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 : תאורת כבישים והכנת תשתיות לבקרת תנועה 08פרק 

 תנאים כלליים  08.1פרק 

 תחום המפרט המיוחד  08.1.01

חברת   ודרישות  והאירופאים  הישראליים  התקנים  החשמל,  לחוק  בהתאם  תבוצענה  העבודות 
אחרונה,   מהדורה  הבינמשרדית  הועדה  של  חשמל  לעבודות  הכללי  המפרט  לישראל,  החשמל 
הועדה   של  בניה  לעבודות  הוא המפרט הכללי  זה  למכרז/חוזה  והתיאורים המתייחסים  המפרט 

לתאורת    08ופרק מפרט כללי  קדמות  מו"  00חון לרבות פרק " הבין משרדית שבהוצאת משרד הביט
משרד    -(, מפרט התקנת תשתית רמזורים  2-13"חוץ". מפרט בזק לעבודות בינוי ורשת תוספות )

 התחבורה.

 ביצוע מתקן החשמל  08.1.02

כל התשתיות,   המפקח.  של  רצונו  ולשביעות  פיקוח  לתוכניות, תחת  העבודות תבוצענה בהתאם 
תקשורת המאושרים ע"י    /יבוצעו ע"י קבלן חשמל    08ים, שוחות וכו' המתוארות בפרק צנרת, כבל

  תקשורת יהיה יהיה סיווג בענפים   /המזמין והמתכנן באופן פרטני לפרויקט זה. לקבלן החשמל  
וכן מאושר לביצוע ע"י חברות התקשורת וחברת חשמל. הקבלן    3-ברמה א  280-ו  270,  250,  240

יספק את כל הציוד והחומר הדרוש )אם לא סומן אחרת( למתקן התאורה, החשמל והתקשורת  
ומתקנים נלווים כולל כל חומרי העזר להשלמת האינסטלציה אשר יידרשו. הרשות בידי המזמין  

 .לספק בעצמו החומרים והציוד.

 איתור חלקי המתקן  408.1.0

המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן טעונים אישור נוסף לפני הביצוע על ידי המפקח, אלא  
לפי קנה   -אם נקבעו חד משמעית בתכניות לביצוע. )אין בשום מקרה להסתמך על מדידה בתכנית 

 מידה(. 

 בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל, המזמין והרשויות    08.1.05

העבודה, המכשירים,    בגמר  פעולת  בדיקת  עבודתו,  צורת  המתקן,  של  סופיות  בדיקות  תערכנה 
לפי הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה אתו בפירוק   וכו', ע"י המזמין או  ניסיונית  הפעלה 

 ללא כל תוספת במחיר.  -מכסים, חבורים וכו' והחזרתם 

כוחו יתוקן מיד וללא השהיות  כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא  
 כוחו. -לשביעות רצונו של המזמין או בא

במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, הרי רשאי המזמין לעשות את  
 התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן בתוספת תקורה כפי שנקבע בהסכם. 

יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן    הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם
על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך, הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל  
ו/או בודק מוסמך, בזק וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות  

בעו ע" מפקח  בכך. על הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים אשר יק
 כולל הזמניים ועליו לשאת בכל ההוצאות. 

 אחריות   08.01.06

הקבלן יקבל לאחריותו בזמן מתן צו התחלת עבודה את מערכת התאורה הקיימת על כל מרכיביה  
והעירייה   נת"ע  הקבלן,  נציגי  בשיתוף  תבוצע  הקיימת  התאורה  מסירת  הפרויקט.  לסיום  עד 

לן כשהוא דולק במלואו ומידה וימצא כי ישנם פגמים אשר  )בשטחים עירונים(. המתקן ימסר לקב
הקבלן ידאג לפעולתה הרציפה והתקינה של המערכת    .מונעים הדלקת המתקן הם יתוקנו ע"י נת"ע

 סיומו. בעת ביצוע הפרויקט עד

 

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

 

- 4  - 

 

 תאור העבודה והמתקן 08.02פרק 

 התשתיות הבאותיתכן שהקבלן יידרש לבצע את   עבודותה במסגרת 08.02.01

 ביצוע תשתיות תאורה כולל אביזרים חדשים.

 ביצוע תאורה זמנית במהלך שלבי הפרויקט )במידת צורך(.

 ביצוע תשתית לבקרת תנועה, גלאי העדפה ורמזורים. 

 ביצוע תשתית למע' תקשוב. 

 ביצוע תשתית חשמל עבור חברת החשמל. 

 ר כל חברות התקשורת.ביצוע תשתית תקשורת עבו

 ביצוע מתקני רמזורים כולל תשתיות. 

 ביצוע תשתית למתקני "אופני דן". 

 דרישות מיוחדות  08.3פרק 

 דוגמאות וחומרים 08.3.01

על הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן,  
שוחות, מגשי ציוד, עמודים, מרכזיות, אביזרי גמר וציוד  במיוחד, עמוד, זרוע וגופי התאורה, צנרת,  

יוכל הקבלן לגשת לעבודות ההתקנה. על   מיוחד אחר. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח, 
הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המפקח או המזמין לפני  

על ידי הקבלן על חשבונו באם ידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע    התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף 
במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים כפי שמוגדר במפרט,  

 התקנים, ו/או הדרישות במפרט המיוחד. 

 תוצרת ודגמים 08.3.02

כו'  כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורת חוץ, ציוד ללוחות חשמל, תקשורת, אביזרי גמר ו
בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. מזכותו של הקבלן, לספק    לדגם ותוצרת יסופק ויותקן בהתאם    -

בתנאי שאושר ע"י המפקח. על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה   - גם ציוד שווה ערך 
מבחינת התכונות הבאות: חשמליות מכניות, פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים,  

 מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין גם במחיר, בכל מקרה לא יותר יקר. 

)במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת   הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן 
תשמר למפקח. חשוב לציין כי מוצר אשר יאופיין ע"י מס' חלופות בכתב הכמויות יבחר    -המצוינת(  

 ך אותם חלופות. ע"י המזמין בלבד ואך ורק מתו

 קורת עבודותיב 08.3.03

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים לצורך  
בחינת העבודות. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודה אשר לא בוצעה  

ראת המפקח תוך תקופה שתקבע  בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הו
 על ידי המפקח. 

 התאמת התוכניות למציאות  08.3.04

על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למצב הקיים ולתוכנית תאום המערכות ובמידת הצורך לבצע  
מיד   כך  על  להודיע  הוא  חייב  התאמה  אי  או  סתירה  הקבלן  שיגלה  מקום  בכל  גישוש.  חפירות 

א הקבלן בכל ההוצאות שידרשו לתיקון. בכל מקרה יעבוד הקבלן רק  למזמין. באם לא עשה כך, יש 
 לפי תוכניות מאושרות לביצוע, מהדורה אחרונה. 
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חב' נת"ע מידעת את הקבלן כי קימים כבלים וצנרת של חברות התשתית אשר אין פרטים לגביהם  
ה בסמוך  או שהפרטים אינם מאומתים ועקב הצורך להעתיקם, הקבלן ידרש להזמנת פיקוח,חפיר

 לכבלים פעילים, וכו'. 

