהיה ע"ח הקבלן. 

ד לתשלום לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה של העבודות  שינוי אורך אלמנטי הביסוס הנמד

 השונות.  

מודגש בזאת כי בכמות הנמדדת לתשלום לא נכללים כלונסאות דיפון זמניים שיבצע הקבלן לצורך 

עבודתו ושאינם מפורטים בתכניות ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה לביצוע העבודות השונות 

 של מכרז / חוזה זה. 

שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מאשר זאת כי במקרים בהם יבצע הקבלן אלמנטי ביסוס  מודגש ב

וכתוצאה   המפלס המתוכנן המצויין בתכניות עקב שיטת הביצוע שלו או מסיבה אחרת כלשהי 

בין אם  וזאת  לתכניות  להתאימו  כדי  הכלונס  העודף שבראש  הבטון  לסלק את  עליו  יהיה  מכך 

    אלמנט לא יימדד לתשלום.הצב קשוי, הקטע העודף הזה של הבטון יסולק במצב לח או במ

מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי התכניות וכאמור 

 :וכולל את החומרים והמלאכות הבאיםמפרט הכללי ב 23פרק ב

המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים, ולאלה   אלמנטי דיפון/ביסוסמחיר היחידה יהיה זהה ל -

 המבוצעים  על גבי משטח עבודה מוגבה. 

לכלונסאות - כלשהו  בקוטר  המוצא   קדיחה  החומר  סילוק  כולל  שבאתר,  הקרקע  סוגי  בכל 

 . עבודהמהקידוח אל אתר המאושר לשפיכת פסולת ונמצא במרחק כלשהו מאתר ה

ונסים שונים או באותו כלונס. מודגש כי לא בסוגים שונים של מכונות, בכלתוך שימוש  קידוח   -

 . ו/או הובלות ישולם עבור בטלת מכונות קידוח

לא ישולם עבור    ס )ע"פ הנחיית מנה"פ( וקידוח חוזר, עד להצלחה.ימילוי הבור בבטון רזה /די -

 קידוח חוזר דרך הבטון הרזה/דייס.

 שימוש בצינורות מגן, הכנסתם ושליפתם.  -
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( בנפרד  דיימדהזיון עצמו  )  בכל אמצעי שיידרש, כולל מנופים    לתוך הקידוחהכנסת כלוב הזיון   -

 מחיר היחידה לא ישתנה עקב הגדלת אורך הכלונס.  הכנסת הכלוב לכל עומק. .

 הבטון והיציקה.  -

 שומרי מרחק לכלובי הזיון.  -

אל  - להתחברות  במפלס המתוכנן,  הביסוס,  של אלמנט  העליון  והכנת הקצה  חיצוב  סיתות, 

 י המבנה שמעליו, כולל ניקוי הזיון )ללא חיתוך זיון( וכולל סילוק הפסולת. אלמנט

ראשם מגיע למפלס גבוה יותר בוצעו כששאלמנטי ביסוס  סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש   -

גם כשהבטון במצב לח וגם כשהוא במצב קשוי )כולל    מפלס מתוכנן המצויין בתכניותמאשר  

 חיצוב וסילוק(. 

 ., כולל הובלה ואגרותאתר מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודהסילוק פסולת ל -

 סוניות(. -בדיקות ודגימות לכל האלמנטים )למעט בדיקות  סוניות ואולטרא -

 פיקוח ותעוד של תהליך הקידוח ע"י גאולוג מטעם הקבלן ושיאושר מראש ע"י מנה"פ.  -

מנהל  ונים באלמנט הביסוס, שהביסוס ו/או תיק    מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט

על  הפרויקט כולו  התיקון  יהיה  פגום,  שהוא  והקף -קבע  התיקון  כשצורת  בלבד,  הקבלן  חשבון 

חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד,  -בלבד. כל הנ"ל יהיה על  מנהל הפרויקטידי  -התיקון נקבעים על

 ולא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים. 

ף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כס

במקרה של נפילה לחלל מערה   בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיבוד ראש המקדחו/או    קרקע כלשהי

 . היחידהועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי  קרסטית

 לביצוע העבודות לא תמדד לתשלום.הכנת משטחי עבודה 

   פלדת הזיון

הזיון מ  פלדת  תימדכולל  והחישוקים  הזיון  לרבות    דוטות  )טון(,  משקל  לפי  חישוקים  לתשלום 

בקוטר   הזיון  14מרותכים  כלוב  צורת  את  המעצבים  למעט    מ"מ  ספירליים  אולם  זיון  מוטות 

 שאינם נמדדים כחלק ממבנה כלוב הזיון.  , ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון

לעיל. מחיר )בטון יצוק באתר(    02בכפיפות להנחיות למדידת פלדת זיון בפרק  תכולת המחירים  

באספקת והתקנת כלובי כל החומרים והמלאכות הכרוכים    היחידה ויהווה תמורה מלאה עבור

 הזיון של הכלונסאות. 

 צינורות בדיקה

אולטרא צ לבדיקות  )מ"א(   סוניות-ינורות  אורך  לפי  לתשלום  צי  ימדדו  בין  הבחנה  נורות  ללא 

  באורכים שונים.
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 עוגני קרקע   - 26 פרק

 כללי 26.1

כל העבודות המפורטות בפרק זה מתייחסות לביצוע ברגי סלע ו/או עוגני קרקע בתחום מדרונות  

 וקירות דיפון.  

(  2005)    26כל העבודות תתבצענה עפ"י ההוראות בתכניות ובפרק זה וכן עפ"י כל הנאמר בפרקים  

לת"י  2017)  54ו   ובכפוף  הכללי   המפרט  של  למטרות   4.1חלק    940(  קרקעות  וייצוב  "חיזוק 

 מסמור קרקע ובירוג סלע".    -הנדסיות 

 להלן. 54המנהור כלולת בפרק עבודות ברגי סלע ו/או עוגני קרקע המבוצעות כחלק מעבודות  

הביצוע יהיה בשלבים עפ"י שלבי הביצוע של עבודות העפר ועבודות הבטון היצוק באתר לתימוך 

 המדרונות. 

מודגש בזאת שכל הציוד המשמש לביצוע עבודות ברגי הסלע בתחום המדרון יוצב בתחום איזור 

 הנדרשים.העבודה בהתאם למרווחי העבודה ויותאם לעבודה בגבהים 

   (Rock bolt / Soil Nails) לא דרוכיםסלע / מסמרי קרקע קבועים ברגי  26.2

 כללי 26.2.1

כל העבודות להתקנת בורגי סלע/ מסמרי קרקע תתבצענה ובהתאם לאמור להלן, עפ"י המתואר 

"חיזוק וייצוב   4.1חלק    940ובכפוף לת"י     54.12במפרט הכללי  סעיף    54בתכניות, הנחיות פרק  

במפרט   54מסמור קרקע ובירוג סלע".  בכל מקום בו נאמר בפרק    -קרקעות למטרות הנדסיות  

 הכללי "כריה תת קרקעית" תהיה הכוונה גם לעבודות יצוב ותימוך מדרונות סלע וקירות.

, בורגההקדח וליות. הקבלן רשאי להוסיף על קוטר  אהן דרישות מינימ  הלןכל דרישות המפרט ל

  .בורגח הנדרש בות הפלדה וכל זאת בתנאי שיתקבל הכאורך העיגון וכמו

הקבלן המבצע את ייצוב המדרון באמצעות בורגי סלע יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודה דומה,  

בתנאי קרקע קשים, בסמוך לכבישים פעילים ויהיה בעל ציוד המתאים לביצוע העבודה על פי כל  

 הדרישות המופיעות במפרט זה. 

צענה בניהול מהנדס מבנים רשוי ורשום מטעם הקבלן המבצע, המנוסה בביצוע בורגי העבודות תבו

 סלע, בשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפורטות להלן. 

הקבלן, צוות העבודה והציוד טעונים אישור של בקרת האיכות, אולם האישור זה לא ישחרר את 

 ת העבודה. הקבלן המבצע מאחריותו והוא יהיה האחראי הבלעדי לאיכו

על הקבלן להכין תכניות מפורטות של העבודות הנדרשות לביצוע ולהגישן לאישור מנהל הפרויקט.  

התכניות תתבססנה על הפרטים בתכניות, על הנאמר להלן בפרק זה ועל הנחיות מנהל הפרויקט  

 ויועץ הביסוס. 

קבלת אישור מנהל התכניות יוגשו לאישור מנהל הפרויקט. אין להתחיל בביצוע העבודות לפני  

 הפרויקט להתאמתן של תכניות אלו.
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 חומרים ומלאכות  26.2.2

התקנת ברגי סלע / מסמרי קרקע לא דרוכים תבוצע עפ"י ההוראות המפורטות להלן ועפ"י הנחיות 

 , בכל מקום בו נאמר ברגי סלע תהיה הכוונה גם למסמרי קרקע: 3.7סעיף  4.1חלק    940ת"י 

מ"מ.   25-32בקוטר      3חלק    4466ממוטות זיון מפלדה מצולעת עפ"י ת"י  בורגי הסלע יהיו   -

 . 4.1חלק   940עיבוד הברגים עפ"י ההוראות המפורטות בת"י 

ברגי הסלע יהיו מדוייסים למלוא אורכם בדייס צמנטי או בשרף פוליאסטר בהתאם לבחירת  -

 הנ"ל.  54.12הקבלן, אולם בכל מקרה יעמדו בדרישות הבדיקה שבסעיף 

כל רכיבי הפלדה של בורגי הסלע ולוח הקצה )פלטת פלדה( יהיו מגולוונים באבץ חם בעובי  -

במפרט הכללי, הגלוון יעשה    54פרק    54.12.07מיקרומטרים כמפורט בסעיף    80- שאינו קטן מ

 לאחר השלמת כל הריתוכים הנדרשים. 

 מעלה למטה(. העבודות תבוצענה מראש קיר דיפון ו/או ראש מצוק כלפי מטה )עבודה מל -

 העבודות תבוצענה תוך שימוש באמצעי הרמה ופיגומים. -

באיזורים בהם יתגלו איזורי חולשה מקומיים ידרש  הקבלן לבצע תוספת של בורגי סלע לפי  -

 הנחיות יועץ הקרקע.

בפרטים  - ההנחיות המתוארות  פי  על  יהיה  לסלע,  עומק החדירה  לרבות  בורגי הסלע,  אורך 

 בתכניות.הטיפוסיים 

 התקנת בורגי סלע תהיה עפ"י שלבי העבודה הבאים:

מ"מ   150יהיה קוטר הקדח    25ביצוע קידוח בקוטר התואם לקוטר הבורג )עבור בורג קוטר   -

 ((, באורך ובזוית כמתואר בתכניות ו/או לפי הנחיות יועץ הקרקע. 6)"

 התקנת מוט העיגון תהיה לאחר ניקוי הקדח באמצעות לחץ אויר.  -

שומרי    מיקום - מיקום  מתאימים.  מרחק  שומרי  באמצעות  יהיה  הקדח  במרכז  העיגון  מוט 

 המרחק יהיה כזה שתתאפשר זרימת הדייס ללא הפרעה.

 הצמדת צינור פלסטי למוט העיגון עד קצהו הפנימי לצורך ביצוע הדייס.  -

לפי     לפחות  30-מ"מ וחוזק ב  2מתערובת בטון מכווץ , בעל אגרגט מקסימלי  הדייס יהיה עשוי   -

   ק"ג / מ"ק .    450כמות הצמנט תהיה לפחות  ,118ת"י 

אט', בשלב ראשון יוזרק דייס    70הזרקת הדייס תבוצע בשיטה של הזרקה כפולה בלחץ של עד   -

שעות יבוצע פיצוץ הידראולי של הדייס באמצעות   12צמנטי בכל חלל הקדח, לאחר המתנה של  

)גבול עליון   ל  70מים בלחץ ככל שידרש  אחר המתנה נאותה תבוצע הזרקה שניה של  אט'(. 

לפחות   של  בנפח  ובלחץ    100הדייס  מקומיות.    30ליטר  הרחבות  יצירת  לצורך  לפחות  אט' 

לצורך ביצוע תהליך הדייס נדרש הקבלן להשתמש בכל ציוד העזר המתאים לרבות משאבות  
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אט', קצה    70עד  לחץ, ברזים מיוחדים על קווי ההזרקה, התקנת צינור נוסף בעל עמידות בלחץ  

 מטר מקצה הקידוח וכיו"ב.  1.0הצינור במרחק כ 

לאחר השלמת פעולת הדיוס והתקשות הדייס תחובר לראש מוט העיגון פלטה ריבועית מפלדה  -

ותבוצע נעילה ע"י בורג מתאים. נעילת הבורג תעשה עם מפתח מומנט מכוייל לכוח מתיחה 

 טון.  1.5

 סלעפיקוח ובקרה לעבודות בורגי  26.2.3

כל העבודות להתקנת בורגי סלע קבועים לרבות עבודות ההכנה תבוצענה בליווי גיאוטכני צמוד 

 ובליווי מעבדת שדה.

 940לפני תחילת העבודות להתקנת בורגי הסלע נדרש הקבלן לבצע נסיונות שליפה כמתואר בת"י  

 בכמות כמפורט להלן: 2.6.3.1סעיף  4.1חלק 

 דימות בכל מצוק.בדיקות ניסיוניות מק 3לפחות  -

חלק    940בת"י    3בדיקות מדגמיות על בורגי סלע מן המנין כמפורט בטבלה מס'     3%לפחות   -

4.1 . 

 . ASTM D4435או   FHWAהבדיקות יבוצעו ע"י מבדקה מוסמכת עפ"י נוהל 

 בורגי סלע מפיברגלס  26.2.4

 ת הבאות:יהיו בהתאם לדרישו (GRP – Glass Reinforced Plasticברגי סלע מפיברגלס 

 הברגים יהיו עשויים מוטות בחתך שטוח או חתך עגול. -

 מ"מ. 25קוטר חיצוני של מוט עגול אינו קטן מ  -

 ממ"ר 430שטח חתך מוט בחתך כלשהו )עגול או שטוח( אינו קטן מ  -

 קילו ניוטון  530עומס בשבר אינו קטן מ  -

 ניוטון / ממ"ר 460חוזק גזירה אינו קטן מ  -

 ניוטון / ממ"ר  40,000אינו קטן מ מודול אלסטיות  -

 עוגני קרקע –מדידה ותשלום  3.26

 ( Rock bolt   /Soil Nailsקבועים לא דרוכים )  מסמרי קרקע /ברגי סלע .1326.

ברגי סלע / מסמרי קרקע ימדדו לתשלום לפי אורך )מטר( תוך אבחנה בין ברגים קבועים וברגי 

 מ"מ. 25-32בקטרים שונים בקוטר ניסוי אולם ללא אבחנה בין ברגים 

מחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לכל המלאכות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה  

 כמפורט לעיל. 
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כי התמורה עבור כל העבודות   00בנוסף לאמור בפרק   זה מודגש במפורש  מוקדמות של מסמך 

דרכי גישה ומשטחים להעמדת שנדרש הקבלן לבצע לצורך התקנת בורגי סלע באתר לרבות הכנת 

פרסום  המשטרה,  אישור  וקבלת  המשטרה  עם  תיאום  תנועה,  הסדרי  וביצוע  תכנון  מנופים, 

סלע  בורגי  של  היחידה  במחירי  כלולות  וכיו"ב  חריגות  בשעות  עבודה  ברדיו,  ו/או  בעיתונות 

 המפורטים לעיל ולא ישולם בעבורן בנפרד. 

  



    

 

96 

 

 פתוח האתר  –  40פרק 

 כללי 40.1

נושא פרק זה תבוצענה בכפוף להוראות פרק   .א פתוח באתר של המפרט הכללי    –  40העבודות 

 לעבודות בנין. 

בסעיף   .ב לאמור  לאמור   40002בנוסף  בכפוף  גם  העבודות  תבוצענה  כנ"ל,  הכללי  המפרט  של 

 בפרקים הרלוונטים של המפרט הכללי כדלקמן:

 , עבודות בניה – 04פרק 

 ,עבודות איטום – 05פרק 

 ,נגרות ומסגרות אומן – 06פרק 

 ,עבודות טיח – 09פרק 

 , עבודות צבע – 11פרק 

 .מסגרות חרש – 19פרק 

 .24ראה פרק  -עבודות פירוק 

 

 , סלעיות וגדרות  פיתוחקירות   – 40.2

 קירות כללי     40.2.1

במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע קירות תומכים גדרות וקירות פתוח, חלקם חדשים וחלקם  

 כהשלמה לצד ו/או ע"ג קירות וגדרות קיימים.

 

 כלליכני טמפרט  -.2.140תת פרק 

)הספר הכחול( מהווה חלק בלתי -המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית 

נפרד ממפרט טכני זה באותם הפרקים ואותן המהדורות אשר מתיחסים לעבודות מסוג העבודות 

, כאילו היה המפרט הכללי מצורף לחוזה. הקבלן מאשר בזה כי המפרט הכללי הנ"ל זהה  ז חולפי  

בזאת על הסכמתו לראות במפרט הכללי חלק מהחוזה כאמור לעיל בסעיף זה.   מוכר לו, ומצהיר

 כן, מפרט מכון התקנים לענין חיפוי חזיתות באבן מהווה חלק מחוזה זה.  -כמו

 

 קירות פיתוח  – עבודות בטון      .240.2

 סוג הבטון  .א
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 .30 -וג הבטון אם לא צוין אחרת בתוכנית יהיה ב ס 

 תנאי בקרה  .ב

 לכל סוגי הבטון. טובים תנאי הבקרה יהיו 

 מעברים, שרוולים, חורים וכדומה   .ג

 כללי   .1

הדרושות  להכנות   הקשורים  הפרטים  כל  את  לברר  הקבלן  על  הבטונים,  של  יציקתם  לפני 

פתחים,  חריצים,  המעברים,  כל  של  תכניות  להכין  הקבלן  באחריות  זו.  בעבודה  בבטונים 

מגרעות, שרוולים, סרגלים, פרופילים ועוגנים/ברגים לביטון וכו', הכל על מנת שיוכל לעצבם  

 מראש. לא תורשה חציבה בבטון לאחר יציקתו. ו/או להתקינם בטפסנות 

מודגש במפורש כי אין זה מן ההכרח כי כל הפרטים הנ"ל יסומנו על גבי כל תכניות העבודה  

שיקבל הקבלן, ועליו יהיה ללקט את כל הפרטים הדרושים מתוכניות של המתכננים והיועצים  

 . השונים בעבודה זו ואף לקבל הסברים ופרטים משלימים מהמפקח

על הקבלן לקבל את אישורו של המפקח לכל הפרטים הנ"ל לפני היציקה. לא תורשה יציקה  

ללא אישור הקבלן בכתב כי כל המידע הדרוש לו אומנם נמצא בידו וכי הוא נקט בכל האמצעים  

בטון  חלקי  של  חיצוב  או  בהריסה  צורך  ללא  לעיל  האמור  כל  של  לפועל  להוצאה  הדרושים 

 יצוקים.  

ת הכרוכות במילוי הוראת סעיף זה יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו כל ההוצאו .2

 בנפרד, אלא אם יוחד להם סעיף מיוחד בכתב הכמויות. 

 אלמנטים מבוטנים .ד

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים הדרושים לקשר עם פריטים אחרים,  כגון מעקות 

ר המפקח. אישור המפקח לא פוטר את הקבלן  שערים וכו' יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישו

 מאחריות. 

 חיבור אלמנטי בטון  . ה

 חיבור אלמנטי בטון בין אלמנטי בטון חדשים לאלמנטי בטון ישנים יעשה דלקמן :

 פני הבטון ישן ינוקו מתגמירים , אבן, צבע, טיח וכו'. .1

 מ"מ וינוקה.  5הבטון יחוספס לעומק של  .2

 30ס"מ לבטון הקיים לעומק    25ס"מ כל    70"מ ובאורך  מ  12יחוברו קוצים/עוגנים בקוטר   .3

 ס"מ עם דבק אפוקסי

  3בעובי     EC  –  110   -פני הבטון הישן יורטבו. ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה  סיקה טופ   .4

 מ"מ. 2 –
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 ע"ג המריחה כנ"ל בעודה  רטובה תבוצע היציקה  החדשה.  .5

ם ע"ג ו/או כנגד בטון קיים יחשב ככולל  מחיר בטונים למיניהם כמוצג בכתב הכמויות, הנוצקי  . ו

,   EC  –  110גם  את כל האמור לעיל ובכלל  זה  ניקוי, חספוס, חציבה ומריחת  סיקה טופ  

 קוצים וכו',   הכל כמפורט לעיל. 

עבודות וחומרי עזר למיניהם כגון קלקר להפרדה, שרוולים, קיטומים, חציבות, חשיפת ברזל     

זיון קיים לצורך התחברות וכו' הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ייחשבו ככלולים במחירי היחידה 

 ולא יימדדו בנפרד. 

 

 ניקוז הקירות התומכים     40.2.3

יעשה   "ניקוז הקירת התומכים  נקזים בקוטר  גובה   כמסומן  P.V.C  -מ  4באמצעות  . בהפרשי 

ובתדירות   קיר  2כל  בתכניות  בבד מ"ר  עטופים  חצץ  כיסי  יונחו  הקיר,  בגב  הנקזים  מאחורי   .

 ס"מ. 40/40/040גר'/מ"ר, במידות  200גיאוטקסטיל לא סרוג במשקל 

 ניקוז קירות תומכים יחשב ככלול במחיר ולא ימדד בנפרד.

 

 עבודות ריצוף  – 40.3 

 כללי: 

 כולל אופני המדידה שבו.  40ופרק  14כל עבודות הריצוף  יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 

 בנוסף כמפורט להלן:

אספקת והרכבת האבן טבעית או התעשייתית על פי תכניות ופרטים בתוכניות האדריכל. )מידות,  

אנכיים ואופקיים וכיחול )טיב, עיצוב, גוון וכו'( חיתוכים, חיבורים, עיבודים וכו'(.עיבוד המישקים  

 ולפי דוגמה מאושרת ע"י האדריכל.

ואישור   לבחירה  הגוונים  כל  ופרטים.  תכניות  לפי  הריצוף  ודוגמת  השונים   הסוגים  מיקום 

 מ"ר לפחות.   4ועל פי דוגמה מאושרת בשטח של  האדריכל,

היצרן למפרט  בכפוף  משתלבות  באבנים  לריצוף  בנוסף    ההנחיות  הכללי  הבינמשרדי  והמפרט 

 להנחיות להלן.

כל עבודות הריצוף כוללות הכנה לתאי קליטה ותאורה ויבוצעו לאחר הנחת כל שרוולי תשתיות, 

 בהתאם לכל תכניות היועצים. 

 אבני הריצוף המתועשות יהיו בגמר צבע אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 דוגמא ע"י האדריכל. מודגש כי בכל מקרה הביצוע יהיה בכפוף לאישור 
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 סוגי ריצוף:

אקרסטון   - באריחי  מק"ט    25/25ריצוף  סטנדרט  בגימור  שחור  תוצרת   60X220בגוון 

 אקרשטיין.

 תוצרת אקרשטיין.  2280אקרסטון גרניט לבנה מק"ט  10/20/100אבן גן  -

 באורך חופשי.   30ס"מ רוחב  8אבן ביר זית  טבעית בסיתות לפי דוגמת הקיים בעובי   -

 בגימור אקרסטון מסותת. גמר צבע לפי דוגמת הקיים.  12.5/12.5/7באריחי אקרסטון ריצוף  -

 גמר צבע לבן.  16981)פסים( תוצרת אקרשטיין מק"ט  אבן סימון והכוונה לעיוורים -

 גמר צבע לבן. 16971אבן סימון והכוונה לעיוורים )בליטות( תוצרת אקרשטיין מק"ט  -

 

 ביצוע ריצוף:

 שכבת המצע. פילוס והדוק   -

 פיזור החול ופילוסו באמצעות שבלונה בשכבה בעובי לפי פרט. -

ריצוף על פי הדוגמה של האדריכל כולל השלמה והתאמה לקוי השוליים והקפדה על גובה  -

 רצוף אחיד. 