 מדידות סופיות 08.3.05

בסיום העבודה יגיש הקבלן למפקח את כתב הכמויות שבוצע בפועל. שיטת המדידה כמופיע במפרט  
 הכללי של הועדה הבין משרדית.

 כתב הכמויות יהיה מבוסס על השיטה הבאה: 

 בהתאם לרשימת הכבלים.  -כבלים  א.

 כבלים מנקודה לנקודה, וירשום אורך בפועל של כל כבל וכבל.הקבלן יכין רשימת 

 בהפרדה לכל לוח ולוח בנפרד.   -לוחות וחבורי לוחות  ב.

 גופי תאורה.  ג.

 בהתאם לרשימה ו/או תוכניות.  -אביזרים ומכלולים  ד.

 אורכים לגבי כל מעגל ומעגל.  -צינורות וכד'   ה.

 ם וכמותם. חומר/ציוד/עבודה אחרים לפי סוגיהם השוני ז.

 עמודי תאורה 08.3.06

עמודי התאורה יהיו בהתאם לשרטוט ויכללו זרועות ופתחי דלתות בהתאם לסוג העמוד. העמוד  
הבצוע,   פרטי  כל  את  יכלול  ורמזורים  מתקנים  לנשיאת  מחוזק  עמוד  כולל  גבירול  אבן  כדוגמת 

תכנן ומחקלת מאור  המ  צביעה וכדומה. הקבלן יספק עמוד דוגמא אשר יוצב באתר ויאושר ע"י  
שנים לפחות. הקבלן יציג תעודת בדיקה של   10-האחריות לעמוד, על כל מרכיביו, תהיה לבעיריה .

   ע"י הקבלן. וסופק ישמכון התקנים לכל העמודים  

 התקנת, הכנת תשתית לשלט מואר/מצלמה/רמזור על עמודי תאורה 08.3.07

מלאה   צנרת  ביצוע  באם  יכלול  תוכנית.  לפי  גלוןן  לפני  בעמוד  ביסוד,פתחים,מחיצות,חורים 
תיקוני   וצביעה.  קר  גילוון  תינתנה לאחר הצבת העמוד באתר, העבודה תכלול  בכתב  ההוראות 
כל   עבור  מכנית  מגושרים  יכלול מאמ"תים  של המפקח. מגש החיבורים  רצונו  לשביעות  צביעה 

 ים מאותו מגש. האלמנטים המותקנים על עמוד התאורה והמוזנ

 פרוק תאורה קיימת  08.3.08

הפירוק יעשה בתאום לסדר פעולות המאושר על ידי המפקח. הפרוק כולל, פירוק זהיר של הריצוף   
פרוק   בעמוד,  החיווט  ניתוק  וניקיונם,  ברגי העמוד  לחישוף  בידיים  חפירה  לעמוד,  סביב  הקיים 

רועות וג"ת. כמו כן, יכלול פרוק זרועות  עמודי תאורה מכל סוג )עמוד או תמרור מואר(, כולל ז
ופנסים על עמוד חשמל ופינוי כל הנ"ל למחסן העיריה ו/או למקום שיורה המפקח. הפינוי יהיה  

 בתיאום מח' התאורה של העיריה כנגד תעודת ניפוק. 

   תאורה זמנית 08.3.09

עץ  עמודי  על  זמנית  כביש  תותקן תאורת  )לפי החלטת המפקח(  צורך  יתעורר  לפי    אם  פלדה  או 
גוף תאורה  דרישת המפקח. סעיף זה משולם ביח' של שדה תאורה, הכולל יסוד, עמוד, זרוע, פנס,  

ציוד  לד,   אחזקת  וכולל  התאורה  שדה  להתקנת  הנדרשים  האביזרים  וכל  כבל  ממ"ט  קופסה, 
 מתכלה, הזזת העמוד והיסוד בהתאם לצורך, תהיה כלולה במחיר הקמת שדה התאורה.

ידרש בהתאם   הקבלן  האתר  ברחבי  הזמנית  התאורה  מע'  את  להעתיק/להזיז  העבודה  במהלך 
 להסדרי התנועה לביצוע. 
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לא תשולם הזזה מקומית של עמוד בודד או אפילו של כמה עמודים אם הזזה זו אינה תחת שינוי  
 של הסדר תנועה זמני.

ומזמין. בכל סיום התקנה וטרם   זמנית בתיאום עם מפקח  הפעלה תדרש בדיקת  חיבור תאורה 
 בודק עם תעודה מתאימה לגודל המתקן. 

 תכניות התאורה הזמנית יאושרו ע"י המזמין. 

 .  בכל אופן, העבודה תבוצע קומפלט עפ"י הסעיפים

 חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים  08.3.10

זו,   התחברות  קיימת.  שוחה  אל  והתחברות  קיים,  בתוואי  צנרת  הנחת  תתכן  הפרויקט  במהלך 
כל   בבטון.  הפתח  ואטימת  השוחה  לתוך  הצנרת  הכנסת  בשוחה,  מתאים  פתח  הכנת  תכלול 
התחברות תכלול את כלל הצינורות הנכנסים לשוחה אולם כל פתח בשוחה יחשב התחברות. הנ"ל  

 לפי דרישות המזמין או הרשות האחראית על השוחה. 

 התחברות לעמוד קיים  08.3.11

תוואי קיים, והתחברות אל עמודים קיימים. התחברות זו,  במהלך הפרויקט תתכן הנחת צנרת ב
 תכלול חציבות והחדרת צנרת חדשה בתוך יסוד קיים, החלפת מגש אביזרים במידה וידרש. 

 הנ"ל לפי דרישות המזמין או הרשות האחראית על המתקן.

 ג"ת לתאורת כבישים ומדרכות   08.3.12

דגם    AECחברת    בי התאורה. ג"ת יהיו מתוצרתג"ת יהיו בהתאם למופיע בכ"כ ובתוכניות וחישו
Q3   וQ5-      ערך שווה  בתוכנית או  המופיעים  והספק    הראשות  לדרישות  ובהתאם  בעקומות 

 .הרלוונטית

שנים לפחות.    5ג"ת יהיו בהתאם לתכנית ולמפרט כולל הצביעה המתאימה ותנתן אחריות של   .א
 .הרשות המקומיתהאחריות תהיה מיום קבלת המתקן ע"י  

המפקח יחתום על דגם ג"ת לפני התקנתו ולמתכנן תהיה אפשרות לבחון מדגמית את ג"ת לפני   .ב
 התאמתם לקיים באתר. ואחר התקנתם בעזרת מנוף שיסופק ע"י הקבלן ע"מ לוודא

על ג"ת יסומן נתוני כמות והספק הלדים ומס' העקומה עפ"י חישוב התאורה עבור אותו מקום   .ג
 ולפי סוג ג"ת. 

 מסירת המתקן תעשה בתאום מלא עם מח' המאור של העירייה.  .ד
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 כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים באתר  - 23פרק 

 כללי  23.01

,  02דיפון ע"י כלונסאות בטון ומשלים את התכניות והמפרטים פרק  מפרט זה מתייחס לביצוע קירות  

 . משרדי -של המפרט הבין  26, 23

 הקבלן אחראי על ביצוע העבודה על פי התכנון והתאמת כל המידות לתנאי השטח. 

 על הקבלן לתאם עם המתכננים את שלבי הביצוע הפרויקט לפני התחלת העבודה.  

 כלונסאות דיפון  23.02

 החפירה יבוצע בהתאם למסומן בתוכניות.  קיר דיפון 

 הקידוח יבוצע ע"י כלונסאות בטון יצוקים וקדוחים ביבש. 

   CFAעל הקבלן לקחת בחשבון שבמידה ולא יצליח לקדוח יש לבצע את הקידוח באמצעות בנטונייט או 

 . 30-סוג הבטון ב 

 . כמפורט בתכניותיהיה קוטר הכלונס 

 ורק ע"י קבלן מאושר ע"י המפקח.   ביצוע קידוחי הכלונסאות יבוצע אך

סוג הקרקע בהתאם להנחיות יועץ הקרקע. ציוד הקידוח יהיה כזה שיתאים לביצוע דרך שכבות הקרקע  

 בכפיפות לעומקים ולקוטרים המתוכננים.

 יש לבצע בדיקות סוניות בכל הכלונסאות. 

לצורך ביצוע הקורה יש    במידות כמפורט בתוכניות,  30-מעל הכלונסאות יש לצקת קורת קשר מבטון ב

לסתת את קצה הכלונס לנקות את קוצי ברזל הזיון, לנקות אדמה וכל לכלוך אחר העלול להפריע ליציקה  

 נאותה של קורת הבטון. 

 פלדת הזיון 

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

 יסופקו ישרים בהחלט. 

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לצורך התחשבנות. על  .2
נת הרשימות  בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכ  תלקחהקבלן  

 הוא באחריותו ועל חשבונו. 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצויינים בתוכניות,  .3
 יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

מ' ועליו לקחת   12-ורכי המוטות יהיו גדולים מלקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אעל הקבלן   .א
בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון 
באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים 

פי ובאישור - ורים באמצעות ריתוכים אלא עללא ייעשו חיבע"י המתכנן,    מתאימים שיאושרו מראש
 המתכנן. 

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.  .ב
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לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ  .4
 בטון ומלכלוך אחר.

 הזיון  . א

תכופפותו בעת הרמתו והכנסתו לקדוח.  על הקבלן לחזק את כלוב הזיון על מנת למנוע ה .1

נוספים, בהתאם לדרישות   או חזקים  חישוקים מרותכים  לכלוב  לחבר  יש  במידת הצורך 

 המפקח. 

ס"מ   5ס"מ. כיסוי הזיון ע"י בטון יהיה לפחות    5המרחק המינימאלי בן מוטות הזיון יהיה   .2

 שרו ע"י המפקח. ויובטח ע"י גלגלי פלסטיק מורכבים על חישוקים או ע"י אמצעים שיוא

 ס"מ מעל תחתית הקידוח.  20כלוב הזיון ייתלה צנטרית בתוך הקידוח וקצהו יהיה לפחות   .3

הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף, מבלי לפגוע בדפנות הקידוח. במערכת זיון כבדה רצוי   .4

 מנופים, האחד להרמת הזיון והשני להכוונתו לבור הקידוח.  2 -להשתמש ב  

 הבטון . ב

  40  -ב למיוחדות לסוג הבטון, יש להבטיח את איכותו ע"י תערובת מתאימה  אם אין דרישות   .1

וגודל האגרגט   0.6ק"ג למ"ק בטון טרי. מנת המים בבטון תהיה   400עם תכולת צמנט של 

 .  מ"מ 20המקסימאלי יהיה 

כלונסאות שהראש שלהם מתוכנן מתחת לפני הקרקע, יש לצקת עד לפני הקרקע כנ"ל   .2

ולסתת את הבטון עד למפלס המתוכנן. בכל מקרה יסותת ראש הכלונס עד להופעת הבטון  

 הנקי.  

 סוני –צינורות בדיקה אולטרא  . ג

בכלונסאות ה גמא(  )בדיקות  רדיאקטיביות  ובדיקות  אולטרסוניות  בדיקות  ביצוע  ביסוס  לצורך 

 בהתאם למופיע בתוכניות.  2.5והדיפון יש צורך לבטן בכל אלמנט צינורות פלדה בקוטר "

. הצינורות  מנהל הפרויקט הצינורות ימוקמו בהיקף אלמנט הביסוס לפי הנחיות התוכניות ו/או  

יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג תחתון ועליון כך שתובטח אטימותם. כל החיבורים  

מייהיו   ו/או  בנטוניט  חדירת  בפני  לחלוטין  אטום  יהיה  והצינור  בלבד  צמנט. תחתית  -בריתוך 

ע"י   סגורה  תהיה  האלמנט  תחתית  לדיוס  והמיועדים  הביסוס  בקירות  המותקנים  הצינורות 

פלטקה בריתוך קל או מכסה פלסטי או כל אמצעי אחר מאושר מראש אשר יאפשר פתיחתו  

קו העליון של כל צינור יותקנו כל האביזרים הנדרשים לצורך  לצורך ביצוע עבודות הדיוס. בחל 

חיבור צנרת להזרקת מים ודייס צמנטי. הצינורות יחוברו בריתוך אל כלוב הזיון. הצינורות יובלטו  

 ס"מ מעל פני אלמנט הביסוס.  60כ 

יבוצעו   אולטרסוניות  קירות הביסוס בכלונסאות  בדיקות  פי התוכנית  ואלמנטי  ביצוע על    . קצב 

יותאם ללוח הזמנים של הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בבצוע. אין להמשיך   הבדיקות ומועדן, 

בביצוע חלקי מבנה שימנעו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות. לקבלן לא תהיה  

 . הפרוייקט זמן ביצוע להארכת    התביעה כלשהי עקב האמור לעיל, לרבות תביע

גמר ביצוע כל שלב באופן שוטף למפקח. המשך הביצוע מותנה תיעוד תוצאות הבדיקות יוגש ב

 בקבלת תוצאות תקינות של הבדיקות הנ"ל ואישור מפורש בכתב של המפקח להמשך הביצוע. 
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אם בעקבות ממצאי הבדיקות כמתואר לעיל קיים חשש לפגם ברציפות הכלונס/קיר הביסוס  ו/או  

רשאי  פסקת יציקה בניגוד להוראות המפרט,  ו/או תמיסת בנטונייט לקויה ו/או האיכות הבטון  

המפקח לדרוש ביצוע קידוח גלעין אחד לפחות אשר יבוצע עפ"י הוראות יועץ הביסוס. רציפות  

בהחזר הקידוח, שלמות הגלעין וחוזק נדרש של הגלעין, יהוו תנאי להוכחה חלקית    100%של  

 לאיכות האלמנט, וזאת עפ"י החלטת המפקח. 

יאשר    המפקח חשבון הקבלן )כולל סתימת חור הקידוח בגראוט מאושר (. הקידוחים יבוצעו על

 את הציוד ושיטת קידוחי הגלעין. 