 ביצוע הדוק ראשוני באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי.  -

 החדרה ומילוי המישקים באמצעות מטאטא. פיזור חול יבש על גבי המשטח, -

 ביצוע הידוק שני באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי. -

 

 : קו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף

במידה שלא צוין בתוכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח לגבי תכנית הריצוף והשילוב 

עית ואספלט. כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי אבן טבלמשל    –  בין חומרים שונים

 ס"מ.   1מרווח בין אבנים טבעיות לסגירה בכיחול שגודלו לא יעלה על 

ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ספסלים   3  -אופן סגירת מרווח קטן מ

 כך תשלום נפרד. וכו' תהיה בבטון הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהא ל

 

 :דוגמת הריצוף לפי תכניות ופרטים

מ"ר לפחות. העבודה והתאמת אבני השפה כוללת ניסור והתאמת   4על פי דוגמה מאושרת של   

 אבנים לזוויות מעוגלות. לא תשולם תוספת לניסור והשלמת אבן במידות טרפזיות.

 

 :חגורת בטון סמויה
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ת בטון סמויה, אשר תכלל במחיר הריצוף ולא תמדד  בהיעדר דרישה אחרת בתוכניות, תבוצע חגור

וברזל   8ברזלי אורך בקוטר    2כולל    20  -ס"מ מינ'  ויהא מבטון ב  10X30בנפרד. חתך החגורה יהא  

ס"מ ויהא בשיפוע של    3  -ס"מ. פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב  20כל    6קושר  קוטר  

 כלפי חוץ. ראה פרטים אדריכלים בהתאם. 10%

 

 : ריצוף אבן משתלבת מפרוק

אבן משתלבת עפ"י הקיים יש למיין את האבנים ולקבל את אישור המפקח והאדריכל לפני הביצוע. 

 הדוגמה לפי הקיים. 

 מדידה לתשלום: מ"ר. 

 

 עבודות אבני שפה, גן, אי תנועה, אבן מנקזת, אבן תעלה  – .440

בסעיף   למפורט  בהתאם  יבוצעו  שפה  )  40.08.51אבני  האתר  לפיתוח  הכללי  ובהתאם 40במפרט   )

כלשהו,  ועקומות מסוג  ישרים, קשתות  בקווים  לאבני שפה  הוא אחיד  לפרטים בתכניות. המחיר 

 וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.   ס"מ 100, ס"מ 50ס"מ,  25יחידות באורך 

 

במידות   20-בטון במ  ס"מ  10X10ס"מ עם גב בטון    10בעובי    הן, תונחנה על יסודאבני השפה לסוגי

תערובת בטון מוכן. אבני   ק"ג למ"ק  250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות    ,המתוארות בתכניות

ביחס של   ביניהן בטיט צמנט  יחוברו  יתאימו לסעיף    .1:2השפה   40של פרק    40085יתר הפרטים 

במפרט הכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים 

ך יבוצע באמצעות  חיתו  מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש.  0.5/0.25חרושתיות באורך  

 מים ובקטעים שבאישור הפיקוח. -שולחן חיתוך או חיתוך דיסק

עבור מעגלי תנועה מוגבהים כמפורט במקומות המסומנים בתכניות יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות  

 בתכניות.

הניסור  ברצועה.  הקיים  האספלט  ופרוק  הדרושה  הרצועה  ניסור  יתבצע  קיימים  אספלט  באזורי 

האספלט המרווח   ופרוק  העבודה סתימת  כוללת  כן  בסעיפים המתאימים.  בנפרד  וישולמו  ימדדו 

הנוצר לאחר הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין קו הניסור ובין פני האבן, בריסוס ביטומן ובבטון 

 בכפוף לאישור מנהל הפרוייקט(.  20-אספלט דק והידוקו )או בבטון ב

 

 :דגשים מיוחדים

רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרוייקט לתוואי המוצע. האישור   הקבלן יבצע אבן שפה חדשה

 מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות.

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני למניעת מכשול 

אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט עד ביצוע גמר עבודת המדרכה,  

 בתכנית.

 העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות, וכוללות את כל האמור.
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התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הנחת אבנים, תושבת מבטון, הנמכות   .במ"א  מדידה לתשלום:

וחיבורים וכן עבור כל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשים לביצוע מושלם של אבן שפה ואבן מנקזת. 

קצוות  פינות,  כולל  המחיר  ישרים.  שאינם  קווים  או  בקשת  ביצוע  עבור  ישולם  לא  כי  מודגש 

טחים הגלויים לעין, מילוי מישקים וכיחולם. התשלום כולל, במידת מופסקים, גמר חלק ונקי של ש

הצורך, סתימה של מרווח בין אבן השפה ואבן משתלבת בבטון עפ"י הנחיית המפקח וכן את סתימת 

 המרווח בין אבן השפה וקו ניסור האספלט כמתואר לעיל.  
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 והשקיה גינון  - 41פרק 

 כללי 41.1

יהיו   הגינון  עבודות   פרק  כל  המיוחד  המפרט  עירית    41.02עפ"י  של  המיוחד  למפרט  ובהתאמה 

 . 41ירושלים פרק 

לקח  וכי  כאמור  ירושלים  עיריית  במפרט  הדרישות  את  ובדק  מכיר  הוא  כי  להצהיר  הקבלן  על 

 בחשבון את כל הדרישות והתנאים לביצוע העבודות בהצעתו. 

 . הקבלן לא יספק שתילים לאתר עד לבדיקתם ואישורם במשתלה

 .בלבדכל עבודות הגינון יבוצעו ע"י גנן מוסמך ומורשה לביצוע העבודות ע"י עיריית ירושלים 

עציון  יעקוב  ונוי" של  גננות  לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי  וטיב הצמחייה  גודל  הגדרת 

 בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע )שה"ם( המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף.

עם   מחירי גן  באדמת  ומילויו  ירושלים,   עירית  של  המפרט  לפי  הבור,  חפירת  כוללים  העצים 

 קומפוסט כולל אחריות לשנה. 

 כל האמור לעיל ילקח בחשבון ע"י הקבלן ויהיה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 להעתיק ,  לעקור. לא ניתן יהיה  ( תהיה שנת שמיטה 2022ספטמבר    –  2021שנת תשפ"ב )ספטמבר  

 או לשתול בתקופה זו. על הקבלן לקחת זאת בחשבון. 

 תאור כללי של הגינון 

ולאורך מדרכות, שטחים  גינון קיימים באיי תנועה  עבודות שיקום שטחי  בעיקר  כוללת  העבודה 

עצים  ושימור  עצים  עקירת  קיימים,  מערכת  ראשי  הרחבת  ושיחים,  עצים  נטיעת  הדרך,   בשולי 

 קיימים.

 

 .פרק עבודות הכנה ופירוק:  עבודה בקרבת עצים לשימור: חפירה וגיזום סימון עצים, הכנה וגיזום

 

 אחריות הקבלן לשמירה על עצים קיימים 

הקבלן אחראי להגן על עצים קיימים המסומנים לשימור מפני פגיעה במהלך העבודות, ע"י גידורים, 

 כורית צמודים זה לזה שיקשרו מסביב לגזע.סו בפח איעטיפת הגזע לכל גובה שיידרש בקרשים א

הקבלן יהיה אחראי לגיזום ענפים שנפגעו ו/או למריחה במשחת עצים מתאימה במקומות שיידרש 

עבודות אלו יעשו ע"י הקבלן בליווי צמוד ובאמצעות גנן מוסמך מטעמו   ובהתאם להנחיות המפקח. 

 על חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. )הגנן חייב להיות מאושר ע"י האגף לש.פ.ע( ו

 

 הכשרת שטח הגינון 

 שטחי הגינון יכוסו  בקרקע גננית בטיב לפי האמור לעיל בעובי שכבה וגבהים לפי תכניות ופרטים,  
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סוגי הצמחים והכמויות המופיעים מ"ק בבורות הנטיעה לעצים.    2-ס"מ ולא פחות מ  40-לא פחות מ

רישות המזמין. לא יהיו שינויים במחירי היחידה עקב כך. בכל בתכניות ניתנים לשינוי בהתאם לד

הכשרת שטחי הגינון   אדר' בכתב.בעיה הנוגעת לסוג, גודל וכו' מצד הקבלן, יש לתאם ולקבל אישור  

של   לעומק  הקרקע  עיבוד  שטחי   40כוללת  של  סופי  ויישור  ותיחוחה  הקרקע  הפיכת  ,כולל  ס"מ 

הסעיפים שיפורטו לעיל, לרבות הדברה כימית מכנית או ידנית השתילה , שטחי הזריעה יוכשרו ע"פ  

ודישון זיבול  אדמת הגן תפוזר רק עם אישור בכתב של .  של עשבי הבר העונתיים והרב שנתיים, 

יידר  המפקח שבדק את הערוגות ואת טיב האדמה. ורק   שהקבלן  לשלוח דגימות אדמה לאישור 

אדמת הגן לא תכיל כל שאריות או חלקי עשבי בר   .ע"פ התכנוןבאישור המפקח יניח את האדמה    

ותובא מהעומק ולא מחלק ממקור מאושר    /ותהיה נקיה מכל פסולת. אדמת הגן תובא ממחצבה  

מיושר  ,עם קבלת הוראה להתחלת עבודות הגינון, על הקבלן לוודא שהשטח נקי מכל פסולת עליון.

 .ואינו מהודק

 

 עיבוד הקרקע 

כלול הפיכת ותיחוח הקרקע. כל  יס"מ, ו  20או בכלי מיכני, לעומק של    םעיבוד הקרקע יעשה בידיי

מ גדולה  ואבן  לאתר   5  -פסולת  מהאתר  תסולק  העבודה  במהלך  הקרקע  פני  מעל  שתמצא  ס"מ 

הקרקעכולל  מאושר.   העיבוד    ו  יעשש  והצנעה    זיבול   במשולב.  אולאחר 

מ"ק לדונם, כולל דשן אסמוקוט, או   20בכמות של    10כמו כן יוסיף הקבלן דשן מסוג "סולי" מס'  

 ש"ע לפי הנחיות המפקח. הדישון יוצנע בקרקע ולאחר הצנעתו יבוצע יישור גנני סופי. 

 

 הדברת עשבים

תתבצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה. שטחי ההדברה, סוג החומר המדביר, ריכוזו, צורת 

הנחי טעונים  יהיו  הביצוע  ואפן  הריסוסים  מספר  המפקח. ההדברה,  ואישור  יהיה   ות  הריסוס 

. מספר הריסוסים יהיה לפי הנדרש ע"י המפקח אך במרסס מיכני או ידני ולפי כל כללי הבטיחות

 .יש להמתין ולהשקות שבוע לפחות בין הריסוסים 3-לא יפחת מ

 

 זיבול ודישון 

בשכבה אחידה ויוצנע סוג הזבל שיסופק יהיה זבל בקר רקוב לחלוטין ומופרך היטב, הזבל יפוזר  

ידיים  בעבודת  או  במחרשה, מתחחת  תבוצע  ההצנעה  הפיזור.  ביום  ובכל מקרה  יבושו  לפני  מיד 

דשן אשלגני וזרחני יפוזרו ויוצנעו במידה שווה על פני השטח ביחד   ובעומק המספיק לכיסוי מוחלט.

 עם הזבל האורגני.

 ק"ג זבל לבור.  50ספת של נתן תוילעצים בוגרים ת מ"ק לדונם. 20כמות הזבל תהיה 

 100-ק"ג ל  12(. בנוסף יפוזר סופרפוספט בכמות של  2000)ממרץ     801ת"י  -הכל לפי תקן ישראלי

ס"מ  30מ"ר. הפיזור יהיה אחיד ושווה בכל השטח הצנעת הדשנים תעשה ביום הפיזור ולעומק של 

זר דשן חדש על חשבונו. לפחות דשן שיישאר חשוף בשטח יותר מיומיים לא יחשב והקבלן יידרש לפ
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עשבים   וזרעי  מזיקים  ממחלות,  נקי  והוא  מלא  קומפוסציה  תהליך  שעבר  אורגנני  לזבל  הכוונה 

הקומפוסט עונה לתקן ר"מ. בדיקות יעשו ע"י מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות על פי דרישת 

 המפקח ועל חשבון הקבלן. 

 .שלוח חתומות ע"י המפקח הקבלן יאשר את כמות הזבל שתובא לשטח ע"י תעודות מ

 

 אספקה ופיזור אדמה גננית כמפורט במפרט הטכני המיוחד, מאושרת ע"י המפקח 

 והמעבדה כמפורט.

 תיאור ותכולת המחיר:

ג. פיזור במקומות הדרושים, בעובי   סעיף אדמת גן בכתב הכמויות כולל: א. אספקה, ב. הובלה, 

תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגניות )קומפוסט( השכבה הדרוש ולפי הרומים הדרושים, ד.  

 וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע.

אדמת הגן תפוזר רק לאחר אישור המפקח בכתב ובשום מקרה לא תפוזר האדמה על פסולת מכל 

 סוג שהוא.

 אדמת הגן תיבדק לפני פיזורה )ראה סעיף "בדיקות קרקע"(. 

יעשה בכל האמצעים הדרושים והאפשריים לפי תנאי השטח, קרי ,בכלים מכאניים ובאופן הפיזור י

 ידני . 

 בכל מקרה לא תינתן תוספת כלשהי לקבלן בגין תנאי שטח קשים לפיזור האדמה.

על הקבלן לבצע ראשית את כל העבודות הדורשות חפירה, חציבה, הטמנת צינורות ורק לאחר מכן 

 וזאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי.   יפזר את האדמה הגננית

 על הקבלן להציג בפני המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה. 

בכל מקרה, פיצול העבודות והעבודה על פי סדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי 

 לוח הזמנים לביצוע העבודות ולתוספת מחיר כלשהי. 

ס"מ בכל מקרה, אלא אם קיבל הקבלן   30  -היה כמצוין בתכנית אך לא יפחת מ עובי שכבת האדמה י

 אישור בכתב מראש על עובי השכבה. 

 חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה. 

 חל איסור מוחלט לבצע עבודות עם כלים מכניים כבדים על קרקע שפוזרה. 

 האדמה לא תכיל בשום אופן פסולת מכל סוג שהוא.

 ל בשום אופן חלקי עשבי בר, פקעות, שורשים, קנה שורש וכו' אלא בהוראת המפקח.האדמה לא תכי

 .  10%ס"מ ושיעור האבנים בה לא יעלה על  5האדמה לא תכיל אבנים מעל גודל 

 

 בדיקות קרקע 

 כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח. 

 בדיקות הקרקע.האישור לאספקת האדמה יינתן על סמך תוצאות 
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הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד ובאתר עצמו בשטח המוערם ולאחר 

הפיזור וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור, במקרה של חוסר התאמה יהיה על הקבלן לפנות 

 את האדמה על חשבונו לאתר שפיכה מאושר.

 

השדה של משרד החקלאות או מעבדה   הבדיקות יתבצעו על חשבון הקבלן באמצעות אחת ממעבדות

 מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.

במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם תהיה(,  לא תזכה 

 את הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה על חשבונו. 

מה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון אורגני במקרה של אד

ו/או תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים ו/או 

לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה/ מפקח על חשבונו, בכל מקרה פעולה זו לא  

 ספת מחיר כלשהי. תהווה עילה לתו

 הערכים לבדיקות קרקע 

 להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך.

ס

ע

י

 ף

 ערך נדרש יחידת מידה ערך

1 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול 
% 

 50%עד  –חרסית 

+סילט    –חרסית 

 80%עד 

 6-7.5בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע 2

  2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 80%עד  % SPרוויה  4

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

6 
מגנזיום   + סידן  תכולת 

mg+ca 
 15עד  מאק/ליטר 

 6עד  מאק/ליטר  Naנתרן 7

 20%עד   % גיר כללי 8

 3000 יחס Fדלתא  9
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1

0 
PAR 1עד  יחס  

1

1 
 15-20 מג'/ק"ג  N\NO3חנקן חנקתי 

1

2 
K  1 מאק/ליטר  במיצוי 

1

3 
P 15-20 מג'/ק"ג  אולסן 

1

4 
 6עד  מאק/ליטר  CIכלוריד 

 

מדידה: מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי / מכפלת השטח נטו בעובי  

 שכבת האדמה )לפי ממוצע מדידות(. 

 

 יפול בעשבייה ט

 ,  על גבי 0.15%שנתית ע"י ריסוס ב"גול" או ש"ע בריכוז של -ש לטפל בעשבייה חדי

 צמחים זאת עד לשלב כיסוי השטח ע"י הצמחים. ה

 

 יטום ק

 כדי לקבל צמח מפוצל בעל שיווי משקל אסתטי וכצמחי כיסוי לקבלת כיסוי שטח מהיר     ב

 ם.אחיד יש צורך לבצע קיטום בתקופת האביב ו/או הסתיו המוקדו

 

 

 כוללת צמחי כיסוי שיחים ועצים מסוגים שונים: במסגרת הפרויקט העבודה 

הספקת צמחים, הכנת השטח לנטיעה, שתילתם, טיפול וטיפוח עד לקליטה, כולל הסדרת מערכת 

 השקיה חדשה עבורם. 

והוכנו להעתקה מ עיצובם, הגדרתם, עצים במיכל או עצים שגודלו  באדמה  ידות הצמחים אופן 

 לאתר הנטיעה וכל יתר הדרישות מפורטות בכתב הכמויות ובמפרט טכני זה. 
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לאחר מסירת העבודה, באישור מחלקת שפ"ע  של הרשות המקומית והמתכנן, יתחזק הקבלן על  

למשך   הגינון  כל שטחי  את  גיזום   12חשבונו  החלפת שתילים שמתו,  כוללת  התחזוקה  חודשים. 

 . הורות בתחזוקה שוטפת של הצמחייעצים, זיבול וכל  שאר העבודות הקש

 

 ללי והגדרות כ

 מונחים "שתילה"/לשתול" פירושם גם "נטיעה/לנטוע/לטעת" ולהפך. ה .א

. פרק זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי. העבודה תבוצע כנדרש בתכניות ובשאר מסמכי  ב

 החוזה. 

 השתילה. ג.  הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני  

. כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור השתילה ופריסת ד

 מערכת ההשקיה. 

 צמחים" במכרז /חוזה זה כוללים את כל סוגי הצמחים המצוינים )עצים, ערער צמחי כיסוי(.". ה

 ו.  "שתילים" במכרז/חוזה זה מתייחסים לכל הצמחים, לסוגיהם. 

 

 שתילה ונטיעה 41.2

 ספקת צמחים מידי המזמין ה

לעבודות   הדרושים  הצמחים  מכלל  כלשהי  כמות  בעצמו  לספק  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 

זה.   כמויותיהם בבמכרז/חוזה  הצמחים,  מיני  על  לקבלן  יודיע המפקח  כן המזמין  על  יחליט  אם 

 ומקור האספקה. 

אחזקת הצמחים ושמירתם באופן מקצועי ובטוח,  הקבלן אחראי לתיאום האספקה, הובלה תקינה,  

 ונטיעתם ושתילתם.  

עבור צמחים שיסופקו ע"י המזמין ישולם לקבלן לכיסוי כל עבודתו והוצאותיו כמפורט בהוראות 

 ממחירי היחידות שצוינו ואושרו במכרז/חוזה זה.  45%מכרז/חוזה זה סכום המהווה 

 

 

 נאי נטיעה ת

 אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.  הנטיעה חייבת להתבצע במזג 

 אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.  

 אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה.  
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 קור חומר הריבוי וטיב השתילים מ

משרד    של  נוי  לשתילי  ההנחיות  ועפ"י  זה  מפרט  הוראות  עפ"י  יהיו  וסיווג,  גודל  איכות,  טיב,  דרישות 

החקלאות, בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'. אופן שתילתם: בגוש אדמה 

 או חשופי שורש.

כמפורט בחוברת "   עולהמכל הצמחים לסוגיהם  שיישתלו / יינטעו במסגרת מכרז / חוזה זה יהיה מסוג "   

 " סטאנדרטים לצמחי נוי " של משרד החקלאות. 

לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא,    הקבלן יהיה אחראי 

 כולל בתקופת האחזקה. 

להינתן    חייב  האישור  המפקח.  ע"י  המאושרת  משתלה  ממקור  ויהיו  לקריטריונים  יתאימו  השתילים 

 מראש. 

עף, כלומר יחס נכון הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ובעלי נוף מסו 

בין נוף לשורש ולגודל המכל, מעוצבים )כאשר נידרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, 

 או אחרים(, ללא שיבוש בעשבים. טיב המכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. 

 המיכל השומר על שלמות גוש השורשים יהא שלם.  

 מנפח המכל.  80%פותחים לפי גודל המכל ושורשיהם ימלאו לפחות שתילים ממכל יהיו מ 

על כל צמח. התווית תהא כתובה/מודפסת -המין והזן  ווית זיהויתעל כל צמחי הערערים והוורדים, תהא   

מכמות העצים, מכל זן ומין יהיו מסומנים  1/  3 - חודש לפחות. בנוסף  12מחיק לתקופה של -באופן בלתי

  ם המשתלה.  בשמם הבוטני ובש

יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח, או לקבל אישורו של האדריכל  

תאם ללגבי עצים ודקלים בלבד במשתלה/במטע. לסיור בדיקה זה )לגבי עצים/דקלים( יש  -להתאמת הצמח

 מראש ולרכז את כל העצים/ התמרים שיש לאשר לסיור אחד.  עם האדריכל חודש

הקבלן יוודא שהשתילים עברו הקשחה במשתלה להתאמתם לתנאי השתילה בגן, ויספק אישור לכך   

מהמשתלה המגדלת. אין באישור ההקשחה בכדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית 

 לקליטה והתפתחות הצמחים.

פ  לאשרם  יש  לפני הבאתם לשטח  והאדריכל,  ע"י המפקח  כל השתילים  לאישור  לפני  בנוסף  נוספת  עם 

 השתילה. 

רישום   ע"פ  בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות. הזמנת כמות תהיה  אינו מתחייב להשתמש  המזמין 

 ביומן העבודה.

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.  

שבון שיוגש ע"י הקבלן שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לח 

 לביצוע העבודה. 

 לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח. 
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 זמנת שתיליםה

ו/או   ורדים, דקלים, צמחים מיוחדים  עבור  על הקבלן לבצע, באישור/ הוראת המפקח הזמנה במשתלה 

 בוגרים וכן מרבדי דשא, לפי שלבי העבודה אשר יוגדרו בידי המפקח.  

יום מיום חתימת החוזה, לכמויות שתצוינה בידי המפקח. על הקבלן להביא אישור    14העצים יוזמנו תוך   

 להזמנה/ות.  

 ור יתקבל אך ורק בצורת חשבונית/יות מהמשתלה/ות ובה פרוט העצים שהוזמנו. איש 

הצגת החשבונית/יות הינה תנאי לתשלום, אך התשלום/ים יהיו בכל מקרה כפופים למפורט ביתר נספחי   

 מכרז/חוזה זה. 

וט  לכל הזמנה יציג הקבלן למפקח אישור על המקדמה הכספית ששולמה למשתלה/ות בעת ההזמנה, ופיר 

 ההזמנה. 

כל השתילים האחרים הדרושים לבצוע העבודה, יוזמנו במועד מתאים להבטחת אספקתם במועד הנדרש,   

 לשתילתם / נטיעתם, כפי שיקבע המפקח. 

 

 רווחי השתילה/ נטיעה מ

 יהיו כמצוין בתוכניות וברשימת הצמחים.  

 75  -מרווחי שתילה הקטנים ממהמרווח המצוין וב  50%המרחק משולי המדרכה, קיר, מדשאה וכו' יהא   

 מהמרווח המצוין.  66%ס"מ יהא 

קירות    שבילים/מדרכות/  של  האורך  לקוי  ומקבילות  לזו  זו  מקבילות  בשורות  תבוצע  השתילה/נטיעה 

 מדשאות וכו'. בכל מקרה של ספק יקבל הקבלן הנחיות מהמתכנן.

 

 ור נטיעה ב 

 באם תידרש. -תשולם כל תוספת עבור חציבה חפירה במכרז/חוזה זה פירושה גם חציבה, ולא  

ייחפר בור, שנפחו יכיל בקרקע תחוחה או במצע מנותק את כל    -לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף   

 מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.

הרצוי לבריאות  אין לחפור בור נטיעה עמוק מידי, לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה יותר מן 

נטיעה עמוק מהשכבה המעובדת  בור  לחצוב  או  לחפור  אין  בלתי מחלחלת,  צוואר השורש שלו. באדמה 

בהכשרה עמוקה של השטח. אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור, וכן באדמות  

 מנוקזות.-אטומות, בשטחי מסלע או בקרקעות בלתי

 ים או בכלי מכני ו/או ידני.החפירה תעשה בעבודות ידי  

 מילוי הבור באדמה גננית, ולפני שתילה / נטיעה.  פנילתקינות מידות הבור תאושר בכתב ע"י המפקח,  
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 הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר, את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו. 

המילוי     תערובת  את  ויכין  הבור,  למילוי  הדרושה  הגן  אדמת  את  יספק  מדידה הקבלן  וללא  חשבונו  על 

 ותשלום נפרד, לצורך תערובת המילוי ורק לאחר מכן תאושר הנטיעה. 

  

 

 

    ורות לעציםב

גינון    בשטחי  לעצים  וכתבי   - חפירה  למפרט  בהתאם  במידות  חציבה  ו/או  זהירה  חפירה  כולל:  המחיר 

הרבצת מים   -השתילה, השקיה  הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילוי הבור בעת  

 לרוויה והשקיית העצים כל תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות. 

חפירה לעצים בשטחים מרוצפים: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לנ"ל.  פירוק, ריצוף   

והידוק תשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב גן    בהתאם לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי  הגומה, או אבן 

 בהתאם לפרט.

בורות נטיעה במדרון בעת חפירת הבור, יש להעביר את עודף האדמה ליצירת תלולית בקדמת הבור בצד  

 ההשקיה. -המדרון וזאת על מנת ליצור בור מפולס, שימנע את בריחת מי

 

 באזור הציבורי -פתח לנטיעת עץ

 במדריך העירוני של עירית ירושלים. בור נטיעה לעצים יבוצע לפי המפרט המיוחד 

 .פרטי הביצוע, המהווים חלק מהתכניותולפי 

 

 תילה בגוש אדמהש

בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו השתילים 

 מהמכלים מבלי לפורר את הגוש. 

את תקינות הגוש ומערכת השורשים.   שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים

 במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את השורשים. 

מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(.  

ואר השורש כפי שהיה במכל או בקרקע לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צו

 המשתלה. 

במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש להלבין את הגזע והענפים באזורים החשופים, כדי למנוע 

 מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח. 
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 טיעת עציםנ

 הוראות כלליות:  

העצים    את  ויסמנו  ההוצאה  באתר  יבקרו  והמפקח  מועד הקבלן  ההוצאה,  מועד  להעברה.  המיועדים 

 ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט במפרט.

חוברת   )עפ"י  החקלאות.  משרד  של  נוי  לשתילי  בדרישות  העומדים  מתאימים,  עצים  יציע  הקבלן 

 (. 1990הסטנדרטים לשתילי נוי בהוצאת משרד החקלאות, 

יבוצעו בזהירות מרבית. הקבלן ידאג להכנת   -הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה    -כל העבודות העתקת עצים   

 דרך גישה פנויה ממכשולים, ממקום ההוצאה למקום השתילה. 

 העתקת עצים הינה עבודה העשויה לגרור בעקבותיה עבודות נוספות כגון:  

 ניתוק קווי חשמל, פגיעה בשבילים, כבישים, צנרת מים ומערכות ביוב. •

 הנ"ל, לרבות קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות.הקבלן אחראי על כל העבודות  

  כל העבודות הנ"ל ילוו ע"י אגרונום הפרויקט.

 בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו. 

 יש להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ.  

הצהרים המאוחרות, כדי לצמצם איבוד ההעתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות אחר   

 מים מרקמות העץ. 

בעת הוצאה, העברה ונטיעת העצים, יורם העץ במנוף לגובה הדרוש, תוך כדי ניתוק איטי של השורשים   

מפגיעה להימנע  יש  קריעתם.  ללא  במסור  או  ותוך   -במזמרה  בשורשים  או  בגזע,  בעץ,  ושפשוף  קילוף 

 בנים, קווי חשמל, שאר צמחי הגן וכו'(.התחשבות מלאה בסביבה )בני אדם, מ

 יש להקפיד בזמן ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח. 

ונפגע בשיעור שמעל    נקלף  עץ שגזעו  יינטע  לא  גודל שהוא  עצים, מכל  נטיעת  עבודות  מהיקפו   10%בכל 

 מ"מ. עץ שנפגע עמוק מפני הקמביום הינו פסול.  -30ולאורך יותר מ

 צוואר השורש יהיה זהה לגובה שהיה במקומו הקודם.בשתילה יש להקפיד שעומק  

 האחריות לקליטת עצים הינה על הקבלן. כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י הקבלן ויוחלף בעץ אחר. 

בכל מקרה של העתקת עצים גדולים יש לקבל לכך אישור מראש ובכתב מהרשויות המוסמכות, לביצוע   

 ההעתקה ותנאיה. 

בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצים מהמכרז, ללא מתן פיצוי    עציםההמזמין שומר לעצמו זכות לספק את   

לקבלן. במקרה זה יבצע הקבלן את כל העבודות הנלוות לנטיעה: חפירת הבורות, מילוי אדמת גן, דישון, 

רה, עד למסירה זיבול ומילוי הבור חזרה בעת השתילה, השקיה לרוויה בעת השתילה ובהמשך השקיה סדי

סופית של העבודה. העבודה תבוצע בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם מספק העצים, הכל בהתאם להנחיות 

 המפקח. 
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 ממחיר סעיף נטיעת העץ. 50%התשלום במקרה זה יהא  

  

עד להפעלת  , קבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהיא, כולל הבאת מיכלית לשטחה

 ית. מערכת השקיה סופ

במידה והקבלן ישתול עצים בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון העירייה ו/או האדריכל, הקבלן  

 יוציא את העץ מיידית מהשטח וישתול עץ חדש, הכל על חשבונו. 

 יאושרו ע"י סימון או ע"פ דוגמא, לפני הבאתם לשטח.  - אישור עצים  

 ר ע"י וע"ח הקבלן.  יאושרו ע"פ דוגמה שתובא לאת -כל כלשהו יעצים ממ 

 

 מיכה וקשירת עצים ת

 תעשה בכל נטיעת עץ מכל גודל ומכל שהוא, כדלקמן: -תמיכת עצים  

 

  מוכות לעציםס

 ( סמוכות.2ל עץ בכל גודל שהוא ייתמך בשתי )כ 

 לכל עץ, בניצב לכיוון הרוח.  ,  תי סמוכותש יש להעמיד  

עגול או מרובע בקוטר  הסמוכות תהיינה מעץ אקליפטוס מקולף   ומזיקים, בחתך  פגעים    8ומחוטאללא 

  מ'. 1.0מטר. יש לטמון את הסמוכות בקרקע בעומק  2.8 –אורך הסמוכות  ס"מ.

  30 -לגוש השורשים של העץ ובמרחק שלא יקטן מ  חוץמנעיצת הסמוכות בקרקע תבוצע  

 PVCמ"מ מושחל בצינורית    6ור בעובי  הקשירה תהיה מקצועית בחבל פוליפרופילן שח  ס"מ מפני גזע העץ.  

 שקופה אשר תגן על הגזע. 

 

 ידות הצמחיםמ

  צמחים במכלים - טבלה א'  -מידות הצמחים 
 

 סופר פוספט 
 אשלגן כלורי 

 
 

 קומפוסט
 )בליטר(  

 גודל בור
 )בס"מ( 
   

הצמח  גודל כלי גיל הגדרת 
 בכתב הכמויות

השטח   לכל  יישום 
קטנים   כשהמרווחים 

לפי    X1.45-1.45מ מ' 
יישום  במפרט.  הכמות 
בנפרד   שתילה  בור  לכל 
גדולים  כשהמרווחים 

  - מ'    X1.45-1.45מ
של   סופר    4בשיעור  גר' 

 ליטר  3
 
 
 

 ליטר  2-3

30X30X30 
 
 
 
 
30X30X30 
 

 שנתי-חד
 בעל נוף  
 מסועף

 
 
בעל -דו שנתי 

 נוף מסועף
 

 ליטר  1
 
 
 
 
 ליטר  3

 צמח בכלי 
 ליטר  1

 (3)מס. 
 

 צמח בכלי  
 ליטר  3

 (       4)מס. 
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גר' אשלגן    2.5פוספט וכן  
תערובת    10לכל   ליטר 

 למילוי  הבורות.
 צמח בכלי  ליטר  50X50X50  5 ליטר  12 

 ליטר  5
 ( 5)מס.

 
 

לפחות   70X70X70 3 ליטר  30 שנים 
בעל נוף מפותח 

 ומסועף

של  ליטר  10 בכלי  צמח 
 ליטר  10

 (6)מס. 
לפחות   3    שנים 

בעל נוף מפותח 
 ומסועף

של  ליטר  25 בכלי  צמח 
 ליטר  25

 ( 7)מס. 
 כבול  גס       

)במקום 
 5קומפוסט( 

 2ליטר, 
ליטר למ"ר 
כבול גס  
 2לכל + 

ליטר לכל  
 בור

30X30X30 
  

 3ערער בכלי של   ליטר  3 שנה לפחות  1
 ליטר

ליטר כבול   5 
 גס לכל בור

70X70X70     2.5   שנים
 לפחות 

של  ליטר  10 בכלי  ערער 
)גודל   10 ליטר  

 (5מס' 
 ליטר   10 

 כבול גס  
 לכל בור 

80X80X80   אקסמפלר"
 מיוחד" 

של  ליטר  25 בכלי  ערער 
)גודל   25 ליטר 

 (6מס' 
 

 * ראה גם דרישות ייחודיות לגבי סעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה. 
 
 

 עצים במיכלים ומהאדמה  -טבלה ב'  -מידות הצמחים 
 אשלגן כלורי+
 סופר פוספאט 

 קומפ'
 )ליטר( 

 גודל הבור
 )מטר(

 ------------- 
 אורך/ רוחב

 עומק

גובה  גיל
 שתיל 

גובה 
מדוד 
 מעל 

צוואר 
 השורש 

קוטר  
 גזע

 עץ/צמח  גודל כלי

יינתנו  
בתערובת 
המילוי,  

 4בשיעור של  
גרם סופר 
 2.5פוספט וכן 
גרם אשלגן 

ליטר   10לכל 
 תערובת מילוי 

10 
 ליטר 

 0.7X  0.7 
 )מינימום( 

 ”1/2-  מטר  1.20 
3/4”  

 מיכל ליטר  10
 ( 6)מס' 

 15  
 ליטר

0.8 X 0.8 
)מינימום או 

כנדרש במפרט 
 המיוחד( 

 2.00- 
2.20  
 מטר

 - ”1 ס"מ  20
1.25” 

25-60  
 ליטר

 חבית 
 (7)מס' 

 75 
או  65

על פי  
 המפרט

1.00  
 עומק

1.00  
 קוטר

תלוי בסוג  שנים  3
  2.5לפחות 
 מטר

בוגר      ”3 - ”2 ס"מ  20
 מהקרקע

 (8)מס' 
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 100 
85 

1.00 
 עומק

1.25 
 קוטר

5-10  
 שנים 

תלוי בסוג   
 העץ 

בוגר      ”4 - ”3 ס"מ  50
 מהקרקע

 (9)מס' 
 100   

 או לפי 
מימד  
 הגוש

1.50  
 עומק

1.50  
 קוטר

 15-20 
שנה  

 לפחות 

ע"פ  
 הנדרש 

  - ”8 ס"מ  50
25”   
תלוי 
בסוג  
  העץ

בוגר   
 מהקרקע
)גלגל 
מס'  
10/11 ) 

 
 בסוף מפרט טכני זה.  -*   ראה גם דרישות ייחודיות  לסעיפי כתב הכמויות 

אך *   בטבלה זו נכללו גם מידות שתילים שלא צוינו בכתב הכמויות/ברשימת הצמחים. נתונים אלו ישמשו  
 סטייה ממידות המכלים/צמחים שצוינו   -מראש ובכתב  -באם יאשר המפקח  ורק

 בכתב הכמויות.
 
 
 

 ב -הערות לטבלאות א

 ס"מ מפני פני מצע הגידול בכלי/בקרקע. 20קוטר הגזע יימדד בגובה  . 1

 ראה גם הוראות המפרט הטכני המיוחד.  -גובה הצמח  . 2

 ראה הוראות במפרט הטכני המיוחד.  -"אקסמפלר מיוחד"  . 3

 הגזע יהיה ישר, חלק, נקי מענפים צדדיים עד -הגזע של כל העצים מעוצבי . 4

 קוטר הגזע  1/4ההסתעפות הראשונה ולא יהיו פצעי גיזום אשר קוטרם עולה על         

 ליד הפצע.       

  -הצמח  לפי גודל המיכל. מידות  -מידות הבור והזיבול   -שיח מעוצב על גזע  . 5

 כמפורט  במפרט הטכני.                 

 
 

 עקירת עצים ושיחים  

קיימת   צמחיה  העבודה  .בתחום  קבלת   לעקירה  לאחר  המפקח  באישור  כרוכה  עצים  עקירת 

 אישורי הגורמים המתאימים.

 .חים מהשורש . גדמים ימרחו בגרלוןיש לבצע חישוף של השטח ולעקור העצים והשי

בתקופת האחריות והאחזקה , הקבלן ישמור על השטח נקי מהצצה ונביטה של שרידי הצמחיה 

 בגרלון .שנעקרה באמצעות ריסוס זהיר 

 פינוי חומר הגזם והעקירה ע"י וע"ח הקבלן לאתר פסולת מאושר . 

טרם תחילת העבודות יסומנו כל העצים לכריתה או העתקה ע"י המפקח. הכריתה כוללת עקירת 

 השורש מהקרקע, אלא אם כן יורה לו אחרת המפקח

 

 סירה לעירייה, תחזוקה, אחריותמגמר העבודה:   41.3

 העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה לשביעות רצון המפקח תימסר. לאחר השלמת כל א

 העבודה )="אתר העבודה( למזמין ולרשות המקומית.      
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 כפי שיפורטו להלן.  -ב.  מהלכי המסירה ותנאיה  

 ג.   הקבלן מצהיר שהינו מודע לדרישה שהעבודות שביצע תימסרנה לעירייה ולא תבוצע    

 בלה  ללא השתתפות נציג העירייה ואישורו. מסירה/סיור מסירה /ק       

 ד.  לאחר סיום המסירה של כל העבודות בשלמותן, יתחזק הקבלן על חשבונו )כלול  

 במחירי כתב הכמויות ואינו למדידה ותשלום בנפרד(, במשך שנה קלנדרית אחת שלמה.       

 . שלבי המסירה יהיו כדלקמן:ה

 תחושב תקופת האחזקה על חשבון  - ועד זהממ -סירה ראשונה )=קבלה ראשונה( מ. 1

 הקבלן.     

 חודשי האחזקה החלה על הקבלן כמפורט       12עם תום  -( סירה סופית )=קבלה סופיתמ. 2

 במסמכי מכרז/חוזה זה, וכפוף לאישור תקינות כל העבודות. אישור תקינות העבודות    

 כפוף לאישור המזמין והעירייה.     

    

 סירה ראשונה לעירייה מ

 גמר העבודה יימסר השטח מסירה ראשונה לעירייה ותחל תקופת האחזקה. ב

אישור מסירה ראשונה יהא בכתב. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר ובמצב נאות 

  וכל שאר העבודות המצוינות בתכנית ו/או במפרט מושלמות. 

אם העירייה לא תקבל את הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים או פגם, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את 

 ך פרק זה, עד למסירה ראשונה. השטח, בהתאם למפורט בהמש

קבלן רשאי לבקש מסירה של שטחים בשלבים, אם השטח מוגדר באופן פיזי ברור, כדוגמת כביש מפריד,  ה

נתון לשיקול והדבר  אינו מתחייב לאשר מסירה בשלבים  וכו', אך המזמין  נפרדת  דעתו -מערכת השקיה 

 הבלעדי. 

הכוללת: דומם,  ,  AS MADE")רייה תכניות עדות )"במסירה ראשונית הקבלן יספק למזמין העבודה ולעי

 צומח, השקיה וגודל שטחים.

 סטים של תוכניות, חתומות בידי הקבלן ומודד מוסמך. 3הקבלן יספק   

 

 חזקהא

הקבלן חייב באחזקת כל עבודות הגינון, ההשקייה והצומח שבוצעו במסגרת מכרז/חוזה זה לתקופה של   

 ירה הראשונה לעירייה. חודש, החל ממועד אישור המס 12

האחזקה כוללת: עישוב שיתבצע ע"י עידור או קילטור או ע"י ריסוס בקוטלי עשבים, עיבוד השטח; הדברת  

ע"י מילויים   יישור שקעים  ומזיקים; השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או ע"פ הוראות המפקח;  מחלות 
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ים והגנתם, באדמת גן פורייה; גיזום ועיצוב עצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם; שתילת מילוא

מערכת  של  ואחזקה  תקינותה  העצים;  וצמיחת  להתפתחות  בהתאם  לעצים  סמוכות  והוספת  הגבהת 

הניקוז; זיבול או דישון ע"פ הנדרש ע"י אגף הגננות או כמפורט בטבלה המצורפת ושמירה יומיומית על  

 ניקיון האתר, כולל משטחים, כגון מדרגות, רחבות ומתקנים הנמצאים בכל שטח הגן.

  12הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך  

מים   כמויות  באבדן  הכרוכות  רציניות  תקלות  ובאביזרים.  בצנרת  דליפות  התקלה,  גילוי  משעת  שעות 

 גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. 

מערכת    ע"י  חלקי  מאושר  מסוג  יהיו  הקבלן  שיספק  והצינורות  כשהאביזרים  בחדשים,  יוחלפו  פגומים 

 המפקח ומחלקת הגננות בעירייה. 

במקרה של חבלה בזדון ונדליזם הגורמות לנזקים יתוקן הנזק ע"י הקבלן. הקבלן רשאי להעביר התביעה   

 לתשלום לחב' הביטוח. 

תבוצע    זה  מיוחד  טכני  במפרט  למצויין  עלבנוסף  עיריית  -האחזקה  של  האחזקה  בנספח  המפורט  כל  פי 

 ירושלים. 

 

 שלומים לסעיפי כתב הכמויות בגין אחזקה תשלמת ה

ותשולם רק לאחר אישור    א. השלמת תשלומים לסעיפי כתב הכמויות בתקופת האחזקה תהא חודשית 

יהוו תנאי לאישו ירושלים. הדרישות הבאות  עיריית  ר חשבון כל בכתב של המפקח באגף הגננות של 

 חודש וחודש:  

 תקינות מערכת ההשקיה  -        

 השקיית הגן ע"פ תכנית ההפעלה.  -        

 שנתיים )יבלית, כוסאב, דשא וכו'(-הדברת עשבים רב -        

 מופע בריא ונאה של הצמחים  -        

 תשלום חשבונות מים שוטפים  -        

 שנתיים-ניקיון מעשבים חד -        

 גיזום עצים ושיחים  -        

 יישור וסיקול הקרקע  -        

 שתילת מילואים  -        

 עיצובים וקשירת עצים ותמיכתם. -        

 תשלומים( זכאי  9)סה"כ    12 -לאחזקת הגן ועד סוף החודש ה 4 -ב.  החל מסוף החודש ה 

 -דות שעוכב בידי המזמין, לפי סעיפי הכמויות שבוצעו עלהקבלן להשלמת ערך העבו       

 מערך העבודות לכל תשלום. ערך העבודות הינו   2%, בשיעור 41פי סעיף -ידו על       
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 מכפלת כמות ביצוע סעיף במחיר היחידה בחוזה כך שבסוף תקופת האחזקה תשולם          

 (. 18%סה"כ  -לחודש  X 2%חודשים  9לקבלן כל ההשלמה שעוכבה לצורך האחזקה )       

 . סירה סופית לעירייהמסוף תקופת האחזקה מוגדר, כאמור במסמכי המכרז/חוזה =       

 

 חריותא

 חודשים.  12יטת כל הצמחים במשך תקופת האחזקה והטיפול, דהיינו למשך  הקבלן אחראי לקל 

 על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. 

 כנדרש במסמכי החוזה.  -טיב השתילים שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם  

מפותחים ייחשבו  -או בלתי  שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שהיו פגומים, חולים, מנוונים 

כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. אחריותו של הקבלן לשנה, החל ממסירת השטח 

 לעירייה, האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר,  עבודות הפיתוח, הדברת העשבים ומערכת

 ההשקיה.  

 

 סירה סופית לעירייה מ

ית לעירייה. אם מצב הגן לא ישביע רצון העירייה, יתקן הקבלן בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופ 

כך את תקופת  לשם  לא תאריך  והעירייה  על חשבון הקבלן  הוא  לתיקון  את הדרוש. משך הזמן הדרוש 

 התחזוקה.  

 

 שלום עבור מיםת

השתילה וכן  הקבלן חייב לספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע הגינון ומערכת ההשקייה בתקופת   

במשך כל תקופת אחזקת שטחי הגינון עד למסירה סופית של הגינון ומערכת השקייה לאחזקה ע"י עיריית 

 ירושלים. 

ל"גיחון" או לכל מחלקה אחרת   וישלם על חשבונו  ידאג לחיבור מים אצל הגורמים המתאימים  הקבלן 

 בעירייה המספקת מים לגינון:

 שעון המים( כולל על העלויות הנדרשות.עבור חיבורי המים ומוני המים ). 1

 חודשי  12ור כל צריכת המים עד מסירה סופית של שטחי הגינון לעירייה, בתום בע. 2

 אחזקה.    

 . לאחר גמר שנת אחזקה יעביר הקבלן את מוני המים למחלקה המתאימה בעירייה, 3

 בהליך מוסדר כפי שייקבע ע"י המפקח.     

 . הקבלן יוכל למסור את השטח לעירייה רק לאחר השלמת תשלומים עבור המים. 4
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 . חיובי המים, בגין השימוש במים במהלך כל תקופת הביצוע והאחזקה יקוזזו 5

 תשלומים המגיעים לקבלן, אלא אם יציג הקבלן אישורים שכל חיובי המים מדי מה    

   ידו ישירות לעירייה/לגיחון, באופן שהינו לשביעות רצון המפקח.-חודש בחודשו משולמים על    

 חודשים עד למסירה הסופית לעיריה. 12הקבלן אחראי לאחזקת כל השטחים למשך 

צריכ עבור  ותשלום  מים  שעון  באחריות הזמנת  תהיה  השנתית  והאחזקה  הביצוע  בתקופת  המים  ת 

 הקבלן ועל חשבונו. 

.העצים  נטיעת  לפני הנטיעה  בור ולגודל  השתילים  לטיב  הגננות מחלקת מנציג אישור לקבל יש

  

 

 מפרט לעבודות השקיה  .441

 מפרט מיוחד לעבודות השקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי 

הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי, ולא להפחית מההנחיות, אלא שלים את ההנחיות לכל ממפרט זה 

 להוסיף. 

 כללי 

 טחבשיימים ק  קניםמת

 הוטריקרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון,  -ם או תתיימתקנים עיל ל  מוךסב  ודהעב

כפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי ב  וצעבת   –ן וכדומה  ג

 נדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.ה הירותהז

 חום בתלפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה  ח  רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השט ק -תת  רכותמע

גרוע מאחריותו ל  יכדאישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו  קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח.  - תקן תתמ

 רקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. ק-תתהמלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או 

  בודההעקרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את  - ודה במתקן תתעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה  קלנת

 מהמפקח על אופן הטיפול בו.  אזור עד קבלת הוראות מפורטותב

 

 ימוןסו ידות מד

בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ לפי ע  רמגעם  

נטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כמו כן יסמן  ל  ורב  ירתפח  נילפ  התוכניות.

 יחייב אישור המפקח.  יקוםבמכל שינוי   .שקיההההקבלן בשטח את רשת 

 

 חיבור למקור מים  

 , לביצוע חיבור המים. רשות המקומיתהקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של ה
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 תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר. 

,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד למסירת תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן

 .   הפרוייקט לאחזקת הרשות

חש על  יהיו  המים  צריכת  חשבונות  עבור  התשלומים  ספק   הסר  הפרוייקט  למען  למסירת  עד  הקבלן  בון 

 לאחזקת הרשות המקומית.

 

 בדיקת לחץ

 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון. 

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים. 

ויהיה    קשייבדפיקות  ום הסחהקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. ת

 מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן.  0בין  

 בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה. 