יהיה על הקבלן לבצע את   ואישור המשך ביצוע  לאחר קבלת האישור לגבי תקינות הבדיקות 

המותקנים   הבדיקה  צינורות  את  ולסתום  להלן  כמפורט  ביסוס  קירות  תחתית  דיוס  עבודות 

באמצעות הזרקת דייס אשר תעשה מלמטה למעלה. עבודות ההזרקה תבוצענה  בכלונסאות  

 באישור ובנוכחות המפקח. 

 פיקוח ובקרה

 פיקוח  . א

 על הקבלן לאפשר למהנדס גישה חופשית לאתר, למקורות החומרים ולציוד העבודה.  .1

   שיכלול את הסעיפים הבאים:לעבודות קידוח    עבודה  ןיש לנהל יומ  .2

 הקידוח. שעת התחלת  •

 עומק הקידוח.  •

 שעת גמר הקידוח.  •

 שעת התחלת היציקה.  •

 כמות הבטון.  •

 אירועים מיוחדים בזמן הקידוח והיציקה.  •

 יק של כמות הבטון וקצב מילוי הקידוח בכל כלונס בנפרד. ויעל הקבלן לנהל רישום גרפי מד

 

 בקרה  . ב

, מוסמכת  וסהכל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית, הבדיקה הסונית תבוצע ע"י מעבדה מנ

בסוג זה של עבודה, המעבדה תקבע ע"י המפקח. דמי בדיקת המעבדה ישולמו ע"י  ומאושרת. 

 הקבלן.  

 הקבלן ינקה ויסתת את ראש הכלונס לצורך ביצוע הבדיקות. 

   –  תיקונים

במידה והביקורת תעורר ספקות ביחס לרציפות בבטון או ניקוי הקרקעית יידרשו קידוחי גלעין, הם יבוצעו   .1

 ל חשבון הקבלן כפי שיקבע המהנדס.ע
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ע"י   .2 שייקבעו  כפי  הדרושים  התיקונים  כל  בביצוע  הקבלן  יחויב  מספקות  בלתי  תוצאות  של  במקרה 

 על העומס המתוכנן ולפי הוראות המהנדס.   50% -המהנדס ובעמיסת ניסיון בעומס העולה ב  

 ת המפקח ובזמנים שיקבע המפקח. תיקון פגמים וסטיות, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבון הקבלן, לפי הוראו .3

   אופני מדידה ותכולת מחירים 23.03

 הכלונסאות יימדדו במ"א לכל אורכם.  .1

מחיר הכלונסאות ייחשב ככולל את הבטון ואת ביצוע הקידוח בכל סוג קרקע ובכל השכבות שהקבלן  

 עשוי להיתקל בהם. 

כמפורט לרבות הטיפול בעפר המתקבל  מחיר הכלונסאות ייחשב ככולל את כל עבודות העזר והלוואי  

 מהקידוח וסילוקו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות. 

מחיר היחידה לקידוח וליציקת כלונסאות מתייחס לביצוע הכלונסאות בכל אורך שהוא. שינוי של אורך  

 . כלונס )הגדלה או הקטנה( מהמידות המצוינות בתוכנית לא תהווה סיבה לתוספת מחיר 

הזיון תימד  .2 למפקח  פלדת  ויוגשו  ע"י הקבלן  ברזל שיוכנו  רשימות  על סמך  לפי משקלה התיאורטי  ד 

 לאישורו.  
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 סידורי נגישות לנכים -  27פרק 

 כללי  27.00

כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל  .  27פרק  "  מפרט כללי לעבודות בנייה"מפרט זה הינו השלמה לדרישות  

 .  מקרה על דרישות המפרט הכללי

 ישות לנכים יהיו בכפוף ליועץ נגישות ובאישורו. כל סידורי נג

 : בפרק זה יכוסו העבודות הבאות

 ריצוף אבן מישושית ופס מוביל 

 דוגמאות    27.01

 הקבלן יספק דגמים לאישור האדריכל והמפקח.  •

 כל הריצופים שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו.  •

 הדוגמאות שאושרו יימצאו בשטח האתר עד לגמר העבודה. •

 פירוט אבני הנגישות  227.0

 תכולת מחיר  

 אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק. 

 ריצוף אבן סימון להנגשה )עיגולים(  27.02.01

 ס"מ  20/20/6מידות:  •

 גמר: על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע •

 גוון: לפי בחירת האדריכל, מנוגד לריצוף  •

 אופן מדידה: מ"ר •

 ריצוף פס מוביל להנגשה )פסים( 27.02.02

 ס"מ  20/20/6מידות:  •

 גמר: על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע •

 גוון: לפי בחירת האדריכל, מנוגד לריצוף  •

 אופן מדידה: מ"ר •
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 פיתוח האתר ושיקום נופי -  40פרק 

 כללי  40.00

דצמבר    - )מהדורה חמישית    במפרט הכללי  40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  

 (, או פרקים רלוונטיים אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו. 2009

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של המפרט  

 הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.  

והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה    העבודה תכלול אספקה של כל והחומרים, הציוד  החלקים 

 ה. בהתאם למסמכי החוזה, וביצוע העבוד

יותר מתכולת העבודה המפורטת במפרט טכני מיוחד זה לגבי    במקרה  והסעיף בכתב הכמויות כולל 

 מוצר מסויים, יגבר הסעיף. 

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות: 

 ריצוף אבן "טרנטו" בגמר מסותת  •

 30/30ס"מ  7אבן משתלבת ריבועית "אקרסטון" או ש"ע בעובי  •

 ס"מ בגוון מיוחד 7" או ש"ע בעובי אבן משתלבת ריבועית "אקרסטון •

 בגמר מסותת /כורכרית/אקרסטון תוצ' אקרשטיין או ש"ע 10/20/50אבן גן רחבה  •

 בגמר מסותת /כורכרית/אקרסטון תוצ' אקרשטיין או ש"ע  10/20/50אבן גן  •

 תוצ' אקרשטיין או ש"ע  12.5/18.75/50אבן גן דגם "רמות"  •

 בגמר אקרסטון מסותת בגוון גרניט אפור תוצ' אקרשטיין או ש"ע  15/40/30מדרגות טרומיות נגישות  •

 בגוון אפור תוצ' אקרשטיין או ש"ע 40/40-ו 27/29חבקים לעמודים לאורך ריצוף דגם "טרנטו"  •

 חבר לעמוד "אבן גבירול"  •

 דוגמאות  40.01

, הצבע והגמר בהתאם  יח' מכל סוג   2-הקבלן יגיש לאישור את הדוגמאות לחומרים הנ"ל של לא פחות מ 

   לכתוב ובאיכות גימור טובה.

 ( ובדיקות Mock- upsדגמי דמי )  40.02

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן: 

 מ"ר ריצוף משטחים באבן ריצוף טרנטו 3 •

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת ריבועית 3 •

 מ"א אבן גן רחבה  3 •

 לעמוד )מורכב מארבעה רבעים( מכל סוגסט קומפלט של חבק  •



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

 

- 13  - 

 

בצורה   הקבלן  ירכיב  הדמי  דגמי  את  המפקח.  שינחה  במקום  הפרוייקט  באתר  יוקמו  הדמי  דגמי 

 המתאימה והשלמה ביותר על מנת לדמות תנאים סופיים.  

 דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.  

 שאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות, ללא פירוקם או הזזתם.  דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, ת

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור  

 ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח.  

   לותה כלולה במחיר היחידה.למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין וע 

 עבודות ריצוף  40.03

 ביצוע הריצוף 

 הנחת הריצוף  

הריצוף  ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י האדריכל.  

בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות. התקדמות הריצוף תהיה בהתאם לחיצים  יתחיל  

המסומנים מקווי "התחלת הריצוף". הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו  

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר   - הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות  

של   זחילה  )למניעת  הגבוה  המפלס  לעבר  הנמוך  מהמפלס  לרצף  להתחיל  יש  הנגדית.  השפה  אבן 

(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי. חיתוך האריחים  האבנים

ייעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת. יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים,  

 עם דופן ניצבת ישרה. 

ס"מ    3-4מצע חול בעובי  אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק,  

 ס"מ.    2ומצע טיט בעובי 

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון אחד, ונפסקים    -סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר  

יבוצעו שכבות מצעים בעובי של   יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט    20בכיוון שני.  ס"מ כל אחת. המצע 

 . 2014, 51הכללי, פרק  

 ריצוף סימון גאומטריה ל

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד. 

 מ' מקסימום.   2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

ע"י האדריכל   יאושרו  גאומטריות קשתיות  בגאומטריות קשתיות.  ישרים  מיצירת מקטעים  יש להמנע 

 בשטח טרם ביצועם. 

 סטיות אפשריות 

 מ"מ.  2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ.  2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

מ' ופלס מים. לבדיקת    3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו    10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  

 אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי. 

 ס"מ.   1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

 

- 14  - 

 

צוף, שינוי כיוון בריצוף, מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין אלמנטים כגון  עיבוד כיוון דוגמת רי  - "קווי שינוי"  

מדרגות, קירות, אבן שפה, ריצוף בקשתות, ניסור בזווית, התאמת יחידות מיוחדות סביב פתחי עצים,  

  3-ריהוט, מתקנים, אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו כנדרש. במידה והחלק הדרוש להשלמה יפחת מ 

ה עם בטון מוסף. השלמת היציקה תתבצע תוך יצירת פוגה זהה לאבן הסמוכה ע"י  השלמ ס"מ תורשה

סרגל מתאים. תערובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו, עפ"י הוראות והמלצת  

. כמות הפיגמנט ביחס לצמנט לא  20ב  -יצרן האבנים המשתלבות. חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מ

יגמנט(, מסך כל משקל הצמנט בתערובת. גוון בטון ההשלמה יהיה גוון הריצוף  )משקל פ  4%תעלה על  

על ידו, אלא אם יצוין אחרת במסמכים. בכל מקום בו מצוין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע באיכות טובה  

 מאושר ע"י המתכנן/המפקח. השלמות הריצוף הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק. 

להתחבמידה   מרצפות  ויש  חלקי  או  שלמות  מרצפות  החיבור  במקומות  להניח  יש  קיים  לריצוף  בר 

 מנוסרות במישקים קיימים, ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות. 

מ"מ בין אריח לאריח, לצורך    2-3באריחי ריצוף ללא מרווחונים )"ספייסרים"( יש להשאיר מרווחים של  

 מילוי בחול. 

ך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני  השלמה ביציקת בטון תיעשה א 

צמנט,    1ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק    5על    השפה אינו עולה 

מ"מ. יתקבל מהיצרן פיגמנט מתאים לגוון    6.5חלקים אגרגט שגודלו המקסימלי    2חלקים חול ו    1.5

 סיס צמנט לבן. הריצוף והבטון יהיה על ב 

 ריצוף אבן משתלבת טרנטו  40.03.01

 ס"מ  7ס"מ, עובי  13.5/14.5מידות:  •

 גמר: מסותת, דגם טרנטו תוצרת אקרשטיין או ש"ע •

 גוון: לפי אדריכל על בסיס טיט לבן •

 אופן מדידה: מ"ר •

 המחיר כולל: טיט, חול ועבודה. •

 ריצוף אבן משתלבת ריבועית 40.03.02

 ס"מ 7בי ס"מ, עו 30/30מידות:   •

 גמר: מסותת, ריבועית תוצרת אקרשטיין או ש"ע  •

 גוון: לפי אדריכל על בסיס טיט לבן ובגוון מיוחד ע"פ קטלוג   •

 אופן מדידה: מ"ר  •

 המחיר כולל: טיט, חול ועבודה.  •

 אבני גן וחבקים לעמודים  40.04

 ביצוע אבן גן וחבקים לעמודים

האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים והדוקים. לאחר הנחת ופילוס האבן  

 יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.  

 אבן גן רחבה  40.04.01

 ס"מ  10/20/50מידות:  •

 גמר: מסותת/כורכרית/אקרסטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע •

 רשטיין או ש"עגוון: ע"פ אדריכל לפי קטלוג אק •

 אופן מדידה: מ"א •
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 אבן גן   40.04.02

 ס"מ  10/20/50מידות:  •

 גמר: מסותת/כורכרית/אקרסטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע •

 גוון: ע"פ אדריכל לפי קטלוג אקרשטיין או ש"ע •

 אופן מדידה: מ"א •

 אבן גן רחבה "רמות"  40.04.02

 ס"מ 12.5/18.75/50מידות:  •

 מסותת/כורכרית/אקרסטון תוצרת אקרשטיין או ש"עגמר:  •

 גוון: ע"פ אדריכל לפי קטלוג אקרשטיין או ש"ע •

 אופן מדידה: מ"א •

 מדרגות טרומיות נגישות תוצ' אקרשטיין  40.04.03

 ס"מ  15/30/40מידות:  •

 גמר: מסותת/כורכרית/אקרסטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע •

 ש"עגוון: ע"פ אדריכל לפי קטלוג אקרשטיין או  •

 אופן מדידה: מ"א •

 חבק לעמוד   40.04.04

 ס"מ דגם "טרנטו" ו"תל אביב" 40/40- ו 27/29מידות:  •

 גמר: לפי קטלוג אקרשטיין או ש"ע  •

 גוון: אפור לפי קטלוג  •

 אופן מדידה: יח' •

 חבק לעמוד תאורה וחישמול  40.04.05

 מידות: לפי עמוד  •

 גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע  •

 ףגוון: לפי הריצו •

 אופן מדידה: יח' •
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 ריהוט רחוב  -  42פרק 

 כללי  42.00

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות    42פרק 

 מתקנים וריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.  

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטים של המפרט  

 ע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.  הכללי הקשורים לביצו

 במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות: 

 ריהוט חוץ  •

o  ספסלים 

o  אשפתונים 

o  ברזיות 

o  מתקני אופניים 

o  מחסומים לרכב 

 דוגמאות    42.01

כל אחד   טיפוס"( של  )"אב  דגם  על הקבלן להציג  בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה,  מבלי לפגוע 

 ר האדריכל והמפקח. מהמוצרים המפורטים להלן לאישו

 אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור.  

הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על  

 חשבונו.  

 ריהוט חוץ  42.02

ביצוע  : אספקה של כל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם  תכולת העבודה והמחיר 

והשבת   דרישה  פי  על  לקרקע  עיגון  ביסוס  כולל  התקנתו  את  וכן  החוזה,  למסמכי  בהתאם  העבודה 

 חיבור למים קומפלט.  - ריצוף למצב קיים. בברזיה \חיפוי\הקרקע

המתכת תהא מגולוונת וצבועה    : כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישותתכונות החומר 

 פרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; גמר בטון לפי המפורט.  בתנור; העץ מטופל באימ

וקבלן  ביצוע העבודה בתיאום עם הקבלן הראשי  וחיבור לשטח תתבצע  בטון  ביסוד  : ביסוס המתקנים 

עבודות הריצוף, ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם האדריכל  

 בשטח. לפני קיבוע והרכבה 

 מתקן קשירה לאופניים  42.02.01

 דגם: סטנדרט ת"א •

 ס"מ לפי פרט ת"א 80" גובה 2מידות: צינור נירוסטה בקוטר   •

 גמר: נירוסטה מוברש •

 אופן מדידה: יח' •
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 אשפתון פח מנוקב  42.02.02

   דגם: סטנדרט ת"א •

 ס"מ  75מידות: גובה  •

 גמר: ע"פ סטנדרט ת"א  •

 אופן מדידה: יח' •

 ספסל/כסא דגם "ברצלונה" תוצ' "עמית" או ש"ע  42.02.03

 דגם: עץ ומתכת דגם "ברצלונה" תוצ' "עמית" או ש"ע  •

 ס"מ  60/180 -ספסל  60/60 -מידות: כסא  •

 גמר: לפי פרט   •

 אופן מדידה: יח' •

 מחסום רכב גלילי   42.02.04

   דגם: סטנדרט עיריית ת"א •

 "6מידות: קוטר  •

 גמר: נירוסטה •

 אופן מדידה: יח' •

 ברזי לחצן   2ברזיה מקוררת נגישה עם  42.02.05

 דגם: גולן, תוצרת שחם אריכא או ש"ע  •

 מידות: לפי מפרט יצרן •

 גמר: בטון צמנט אפור •

 אופן מדידה: יח' •
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 טיפול בעצים 

 

 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות

 סקר עצים, כריתה, שימור והעתקת עצים בוגרים
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 תוכן המסמך: 

 מוקדמות  .1

 מפרט טכני לביצוע סקר עצים .2

 עקרונות מנחים  -מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות לכריתת עצים  .3

 עקרונות מנחים  -מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות לשימור עצים קיימים בתחום שטח העבודה  .4

 עקרונות מנחים  -מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות להעתקת עצים בתחום שטח העבודה  .5
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 מוקדמות  .1

    -  כללי  .1.1

ויתר מסמכי ההסכם כל הפעילויות והעליות הכרוכות ביישום דרישת   ועוד לא נאמר אחרת בכ"כ  כל 

 . הפרק הם באחריות הקבלן ועל חשבונו

עבודות שימור, גיזום, העתקה וכריתת עצים בוגרים.  במסגרת עבודה זו, יבוצעו על ידי הקבלן   .1.1.1

 המפרט הטכני המיוחד המצ"ב מפרט את אופן ביצוען של עבודות אלה. 

לפקיד   .1.1.2 מוגש  אשר  העצים  מנספח  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  המצ"ב  המיוחד  הטכני  המפרט 

ות  או של רשויות אחר\היערות הארצי במשרד החקלאות, ופקיד היערות של עיריית תל אביב ו 

תכולתו   וכריתה.  היתרי העתקה  לקבלת  מן הבקשה  כחלק  העבודות  יתבצעו  בתחומן  אשר 

 מחייבת את הקבלן בעת ביצוע העבודות, להן יינתנו היתרים אלה. 

יאושרו   .1.1.3 זה  ו/או הרחבה של הנחיות מפרט  ו/או דרישה לשינוי  אי התאמה  ו/או  כל מחלוקת 

 בכתב על ידי האגרונום המלווה מטעם נת"ע. 

הקבלן להעסיק מטעמו גנן בעל ניסיון בעבודות נטיעה והכנת מערכות השקייה, הגנן בפועל  על   .1.1.4

 יאושר ע"י המזמין )נת"ע( קודם כניסתו לביצוע העבודות. 

על הקבלן להעסיק מטעמו גוזם מומחה )להלן "המבצע"(. כל העבודות הכרוכות בשימור עצים,   .1.1.5

ילוו בפועל ע"י הגוזם/ מעת  יק בפועל שיהיה בהכשרתו גוזם מוסמך,  העתקת עצים וכריתה 

 וניסיון מוכח בתחום ובעל שתי התעודות הבאות )במצטבר(:  

 תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה.   .1.1.5.1

עברו   .1.1.5.2 אשר  ג',  שלב  מטפס  כגוזם  התמ"ת  משרד  של  בתוקף  הסמכה  תעודת 

(, ע"י מוסד/  2007הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה )התשס"ז  

 דריך המוכר ע"י משרד התמ"ת לצורך העברת הדרכות אלה.  מ

המבצע בפועל יהיה בעל ידע, מיומנות וניסיון מוכח בביצוע עבודות גיזום וכריתת עצים, בדגש   .1.1.6

על ניסיון מוכח בתחום העתקות עצים. המבצע בפועל יאושר ע"י המזמין )נת"ע( קודם כניסתו  

העצים יתבצעו ע"י בעלי מקצוע מיומנים ובעלי    לעבודות, יש להדגיש כי כל העבודות בתחום 

 ניסיון מתאים בתחומים אלו. 

 תאור העבודה  .1.2

יידרשו עבודות כריתה והעתקה של עצים בוגרים   .1.2.1 כחלק מעבודות ההכנה לביצוע הפרויקט, 

בתוך קווי הדיקור של הפרויקט וכן עבודות לשימור עצים בתוך קווי הדיקור ומחוצה להם, אשר  

 , אך עלולים להיפגע במסגרת העבודות. מיועדים לשימור

 עבודות שימור יבוצעו במקביל לכניסה לעבודה בכל אחד מאזורי העבודה.   .1.2.2

 עבודות הכריתה יבוצעו בסמוך למועד תחילת העבודות בפועל בשטח.   .1.2.3

למועדי   .1.2.4 בהתאם  זאת  כל  הפרויקט,  של  הזמנים  ללוח  בהתאם  יבוצעו  ההעתקה  עבודות 

זה. למען הסר ספק, העתקה במועד שאינו תואם את האמור  ההעתקה אשר מפורטים במפרט  

וכן קבלת הנחיות מהאגרונום של קבלן הפרויקט, לאחר   במפרט זה, מחייבת אישור בכתב 

 תיאום עם המזמין )נת"ע( ועיריית תל אביב או כל רשות מוסמכת אחרת. 