 

 נים תק

מריקאי ו/או  א  ישראלי,  ןתקכל    עפ"ימאושרים  ו  יניםתקבזרי ההשקיה  א  יויההצינורות  ו  שקיהההבזרי  כל א

 ובהתאם להנחיות העירייה.  ופאיאר

 

 שקיה הה סימון למערכת ו  ידהמד

 . היםבעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גי סימוןהו דידהמ. 1

ואין נקודות קבע  ת הא   תחיללה  .2 והסימון מנקודות קבע בשטח במידה  ואורדינטות בתכנית  הק  מדידה 

 קו בסיס לפריסת המערכת.כ משויש

בקת  א ייד סומן על י פירהחה דות. תוואיית די י לע ומנויסקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  מ .3

סכל  ע  סיד. אישור ל  לאחר  רק  הביצוע  למתכנן/מפקח. המשך  להודיע  יש  התכנון,  בשטח ממפת  טייה 

 ל ידי המתכנן.ע  ינויהש

 

 שטחה  קויני

יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת  ל  בלןקהעל   ' ו וכנקות את שטח העבודה בסוף כל 

ת הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר  א  חיקרי  בלןקה.סביבתוובעה באתר  נואופן שיימנע כל הפרעה למהלך התב

סילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת ל  קוםהמסילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות. בחירת  

 ל הקבלן. ש לעדיתהב הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו 

תהיה העיריה רשאית להפסיק את  ר,  י מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושו מא  לןקב

 . נאי יסודי בחוזה ע"י הקבלןשל תפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה  ע  ודתועב
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   חסכון במים

המותרות  ע  שקה וי  טחהש בשעות  המפקח,  ע"י  ואושרה  המתכנן  ע"י  מראש  שהוכנה  הפעלה  תוכנית  פי  ל 

ולצמחיהב   שקיהלה לעונת השנה, לצרכיי המקום  לב מרבית לחיסכון במים,  , תהתאם    בלןהקוך תשומת 

 נוגעות בדבר.ה שויותהרות וההוראות של נציבות המים ושאר נ קפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי

יקוזז  הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ  יגהחר לל כע  המפקח, 

 . קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחמחשבונו קבלן 

 

 ( AS –MADE) וכנית עדותת הכנת 

 ראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן  לק עבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן ה  למתשהעם 

שיטת מדידה דיגיטלית. המדידה תבוצע בסיום ( בAS-MADEודד מוסמך מפה מצבית )מ  מצעותבאלהכין,  

 בסיום עבודת הנטיעות כולה. ו קיההשכל שלב בהכנת מערכת 

ט רמו מדיה ופו)א  DXFמסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט  י  פותמל  וסףנב

 (. פקחהמאחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י 

מפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק וחברת ל  ודיםקה  פריסמ

 .  מלחש

 דשה. ח ראלשי –במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות  םל  הפרטיכ

  פולטישר קיבלו  , אתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה להת  צביתמה  פהמה

 נני,  לפי דרישות הפיקוח. ג

צינורות, עומק הטמנת ה  ריקטבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,   , עלולכי  ידעהמ

ומיקום  נרצה פירוט  פביזריםהאת,  ומיקום   ,  פירוט  ה  שרארוט  תקשורת מ  יקוםומהשקיה,  מים,  קור 

 בלי פיקוד, ציוד אלחוט. , כקיההשך צנרת חשמל, בקרת הלמחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מ

מיעותטנ  ורבע למפת  :  בהתאמה  שונים  ממינים  צמחים  אזורי  גבולות  השתילה,  מרווחי  הצמחים,  יני 

 . שקיההה

 מתכנןשליום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך    14דאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ  ל  בלןקהעל  

נאי פעלה כתה  כניתתולעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח    ותהשקיה תהיה אפשרה

 למסירה הסופית.

  יצועלבל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה  כ   ולםשתא  ל

 בודות הגינון וההשקיה. ע

 

 חבריםמו  רתצנ
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סומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של  מ  יוהחומרים פלסטיים ימ  נורותיצ.  1

ת פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי א  טוםאלש  י  ש לעטוף בסרט בידוד טפלון.י  בריגיםהתהמערכת את  

 שיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.ח נועמיש ל  .ימהפנלמנוע חדירת לכלוך 

היו בעלי  י  וכבים רה  .ועהקבת  בעיהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טצנרת הפוליאתילן  ל  חבריםמ. ה  2

 . רוסטהניברגים מגולוונים ובעלי טבעת  4,טבעות אטימה 

  (. ץנעת  יל ועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחקבם אטמי טבעת  ע  רגההבמחברים יהיו מחברי  ל הכ   .3

 יה. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשק

 

 ירה חפעומקי ו ירהחפ

 .ייםידתעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ה ירתפח

 קום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.מבכל 

                          ליאתילןפו חפירה לצנרת ה מקיעוא. 

 בס"מפירה  ח מקוע צינור ה טרקו

 ס"מ מכסימום 50 יותר מ"מ ו 75

   ס"מ 40 מ"מ  63-40

 ס"מ  30 פחות                              מ"מ ו 32-25

 

 טוףטפ

אש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף ר  ללכוהוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כל הא.  

 .פטוף לט זה להוסיף להוראות את האופייני 

פטוףכאמור שתכלול ט ינורמצבקרקע, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת  וביליםמ  ינורותצ טמנווי – ציםלעב. 

יתדות    3  -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30ת הגזע במרחק  א  יף תקטפטפות לדקל הטבעת    20  -טפטפות לעץ, ו  10

   מון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה.סיהיה לאחר י בעותהטביצוע ס"מ.  5-10ותוטמן בקרקע בעומק 

 לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע. ג. 

טפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות ה  וחותלש   –דרוניים  מ   בשטחיםד.  

 מדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.ה  ורךלאיונחו 

 

 וולים שרהנחת ו ירהחפ

 פירהחל נותכה

ת קרקעיות ת   תיתתשצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות  מביצוע החפירה על  ב  ניפל

וכו'   ביוב  מים,  אופטיים,  סיבים  כבלים,  טלפון,  חשמל,  קווי  המוסמכים א  קבלולכגון:  הגורמים  ישור 
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בזמן החפירה. ות לקרות  ל ת הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלוא  כיןהל   יועלוהמפקח להתחלת החפירה.  

 .מוטטותהתתעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד של הן ברור מוכולל סי

 

 רת צנמעבר ל ווליםשר

ו חוצה הצינור  ב  וםקמ  לכ   .  בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית

ר להנחת שרוול ולהחזיר את  צ  ברמעתוח בהם  ר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפקי שביל, מדרכה, כביש או  

חזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת , הפלטאסהמצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי  

 מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור   ע"י המתכנן. ביצוע  רתאח השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש  

תוך השרוולים  . ב  חומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכניתמ  יההי  וולרש.מפקחמהראש ובכתב  מ

  דרכות בממ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו.    8שיכה מניילון בעובי  מ  טחויותקן  

 .נןהמתכבמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות ו

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום    20אדמה יבלטו  ב  וטמניםמה  ווליםרש

ע.  ו ע"י צב א/ול השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים  ש  דויקהמ

 אשר התעלה עדיין פתוחה. כסימון מכינים ת הא

 תכת / פוליאתילן/ אחר/ מ C.V.Pפירה לשרוולי ח מקיעו

חוצה כביש  ה   וולרש.  בישהכ נחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן  ה  מקוע

, דרכות מב  וולרתוכנית.  שם לא נקבע אחרת ב. אופייםהסש  ביתחת לפני הכמ  חותלפ ס"מ    100יונח בעומק של  

 ס"מ .  40יצופים  וכדו' יונחו בעומק של ר

 

 בריכת הגנה 

הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת. המכסה   כל  

מינימום   יהיה  הבריכה,  לתחתית  השרוול  תחתית  בין  מרחק  אספלט.  הריצוף/  בתחתית   20בגובה  ס"מ. 

זיון. ס"מ, לרבות    20X20ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך    10הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי  

  60/60ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת ברזל במידות    80בריכת בטון בקוטר    -. בריכה במדרכה20-הבטון מסוג ב 

ס"מ. על המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה". המחיר כולל : אספקה, חפירה/ לרבות 

 בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות. 

 

 ( רכתמע)ראש קרה ב שרא

הגנה. מיקום הראש   ארוןולל מד מים מגופים ו, כוכניותבתאש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט  ר  קנתהת  .1

תכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ה  פתבמוצנרת החיבור יהיו כמפורט  

 פני הביצוע. ל פקחהמויקבל על כך את אישור 

. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש המערכת 2

 לשטח. 
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ביזר בצורה  כל א ראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק  ה  יזריאב  .3

הנוחה.   באתר  כל  אחידים  יהיו  ה רוזיהוק  ניבפעמידים  ה  חומריםומאביזרים  עשויים  ,  יהיו  מגופים 

 המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.  ז.לימברונזה או פ

יאפשר פרוק נוח ומהיר של כל ש  קוםמ ב   תקנווי  קורדיםרת המפקח. הותקנו בהתאם להנחיוי  ורדיםקר  .4

 פני ואחרי מד מים ו/או מסנן.ל דוגמא: כ תידעב ערכתהמאש  רמצויים בה ביזריםהא

מגופים יורכבו לפי סדר    ,תכנוןב  טפרייקבעו על פי  למעט מגופים  ראש הבקרה וסדר הרכבתם  ב  ביזריםאה .5

 וטיפטוף לחוד. יורד של הקטרים המטרה לחוד 

 י " ע ירידה לקרקע   הו  זוית או מצמד רקורדב  מוששיהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י  מ   ציאותהי  .6

 קרקע.ל ונכיםאמ במוטות בלבד 10פולאטילן דרג  -זקיפים מ

 לבד. ב ולווניםמגת ראשי הבקרה במיצבים ממתכת א ייצבש ל. י7

כמו כן יש לצרף טבלת   .שקיה ההסטיק לפי מספרם  במחשב  בקרה יסומנו ע"י לוחיות פלה  אשיר ב  רזיםהב.  8

 הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.

 ס"מ. 10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 9

 ס"מ לפחות מפני החצץ.  20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  10

מיכלי חופית ממולאים בחצץ לכל   2ק זרימה עלה בארון הגנה עילי. יש להטמין  . מסנן אוטומט עם מפס11

 מסנן אוטומטי.

 

 קעי רק לע –גנה ה וןאר

 תקןוב    IP – 65ברמת אטימות  שנים   10-עמיד לחשיפת סיבים להיה מפוליאסטר משוריין י רוןהא .1

גדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול ב תוכנןשיהיה מסוג ודגם י רוןאה  VDE. 0660  ידותמע

 פול + מכסה למנעול.כ ילהנעצילינדר ומוט  

שתאפשר פתיחה קלה של  דלת   ךס"מ מעל פני השטח, כ  20ל ש גובהבסוקל מוכן ותקן על גבי י רוןהא .2

 . הארון

 נעלו בצורה קלה. י לתותיושדמפולס, כך ה היי רוןהא .3

מסרו למפקח ואחד יישאר אצל  י פתחותממ  2היה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, י  נעולמה .4

 עבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.ה יוםלסהקבלן עד 

 סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.  .5

 ס"מ מדופן הארון.  20הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  .6

 צנרת.  יהמערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברבארון המשאבה  ובארון  ראש  .7

 

 יחידת קצה אלחוטית  

יכולת לתקשר עם מחשב אזורי    הרשות המקומיתאו ש"ע מאושר ע"י  גם"  המחשב יהיה מסוג "א ובעלת 

 ומרכז בקרה במשרדי המחלקה.  

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. 

חיוויים. תתריע על כל חריגה מתכנית ההשקייה.    4מגופים וקבלת מינימום    12באופן עצמאי על עד  תשלוט  

 על כל חריגה מתכנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.



    

 

124 

 

   :סוגי החריגות

 ספיקה מעל ומתחת למתוכנן  •

 פתיחת מגופים ללא תכנית  •

 אי פתיחה של מגופים עם תכנית  •

 . ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'( חיווי על חריגות שונות

 פעיל ותבקר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. ת

 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקייה.  

 עם צריכת מתח נמוכה.    .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת. 

, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח ולדרישות V.DC24 תחובר למקור אנרגיה   

 הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(. 

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע בתנור 

 תורן.במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על  

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם   ותכולת המחיר:  רהתיאו

 של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.    

 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים.  

מ' מיחידת הקצה האלחוטית   20פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל    תצינוריו)המחיר כולל: כבלים, או  

 וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 

 : חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה 

,  הרשות המקומיתמ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י    6בגובה     2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר " 

 אמפר/שעה.  7, עם סוללה נטענת בעוצמה של   W10ו תקן. התא יהיה עם הספק עם ת

 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. 

לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. בתחתית עמוד  

 . V.AC220 - V.DC 24.התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

המחלקה  ובהנחיות  בתיאום  וכן  החשמל  חב'  של  התקנים  פי  על  מוסמך,  חשמלאי  ע"י  תבוצע  העבודה 

 .  התפעול  במנהללשירותים הנדסיים 

  , )בהתאם להוראות היצרן(,   LATCH  ,V 24   -  V12סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים  :  סולונואיד

ACאו    DC"או ש"ע, עם אפשרות הפעלה ידנית.  "ברמד"/תוצרת "בקרה 

לפיקוד, בקוטר   צנרת  כולל מחברי  או אלומיניום,  פס מתכת מגולוונת,  על  דרג    8יותקן אנכית   10מ"מ 

פיליפס, או    והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי

באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, מעל 

 למתוכנן. 

 התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים.  

                 ונת.מגולו  מותקן על פס מתכת  DCאו V24  ,AC. סולונואיד תלת דרכי פולסים,  : יח'אופן המדידה 
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 קיה השאחזקת מערכות ו פולטי

 עלתו הפהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא ב ערכותבמ

 .אשונה הרכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה ו קיהשהה רכתמע

א תוכר  . לקוןית  ורשיםדת הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו הא  דוקבין  בלקה

בודתו, לתחזוקתה ע  קופתבתכל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה אחראי,  

דליפות    ילוי התקלה, נזילות,ג  עתמששעות    12נותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך  קיות

רציניות   תקלות  ובאבזרים.  בצנרת  או   יםמ  ריצתבפהכרוכות    ופיצוצים  גילוין  עם  מיד  לתקן  יש  חזקה, 

ע"פ    יםגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשפ  רכתעמ  קילח  .קלההת   להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  

ו מסוג מאושר. מוצרים  י ל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יה. כבלןהקשבון  על ח הוראת המפקח ביומן, ו

 ם הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל  ת אישור המפקח. האביזריא בלויקתקן  שאין להם 

   דרש.נ טרקו

  

  על הציוד והאביזרים מפני  רהחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמיא ראי חא בלןקה

 כיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר ו חתה השגניבה 

 מערכת.ל  קנזלמניעת 

  ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות ע  שקהוי טחהש

 וך תשומת לב מרבית  , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב שקיהלה המותרות 

 ות וההוראות של נציבות המים נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי לןבהקלחיסכון במים, 

 נוגעות בדבר.ה שויותהרושאר 

  הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ  יגהחרל ל כע

 . קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחקבלן מחשבונו  המפקח, יקוזז 

 

 בתשלוםתחזוקה 

החוזה  במסמכי  שייקבע  זמן  ולפרק  הסופית  המסירה  ממועד  תתבצע  בתשלום  לנהלי    תחזוקה  ובהתאם 

 . משהב"ש
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 סלילת כבישים ורחבות - 51פרק 

 עבודות הכנה ופרוק  .0151

 כללי 51.01.00

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי מכרז/חוזה זה: 

ותוך הקפדה על אמצעי זהירות מתאימים, עבודות ההריסה הפירוק תבוצענה על פי כל דין   .1

על מנת למנוע פגיעה בנפש, ו/או ברכוש. הקבלן  יהיה אחראי לבדו לכל נזק שייגרם לרכוש  

 ולנפש. 

 יש לנקוט בכל אמצעי ההגנה על צמחים, עצים ומבנים.  .2

קירות   .3 גדרות  מבנים  חלקי  של המבנים,  ליציבותם  ובלעדית  באחריות מלאה  יישא  הקבלן 

 ו' בתחום עבודתו. תומכים וכ

נזקים שייגרמו על ידי הקבלן  יתוקנו על ידו על פי הנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.   .4

לפני ביצוע הריסה כלשהי יוודא הקבלן  באם נמצאים בחלק המיועד להריסה קווי חשמל,  

חילת . במידה וישנם כאלה, יש לקבל אישור המפקח לניתוקם לפני ת, גז וכו'טלפון, קווי מים

לפגיעה   לגרום  עשוי  והניתוק  במידה  ההריסה.  חיבורים    –  בתשתיות  ביצוע  הקבלן   יבצע 

 מתאימים. 

כל עבודות הפירוק וההריסה טעונים אישור מוקדם בכתב של המפקח והבעלים הרשומים   .5

   ללא אישורים כאלה אין לבצע כל עבודות פירוק ו/או הריסה. ביומן העבודה.

להורות על הריסה ופירוק גם ללא אישור הבעלים תוך ציון פרט זה באישור המפקח רשאי  

 ההריסה הרשום ביומן העבודה. 

המפקח   .6 עם  ההריסה  מועדי  את  יתאם  דעות,    7הקבלן   חילוקי  של  במקרה  מראש.  ימים 

עליו   ההריסה,  לאופני  באשר  ספקות  יהיו  לקבלן   באם   הבלעדי.  הפוסק  יהיה  המפקח 

 קבל הנחיות. להתקשר עם המפקח ול

פיגומים  .7 תחילה  להקים  הקבלן   על  יהיה  זאת,  מחייבים  והפירוק  ההריסה  עבודות  באם 

מבנה   חלקי  זמנית  לתמוך  או  ההריסה,  למקום  סמוכים  מבנה  חלקי  ולתמוך  מתאימים, 

 שאינם סמוכים למקום עבודתו.  

נתנו במקום. עבודות הפירוק וההריסה ייעשו בהתאם למסומן   בתוכניות  ו/או להוראות שיי .8

 כל הפריטים שיפורקו הינם רכושו של המזמין, אלא אם נאמר ע"י המפקח אחרת.

וההריסה טעון אישור   .9 וכו', לצורך הפירוק  כגון: פטישי אוויר  השימוש במכשירים מכניים 

מוקדם של המפקח. המפקח אינו מתחייב  שאישור כזה אמנם יינתן. דרישה לביצוע הפירוק  

ים, לא תשמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן . למען הסר ספק, וההריסה בעבודת ידי

 אם לא צוין אחרת. 

מטר מקוי הבניין או הגדר ייעשו אך ורק בעבודות   1.5עבודות חפירה / חציבה במרחק עד   .10

 ידיים. במרחקים גדולים יותר, ניתן להשתמש בכלים מכניים לאחר אישור המפקח.  
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וחציב11 קידוח  ניסור  עבודות  פירוקים, .  חריצים,  פתחים,  צינורות,  עבור  בבטון,  למיניהם  ה 

התחברויות או לכל צורך אחר טעונות אישור מוקדם ובכתב של המפקח. בכל מקרה של גילוי  

ברזל במהלך ביצוע עבודות הניסור הקידוח והחציבה בבטון הטעון חיתוך ברזל יובא הדבר  

 ה מוקדם כנ"ל. לאישור נוסף של המפקח, גם אם ניתן אישור חציב

  –בכל מקום שהקבלן נדרש לתמוך תקרות קיימות או קירות קיימים, לצורך ביצוע עבודות   . 12

העומסים   את  לחשב  מטעמו  עליו  מוסמך  מתכנן  תמיכות  באמצעות  ולהציב  לתמוך  שעליו 

אלה. לעומסים  המתאימות  ביצוע    יציבות  לפני  למפקח  יוגש  המתכנן,  ע"י  חתום  התכנון, 

 העבודה. 

 אופני מדידה ותכולת המחירים      .13

בין    –הנדרשות    עבודותהסעיפי הפרוק המוצגים בכתב הכמויות יכללו את כל  מחירי היחידה ב

החציבה,   החפירה,  העפר,  עבודות   ההכנה,  יפה  היתר  ההריסה,   הסיתות, רוק,   החיתוך, 

וכו',     הניסור, ההתאמה  השלמה  תיקון  לרבות  העבודה  ביצוע  לצורך  הנדרשות  החירוץ 

שפך  לצורך  הנדרשות   למקום  הפסולת  סילוק  וכן  הפרוק  עבודות  ע"י הקבלן    ביצוע  שיוצע 

ע"י המזמין כוללים מחירי היחידה  .  ושיאושר  כן  ומסירה לאחסון במחסני כמו  זהיר  פרוק 

 המפקח ראויים לשימוש חוזר .העירייה של האלמנטים אשר לפי קביעת 

 

 

 חישוףהסרת צמחיה וניקוי,  151.01.0

, העבודה תבוצע רק לאחר קבלת הוראה בכתב  51012,51011בסעיפים    בנוסף לאמור במפרט הכללי

 ולאחר שהגדיר לקבלן, ביומן העבודה, את גבולות אזורי החישוף.  המזמיןלכך )מראש( 

ס"מ יחד עם הצמחייה שבתוכה, פינוי   20החישוף כולל: סילוק שכבת הקרקע העליונה בעומק  

הטמנה לאתר  ואחסנתאו    הפסולת  המפקח  שיורה  למקום  חוזר עד  לשימוש  הניתנת  האדמה 

. זור אחר בתחומי הרשות עליו יורה המפקח או בא  בערימות לאורך התוואי בתחום קווי הדיקור

מילויים, מדרגות חפירה וחציבה ולחיפוי    ,האדמה תשמר ותשמש אך ורק לצורך חיפוי מדרונות

 המסלעות והטרסות.

הבולדרים  החישוף.  יבוצע  מכן  ולאחר  גדולים,  וסלעים  בולדרים  תחילה  יפונו  הצורך,  במידת 

 יקום הנופי יאוחסנו בנפרד. והסלעים המתאימים לשימוש חוזר בעבודת הש

במידה ולאחר השלמת כל עבודות החיפוי, יישארו חומרי חישוף, על הקבלן לסלקם לאתר סילוק 

 פסולת מאושר ללא כל תוספת מחיר.

לפני ביצוע החישוף יש לבצע ריסוסי עיקור קרקע  בתחומי סוללת הכביש במטרה ליבש צמחייה  

 קיימת ולמנוע נביטות חדשות.
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 לפי מ"ר מדוד אופקית בפני השטח, כולל חיפוי מדרונות ואת כל האמור לעיל.   והתשלום  המדידה

כמו כן כולל המחיר פירוק וסילוק כל התכסית אשר על פני השטח ושאינו משולם בסעיפי כתב 

 הכמויות, וכן את אגרות ההטמנה על תוצרי החישוף והפרוקים כמפורט לעיל. 

 

 טניםהתאמת שוחות/תאים/קול 51.01.02

בשטח הפרוייקט יידרש הקבלן להתאים שוחות/תאים/קולטנים למפלס אספלט מתוכנן בהתאם 

לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים, בקווים ישרים,  

בגבולות הבטון, חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד לשתית המתוכננת, או לפי הוראת המפקח, 

 מרי המבנה למקום שיקבע ע"י המפקח.    וסילוק חו

העבודות כוללות: חפירה זהירה ו/או בעבודת ידיים לגילוי השוחה/תא/קולטן וחשיפתו, התאמת  

חוזר בהיקף החפירה   ימלומפלס עפ"י הנחיות המודד ובאישור המפקח, התקנת תמיכות זמניות,  

  עד לתחתית שכבות אספלט. CLSMעד לשכבות האספלט והשלמת ב 

 לפי יחידה. מדידה ותשלום: 

 

 פירוק קירות בטון  51.01.03

 בתחום העבודה מס' קירות אותם על הקבלן לפרק.  

חפירה  כולל בטון מזויין, קירות גדר וכיוצ"ב,    – פירוק של קיר בטון מכל סוג  העבודות כוללות:  

בחנ"מ בהיקף החפירה עד  -זהירה ו/או בעבודת ידיים לגילוי יסוד הקיר  וחשיפתו, מלוא חוזר ב 

 והשלמת אספלט.לשכבות האספלט 

 .מ"א, כולל פינוי, סילוק ואגרות הטמנהלפי מדידה ותשלום: 

 

 פירוק מיסעות אספלט  51.01.04

בשטח הפרוייקט יידרש הקבלן לפרק מסעות כבישים ומדרכות בכל עובי בהתאם לתוכניות ו/או 

השטח   לפי הנחיות המפקח בכתב. העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים, בקווים ישרים, בגבולות

 המיועד לפירוק, או לפי הוראת המפקח, וסילוק חומרי המבנה למקום שיקבע ע"י המפקח.    

 . , כולל סילוק, פינוי ואגרות הטמנהלפי מ"רמדידה ותשלום: 

 

 מישק התחברות לאספלט קיים  51.01.04

 העבודה כוללת: 

 האספלט.ס"מ מקצה  10 -ניסור אספלט בקווים ישרים במרחק של כ א.

 פירוק אספלט קיים לכל עומקו.  ב.
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 האגו"ם והאספלט.  ריסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שכבות ג.

 עבודה זאת לא תשולם בנפרד ותיכלל במחירי היחידה של האספלטים.

 

 פירוק גדרות, מעקות הולכה, מעקות הפרדה 51.01.05

יפרק   ההקבלן  סוגי  המעקות  גדרותכל  סוגי  במקום.    וכל  המפקח  הוראת  הגדרות  את  עפ"י 

מעקות    /והאביזרים הניתנים לשימוש חוזר יאחסן הקבלן בצורה שתאפשר ניצולם להקמת גדרות  

 חדשים. את החומר הפסול יסלק הקבלן לפי הוראות המפקח. 

 פירוק במפרט הכללי.  -  51015העבודה עפ"י האמור בסעיף 

 והתשלום לפי מ"א.המדידה 

 

 פירוק והעתקת תחנות אוטובוס 51.01.06

 תחנות אוטובוס קיימות במרחב העבודה יועתקו בהתאם לשלבי הביצוע  ותכניות הסדרי התנועה 

, כולל העבודה כוללת פירוק יסוד התחנה, סילוקו לאתר מורשה ויציקת יסוד בטון במיקום החדש

 רוק והמיקום החדש. במקומות הפיאו האספלט הסדרת הריצופים 

 . המדידה והתשלום: קומפ'

 

 חפירות גישוש  51.01.07

 מטרת העבודה הינה לאתר מתקנים וצינורות תת קרקעיים קיימים. 

 העבודה כוללת: 

 הצבת אמצעי זהירות ובטיחות. -

 חפירה בציוד מכני מאושר ובעזרת ידיים כנדרש על ידי המפקח ונציג בעל המתקן.  -

 קיימות. ריצוף/תכסית/אספלט/בטוןפירוק מיסעות  -

 ומדידת קוטרו ועומקו. אלמנט נדרש אחר/גילוי הצינור -

ומסירת האינפורמציה בשרטוטים ובדיסקטים ע"י מודד מוסמך  מדידת ושרטוט הממצאים   -

 בקנ"מ שיידרש על ידי המפקח.

 קו. ה העבודה תבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח ובתיאום עם נציג בעל

הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את תחום עבודתו ולהצליב את הבדיקה עם תכניות תיאום על   

 מערכות.

והתשלום השטח.    ,קומפלטלפי    :המדידה  ובתנאי  החפירה,  וברוחב  בעומק  תלות  הסעיף   ללא 

 הקיים בכתב הכמויות מהווה הקצב כללי לכל עבודות הגישושים שיידרשו בפרויקט. 
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 ים  פירוק עמודונ 51.01.08

הפרויקט   מתכתבשטח  עמודוני  טרום/מוצבים  בזהירות   בטון  לפרק  יידרש  הקבלן   .

להציבם מחדש  בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב.   , לפנותם אוהעמודונים 

ניסור האספלט הקיים, בקווים מזעריים להוצאת העמוד, חפירת מבנה  העבודה כוללת 

ע"י   שיקבע  למקום  המבנה  חומרי  וסילוק  המפקח,  הוראת  לפי  או  המדרכה  או  הכביש 

 המפקח.    

ו/או   זהירה  חפירה  כוללות:  חוזר העבודות  מלוא  וחשיפתו,  העמוד   יסוד  לגילוי  ידיים  בעבודת 

 בבחנ"מ בהיקף החפירה עד לשכבות האספלט והשלמת אספלט.

כל פגיעה בעמוד בעת הוצאתו או הנחתו ידרש הקבלן להציב עמוד חדש במקום העמוד שנפגע על  

   .חשבונו

 וק כולל אגרות הטמנה., כולל כל העבודות המתוארות בסעיף וכן סיללפי יחידה מדידה ותשלום: 

 

 עבודות עפר  .2051

 חפירה/חציבה בשטח 51.02.01

בפרק   למבנים  עבודות החפירה  עם מפרט  יחד  זה  הוראות   01יש לקרוא מפרט  כל  זה.  במפרט 

 .  51תקפות גם לעבודות החפירה בפרק   –בנוגע לחפירה  01המפרט בפרק 

למטרת החוזה הזה קיים  חפירה ו/או חציבה.בכל מקום בו מוגדר, בפרק זה חפירה, הכוונה היא 

מובהר כי פירוק כביש קיים   העבודה.  סעיף אחד בלבד, הן לגבי התשלום והן לגבי המדידה לביצוע

כל   סילוק  העבודה  כוללת  כן  כמו  בנפרד.  עבורו  ישולם  ולא  כחפירה  עד  יחשב  הפסולת  שכבות 

אם היא גלוייה  ין  לת הקיימת באתר בלהגעה לקרקע יסוד מקורית. העבודה כוללת פינוי כל הפסו

שיוצע יעשה לאתר  ופינוי עודפי החפירה,  , במסגרת החפירה,  ובין אם היא מכוסה. פינוי הפסולת

 לל כל מרכיבי הפינוי כולל אגרות והיטלים. וומחיר היחידה כ ע"י הקבלן ושיאושר ע"י המזמין

 עיפי העבודה הבאים:ההוראות וההנחיות, המפורטות בהמשך בסעיף זה, מתייחסות לס

 ומשטחים.   , מדרכות, מעגלי תנועה, דיפון תעלותעבודות חפירה בשטחי כבישים -

 עבודות חפירה למתקני ניקוז. -

 לא תשולם כל תוספת עקב האמור בסעיפים לעיל. 

 עקב קרבת האתר למבני מגורים לא תותר חציבה באמצעות פיצוץ. 

יסולקו   להוציא עודפי חפירה ואדמה שנפסלה למילוא  יותר לקבלן  לא  למקום שיורה המפקח, 

במידה ויורה המפקח על פינוי   עודפי חפירה מהאתר ללא קבלת אישור בכתב מאת המפקח לדבר.

 העודפים לא ישולם בנפרד עבור ההובלה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מחיר היחידה. 
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הו העמסתו,  החומר,  חפירת  את  כולל  המחיר  מ"ק.  לפי  ותשלום:  מורשה, מדידה  לאתר  בלתו 

כן כולל המחיר את -והנחתו בשכבה. כמו  , פיזורוברחבי האתר )אם נמצא מתאים למילוי(   פריקתו

שכר העובדים, החומרים, הכלים, הציוד וההוצאות השונות הכרוכות בביצוע החפירה לרבות כל  

ת תשלום מובהר כי מחיר היחידה בסעיף זה כולל א  הוצאה הדרושה למתן אישור ע"י הרשויות.

 אגרות ההטמנה עבור עודפי החפירה והפסולת, תוצרי הפירוקים והחישוף. 

 

 עבודות מילוי  51.02.02

ממקור מחצבתי )לא יאושר    מילוי נברר   המילוי הכללי יהיה מחומר מובא המתאים לדרישות

  מקור מיחזור גריסת מבנים(.

 חומר המילוא יאושר מראש. 

 .לפני הכנסת מילוי יש להדק השתית הטבעית 

 צפיפות ורטיבות 

 ס"מ לכל היותר, בבקרה מלאה, לפי דרישות הצפיפות    20יהודק בשכבות שעוביין    יחומר המילו 

 במהדורתו האחרונה. החומר יהודק באמצעות מכבשים וויברציוניים.  51כמפורט במפרט 

רט המיוחד, המדידה והתשלום לפי מ"ק  המדידה לתשלום: העבודה כוללת את כל האמור במפ

 כמסווג בכתב הכמויות. 

 

 

 יישור והידוק של שתית  51.02.03

  – או עד למפלס החפירה המתוכנן    לאחר הרחקת כל החומר עד לסלע קיים  בוצע יהידוק השתית  

  20. במקרה של שתית סלעית, יש לבצע שכבה מיישרת בעובי מקסימלי של  ע"פ הנחיית המפקח

טון לפחות עד להפסקת כל שקיעה,   12. השתית תהודק באמצעות מכבש במשקל  נברר.ס"מ בחומר  

שתית לכבישים  בחפירות רדודות עבור  מעברי מכבש בכל תחום המיסעה.    8-בכל מקרה לא פחות מ

, יש לקחת נטילות משכבת השתית ובמידת האפשר לבצע הידוק בבקרה מליאה בהתאם ומדרכות

 .לתוצאות עבור החומר שנדגם

המיוחד במפרט  האמור  כל  את  כוללת  העבודה  לתשלום:  הכללי.המדידה  המפרט  המדידה   , 

 והתשלום לפי מ"ר כמסווג בכתב הכמויות.

 

 עבודות מצעים .3051



    

 

132 

 

 כללי 51.03.01

, ת"י 51פרק    חומרי מצע: איכות החומרים תהיה בהתאם לאמור במפרט הכללי לסלילת רחבות

מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים, לרחבות ולשדות תעופה. החומרים יהיו אך ורק תוצר   -1886

 של אגרגאט מינרלי טבעי וגרוס.

 

 דרישות הצפיפות 51.03.02

 ובמשטחים,   דרכיםמוד. א.א.ש.ו., ב  100%דרגת הצפיפות הנדרשת לגבי חומרי המצע א' הינה  

 . 2%תכולת רטיבות אופטימלית עם  בתכניות,כמפורט  ס"מ 20עד בשכבות 

 

 הובלת חומרי המצע 51.03.03

ע"י   גשר מאושר  ילווה בתעודת משלוח שהונפקה באמצעות מתקן מאזני  חומרי המצע  משלוח 

 משרד התמ"ת. התעודה תכלול את כל הפרטים הנדרשים  במפרט הכללי.  

מכל חומר זר וארגזיהן יכוסו בעת    החומרי המצע יובלו במשאיות רכינה שינוקו לפני כל העמס

 ההובלה בכיסוי מתאים.

דרש הקבלן לבצע בדיקות מדגמיות במקום ייצור יחומר לא תספק את המזמין יבמידה ואיכות ה

 המצע. הבדיקה תבוצע ע"י בקר מוסמך המאושר ע"י משרד התמ"ת לביצוע בדיקות כגון אלו.

 

 

 פירוט דרישות האיכות  51.03.04

 אגרגטים לשכבות מבנה יעמדו בדרישות האיכות כמפורט להלן:      

   מצע סוג א'

 גרוסה אואבן 

 גרוסים  צרורות נחל

 הבדיקה רתיאו

  

 דירוג % עובר לפי משקל 

 מ"מ 100 ( 4)" -

 מ"מ       75 ( 3)" 100

 מ"מ 37.5 ( 1.5)" 80-100

 מ"מ       19 ( 3/4)" 60-85

 מ"מ    4.75 ( 4#) 30-55

 מ"מ 2.0 ( 10#) 20-40
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 מ"מ  0.075 ( 200#) 5-15

   )%( שווה ערך חולמינימום   27

 אנג'לס מירבית )%( -שחיקת לוס 35

 רבי )%( גבול נזילות מי   25

 

6  

 רבי )%( אינדקס פלסטיות מי

 )%^( מינימום מת"ק מעבדתי   60

 מינימום צפיפות ממשית של אגרגט גס )גרם לסמ"ק(  2.3

 

 הנחת שכבות המצע 51.03.05

מעובי השכבה   1/2האגרגט המירבי לא יעלה על  חומר המצע שיובא לאתר יפוזר בשכבה אחת. גודל  

 המוגמרת.

 החומר יעובד ויעורבב עם מים עד להשגת תנאי רטיבות מיטביים. 

רבב במפלסים וחומר מצע בו חלה הפרדה )סגרגציה( בזמן פריקתו, יערם בגלים לאורך התוואי, יע

 ויונח בשכבה אחידה, ללא ריכוז חומר דק או גס. 

כך בשכבות  יונח  המסומנים   המצע  ולרוחב  לאורך  ולשיפועים  למידות  יתאים  הידוקו  שלאחר 

 בתכנית.

על הקבלן למסור רשימת גבהים עם ציון הסטיות עבור כל קטע בו הסתיימה עבודת המצעים, וכן 

 שניהם חתומים ע"י מודד מוסמך.  –תכנית מדידה 

 

 הידוק וגימור  51.03.06

יאושר ע"י המזמין ברטיבות הדרושה להשגת  כל שכבות המצע תהודקנה בעזרת מכבש מתאים ש

 צפיפות. 

הכבישה תבוצע לאורך הדרכים, החל מהדופן ותתקדם תוך חפייה של חצי גלגל המכבש לפחות, 

 בכוון אל ציר הדרך.

הכבישה תמשך עד להתקשות השכבה והצטמצמות הרווחים בין האבנים ועד שלא תורגש יותר 

 המכבש.זחילת החומר לפני גלגלי  
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גילוח בלהב המפלס והידוק חוזר במכבש יבוצעו לסירוגין, בהתאם לצורך, עד שפני המצע יתאימו 

 למפלסים ולשיפועים המסומנים בתכניות ועד להשגת הצפיפות הנדרשת.

 

 דרישות דיוק  51.03.07

בכל שכבה ימדדו המפלסים להתאמתם לנתונים בחתכים שבתוכניות כתנאי לאישור הנחה של  

 השכבה הבאה. הדיוק בשכבות המצע יהווה בסיס לדיוק בכל השכבות שמעל למצע. 

 מ' לאורך הדרך. 10המדידות תבוצענה לפחות כל 

הסטיות הקבילות בפני כל השכבה המוגמרת מהמפלסים הנדרשים בתכניות, לא יחרגו מתחום 

 מ"מ. 30מ"מ עד מינוס  0של 

המוג השכבה  פני  של  במישוריות  קבילה  או כסטייה  שקעים  יורשו  לא  של המצע  העליונה  מרת 

 מ"מ.  15בליטות העולים על 

ס"מ לפחות ואורכו   5המדידה תיעשה בעזרת סרגל סטנדרטי, העשוי מפרופיל אלומיניום שרוחבו  

מ', והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי בהישענו יסופק ע"י הקבלן, שיהיה    3.60

באספקת מצע ללא הימצאות סרגל כאמור באתר. המדידה תעשה    אחראי על תקינותו. לא יוחל

ע"י עובדים מיומנים של הקבלן, בנוכחות מנהל הפרויקט. מדידת המישוריות תעשה לאחר גמר 

הידוק השכבה, וזאת ע"י הנחת סרגל על פני השכבה המוגמרת, בנקודה בה נוצר המרווח הגדול 

פני על  אקראיים  במקומות  יונח  הסרגל  הכביש   ביותר.  ציר  לכיוון  במקביל  המוגמרת,  השכבה 

 )בד"כ לאורך קווי הנסיעה הצפויים של גלגלי הרכב הכבד(.

 

לפי דרישת מנהל הפרויקט תיעשה מדידה גם בניצב לציר הכביש. בשטחים של רחבות וצמתים, 

 יונח הסרגל במקומות אקראיים כלשהם. 

ן להבחין חזותית במקומות עם סטיות  מנהל הפרויקט יקבע את עיתוי המדידה. בכל מקרה שנית

יונח  הסרגל  כי  לקבוע  הפרויקט  מנהל  רשאי  סמוכים,  למקומות  יחסית  גדולות  במישוריות 

 במקומות הנ"ל ולא במקומות אקראיים.

 מ"ר. 50מספר הבדיקות ייקבע ע"י מנהל הפרויקט אך לא יפחת מבדיקה אחת לכל 

( עיבוד  מנת  הפרו  300לכל  מנהל  ע"י  יופק  סטיות מ"ר(  הקבלן.  כוח  בא  ע"י  שיחתם  דו"ח  יקט 

. במקומות בודדים בהם תהיינה 1571ת"י  -קבילות במפלסי שכבת המצע תוגדרנה לפי האמור ב

מ"מ ידרש רק תיקון מקומי. תיקון מקומי לעניין זה מוגדר כתיקון שטח   20  - סטיות הגדולות מ

 מ"ר.  50בהיקף של עד  

מ"מ, כל השכבה תחרש, תעובד ויבוצע   15  -ינה מעל לשל המדידות תהי  10%  - במידה שיותר מ

 גימור מחדש.
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 דרישות לשיעור ההידוק )דרגת הצפיפות( 51.03.08

טון   של חומר מסופק וזאת לפחות   100יש לבצע בדיקות דירוג ובדיקות לשיעור הידוק החומר לכל  

 אחת ליום. הבדיקות יבוצעו באתר לפני הפיזור והכבישה.

טיב ההידוק יילקחו מדגמים בנקודות אקראיות לקביעת צפיפות השדה. יינטלו כדי לקבוע את  

 מדגמים למנת עיבוד לפי גודל מרבי ומספר מדגמים. 

 בקרת התוצאות וניתוחן תהיה בשיטת הבקרה הסטטיסטית.

לא יפחת מהערך של   sXבבקרה סטטיסטית זו הערך העליון של שעור ההידוק של שכבה מוגמרת  

100% . 

 

 כשל במילוי יעדי הידוק/צפיפות  .0951.03

לא עמד השטח בדרישות, תיחשב כל מנת העיבוד כפסולה. משמעות הפסילה היא כי על הקבלן 

לחזור ולעבד את כל השטח מחדש ללא תוספת תמורה כלשהי. שיטת העיבוד מחדש טעונה אישור 

 חוזרות לגבי מנת העיבוד כולה.מראש של מנהל הפרויקט. לאחר העיבוד מחדש תבוצענה בדיקות  

נטילות מדגמים( לא עמדה השכבה בדרישות יהיה על    3אם לאחר שתי בדיקות חוזרות )סה"כ  

 הקבלן לפרקה בכללותה ולעבדה מחדש או להחליפה בשכבה חדשה והכל על חשבונו. 

ל, במידה ותוצאות שיעור ההידוק לאחר עיבוד והידוק חוזר של שכבה שלא עמדה בדרישות הנ"

ומטה מהערכים דלעיל, יש צורך לבצע מחדש מערכת צפיפות רטיבות    4%תסטינה בשיעור של  

 מעבדתי חדש.  100%חדשה על מנת לקבוע 

 

ומעלה מהערכים דלעיל, יש צורך   6%במידה ותוצאות ההידוק לאחר העיבוד תסטינה בשיעור של  

 מעבדתי חדש.   100%לבצע מערכת צפיפות רטיבות חדשה ולקבוע ערך 

רטיבות מוקדמות  -אם הממונה על בקרת האיכות יכול לקבוע על סמך בדיקות של מערכות צפיפות

( בין בצפיפות המעבדתית המכסימלית לבין דירוג המצע, Correlation Curveמתאם ברורה )-עקומות

 תשמש עקומה זו, באישור מנהל הפרויקט, לקביעת הצפיפות המכסימלית.

( אחת לרבעון, 100%רטיבות חדשה )-יקט מתמשך יש צורך לבצע מערכת צפיפותבכל מקרה, בפרו

 מכל מקור אספקה, ע"י הקבלן ועל חשבונו.

שכבת מצע שאינה עומדת בדרישות פני השכבה, או שצפיפותה נמוכה מהנדרש, או שמצויים בה  

עד הקבלן  חשבון  על  מחדש  גימור  ויבוצע  תהודק,  תעובד,  תחרש,  הפרדה,  עם  להשגת    שטחים 

 הנדרש. 
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מ"ק. לפי  ותשלום:  כל    מדידה  וכן  הידוקו  הרטבתו,  פיזורו,  המצע,  אספקת  כולל  התשלום 

מים   אספקת  לרבות  המצע  עבודת  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  וכל  הכלים  החומרים,  העבודה, 

 ופיזורם. במקום בו קיים מצע כוללת העבודה בנוסף לאמור לעיל גם את חרישתו של המצע הקיים.   

 

 עבודות אספלט .4051

 במפרט בכללי.  5104עבודות האספלט יבוצעו עפ"י האמור בפרק 

: העבודה כוללת גם את אספקת החומרים, פיזור וכבישה ותבוצע בהתאם לאמור מדידה ותשלום

 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות, ובמפרט המיוחד.

 

 אספלט בכבישים  51.04.01

 ות הבאות:בשכונחו על פי הית האספלט ושכב

 .  70-10PGעם ביטומן  סוג א', בזלתית 19תא"צ  ,ס"מ 4נושאת עליונה בעובי  -

 . 68-10PGעם ביטומן  סוג א'גיר -, דולומיט25תא"צ ס"מ  5בעובי  מקשרת -

 . 68-10PGעם ביטומן  'אסוג גיר -דולומיט  25תא"צ ס"מ  6בעובי  מקשרת -

 המדידה: במ"ר

 

 במדרכות אספלט  51.04.02

 ס"מ. 4בעובי  12.5במקומות בהם לא תבוצע אבן משתלבת תונח שכבת אספלט 

 

 צנרת ניקוז מבטון ותאי בקרה .6051

 עבודות בטון ובטון מזויין  51.06.01

 פירוט הדרישות לעבודות בטון מבחינת טיב חומרים, אופן ביצוע והבדיקות מפורטים   

 במפרט הכללי ומחייבים בחוזה זה.  51.60בפרקים 

 

 תאי בקורת ושוחות תפיסה

בנוסף לאמור במפרט הכללי, מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיה   .1

 טרומיים, תוצרת מפעל מאושר כגון וולפמן, אקרשטיין או שווה ערך. 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת: .2

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה.  .א

 הקולטנים ותאי הבקרה. אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של  .ב

 התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצנורות, כולל ביצוע החבורים ואטימתם. .ג
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 . CLSMמחומר מילוי התושבת מחול והמילוי חוזר בבקרה מלאה. כאשר  .ד

טון, מדרגות, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל,  40תקרות, מכסים לעומס  . ה

 יציקה וכו'. 

רפות או דגם מוזאיקה או שווה ערך תוך שמירה האלמנטים יהיו בהתאם לתכניות המצו .3

 על מידות פנים השוחה. 

הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאשור  .4

לא יתקבלו טענות על  –הקבלן חייב לקבל מראש את אישור המזמין לשינוי זה המפקח. 

ה לא תאושר יציקה באתר ללא בכל מקרעיכובים בהספקת מוצרים טרומיים מסיבה זו. 

 תבניות מתכת פנים וחוץ. אין המזמין חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי ומבלי לנמק.

לתשלום   ביח' המדידה  למפרט   היא  בהתאם  הכמויות,  בכתב  כמסווג  לעיל  האמור  כל  כולל 

 והתוכניות. 

 

 דרישות טכניות לצינורות בטון 

תקן   של  הדרישות  בכל  יעמדו  מס'  הצינורות  של   27ישראלי  המתאימות  ובדרגות  המעודכן 

 העומס לסדק ולהרס. 

 כל צינורות הניקוז יהיו עם אטם מובנה בנקבה.

כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים 

 השונים הנדרשים לפי מפרט זה.

 .5בתחומי השיקוע עצמו יש להניח צינורות דרג 

יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו בין ע"י היצרן או ע"י הקבלן  לא  

 או כל גורם אחר. 

 . 27שבתקן ישראלי  107על הקבלן להקפיד על סימון כמפורט בסעיף 

 שא בפן הפנימי שלו סימן בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים:יכל צינור י

 תו תקן ישראלי.  •

 המסחרי שלו. שם היצרן או הסימן  •

 תאריך הייצור. •

 ". 175סימון דרגת העומס " •

 ".Xסימון באות " •

 סימון סוג הזיון.  •

 . 27בת"י  1סימון כיוון התנוחה בהתאם לציור מס'  •
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 הנחת הצינורות / תאים 

 אם לא מצוין אחרת בתכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים:

ס"מ מכל צד מתוכנן,   10+    / שוחה    ברוחב לפי קוטר הצינור החיצוני  שוחה/חפירה לצינור  .א

 .המדידה בתחתית החפירה בהיטל לקוטר הצינור/שוחה 

שביעות  פי צורך בהתאם להוראות ול-לע  - יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש   .ב

 רצון  המפקח. 

 נים. ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכנ 10פזור חול בעובי  .ג

הכיסוי    או תחתית חפירה לשכבות המבנה. / שוחה  ס"מ מעל הצינור  20עד גובה    CLSMמילוי   .ד

יש לודא באמצעיים ויזואליים ובסיוע    שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הצינור( .  2-מבוצע ב

 בתחתית הצינור.  סמוט כי החומר מתפל

מילוי   . ה על  ויורה המפקח  הצינור  20בגובה    CLSMבמידה  מעל  השלס"מ  פני   מילוי  תמ,   עד 

יעשה באמצעות שכבות מצע א'  שתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה,  תה

 בבקרה מלאה.  תדקווהמ

ס"מ לפחות מעל    50אין להעביר על הצינורות ציוד מכני כבד עד שפני המילוי שיונח עליו יהיה  

 ראש הצינור. מילוי זה יהודק באמצעות ציוד מכני קל.