העבודות יבוצעו על פי עקרונות מפרט זה, על פי סקרי העצים ונספחי העצים של הפרויקט ועל   .1.2.5

פי היתרי ההעתקה והכריתה של פקיד יערות ארצי של משרד החקלאות ואחרי קבלת תוקף  
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או מפקיד היערות המוסמך בתחום בו מתבצעות  \מפקיד היערות העירוני של עיריית תל אביב ו 

 ום עיריית רמת גן, חולון, הרצליה וכד'(. העבודות )כגון בתח

 סימון העצים  .1.3

. לפני ביצוע כל עבודת שימור,  מטעם הקבלן   העצים יסומנו במפות ובשטח על ידי מודד מוסמך  .1.3.1

ידי מודד   על  סומן  עבודה כלשהי  בו מבוצעת  עץ  כל  כי  לוודא  על המבצע  וכריתה,  העתקה 

העצים סימון  העץ.  גבי  על  ברור  שילוט  בעזרת  לפני    מוסמך  הקבלן  אגרונום  ידי  על  יאושר 

 תחילת העבודה. 

 טבע הניקוי ופינוי פסולת ושמירה על ערכי   .1.4

על המבצע לנקות את השטח בסוף כל יום עבודה ולסלק כל פסולת שהינה תוצר עבודתו, באופן   .1.4.1

 שתמנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר וסביבתו, אל אתר מורשה כאמור לעיל. 

עבודתו ואת האזורים המשמשים למעבר להולכי רגל ורכב נקיים    על המבצע להחזיק את אתר .1.4.2

 ומסודרים, ללא כל הפרעה. 

פסולת המכילה חלקי צמח פוריים של עצים ושיחים ממינים פולשים )כגון: פרקנסוניה סיכנית,   .1.4.3

החקלאות,   משרד  להנחיות  בהתאם  תטופל  וכו'(  הטבק  שיח  מצוי,  קיקיון  כחלחלה,  שיטה 

 וכו'. לרבות הטמנה עמוקה 

באחריות המבצע לוודא כי בכל עת אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בעץ אשר לא קיימת לגביו   .1.4.4

 הנחיה ברורה לביצוע במסגרת סקר העצים. 

באחריות המבצע לוודא כל העת כי אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בערכי טבע מוגנים ולא מוגנים   .1.4.5

 )עצים, צמחיה, גיאופיטים, סלעים וכו'(. 

ה פקח מטעם רט"ג או נציג המזמין על קיומם של ערכי טבע ונוף מיוחדים או נדירים  היה והור .1.4.6

העלולים להיפגע כתוצאה מעבודת המבצע, על המבצע מוטלת האחריות להימנע מכל פגיעה  

 בהם, אלא לאחר תאום הפעולות שינקטו לפינויים או שימורם, עם רט"ג ו/או נציג המזמין. 

 .  ות בשלבים השונים להלן טבלה המרכזת את הפעיל .1.4.7
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 אמור להיות בנספח   -  כל הטבלאות רלוונטיות לשלב התכנון  –  שלב תכנון  -סקר עצים )לפי סדר כרונולוגי(  

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 נקודת עצירה ובדיקה  תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
גורם  

 מאשר/מבקר 

 מדידה וסימון   .1

פעולת מודד לסימון העצים  

על מפת מדידה וסימון  

בשילוט בולט את מספר העץ  

בשטח בכל תחום הקו הכחול  

 ו/או תחום הביצוע  

 מודד הקבלן 

 DWG. מפת מדידה  1

 PDF. מפת מדידה  2

 הכוללת מס' עץ ונ"צ  EXCEL. טבלת 3

אולם תקינות המדידה וסימונה   אין. 

נבדקים בעת ביצוע הסקר בשטח ע"י  

הקבלן לעיתים תידרש   נוםהאגרו

השלמת מדידה או מדידה נוספת,  

במקרים בהם נדרשת עבודת פיתוח  

בקרבת עצים לרבות עצים לשימור  

 מחמיר 

 הקבלן ונת"ע 

2.  
 סקר עצים  

 עבודת שטח 

פעולת אגרונום המזמין  

לבדיקת העצים בשטח  

 וקביעת ערכיותם 

אגרונום  

 המזמין

 בשטח נמדדים הנתונים הבאים:  

 . זיהוי מין העץ 1

 . קוטר גזע העץ2

 . גובה העץ 3

 . מצב בריאותי 4

 . תרומה סביבתית 5

 . הערות 6

 הקבלן ונת"ע  אין 

3.  
 סקר עצים 

 עיבוד נתונים 

ניתוח התוצאות במשרד ע"י  

האגרונום, הפקת דו"ח  

 והעברתו למתכנן הנוף 

אגרונום  

 המזמין

(  EXCELטבלת סקר עצים )בפורמט 

הכוללת את כל נתוני העץ בהתאם  

לנוהל סקר עצים וקובעת את  

 נת"ע  אין 
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 אמור להיות בנספח   -  כל הטבלאות רלוונטיות לשלב התכנון  –  שלב תכנון  -סקר עצים )לפי סדר כרונולוגי(  

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 נקודת עצירה ובדיקה  תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
גורם  

 מאשר/מבקר 

₪( ואזור  - ערכיותו, ערכו החליפי )ב

 השורשים מוגן.  

4.  
קביעת סטטוסים  

)שימור/ העתקה/  

 כריתה( 

קביעת סטטוסים לעצים  

בהתאם לערכיותם ובהתאם  

לתכנון )תנועה, פיתוח,  

 תשתיות( 

מתכנן נוף  

 מטעם המזמין 

(  EXCELטבלת סקר עצים )בפורמט 

הכוללת את סטטוס העצים )שימור/  

 העתקה/ כריתה(  

 נת"ע  אין 

5.  
הפצה לפקיד  

 היערות 
  4הפצת התוצרים מסעיף 

 לפקיד היערות הרלוונטי 
מתכנן נוף  

 מטעם המזמין 
 נת"ע  אין  4ראה סעיף 

6.  
בקרת פקיד  

 היערות 
ואישור/הערות פקיד  בקרה 

 היערות 

פקיד היערות  

הארצי משרד  

 החקלאות 
   אין  אישור/הערות פקיד היערות 
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 אמור להיות בנספח   -  כל הטבלאות רלוונטיות לשלב התכנון  –  שלב תכנון  -סקר עצים )לפי סדר כרונולוגי(  

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 נקודת עצירה ובדיקה  תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
גורם  

 מאשר/מבקר 

7.  
טיפול בהערות  

 פקיד היערות 

במידה ולפקיד היערות ישנם  

השגות בנוגע לתוצרי סקר  

 העצים 

מתכנן נוף  

מטעם  

המזמין+  

אגרונום  

 המזמין

המזמין: טבלת סקר עצים   אגרונום

 + סטטוסים סופיים.    3מסעיף 

מטעם המזמין: תשריט   אדריכל נוף 

 )נספח עצים( לפי נוהל מבא"ת. 

 מעודכן לפי הערות פקיד היערות. 

 נת"ע  אין 

8.  