 

 משאבות טבולות לניקוז  .7051

ישתמש הקבלן במשאבות לניקוז שני יתכנן ובכל מהלך הביצוע בו חופר הקבלן לטובת השיקוע,  

הפורטלים בהם תבוצע חפירה לביצוע הכרייה מתחת למסילה. המשאבות יחוברו באמצעות צנרת 

שלב   בשום  כחלק מעבודת המשאבות.  הכביש  במפלס  קיימים  ניקוז  לתאי  תותר מתאימה,  לא 

הזרמת נגר מהמשאבה או מאתר העבודה של הקבלן אל מסלולי הנסיעה הנמצאים בתחום או 

המשאבות לצורך המשכיות העבודה ויחד עימן את  דרש להזיז  ימחוץ לאיזור העבודה. במידה וי

חיבור הצינורות למערכת הניקוז הקיימת, תהיה עבודה זו כלולה במחיר היחידה של  את  להתאים  

 הקבלן. 

את כל הנדרש הספקה ו   תכנון מערכת השאיבה,    לכל משאבה. כולללפי יח'    :מדידה והתשלוםה

חפירה בכביש וכיסויו בשכבות כולל    לתפעול מלא של המשאבה ולהולכת הנגר אל תא ניקוז קיים.

CLSM  כולל הסדרי תנועה זמניים לצורך כך, כולל את הספקת החשמל למשאבות ואת  ואספלט ,

   .קודלוח החשמל והפי

 

 עבודות שילוט ותמרור  .8051

 כללי 51.08.01

 התכנים, ההוראות והתקנות המתייחסות למכרז זה הם כדלקמן: 
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 סימון דרכים: הכנת פני כביש אספלט וצביעת סימנים. - 934ת"י  .א

 סימון דרכים: צבעים לסימון דרכים. - 935ת"י  .ב

 מחזירי אור.של מת"י: תמרורי דרך ממתכת  111מפרט אספקה מס'  .ג

קובץ והכולל את  "לוח תמרורים" הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה .ד

 "הנחיות לאופן הצבת התמרורים" רה. 

 

 התאמה לתקנים 51.08.02

על הקבלן להמציא אישורים ומסמכים המעידים שהחומרים אשר הוא עומד  

לספק מתאימים לדרישות התקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל. כל  

 יחולו על הקבלן, ומחירן כלול במחירי היחידה.  -אם יהיו  -ת הבדיקות הוצאו
 

 מדידות  51.08.03

כל המדידות והסימונים הנדרשים לביצוע העבודה הם באחריותו הבלעדית של  

הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע עבודות המדידה והסימון, ככל שידרשו,  

 ומחירן כלול במחירי היחידה. 

 

 תמרורים  51.08.04

 מידות התמרורים:

 מ'. 0.6בגודל צלע  -תמרורים משולשים  א.

 מ'.  0.6תמרורים עגולים בקוטר  ב.

עפ"י הוראות    -כמצויין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ואם לא צויין    -תמרורים מרובעים    ג.

 . 111אספקה מס' התמרורים יהיו מחזירי אור. ייצורם יהיה בהתאם למפרט  המפקח בכתב.

צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמתם יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח התמרורים" הרשמי של משרד   

כמו כן מופנית תשומת ליבו של הקבלן ל"הנחיות לאופן הצבת התמרורים" באשר   התחבורה.

להצבת  הנדרשות  נוספות  והנחיות  ובאנגלית(  )בעברית  הרווחים  הספרות,  הכתיב,  למידות 

 השונים.  התמרורים

 מ"מ.  2.2מגולוונים, עובי דופן  3עמודי התמרורים יהיו צנורות פלדה בקוטר " 

  .ס"מ x 50 x 70 50, במידות 30-העמודים יבוטנו בתוך יסודות בטון מסוג ב 

ס"מ מתחת לפני השטח   10עומק בהתאמה(. פני היסוד יהיו ברום של לפחות  xאורך   x)רוחב 

 הסופיים. 

 אישור המתכנן למיקום התמרורים לפני הצבתם בשטח.הקבלן יקבל את  

 

ובקוטר העמוד   המדידה והתשלום  ובנפרד לתמרור, ללא תלות בגובה  יח' בנפרד לעמוד  לפי 

 . , החפירה והסדרת הריצופים וללא תלות בגודל וסוג התמרור, כולל יסוד בטון
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 שלטים 51.08.05

 להנחיות לתכנון שילוט עירוני. בהתאם  14השלטים יתוכננו לפי גובה אות 

יעשה בהתאם  התכנון  חלק ממטלות הקבלן.  הינו  של השלטים  התכנון המפורט  כי  מובהר 

ייצור השלטים.  ויש לאשרם אצל מנה"פ והגורם המוסמך בעיריית ירושלים טרם  להנחיות 

 מיקום השילוט יבחן בשטח טרם הצבתו ונדרש לקבל אישור מנה"פ למיקום השלטים. 

 

 . שלט כולל תכנון, אישור, ייצור, הובלה והתקנה מ"רלפי  דה והתשלוםהמדי

 
 

   צביעה 6.0851.0

בכל מקום בו בוצעה אבן רחבה או אבן פראית לא תותר צביעה על אבן השפה אלא למרגלות 

 האבן על גבי האספלט בלבד. 

 

 מעקות בטיחות וסופג אנרגיה .9051

 H1(3W )מעקה בטיחות מבטון  מפלדה  1.0951.0

 מעקה בטיחות קבוע יבוצעו כמפורט בתכניות.

מנהל מדור פיקוח, מח' בטיחות   –ואצל אודי גיאת  הקבלן נדרש לאשר מראש אצל המפקח  

את המעקה שיוצב על כל התקני הקצה, יחידות הקצה, בדרכים, אגף שפ"ע בעיריית ירושלים  

   אלמנט אחר אשר בכוונתו להשתמש.חיבור בין מעקות, מגלש וכל 

 . כל המעקות יהיו בהתאם לחוברת התקנים עדכנית

 

 סופג אנרגיה  2.0951.0

יבוצעו כמפורט בתכניות. תושבת הבטון לסופג האנרגיה כלולה במחיר היחידה וכן החיבורים  

בטון וכל הנדרש להצבת יחידת הסופג בהתאם להנחיות הספק וכפי שאושר    למעקות, אלמנטי

 . משרדית להתקני תנועה-ע"י הועדה הבין
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 עבודות מנהור -  54פרק 

  כללי 10.54

 תחום הפרק 54.01.00

  ה המנהרכל העבודות הקשורות בביצוע כריית  הכלולת בפרק זה להלן כוללות את    מנהורעבודות ה

לרבות עבודות כריה, בטון מותז, בורגי סלע, עבודות    ההמנהר שכבתי של  -ועבודות הדיפון הדו

בטון מזויין וכיו"ב המבוצעות במסגרת מכרז זה. כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה,  

והנחיות   בתכניות  ה  54פרק  ההנחיות  במפרט  מנהור  )עבודות  בניה  לעבודות  בכל 2017כללי   .)

 מקום שם נאמר "המפקח" תהיה הכוונה ל"מנהל פרויקט".

(  3.17)סעיף קטן  1חלק  5826שכבתי כמוגדר בת"י -שיטת הדיפון של המנהרות היא דיפון דו

 הכולל את המערכות הבאות:

)סעיף קטן  1חלק  5826 כמוגדר בת"י  (Primary support)שכבה ראשונה : תימוך ראשוני  -

 תימוך חיצוני המבוצע כנגד הסלע בטכניקה של בטון מותז.  -( 3.102

שכבה שניה : דיפון )פנימי( המשמש כתימוך הסופי של המנהרה מבוצע כנגד התימוך  -

 הראשוני )החיצוני( העשוי בטכניקה של יציקות בטון מזויין . 

ך כדי שילוב עבודות תימוך מקדים תבוצע עבודת המנהור תולכל אורך מקטע הכרייה  -

(Forepoling). 

 תקנים  54.01.01

 במפרט הכללי.  54.01.01כמפורט בסעיף 

 פרקים אחרים 54.01.02

 במפרט הכללי.  54.01.02כמפורט בסעיף 

 חוקים ותקנות 54.01.03

 במפרט הכללי.  54.01.03כמפורט בסעיף 

 הגדרות  54.01.04

 הכללי. במפרט  54.01.04כמפורט בסעיף 

 תנאים מקומיים 54.01.05

 במפרט הכללי.  54.01.05כמפורט בסעיף 

 חומרים ומוצרים 54.01.06

 במפרט הכללי.  54.01.06כמפורט בסעיף 
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 מדידה וסימון  54.01.07

מודגש בזאת כי   54.01.07.07במפרט הכללי, אולם בנוסף לאמור בס"ק  54.01.07כמפורט בסעיף 

תכנית העדות תהייה חתומה ע"י המתכנן הראשי ומנהל הפרויקט האחראים לבדוק ולאשר 

 בחתימתם את התאמת תכנית העדות לאחר הביצוע לתכנית המקורית

 ציוד מכני והנדסי 54.01.08

 במפרט הכללי.  54.01.08כמפורט בסעיף 

 ציוד חשמלי  54.01.09

 במפרט הכללי.  54.01.09כמפורט בסעיף 

 תשתיות ומערכות קיימות  54.01.10

 במפרט הכללי.  54.01.10כמפורט בסעיף 

 מידע גאולוגי   54.02

 בדיקות מוקדמות  54.02.01

נספח דו"ח  במפרט הכללי, למסמכי החוזה / מכרז זה מצורף  54.02.01בנוסף על האמור בסעיף 

 גאולוגי הכולל לוגים של קידוחי נסיון, תוצאות בדיקות מעבדה ואפיון גאולוגי כללי למנהור. 

 בדיקות מוקדמות ע"י הקבלן 54.02.02

 במפרט הכללי.  54.02.02כמפורט בסעיף 

 אחריות הקבלן ליציבות  54.02.03

מודגש בזאת כי   54.02.03.01במפרט הכללי, אולם בנוסף לאמור בס"ק  54.02.03כמפורט בסעיף 

הקבלן אחראי בכל שלבי הביצוע ליציבות המנהרות לרבות צמצום שקיעות חזויות. הקבלן נדרש  

לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולתכנן את אורך מקטעי העבודה כך שיובטחו שקיעות מוגבלות 

 החזויים.   תנאי הקרקע/מסלע ן עבור בהתאם לתכנו

 חלוקת נטל הסיכון הכספי  54.02.04

 במפרט הכללי.  54.02.04כמפורט בסעיף 

 קידוחי גישוש במהלך המנהור  54.02.05

 במפרט הכללי.  54.02.05כמפורט בסעיף 

 הנדסי במהלך הביצוע -מיפוי גיאו 54.02.06

 במפרט הכללי.  54.02.06כמפורט בסעיף 

 בטיחות, טיפול בחומרי נפץ ומניעת רעש   54.03

 לא יאושרו פיצוצים בפרויקט. לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה: 

 ניטור גיאוטכני   54.04
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 כללי 54.04.01

ידרש הקבלן ,  וכן בנספח למפרט המיוחד "נספח ניטור" במפרט הכללי,    54.04בנוסף לאמור בסעיף  

מעק ביצוע  מפורטים לצורך  הנדסיים  מסמכים  להכין  המנהרות  מעטפת  ותזוזות  שקיעות  ב 

  מכרז הממסמכי  הכוללים את המידע המפורט להלן ואשר יתבססו על תכניות מנחות המהוות חלק  

והכוללות את דרישות המינימום לתהליך הניטור. מסמכי התכנון המפורטים יוגשו לאישורו של 

עבודות הכריה והמנהור מאחריותו הבלעדית של הקבלן ל ורע  מנהל הפרויקט, אישורו של זה אינו ג

   השונות.

 תדירות ביצוע הניטור עבור כל מכשיר בהתאם לקצב התקדמות עבודות הכריה.  -

בהתאם אזעקות עבור כל סוג מכשיר הגדרת רמות הפעולה ותחום ההתראות ו/או ה -

 .למיקומו

הציוד, מיקום התראות, התראות  תיאור תמציתי של נהלי עבודה לרבות התייחסות לסוג  -

ניטור מוגבר, מעורבות ביצוע תדירות הנ"ל יכללו פירוט של נהלים ביחס לרמות פעולה.  ה

שימוש דיווח למפקח, אופן ומועד  של בעלי תפקידים בכירים מטעם הקבלן בעבודה באתר, 

יציבות בהתאם לתרחישים צפויים כל זאת מתוך מטרה לשמור על  מכשירים נוספים בציוד ו

חתך המנהרה בשלבי החפירה ולמניעת נזק כלשהו למבנים תת קרקעיים קיימים ולתשתיות 

 קיימות.

 דיפון באמצעות מקטעים מבטון טרומי   54.05

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 תאורה ואיוורור   54.06

 במפרט הכללי על סעיפיו השונים.   54.06כמפורט בפרק משנה 

 כרייה   54.07

 כללי 54.07.00

במפרט הכללי, מודגש בזאת במפורש כי עבודות הכריה תבוצענה    54.07.00בנוסף לאמור בסעיף  

במפרט הכללי על סעיפיו השונים ובהתאם להוראות המפורטות   54.07לפי הנחיות בפרק משנה  

 במסמך זה. 54.07להלן בסעיפי משנה של תת פרק 

  54.07.07( יבוצעו בהתאם להוראות סעיף (Primary Supportעבודות התימוך הראשוני  -

 להלן. 

 להלן.  54.09עבודות הדיפון הפנימי )שכבה שניה( יבוצעו עפ"י הוראות פרק משנה  -

  

 סטיות מותרות 54.07.01

בסעיף   המרביות   54.07.01כמפורט  הסטיות  תהיינה  שם  לאמור  בניגוד  אולם  הכללי,  במפרט 

 המותרות כמפורט להלן: 

 סטיות בציר תוואי המנהרה: א. 
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 במפרט הכללי סעיף קטן )א( 54.07.01כמפורט בסעיף 

 : (סטיות בקו החציבה)ב. סטיות במידות פני הסלע הכרויים של המנהרה 

 הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע: 

 ס"מ 10בקמרון ובקירות:  -

 ס"מ 5: עלה(כלפי מ)רצפה ב -

 המנהרה:הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום 

 ס"מ  2בקמרון ובקירות:  -

 ס"מ 0: עלה(כלפי מ)רצפה ב -

 
סטיות במידות פני הסלע הכרויים של במפרט הכללי :    54/07.01  מס'מחליף לתרשים  תרשים  

 ( סטיות בקו החציבה) –המנהרה 

 

 : לאחר התזת הבטון . סטיות במידות פני המנהרה ג

 הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע: 

במפרט הכללי סעיף קטן )ג(, אולם בניגוד לאמור שם סטייה  54.07.01כמפורט בסעיף  -

 לא רלוונטי  -ברצפה 

 הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום המנהרה:

 ס"מ  2בקמרון ובקירות:  -
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 לא רלוונטי: עלה(כלפי מ)רצפה ב -

 
המנהרה לאחר התזת סטיות במידות פני  במפרט הכללי :    54/07.02  מס'מחליף לתרשים  תרשים  

 הבטון

 

 . סטיות במידות הסופיות של דיפון הבטון היצוק: ד

 הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע: 

 במפרט הכללי סעיף קטן )ד(  54.07.01כמפורט בסעיף  -

 הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום המנהרה:

 ס"מ  0בקמרון ובקירות:  -

 ס"מ 0: עלה(כלפי מ)רצפה ב -
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סטיות במידות הסופיות של דיפון הבטון  במפרט הכללי :    54/07.03  מס'מחליף לתרשים  תרשים  

 היצוק 

 

 בטון היצוק: מקסימליות לעובי אלמנטי ה. סטיות ה

  .789כמפורט בת"י  ההסטיות תהיינ -

 ידע לביצוע העבודה  54.07.02

 במפרט הכללי.  54.07.02כמפורט בסעיף 

 הביצועתיאור שיטות ושלבי  54.07.03

אולם בנוסף לאמור שם נדרש הקבלן להכיו ולהגיש  ,  במפרט הכללי 54.07.03כמפורט בסעיף 

המתייחס לכלל העבודות הנדרשות לביצוע   (Method Statement) למנהל הפרויקט מסמך מפורט 

 לעיל.  54.01.00שכבתי כמפורט בסעיף -כריית המנהרות ועבודות הדיפון הדו

שיטות הביצוע לעבודות השונות ואת שלבי הביצוע המתוכננים   במסמך זה יפרט הקבלן את

 . להלן 54.15.09לעיל ו  54.02.05ויכלול הקבלן בין השאר, אך לא רק את המפורט בסעיפים 

 יומן כרייה  54.07.04

במפרט הכללי, אולם בנוסף לאמור שם נדרש הקבלן למלא גם את   54.07.04כמפורט בסעיף 

 הנתונים הבאים:

 וני מכשור הניטור. תיעוד נת



    

 

147 

 

 שיטות כרייה  54.07.05

 במפרט הכללי על תת סעיפיו השונים למעט המפורט להלן: 54.07.05כמפורט בסעיף 

 מודגש בזאת במפורש כי לא תאושר כרייה באמצעות חומרי נפץ.  –כללי  – 54.07.05.00תת סעיף 

יף זה במפרט הכללי  בנוסף לאמור בתת סע –הרחקת חפורת ופסולת  – 54.07.05.03תת סעיף 

חפורת ופסולת וכיו"ב יסולקו ע"י הקבלן לאתר פינוי פסולת מאושר  עודפימודגש בזאת כי 

במרחק כלשהו מהאתר. הקבלן רשאי לבצע עירום זמני באתר ולשנע את הפסולת בשלבים  

ייתכן . כמו כן כי (double handling)בהתאם לאישורים שיתקבלו מהמזמין ומעיריית ירושלים. 

בסבירות גבוהה כי סיווג החומר החצוב/ חפור יהיה ברמה טובה כחומרי מילוי, אזי חייב יהיה  

הקבלן להתאימו כחומר מילוי בפרויקט, בעדיפות ראשונה על פני הבאת חומר מילוי מובא. אך  

ורק אם יינתן אישור ע"י מנהל הפרויקט רשאי הקבלן להעבירו לפרויקט אחר בהתאם להנחיות  

מין בתחומי ירושלים ו/או לספק אותו לפרויקט/ גורם אחר מטעמו, ובלבד שיוכיח המז

 התקשרות חוזית עם אותו גורם. 

 כרייה באמצעות חומרי נפץ  54.07.06

 במכרז זה.תתאפשר לא 

 תימוך ודיפון  54.07.07

במפרט הכללי מודגש בזאת כי שיטת הביצוע לשכבת התימוך  54.07.07בניגוד לאמור בסעיף 

 אשוני תבוצע עפ"י ההנחיות המפורטות להלן:הר

  54.10התימוך הראשוני )החיצוני( יבוצע בטכניקה של בטון מותז עפ"י הוראות תת פרק   -

 במפרט הכללי.

התימוך הראשוני כולל שילוב של  שכבת בטון מותז עם סיבי פלדה ו/או רשתות זיון יחד עם   -

 .  (Lattice Girders)תמיכות רוחביות באמצעות פרופילי פלדה ו/או מסבכוני פלדה 

 ניקוז והרחקת מים   54.08

 במפרט הכללי על סעיפיו השונים.   54.08כמפורט בפרק משנה 

 בטון יצוק באתר  54.09

 במפרט הכללי על סעיפיו השונים למעט המפורט להלן:   54.09פורט בפרק משנה כמ

 כללי 54.09.00

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי האמור בפרק משנה זה מתייחס לכלל  

)שכבה שניה של דיפון דו  עבודות הבטון היצוק באתר הנדרשות לצורך ביצוע הדיפון הפנימי 

 נגד שכבת התימוך החיצוני )הראשוני( בטכניקה של יציקות בטון מזויין. מבוצע כשכבתי( ה

כמו כן בניגוד לאמור בסעיף זה במפרט הכללי במפרט הכללי מודגש בזאת כי כל עבודות הבטון 

של מסמך זה לרבות ההפניה להנחיות פרק   02המזויין היצוק באתר תבוצענה עפ"י הנחיות פרק 

 ילה וגישור נת"י. במפרט הכללי לעבודות סל 02
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עבודות בטון  02עבודות בטון מזויין למבנים פנימיים בתחום המנהרות יבוצעו עפ"י הוראות פרק 

 מזויין של מפרט זה.

 תכן  54.09.01

בניגוד לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי ביצוע הדיפון הפנימי יהיה עפ"י אפשרות  

מושלמות )ברמת תכנון מפורט( ועליו יהיה לבצע לפיהן. לא תאושר הקבלן יקבל תוכניות  –א 

 לקבלן חלופת ביצוע על פי תכנון שלו. 

 בטון  54.09.02

 במפרט הכללי על תת סעיפיו השונים למעט המפורט להלן: 54.09.02כמפורט בסעיף 

בזאת כי  בנוסף לאמור בתת סעיף זה במפרט הכללי מודגש  –סוג הבטון  – 54.09.02.01תת סעיף 

  45כל פני הבטון הגלויים לעין יהיו ברמת גמר בטון חשוף חזותי. עובי מינימלי לשכבת הדיפון 

 ס"מ.

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי כל   –חומרים  – 54.09.02.02תת סעיף 

בות , לרבות הנחיות לתכן תערוהחומרים לעבודות הבטון המזוין היצוק באתר לדיפון פנימי

במפרט הכללי   02של מסמך זה לרבות ההפניה להנחיות פרק  02יהיו עפ"י הנחיות פרק  הבטון,

 לעבודות סלילה וגישור נת"י.

בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט  –חומרים מוספים לשיפור עמידות אש  – 54.09.02.03תת סעיף 

ימוך ראשוני )בטון במפורש כי תערובות הבטון המיועדות לרכיבי מבנה של תהכללי מודגש  

 ק"ג/מ"ק.  2מותז( ודיפון פנימי )בטון יצוק באתר( כוללות סיבי פוליפרופילן בכמות  

 זיון  54.09.03

 בנוסף לאמור בסעיף זה במפרט הכללי מודגש בזאת כי: 

שימוש במוטות  מאושר  ,3 חלק 4466לפי ת"י  רתיכים תהיה ממוטות מצולעיםפלדת הזיון  -

 .  4חלק  4466רשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י   .כלשהופלדה באורך 

 ס"מ.  6עובי כיסוי הזיון בצד הפונה אל המנהרה יהיה  -

במפרט הכללי לעבודות  02פרק ב 02.01.09.03.03שומרי המרחק יהיו עפ"י הנחיות תת סעיף  -

, אולם בניגוד לאמור שם יהיו הרוחקנים המתועשים עשויים ממלט סלילה וגישור נת"י

בסיבים, גודל ומבנה שומרי המרחק יהיה כזה כך שכל  ומחוזק במיוחד צפוף דק צמנטי

 מוטות זיון סמוכים. 2-שומר מרחק יחובר ל

 בטון למילוי חללים  54.09.11

ב לאמור  למילוי בנוסף  הביצוע  שיטת  בדבר  ההחלטה  כי  בזאת  מודגש  הכללי  במפרט  זה  סעיף 

מותז   בטון  ו/או  שפוך  בטון  ו/או  שאוב  בטון  של  בטכניקה  בהתאם חללים  הקבלן  ע"י  תפורט 

 שיגיש למנהל הפרויקט.  method statmentלממצאים בפועל באתר ותהיה חלק מתכולת מסמכי 

 בטון מותז   54.10

 במפרט הכללי על סעיפיו השונים מודגש בזאת כי:  54.10משנה  בנוסף לאמור בפרק
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 כל עבודות הבטון המותז יבוצעו בתהליך רטוב. -

מילוי חללים בתת קרקע )בקמרון( יבוצעו בטכניקה של בטון מותז ו/או בטון שאוב כל זאת   -

 בכפיפות להנחיה של מנהל הפרויקט.

 של מסמך זה.  02תכן תערובות הבטון יהיה בהתאם להוראות פרק  -

 דייס   54.11

 . במפרט הכללי על סעיפיו השונים  54.11כמפורט בפרק משנה 

 בורגי סלע   54.12

במפרט הכללי על סעיפיו השונים מודגש במפורש כי כל בורגי  54.12בנוסף לאמור בפרק משנה 

הסלע אשר יותקנו יהיו עשויים מוטות פלדה מדוייסים לכל אורכם באמצעות שרף או דייס 

 נטי. התכניות יכללו סימון מפורט המבחין בין ברגים דרוכים ולא דרוכים. צמ

 (Self-Drilling)עצמי  קידוח בורגיברגי סלע אשר יותקנו בתנאי קרקע נחותים יהיו מסוג 

 קונסטרוקציות פלדה  54.13

במפרט הכללי על סעיפיו השונים, מודגש במפורש כי בנוסף  54.13בנוסף לאמור בפרק משנה 

יכות הפלדה הנדרשות לצורך ביצוע תימוך ראשוני,  נדרש הקבלן לרכוש ולהחזיק באתר  לתמ

פרופילי עשויות   העבודה במהלך כל תקופת עבודת המנהור מלאי מינימלי של תמיכות פלדה כנ"ל

מקרה בו יהיה  קיים חשש  לשעת חירום לרבות המיועדות לשמש כתמיכות לתימוך מיידי ופלדה 

 צוע עבודות הכרייה והתימוך הראשוני.  למפולות במהלך בי

 תמיכות הפלדה תהינה מותאמות למידות הגאומטריות של החתך הטיפוסי של המנהור. 

לא יותר לקבלן להתחיל בביצוע עבודות המנהור לפני אספקת תמיכות אלו לאתר ואחסונן 

ל הקטע מטר ש 10בצורה ראויה. מלאי מינימלי של תמיכות פלדה יהיה בכמות הנדרשת ל 

 הגיאומטרי הנדון. תמיכות אלו לא ישמשו לצורך עבודות התימוך הראשוני. 

 תימוך מקדים  54.14

במפרט הכללי על סעיפיו השונים, מודגש במפורש כי ביצוע   54.14בנוסף לאמור בפרק משנה 

המורכב   (Forepoling) עבודות הכרייה והמנהור יחייב עבודה תוך שימוש ב"תימוך מקדים"  

ממטריה של צינורות פלדה מדוייסים עפ"י ההנחיות המפורטות להלן, במפרט הכללי ובתכניות,  

 משולבים עם תמיכות פלדה במרחקים קצובים ובטון מותז מזויין.

הקבלן יבצע בשלב הראשון את הקדוחים, התקנת הצינורות ודיוסם ורק לאחר קבלת אישור 

 , תוך הקפדה על התקנת תמיכות פלדה.  מנהל הפרויקט יתחיל בבצוע החפירה

דיוס התימוך המקדים  יבוצע בלחצים אשר יבטיחו מגע מלא בין הקדח לצינור אך מבלי להסב 

כל נזק לתשתיות הקיימות בכלל והרכבתיות בפרט. הקבלן יוודא בשטח את לחצי הדיוס באופן 

 מבוקר כתנאי לתחילת עבודות הדיוס.
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לאור סמיכות העבודה  וחדת ולדיוק המוגבר בקדוחי הצנורות תשומת לב הקבלן לרגישות המי

 לרצועת רק"ל פעילה. 

 איטום וניקוז   54.15

 כללי 54.15.00

במפרט הכללי מערכת האיטום למנהרות המותקנת בין הדיפון   54.15.00בניגוד לאמור בסעיף  

 להלן.  54.15.09החיצוני והדיפון הפנימי תבוצע בטכניקה של התזה עפ"י הנחיות סעיף 

 הכנות לאיטום 54.15.01

 במפרט הכללי.  54.15.01כמפורט בסעיף 

 יריעות גיאוטקסטיל 54.15.02

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 לאיטום PVCיריעות  54.15.03

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 קיבוע נקודתי  54.15.04

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 פיגום וציוד  554.15.0

 במפרט הכללי.  54.15.05כמפורט בסעיף 

 יישום 54.15.06

במפרט הכללי, אולם יישום מערכת האיטום בטכניקה של   54.15.06בהתאם למפורט בסעיף 

 להלן.  54.15.09התזה יהיה עפ"י הוראות המפרטים הזרים כמפורט בסעיף 

האיטום עפ"י הפרטים המנחים בתכניות מערכת הניקוז של המנהרות מיושמת יחד עם מערכת 

 וכוללת:

נקזים אורכיים מותקנים בתעלת ניקוז אורכית בתחתית יסודות הדיפון הפנימי הכוללת   -

  (Perforated Drainage Pipe) 220◦מחורר בחלקו העליון בזווית של  8צינור חלחול בקוטר "

(  16/32ס"מ ומכוסה בפילטר חצץ )גודל אגרגט   5מותקן ע"ג מצע בטון רזה בעובי מינימלי 

 . CEM IIIהמיוצב בצמנט 

 Delta-MSס"מ כדוגמת  25ברוחב מינימלי  (Dimple Sheets)רצועות יריעות מנקזות  -

מותקנות במרווחים עפ"י המצויין בתכניות, עפ"י הוראות יצרן היריעות. היריעות המנקזות  

יותקנו לפני יישום מערכת האיטום בהיקף המנהרה ותסתיימנה מעל פילטר החצץ של 

 תעלות הניקוז האורכיות.

 בקרת התפרים ביריעות האיטום 4.15.075

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.
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 HDPEיריעות  54.15.08

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 Spray Applied Water Proof Membraneאיטום בהתזה  54.15.09

 כללי  54.15.09.01

בטכניקה של התזה במערכת איטום המוגדרת להלן  בהעדר מפרט טכני מקומי תבוצענה עבודות איטום 

 הבאים עפ"י סדר העדיפות הקובע:  ועפ"י הוראות המפרטים הזרים

1. ITAtech Activity Group Lining and Waterproofing, ITAtech Report No.2 April 2013 

2. BTS Specification for tunnelling (third edition, 2010) Section 212 “Sprayed-applied 

waterproofing membrane” 

 דרישות מערכת האיטום –הנחיות כלליות  54.15.09.02

1. Performance requirements on waterproofing   

1.1 The tunnels shell incirporate a waterproof membrane in order to achieve the waterproofing class as 

defined in the table 1 below: 

Table 1 – Water-tightness classes (based on Rl853) 

Characteristic of the waterproofed inner 

soffit general 
Definition for 

impermeability on the 

inner soffit 

Waterproofing 

Class 

- The inner soffit shall not show any moistue 

areas. 

- Acceptable amount of water in the tunnel: no 

water. 

Completely dry  1 

- On the inner soffit, weak moisture  

penetration shall only appear on max. 10% of 

each secotion surface (visible as a dark colour 

change on the concrete surface) 

- On dry hands oontacting weak moisture areas 

no evident marks of water shall be visible 

afferwards. Disposed blotting paper or 

absorbent newsprint shall not change in 

colour due to moistue absorption . 
- Acceptable amount of water in the tunnel: any 

quantity less than the acceptable amount of 

waterproofing class 3. 

Largly dry  2 

- On the inner soffit, weak moisture  

penetration shall only appear on max. 10% of 

each structure's seotion surface (visible as a 

dark colour change on the concrete surface) 

- Acceptable amount of water in the tunnel: 

general 0.02 litre/m2/d, for less than 50m of 

tunnel length 0.1 litre/m2/d 

Slightly wet  3 
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1.2 The waterproffing system used shall be suitable for the Works and the local condions of groun and 

groundwater. Any expected movement of the structural elements caused by shrinkage, temperature 

changes and settlements, should not result in the waterproofing system losing  its waterproofing 

properties. 

1.3 All the materials to be used for waterproofing shall be compatible  with each other, as well as with any 

bordering materials such as concrete. Any harmful chemical influences shall be prevented. 

2. Membrane properties and testing standards    

2.1 The spray applied waterproofing membrane product shall be demonstrated to conform to the 

properties identified in. 

2.2 Table 2 (below) based on laboratory based samples and standard preparation techniques. Independent 

test certificates to demonstrate conformity shall be submitted. 

 

2.3 The designer should assess the environmental conditions of the project and define additional relevant 

test methods and requirements. 

2.4 Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength 

of concrete repair and overlay materials by direct tension (pull-off method). 

Table 2 - Essential properties of the spray applied waterproofing membrane 

Minimum 

requirement 
Test Method property 

- 0.5 MPa. 

- Within 28 days 

after membrane 

application 

ASTM 1583/c 1583m (pull-off method) or 

EN ISO 4624 (but using a 50mm dolly) or EN 1542

  

Bond to 

substrate 

- 0.5 MPa. 

- Within 28 days 

after application 

of final concrete 

layer 

ASTM 1583/C 1583M (pull-off method)

  

Double bond 

(to substrate 

and inner 

lining) . 

Only in the 

case of double-

bonded 

membranes. 

- Zero penetration 

of water through 

the membrane 

Based on EN 12390-8, with adaptation for inclusion of a 

spray applied membrane (see Figure 1 below and clause 8 

below), Based on EN 14891, part A7, for the concrete 

mix design 

Watertightness 

- Class A5 

- Min 2.5 mm 

EN 1062-7 

Method A: C1 static Tensile Test - measured at 20°c 

Crack 

Bridging 

- Class E 

- As defined in 

EN 13501-2+A1 

EN ISO 11925-2 Flammability 
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- A:There shall be 

no visual sign of 

degradation;  

- B: comparison 

of the tensile 

properties 

(tensile strength 

and elongation at 

break) of the 

tested specimen 

with those of a 

control sample. 

The acceptance 

criteria shall be a 

maximum 

change of 25% 

compared to the 

control sample 

tensile strength 

and elongation at 

break of the 

membrane. 

According to EN 14414, method A (acid solutions) and 

method B (alkali solutions). resistance against chloride (at 

10% chloride concentration) 

 

Chemical 

resistance 

- A: There shall 

be no visual sign 

of degradation; 

- B: comparison 

of the tensile 

properties 

(tensile strength 

and elongation at 

break) of the 

tested specimen 

with those of a 

control sample. 

The acceptance 

criteria shall be a 

maximum 

change of 25% 
compared to the 

control sample 

tensile strength 

and elongation at 

break of the 

membrane . 
- C: The loss in 

mass of the 

sample shall not 

be greater than 5 

% compared to 

the control 

sample. 

According to EN 14415, in hot water (method A), and 

aqueous alkaline liquids (method B). 

Resistance to 

leaching 

Figure 1- EN 12390-8 test method altered for inclusion of a spray applied waterproofing 

membran 
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2.5 All material suppliers  shall have certification to show  compliance  with  ISO 9001 and  provide the 

certifiicate of the FPC (factory productbn oontrol)of the product. 

2.6 Materials shall not contain either substances classified as carcinogens, mutcgens or teratogens 

(substances toxic to reproduction) or substances classified as respiatory hazards in acoordance with 

localor national regulations. 

2.7 All waterproofing system components shall be designed for the minimum design life of the structure. 

3. Pre-selection trial 

3.1 A pre-construction trial may be required for the proposed membrane system. 

3.2 The contractor shall submit for acceptance prior to the trial a method statement and quality plan. 

These documents shall be prepared in conjunction with the applicator and endorsed by the 

manufacturer of the material, describing the details of the waterproofing works including protective 

measures, at all stages. As part of the trial the contractor shall demonstrate the temporary water 

management techniques they wish to adopt. If, during trials, adjustments to these documents must be 

made, these shall be submitted for acceptance before commencement of the full waterproofing works. 

3.3 during trials, the contractor shall demonstrate compliance with material requirements and testing 

criteria outlined in this Specification. This should be done with the minimum thickness of membrane 

to be accepted. 

3.4 The trial shall, where possible, be representative of the conditions to be encountered during the full 

project installation. The spray applied waterproofing membrane product shall be demonstrated to 

conform to the performance properties shown in Table 2. If a real tunnel substrate is not available, 
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tested sections shall be taken from test panels, at least 1000 mm by 1000 mm, by 150 mm thickness 

(to allow water penetration cores to be taken) 

3.5 The trial shall be used by the contractor to demonstrate the suitability of the materials, equipment and 

construction methodology and the competence of operatives. As a minimum the trial shall include the 

following items: 

-  Installation of water management techniques, 

- Application of smoothing  or regulating layer (if required), 

- Application (including equipment and skills of the application team) of the spray applied 

membrane and bond  to the substrate , 

- Quality control systems and testing methodologies for ensuring coverage and thickness, 

including the required testing regime , 

- Demonstration of the methods used  to test the in-situ membrane to ensure  that complete 

water tightness has been  achieved  prior to the secondary lining be installed 

- Repair techniques for any defects detected in the spray applied waterproofing  membrane, 

- Demonstration that a sprayed concrete lining can be applied inside the fully cured spray 

applied waterproofing  membrane (including the main tunnel crown) with no observed 

instability, such as sagging or sprayed concrete fallout . 

- Demonstration of repair techniques applied when a leakage  is detected after installation of the 

secondary lining . 

- Demonstration of how an overlap joint is prepared and installed. 

- Demonstrate how to apply the membrane in zones  with construction joints. 

- Demonstrate double-bonded test method  in table 3 for composite shell linings . 

3.6 The trial shall be subject to an approvals process and additional waterproofing and secondary lining 

works may not proceed until both the contractor and project manager are satisfied and the project 

manager has accepted all aspects of the trial. 

4. Application requirements 

(1) All waterproofing membranes shall be installed in accordance with the manufacturer’s instructions or 

recommendations as describrd in the Method statement and materials shall be mixed in accordance 

with the manufacturer’s instructions, using recommended equipment. 

(2) Testing shall be undertaken as necessary to ensure satisfactory functioning of the membrane at each 

stage of the installation. 



    

 

156 

 

(3) Defective waterproofing membrans shall be repaired in accordance with the manufactorer’s 

instructionsor replaced . 

(4) All waterproofing  applicators  will have undergone  application training determined by the  

manufacturer of  the membrane  and  be experienced and certtifiied (by the manufacturer) in the 

installation and testing of the waterproofing system. 

4.1

 Management of wateringress 

 (1) Where water ingress through the primary lining is such that may affect the successful installation of 

the spray applied waterproofing membrane,  the contructor shall use water management  techniques. 

This water management shall be maintained throughout  the membrane placing process, and shall be 

so arranged that water pressure behind the membrane cannot develop durirg construction of the tunnel 

secondary lining. 

(2) Temporary drainage (e.g. dimple sheet stripes, drainage channels) shall have sufficient capacity for 

the encountered inflow of water, they should be resistant to damage from spraying and they should be 

flexible to achieve a close fit to the surface. 

(3) In case of using dimple sheets, they shall be a minimum of 500 mm in width and shall have dimples 

or surface relief features such that water is directed along the strip to a colleotion point. Drainage 

strips shall be adequately fixed by a method proposed by the contractor, for example, via shot fired 

nails, with rubber (e.g. self-sealing) washers/collars, on either side at minimum 250 mm centres. 

(4) Where leak remediation measuures are to be through grouting, the methodology shall be submitted 

for acceptance prior to the applioation in the works. Supporting documentation and evidence shall 

include. 

Grout plan prooedue and sample of groutirg materials including data sheets and evidence of performance 

in similar conditions.  

On-site demonstration of injection pressure. The structural capcity of the structure shall not be exceeded. 

4.2 Preparation 

of substrate, roughness and surface features 

 (1) The final requirements for the surface that will receive the waterproofing system shall be in  

accordance with the guidance given by the supplier of the sprayed membrane. 

(2) Where the  equired surface finish cannot be  achieved with the primary sprayed concrete layer,  a 

finer aggregate sprayed concrete layer shall be applied to regulate the substrate. 

(3) No further waterproofing application stages shall be carried out until the surfe finish standard to be 

achieved has been agreed as satisfactory to the waterproofirg supplier and contractor. 

(4) The substrate shall be suitably dry for the 24 hours prior to membrane application. 
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(5) Bars used for the purpose of provding support to secondary lining reinforcement shall be drilled and 

inserted prior to the application of the waterproofing membrane.The  bars shall be cleaned so as to 

albw adequate bond with the spray applied waterproofing membrane. 

(6) Pull-off tests to verity if substrate surfece strength is sufficient to comply with membrane bonding 

requirements (see table 3) 

4.3 Substrate 

cleanliness 

 (1) Before appllying the spray applied waterproofing membrane, the sprayed concrete surface shall be 

thoroughly cleaned and pre-wetted (as required by membrane manufacture) using compressed air 

and/or water (without oil contamination) in accordance with guidance given by the membrane 

supplier. 

(2) High pressure water and/or air cleaning should be used in the case that the substrate has surface 

contaminations of old soot, soil, debris, dust, oil, grease, loose particles hardened dust, deteriorated 

concrete or any remains of an external surfe curing agent. 

4.4 Tunnel 

conditions during application of membrane 

 (1) The substrate temperature  during application should be between +5°c and +40°c  

(2) Ventilation shall be as required by the manufacturer and all local/national regulations. 

(3) When installing the spray applied waterproofing membrane, no other works shall be carried out in the 

vicinity which may cause personnel or equipment to come into contact with the spray applied 

waterproofing membrane before it has cured. If it is likely that excessive dust may be generated in the 

vicinity of the works (vehicle movements etc.) then dust suppression measures shall be put in place 

until the membrane has cured. 

(4) Lighting shall be sufficient to allow efficient installation and inspection of the spray applied 

waterproofing membrane. 

(5) If the application of the spray applied waterproofing membrane products present fire, occupational 

health and/or environment related hazards, notably in respect to the confined space environment, then 

measures shall be identified and put in place to control these hazards. Appropriate measures shall 

include, but not be limited to: 

- Ventilation requirements and air quality monitoring 

- Fire detection and suppression 

- Personal protective equipment 

- Exclusion zones 
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- Eye wash and first aid facilities. 

4.5 Defect and 

repair of local membrane 

(1) Areas in which the substrate is still visible, or where the spray applied waterproofing membrane’s 

integrity is impaired, shall be marked up, e.g. with surveyor paint, and an additional layer of spray 

applied waterproofing membrane applied with a minimum lap according to manufacturer’s 

recommendations around the area 

(2) If, after repairs, any section of spray applied waterproof membrane still does not meet specified 

requirements it shall be removed and replaced. The cause of the problem shall be identified and 

remedial action taken before placing any further spray applied waterproofing membrane. 

(3) Adjacent sections of spray applied waterproofing membrane shall overlap by a minimum as defined by 

the manufacturer. Spray applied waterproofing membrane shall only overlap an existing section of 

membrane if the surface is clean of dust and contaminants 

5. Quality control 

5.1 Quality 

control testing during construction 

 (1) The spray applied waterproofing membrane shall be tested in accordance with table 3 below 

throughout the application process with the resulits recorder and monitored. 

(2) All defects and variations from the requirements as identified by the testing methods in table 3 shall 

br repaired and retested. 

Table 3 – Construction testing for spray applied waterproofing membranes 

Pass / Fail criteria Frequency Test Method Parameter 
According to 

chapter 4.2 and 4.3 

All surfaces According to supplier’s 

instructions and design of 

concrete 

Quality of 

substrate 

Min 0.5 MPa Every 500 m2 or as 

required by the 

manufacturer 

EN ISO 4624 Quality of 

substrate 

(strength of 

surface) 

Full coverage  A visual inspection to 

be carried out 

continuously while the 

membrane is applied 

and folbwing 

applicalion 

Visual Coverage / 

Continuty 

Minimum thickness 

as per 

manufacturer’s 

recommendatiots 

and design 

requirements 

achieved in all tests. 

Minimum 10 tests per 

100 m2 (evenly spreed 

across the full area, not 

localised) 

Wet film thickness by 

means of depth gauge 

Thickness 
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Minimum kg/m2 to 

match quantity 

identified during 

trials to achieve 

thickness as 

required 

Per day Application quantity 

measurement   

The average of five 

spot measurements 

shall not be less 

than the specified 

dry film thickness 

as required 

On request of the 

Project Manager 

Cured thickness 50 mm 

by 50 mm patches 

Min 0.5 MPa 

Within 28 days 

after membrane 

application 

according to 

supplier’s 

recommendations 

Min 3 tests per day ASTM D7234 

Pull-off adhesion strength 

of coating on concrete 

using portable puul-off 

adhesion testers 

Bond to 

substrate (for 

single bonded 

membranes) 

Min 0.5 MPa 

28 days after  

application of funal 

concrete layer 

Preliminary tests with 

min. 5 samples from 

each trial area at the 

project beginning. On 

request of the Project 

Manager from then on. 

Based on ASTM D7234, 

Pull-off adhesion strength 

of coating on concrete 

using portable pull-off 

adhesion testers, 

considering additional 

adhesive failure modes 

due to the secondary 

(inner) concrete lining 

Double bond (to 

substrate and 

inner lining) 

Mandatory for 

composite shell 

linings (with 

double-bonded 

membrane) 

5.2 Supervision 

 (1) dedicated waterproofing supervision (independent of the applicator) with suitable experience of and 

training (with certification from the manufacturer) in the installation of similar systems shall be 

present on site for all periods of waterproofing application. 

5.3 Records 

(1) The contractor shall keep records, during both the pre-construction trials and the main works, of the 

following items on a standardised approved check-sheet, as per examples included in this 

specification: 

- The inspection  of the substrate prior to installing the waterproofing  membrane . 

- The location of any water management measures which are undertaken, such  as drainage  strips 

and injection tubes, their terminal units and expansion sealant. 

- All quality control tests, identifying the section  of work to which they relate. 

- Records of any repairs and retesting  carried out . 

-  The inspection  and testing of the waterproofing  membrane, prior to installation of the secondary 

lining . 
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- The delivery tickets for each  consignment of each  material as retained  by the Contractor. 

 

6. Secondary concrete lining 

(1) Secondary  concrete linings which are installed against the spray applied waterproofing membrane 

layer shall be installed in such a way that there is no damage to the integrity of the spray applied 

waterproofing membrane. 

(2) The secondary concrete lining shall be installed as soon as possible following a period of time (as 

identified in manufacturer’s Information and detailed in the method statement) that allows complete 

curing of the spray applied waterproofing membrane. The spray applied waterproofing membrane 

shall not be without a secondary concrete lining for a period of time that results in a build-up of water 

pressure behind the membrane. 

(3) Installation of secondary lining reinforcement shall where practical negate the need for protrusions or 

penetrations of the waterproofing membrane. The contractor shall demonstrate his proposed 

methodology for reinforcement installation. 

(4) Starter bars, where used, shall have been encapsulated by spray applied waterproofing membrane, as 

specified by the membrane manufacturer, prior to installation of secondary concrete layers. 

(5) concreting and other tunnelling activities associated with the secondary lining works shall not result 

in contamination of the waterproofing works. where required, protection shall be provided to the 

spray applied waterproofing membrane when adjacent sections of concrete lining installation are 

underway. 

(6) If a break of greater than 24 hours is anticipated, any un-compacted concrete overspray that has 

adhered to the membrane shall be cleaned off before curing: leaving a clean surface of membrane to 

receive the secondary lining. 

(7) curing compounds/agents (such as acrylics or waxes) applied to the secondary lining shall not come 

into contact with the spray applied waterproofing membrane. 

(8) before a section of secondary lining is installed the waterproofing membrane shall be checked for 

defects by a suitable and proven non-destructive test method. Installation of the secondary lining 

cannot take place until the area is signed off by the independent waterproofing supervisor; two days 

prior concreting works is recommended. 

 בדחיקה מנהור   54.16

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

  TBMעבודות מנהור באמצעות  54.17

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.
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 מעקב אחר מבנים סמוכים   54.18

במפרט הכללי על סעיפיו השונים יידרש הקבלן לבצע מעקב  54.18בנוסף לאמור בפרק משנה 

למבנים ו/או מערכות סמוכים כדוגמת מסילת הרק"ל )קו אדום(, וניטור שקיעות ו/או תזוזות 

 מבנים סמוכים לתוואי המנהרות, תשתיות וכיו"ב. 

 סקר גיאופיסי לאיתור חללים 54.19

יידרש  מודגש בזאת כי הקבלן במפרט הכללי על סעיפיו השונים  54.19בנוסף לאמור בפרק משנה 

ללים ומערות קארסטיים סקירות כאמור  בכל האיזורים בהם יעלה חשד להמצאות חלבצע 

 במפרט הכללי.

 אופני המדידה ותכולת המחירים 54.00

במפרט   54.00המדידה לתשלום ותכולת המחירים לעבודות מנהור תהיה כמפורט בפרק משנה 

הכללי על סעיפיו השונים למעט המפורט להלן, אופני המדידה ותכולת המחירים של הסעיפים  

לוקת נטל הסיכון הכספי לביצוע עבודות המנהור ומודגש במפורש כי השונים כוללים את ח

 הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף לרבות פיצוי זמן ו/או הארכת משך הביצוע. 

 כללי 54.00.00

 במפרט הכללי על תת סעיפיו השונים למעט המפורט להלן: 54.00.00כמפורט בסעיף 

)מ"א( של מנהרה קומפלט כמפורט בסעיף  שיטת המדידה לעבודות מנהור  תהיה לפי אורך -

 להלן.  54.00.04

שיטת המדידה לעבודות בטון מזויין יצוק באתר )דיפון פנימי( תהיה עפ"י נפח )מ"ק( של  -

 להלן.  54.00.06אלמנטי הבטון המזויין היצוק באתר כמפורט בסעיף 

 תכולת המחירים 54.00.01

 במפרט הכללי.  54.00.01כמפורט בסעיף 

 מדידה ומיפוי  254.00.0

במפרט הכללי, מדידה ומיפוי לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול   54.00.02בניגוד לאמור  בסעיף 

 במחירי היחידה לעבודות מנהור פרק זה. 

 חפירות גישוש 54.00.03

 במפרט הכללי.  54.00.03כמפורט בסעיף 

 כרייה תת קרקעית  54.00.04

הכללי, תהיה המדידה לתשלום של עבודות הכרייה התת במפרט  54.00.04בנוסף לאמור בסעיף 

 קרקעית עפ"י סעיפי המדידה לתשלום המפורטים להלן:

עבודות כרייה ותימוך ראשוני של המנהרה ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( של מנהרה  -

במפרט הכללי והמוגדרת בסעיף  54.00.00כמפורט בסעיף  2-קומפלט לפי אפשרות א
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ללי . האורך הנמדד לתשלום כולל את המנהרה לכל אורכה מדוד לאורך מפרט הכב 54.00.04

 .תחום בין קירות הפריצה, לא כולל את הקירותאשר , ציר המנהרה הראשית

במפרט   54.00.04מודגש במפורש כי תכולת המחירים לעבודות הנ"ל כוללת את כל אמור בסעיף 

סף לכך את האמור  ולביצוע כמפורט בתכניות ובנהכללי לרבות כל החומרים והעבודות הנדרשים 

 להלן: 

הרחקת חפורת ופסולת: מודגש בזאת כי לא תשולם כל תוספת תשלום עבור הרחקת חפורת  -

עירום זמני באתר ושינוע את הפסולת  ופסולת לאתר פסולת מאושר במרחק כלשהו לרבות 

 . (double handling)בשלבים 

קרקעית כוללים את כל העבודות הנוספות הנדרשות  מחירי היחידה לעבודות הכרייה התת -

וכן מהוות תמורה לעיכוב בלוחות הזמנים לביצוע עקב הצורך במילוי חללים בבטון מותז 

 להלן. 54.00.06 54.00.05הנמדד בנפרד כמפורט בסעיפים 

עבודות נוספות שידרש הקבלן לבצע בתחום עבודות הכרייה התת קרקעית המפורטות להלן  

להלן. המדידה   54.00.09, 54.00.07, 54.00.05תמדדנה לתשלום בנפרד כמפורט בסעיפים 

לתשלום לעבודות אלו תהיה רק עבור עבודות לגביהן קיבל הקבלן הנחייה מפורשת בכתב  

 . לביצוע העבודה

 בטון מותז  54.00.05

בטון מותז   במפרט הכללי, תהיה המדידה לתשלום של עבודות 54.00.05בניגוד לאמור בסעיף 

 עפ"י סעיפי המדידה לתשלום המפורטים להלן: 

מילוי חללים בבטון מותז יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא אבחנה בין חללים בנפחים   -

מילוי חללים אשר נוצרו עקב כרייה עודפת שיבצע הקבלן לא   כלשהם ו/או בשלבי ביצוע.

 ידה לעבודות הכרייה. ימדדו לתשלום והתמורה עבור עבודה זו כלולה במחירי היח

בטון מותז המבוצע למטרת חיזוק התימוך של הכרייה התת קרקעית בהתאם להוראה  -

מפורשת בכתב של מנהל הפרויקט יימדד לתשלום בנפרד לפי נפח )מ"ק(. מודגש כי בטון זה 

לרבות בטון  אינו כולל את הבטון המותז שיבוצע ע"פ פרטי הדיפון שכלולים במחירי היחידה

, וביצוע התזה של בטון מותז נוסף על כריה בשלבי העבודה השונים מבוצע בחזית המותז ה

 זה שבפרטים יבוצע רק באישור מראש של מנהל הפרויקט.

מודגש במפורש כי המדידה לתשלום של עבודות המפורטות לעיל תהיה רק עבור עבודות  

הגדרת תכולת העבודה  לגביהן קיבל הקבלן הנחייה מפורשת בכתב לביצוע העבודה לרבות  

 ע"פ תעודות משלוח של הבטון.  –הכמות לתשלום  והכמות המאושרת לתשלום.

 

 בטון ובטון מזויין  54.00.06 

במפרט הכללי, תהיה המדידה לתשלום של עבודות בטון מזויין  54.00.06בנוסף לאמור בסעיף 

בוצע בטכניקה של יצוק באתר לרכיבי הדיפון הפנימי של המנהרות המשמשת כתימוך סופי מ

 יציקה בהתאם לסעיפי התשלום המפורטים להלן: 
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עם תוספת סיבי פוליפרופילן יימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק(  40-יסודות ורצפות מבטון ב -

ללא אבחנה בין אלמנטים במידות ו/או עוביים שונים. הנפח הנמדד לתשלום כולל מרצפים,  

 כמסומן בתכניות.ווטות וקטע קיר תחתון עד מפלס הפסקת יציקה 

עם תוספת סיבי פוליפרופילן יימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק( ללא  40-קירות וקמרון מבטון ב -

 אבחנה בין אלמנטים במידות ו/או עוביים שונים כמסומן בתכניות.

אבחנה בין מוטות פלדה  ללאפלדת זיון לרכיבי הבטון היצוק באתר לפי משקל )טון(  -

 מצולעים לבין רשתות.

המחירים ומחירי היחידה  עפ"י האמור בסעיפי המדידה לתשלום של עבודות בטון מזויין  תכולת

 לעיל, אולם בניגוד לאמור שם מודגש במפורש כי :  02יצוק באתר בפרק 

 עיבוד תפרי הפרדה בין קטעי מנהרה כלול במחירי היחידה  . -

 . דיוס מגע בין הבטון היצוק לבין האיטום המותז כלול במחירי היחידה -

לא תשולם תוספת תשלום עבור גמר בטון חשוף חזותי לרכיבי מבנים כלשהם ומחירם כלול   -

 במחירי סעיפי העבודות השונות כמפורט לעיל. 

ו/או תוספת סיבי  30-לא תשולם תוספת תשלום עבור תערובת בטון השונה מבטון ב -

העבודות   פוליפרופילן לתערובות הבטון כנדרש ומחירם כלול במחירי היחידה לסעיפי

 השונות. 

התמורה עבור אספקת והתקנת רכיבים משוכנים ושרוולים באלמנטי בטון מזויין יצוק  -

 באתר עבור מערכות ותשתיות כלולה בסעיפי העבודה של המערכות השונות. 

המדידה לתשלום של עבודות בטון מזויין יצוק באתר לרכיבי המבנים הפנימיים המבוצעים  

 עבודות בטון מזויין יצוק באתר לעיל.  02כלולה בפרק בתחום המנהרות 

שאוב  20-אשר יתגלו במהלך עבודות המנהור באמצעות בטון בטבעיים במסלע מילוי חללים  

לפי נפח )מ"ק( ללא אבחנה בין חללים בנפחים כלשהם ו/או  54ו/או שפוך  יימדד לתשלום בפרק 

לום יכללו רק חללים לגביהם הורה מנהל  בשלבי ביצוע ו/או בשיטת הביצוע. בנפח הנמדד לתש

בהתאםלתעודות משלוח של מפעל   –התשלום הפרויקט במפורש לבצע מילוי חללים כנ"ל. 

 לעיל.  54.00.05מילוי חללים בבטון מותז ימדד לתשלום בנפרד כאמור בסעיף הבטון. 

ולת תכהמתייחסים ל   במפרט הכללי 54.00בנוסף לאמור בסעיפים הרלונטיים בפרק משנה 

ודגש  מ ,למילוי חללים במיסלע בבטון שאוב ו/או שפוך ו/או מותזהמחירים ומחירי היחידה  

מחירי היחידה כוללים את כל החומרים ו/או המלאכות ו/או מתקני העזר הנדרשים  במפורש כי 

  לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעתלצורך ביצוע העבודה, כמו כן 

 צוע עבודות הכרייה עקב הצורך בביצוע מילוי חללים טבעיים בטכניקה כלשהיא. מעיכוב בי

 בורגי סלע 54.00.07

במפרט הכללי, מדידה לתשלום של בורגי סלע תהיה לפי אורך  54.00.07בניגוד לאמור  בסעיף 

)מ"א(. התשלום בסעיף זה הינו עבור ברגים שיבוצעו מעבר לפרטים בתכניות בהתאם להנחיה  

 ת של מנהל הפרויקט בלבד. מפורש
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 קונסטרוקציית פלדה 54.00.08

במפרט הכללי קונסטרוקציית פלדה המבוצעת כחלק מעבודות  54.00.08בניגוד לאמור בסעיף 

לרבות קונסטרוקציית פלדה המיועדת לתימוך מיידי במקרה של חשש   , הכרייה התת קרקעית

פרד ומחירה כלול במחירי היחידה של לא תמדד לתשלום בנ לעיל, 54.13למפולת כנדרש בסעיף 

 לעיל.   54.00.04עבודות הכריה כמפורט בסעיף 

מחיר היחידה כולל את כל החומרים ו/או המלאכות הנדרשים לצורך תכנון, ייצור, אספקת, 

 התקנת ו/או סילוק מהאתר של אלמנטים קונסטרוציית הפלדה.  

 דייס  54.00.09

במפרט הכללי ללא אבחנה בין   54.00.09המדידה לתשלום ותכולת המחירים כמפורט בסעיף 

דיוס סלע באיכויות שונות ו/או דיוס בנפחים כלשהם ו/או קידוחים לצורך ביצוע הדיוס באורך  

ובקוטר כלשהו. אולם בניגוד לאמור שם קידוחים לדיוס לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם כלול  

 ה לעבודות הדיוס. במחירי היחיד 

מודגש במפורש כי המדידה לתשלום של עבודות הדיוס תהיה רק עבור עבודות לגביהן קיבל  

הקבלן הנחייה מפורשת בכתב לביצוע העבודה לרבות הגדרת תכולת העבודה והכמות  

 ו עבור דיוס ברגי הסלע.שיבוצע עבודות הדיוס  את  תכולל האינ וכי  ,המאושרת לתשלום

 ך מקדים תימו 54.00.10

במפרט הכללי התימוך המקדים המבוצע כחלק מעבודות הכרייה   54.00.10בניגוד לאמור בסעיף 

התת קרקעית לא ימדד לתשלום בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה של עבודות הכריה כמפורט 

 לעיל.  54.00.04בסעיף 

 איטום וניקוז  54.00.11

דות איטום וניקוז ימדדו לתשלום לפי סעיפי  במפרט הכללי עבו 54.00.11בניגוד לאמור בסעיף 

 התשלום המפורטים להלן: 

 מערכת איטום מיושמת בטכניקה של התזה תימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר(.  -

תעלת ניקוז אורכית תימדד לתשלום לפי אורך )מ"א(, לרבות מצע בטון רזה, צינור חלחול   -

 מחורר ופילטר חצץ. 

ס"מ ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א( ללא תלות ברוחב  25יריעות מנקזות ברוחב מינימלי  -

 היריעה בפועל שיתקין הקבלן. 

 קידוחי סקר  54.00.12

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 דיפון במקטעים מבטון טרומי  54.00.13

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.
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 ניטור גיאוטכני  54.00.14

המחירים עבור ניטור גאוטכני לשקיעות ותזוזות בתוך המנהרה  המדידה לתשלום ותכולת 

במפרט הכללי ובהתאם להוראות נספח ניטור המהווה חלק ממסמכי   54.00.14כמפורט בסעיף 

, ובמשך חצי שנה מסיום כלל  מכרז זה. משך הזמן לביצוע הניטור יהיה בכל תקופת הביצוע

 אוחר מבין השניים(. העבודות להשלמת המנהרה או עד סוף ההתקשרות )המ

 מעקב אחר מבנים  54.00.15

במפרט הכללי, מדידה לתשלום עבור ניטור גאוטכני של מבנים  54.00.15בנוסף לאמור בסעיף 

 סמוכים ותשתיות  תהיה לפי מכלולים )קומפ'(.

מחיר היחידה כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע עבודות הניטור עפ"י הוראות 

 במפרט הכללי ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט.  54.18פרק 

 סקר גיאופיסי לאיתור חללים 54.00.16

כמפורט בסעיף  סקר גיאופיסי לאיתור חלליםהמדידה לתשלום ותכולת המחירים עבור  

במפרט הכללי לפי ימי עבודה )י"ע( אשר אושרו מראש בכתב בהתאם להנחיית מנהל  54.00.16

 הפרויקט. 

 רותדחיקת צינו 54.00.17

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 TBMמנהור באמצעות  54.00.18

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 עבודה ביומית  54.00.19

 לא רלוונטי לתכולת העבודות במכרז זה.

 הארקת יסודות 54.00.20

 לעיל.  08הארקת יסודות לחלקי מבנה של המנהרה תמדד לתשלום כמפורט בפרק 
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 עבודות ביוב  -  57פרק 

  כללי 01.75

  – עבודות ביוב ברח' דוכיפת ובסביבתו, במסגרת פרוייקט הפרדה מפלסית  המפרט המיוחד לביצוע   1.1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וכולל את המסמכים הבאים: סיירת דוכיפת 

)להלן גם:   במהדורתו העדכנית ""הגיחון  -המפרט הטכני הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  .א

מצורף למסמכי המכרז וניתן למצוא אותו גם  הטכני הכללי  . המפרט "המפרט הטכני הכללי"(

באתר אינטרנט של חב' הגיחון בכתובת:  

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/sewage_technical.pdf 

מפעלי מים וביוב ירושלים    –הנחיות והבהרות למחירון של עבודות ביוב וניקוז של חברת הגיחון   .ב

 בע"מ.  

 ן". תכניות ביצוע מאושרות ע"י "הגיחו .ג

 סטנדרטים למערכות ביוב של חב' הגיחון. .ד

 כתב כמויות .  . ה

במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה, תינתן עדיפות, לצורך ביצוע העבודה, למסמכים בסדר  1.2

 הבא:

 ,התכנית .א

 ,כתב הכמויות .ב

 , המפרט המיוחד .ג

והבהרות  מסמך " .ד וביוב" הנחיות  לקבלן המשתתף במכרז של חברת מוריה הכולל פרקי מים 

   .1.2בנקודה ג.צאת הגיחון, המהוה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. ראה בהו

 "הגיחון".  -המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  . ה

 תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי.  .ו

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים   1.3

עבודה כגון:  רכבים   מיוחדים  תנועת  תוך שמירת  עבודה  לילה,  עבודת  צרים,  או  בשטחים קטנים 

 באזור, חפירה ליד קווים פעילים, כבישים סואנים וכל קושי אחר בביצוע. 

הטכני   1.4 למפרט  לאורך הכללי  בהתאם  בדיקות אטימות  לבצע  על הקבלן  וניקוז,  ביוב  קווי  להנחת 

רת הקווים למדור אחזקה של מחלקת הביוב בעת מסי.  מערכת הביוב, וזאת במהלך ביצוע העבודה

 והניקוז הקבלן מחוייב :

להנחיות   .א בהתאם  חשבונו,  ועל  הקבלן  באמצעות  מדגמיות  אטימות  בדיקות  תבצע  המחלקה 

 המחלקה. 

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/sewage_technical.pdf
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 דו"ח מצב הקווים. ניתוח וכולל  CD\וימסור את הקלטת צילום הקו בוידאו  בצעהקבלן י .ב

צילום החוזר יהיה  הוהדו"ח המצורף יהיו על חשבון הקבלן. במידה ויתגלו תקלות,    CD\הקלטת .ג

 גם על חשבון הקבלן.  

בשלושה  CD-הקבלן ימסור תוכניות לאחר בצוע, חתומות על ידי מודד מוסמך ע"ג נייר ו .ד

חברת  , בהתאם למפרט הטכני הכללי להגשת עבודות מדידה )גרסה אחרונה של עותקים

 התוכניות לאחר הבצוע יהיו על חשבון הקבלן. העבודות. בי יכל מרכשל  - הגיחון(

איכות וצפיפות המצעים מעבדה מוסמכת כדי לבדוק במהלך העבודה, על הקבלן להזמין על חשבונו  1.5

התעלה הבדיקלמילוי  ותוצאות  במידה  את .  חשבונו  על  לתקן  יהיה  הקבלן  על  שליליות,  יהיו  ה 

 הליקויים, כולל החלפת חומרים )במידה ויידרש( ולבצע בדיקה חוזרת על חשבונו.  

והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם   מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים 1.6

התשלום יהיה על פי מכלול המטלות ו  ,כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא תמציתית  של העבודה.

על הקבלן   .עבור כל סעיף כפי שבא לידי ביטוי במפרטים ובתכניות המשלימים את כתב הכמויות

 לקחת זאת בחשבון במתן הצעתו.  

ספקת חומרים כלשהם המתוארים אלא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או  מובהר בזאת כי   1.7

 בסעיפי כתב הכמויות. ו במפורטשמובתוכניות, גם אם לא נר יםבמפרט

, בזק, קווי ביוב וכו'. חשמל ותקשורת  י מים קיימים, כבליו עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקו 1.8

מיקום הקווים הקיימים הוא משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים 

הקרקע  הקיימים   השונים   ובכבלים   . בתת 

ת גישוש לפני תחילת העבודה לאיתור הקווים הקיימים ולהניח את הקו החדש על הקבלן לבצע חפירו

השונות.   בהתאם. היחידות  במחירי  וכלולה  הקבלן  חשבון  על  תהיה  הגישושים   עלות 

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאמת על חשבונו.  אותם  כבלים יפגעו, הקבלן יתקן  או  ים  ובמידה וקו

 ת ההתחברות למצב הקיים.  את נתוני התאים הקיימים בנקודו

חפירות גישוש יבוצעו אך ורק בהסכמת ובפיקוח צמוד של גורמי התשתיות השונים )בזק, חב' חשמל  1.9

 וכו'(, ולאחר קבלת היתר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל בתחום תוואי המתוכנן. 

 בי ביצוע. מח' הביוב והניקוז רשאית לבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל של 1.9

כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז  1.10

המיוחד.  הטכני  ולמפרט  "הגיחון",  חברת   של 

ביוב  מח'  במשרדי  בהם  לעיין  יכול  לידיו,  הגיעו  לא  הנ"ל  והמסמכים  במידה  במכרז,  המשתתף 

הקבלן על המסמכים הינה אישור על כך כי קרא והבין והניקוז של "הגיחון". בכל מקרה, חתימת  

 היטב את כל הנדרש ממנו ע"פ המסמכים השונים ומכיר אותם על בוריים. 
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  תאור העבודות 02.75

מכרז זה מתייחס להעתקת קווי ביוב ברחוב דוכיפת ובסביבתו, כחלק מעבודות בפרויקט הפרדה  .2.1

 מפלסית , כאמור.

, וכן קיימים קווים חיבורים לקו שיש לחברם לחדש. 10כיום קו ביוב בקוטר " לרוחב הכביש מונח  

לצורך ביצוע הפרדה מפלסית יש לשנות את תוואי הקוים על מנת לאפשר את זמינות העבודות 

 עבור פרויקט ההפרדה המפלסית.

 

   הנחיות והבהרות נוספות לכתב הכמויות  03.75

 פינוי /מילוי תעלות( חפירה/חציבה/תעלות לצינורות ביוב ) .3.1

 מדידה ותשלום החפירות יהיו בהתאם לסעיפי המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 

מודגש כי בעקבות סוג הקרקע החפור ו/או הצורך לעמוד בתנאי תכנית הסדרי התנועה הזמניים,  

לן ולא ישולם  יתכן והקבלן ידרש לבצע דיפון של התעלות. במקרה זה, יבוצע הדיפון על חשבון הקב

ביוב  לעבודות  הכללי  הטכני  המפרט  בסעיפי  המתוארים  ותנאים  לתהליך  בהתאם  בנפרד,  עבורו 

 וניקוז. 

 

 הנחת צינורות והרכבתם  - .3.2

אופן  .או חול ים צינורות הביוב יהיו כמפורט בתכניות. העטיפה מסביב לצינורות תהיה משומשום

במהלך כיסוי התעלה , הקבלן   . והוראות המפרט הנחת הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן

 ס"מ מעל הקו. 50-כיניח לאורך כל התעלה סרט סימון בצבע כתום, 

של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב   6.9ם לסעיף  אמדידה ותשלום עבור הנחת צינורות יהיו בהת

 וניקוז. 

 

 לתאי ביקורת  צינורות ומכסיםאספקת  .3.3

 בהתאם לקטרים ואת החומרים הנדרשים לעבודה ושהוגדרו בתכנית.    הקבלן יספק את הצינורות

כל הצינורות יישאו תו תקן מתאים. התשלום יהיה עבור כמות זהה לסעיף של הנחת צינור, ויכלול 

 של ספק הצנרת.  אספקת גומיות תקניות לחבור בין הצינורות, וכמו כן בקרת שירות שדה

טון בכביש. המכסים יישאו תו  40המכסים לתאי בקורת יהיו לפי דגם הגיחון ומתאימים לעומס 

 תקן מתאים. 

 מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה. 

 

 מפלים לתאי בקרה   .3.4

 לעבודות ביוב וניקוז. של המפרט הטכני הכללי    8.3תשלום לבניית מפל חיצוני יהיה בהתאם לסעיף  

 

 עגולים בקרה תאי .3.5
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 5 -ותורכב על שכבת בטון רזה בעובי כ תחתית של כל תאי ביקורת תהיה טרומית )עם תו תקן(

ס"מ. במקרים בהם מדובר על בנית כביש במילוי רב, תורכב התחתית על יסוד בטון כמפורט 

 בתכניות )כנ"ל לגבי הצינורות(. 

תחתית שתסופק עם חורים מוכנים לכניסה ויציאה.  העל בסיס  30-בהקבלן ייצוק מתעל מבטון 

הרכבת תחתית והחוליות תאי הביקורת תהיה בהתאם להוראות היצרן , עם שימוש באטם 

מאושר ע"י היצרן בין התחתית לחוליה הראשונה , בין החוליות ובין החוליה האחרונה לתקרה . 

 לפי מפרטי הגיחון.חיבור צינור לשוחה יהיה אך ורק עם מחבר שוחה 

של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב   8.2מדידה ותשלום לבניית תאי בקרה יהיו בהתאם לסעיף   

 וניקוז. 

 מחיר תא הבקרה כולל אספקה והתקנת מחבר שוחה תיקני המתאים לסוג הצינור המונח. 

 

 עבודות כלים ופועלים .3.6

 הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז.אופן המדידה והתשלום יהיו בהתאם לסעיפי המפרט 

תשלום פעולה מסוימת לפי אחד מסעיפי פרק זה הינו כרוך באשור מקדים ומראש של המזמין,  

 באמצעות המפקח, ובהתאם לרישום ביומן העבודה. 

 

 תיקון אבני שפה .3.7

להחליפן  הקיימות או    במקרה של חציית אבני שפה, או פגיעה באבני שפה, יש לשמור את אבני השפה

, ובמידות וחתך 15יהיו בהתאם לת"י    השפה  באבני שפה חדשות בהתאם לחוות דעת המפקח. אבני

 ס"מ, עם משענת של   10ס"מ ועובי    30אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב    בהתאם לקיים.

10x10  20-ב ס"מ, הבטון יהיה . 

 

 עבודות אספלט .3.8

ט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז )כולל אופן כל תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם לסעיפי המפר

 מדידה ותשלום(. 

 

 CLSMמילוי תעלות ובורות מבטון   .3.9

מיועד לשימוש במקום מצע סוג א' בחציית כבישים, למילוי בורות בכבישים או בכל מקום אחר 

בהם יורה המפקח וישולם כתוספת )תשלום לפי מ"ק(. בזמן יישום יש להקפיד שמעל צינור יהיה 

 .שומשוםס"מ ב  20כיסוי של 

 

 