מילוי טופס  

בקשה להיתרים  

לאחר אישור  

 פקיד היערות 

מילוי )לפי נתוני הסקר(,  

חתימה והפצת טופס בקשה  

 להיתרים 
 המזמין

טופס בקשה להיתר כריתה ו/או  

 העתקה, תשלום עבור ההיתר 
 נת"ע  אין 

9.  
קבלת היתר  

 כריתה/העתקה 

לאחר אישור הסקר, פקיד  

היערות מפרסם את הבקשה  

יום    14להיתרים למשך 

 לתגובות הציבור 

 פקיד היערות  אין  היתרי כריתה והעתקה וערך חליפי  פקיד היערות  
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 אמור להיות בנספח  – כרונולוגי( העתקה בשלב ביצוע )לפי סדר 

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
נקודת עצירה  

 ובדיקה 
 גורם מאשר/מבקר 

1.  
אישור קבלן המשנה  

 לנושא העתקה 
 אישור קבלן  

אגרונום המזמין לאחר  

בדיקה ואישור אגרונום  

 הקבלן 
 נציג מקצועי מטעם נת"ע  V אישור 

 איתור מקום העתקה  .2

לפני תחילת העבודות בשלב התכנון  

יש לתאם עם נציגי עיריית תל אביב  

מיקום הולם להעתקה, כתנאי לביצוע  

 העבודות 

 הקבלן 
מיקום + נקודת מים  

 + דרכי גישה
V 

הקבלן, אגרונום המזמין  

ונציג מקצועי מטעם  

 נת"ע ונציג הרשות 

3.  
הכנת העץ להעתקה  

בהתאם למפרט הטכני  

 ד המיוח

בהתאם למפרט הטכני המיוחד,  

בדיקת מוכנות הקבלן לביצוע  

העבודות לרבות תדרוך הגוזם  

המומחה והתקנת מערכת השקיה  

 במידת הצורך 

 V הכנת העץ הקבלן 
הקבלן ונציג מקצועי  

 מטעם נת"ע 

4.  
התקנת מערכת השקיה  

 באתר ההעתקה 
 הקבלן  התקנת מערכת השקיה ובור הנטיעה

בור נטיעה, מערכת  

 השקיה 
V 

הקבלן ונציג מקצועי  

מטעם נת"ע ונציג  

 הרשות 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

 

26 

 

 אמור להיות בנספח  – כרונולוגי( העתקה בשלב ביצוע )לפי סדר 

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
נקודת עצירה  

 ובדיקה 
 גורם מאשר/מבקר 

 העתקה   .5
כולל הובלה וכל הדרוש בהתאם  

 למפרט הטכני המיוחד 
 V עץ מועתק  הקבלן 

הקבלן ונציג מקצועי  

מטעם נת"ע ונציג  

 הרשות 

 בקרת תחזוקה    .6
תקופת התחזוקה על חשבון  

ובאחריותו של הקבלן הקבלן בהתאם  

 למפרט הטכני 
 V תחזוקת העץ  הקבלן 

הקבלן,/נציג מקצועי  

מטעם נת"ע ונציג  

 הרשות 
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 אמור להיות בנספח   – ע שלב ביצו   -שימור  

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
נקודת עצירה  

 ובדיקה 
 גורם מאשר/מבקר 

 סימון העצים לשימור   .1
סימון העצים המיועדים לשימור ע"פ  

בסקר העצים וסימונם על עץ  המספר 

 בעזרת סרט סימון בצבע אדום
 הקבלן 

סימון העצים במיועדים  

 לשימור 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

 ונציג מקצועי מטעם נת"ע  

2.  
קביעת היתכנות  

 השימור בפועל 

סיור בשטח בלווי מנהל הפרויקט  

לבדיקת העצים ששימורם מוטל  

 בקרבתם בספק עקב עבודות הפיתוח  
 הקבלן 

דו"ח מסכם + הוראות  

 ביצוע 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

 ונציג מקצועי מטעם נת"ע 

3.  
רדיוס שורשים מוגן  

נקי מציוד עבודות  

 ופסולת  

קביעת האזור שבו לא יתבצעו עבודות  

פיתוח ו/או ריכוז חומרים וציוד ו/או לא  

 תתאפשר תנועת כלי רכב 
 הקבלן 

הוראות  דו"ח מסכם + 

 ביצוע 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

 ונציג מקצועי מטעם נת"ע 

 הגנה על העץ    .4
גידור/ גדר איסכורית/ עטיפת הגזע או  

כל אמצעי שתפקידו להגן על גזע ונוף  

 העץ בעת עבודות הפיתוח 
 קבלן  

דו"ח מסכם + הוראות  

 ביצוע 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

מקצועי  מטעם הקבלן ונציג 

 מטעם נת"ע 
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 אמור להיות בנספח   – ע שלב ביצו   -שימור  

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
נקודת עצירה  

 ובדיקה 
 גורם מאשר/מבקר 

 שילוט עץ לשימור   .5
קביעת מיקום, סוג ותוכן לשילוט  

 בנושא שימור עצים 
 V שילוט  זכיין 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

מטעם הקבלן ונציג מקצועי  

 מטעם נת"ע 

6.  
גיזום פעולות  

אורטופדיות בעץ  

 ומריחת משחת גיזום  

עבודות גיזום וטיפולים אורטופדיים  

 מיוחדים 
 הקבלן  

דו"ח מסכם + ביצוע  

 בשטח 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

מטעם הקבלן ונציג מקצועי  

 מטעם נת"ע 

7.  
טיפול בפגיעות  

 במערכת השורשים  

עבודות גיזום שורשים, טיפול  

בחומרים אנטי פטריתיים, דישון  

 וחומרים מעודדי צמיחת שורשים 
 הקבלן 

דו"ח מסכם + ביצוע  

 בשטח 
V 

וה צמוד מקצועי  הקבלן ו/או מלו 

מטעם הקבלן ונציג מקצועי  

 מטעם נת"ע 

 תמיכה כבילה   .8
במידת הצורך בהתאם למפרט או  

 הנחיות האגרונום המלווה 
 זכיין  

דו"ח מסכם + ביצוע  

 בשטח 
V 

קונסטרוקטור + אגרונום ו/או  

 מלווה צמוד מקצועי  

 טיפול בפגעים בעץ    .9
כל הטיפולים הדרושים למניעת  

לאיחוי פצעים, למניעת  רקבונות, 

 קריסת ענפים וגזעים 
 קבלן זכיין 

דו"ח מסכם + ביצוע  

 בשטח 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

 מטעם נת"ע 
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 אמור להיות בנספח   – ע שלב ביצו   -שימור  

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
נקודת עצירה  

 ובדיקה 
 גורם מאשר/מבקר 

10.  
התקנת מערכת  

 השקיה 
במידת הצורך בהתאם להנחיות  

 הפיקוח 
 קבלן זכיין 

דו"ח מסכם + ביצוע  

 בשטח 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

 מטעם נת"ע 

 בקרת אחזקה    .11
עד למסירת הפרויקט באחריות  

 הקבלן ועל חשבונו 
 קבלן זכיין 

אחזקה, כולל דו"חות  

 שבועיים 
V 

הקבלן ו/או מלווה צמוד מקצועי  

 מטעם נת"ע 
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 אמור להיות  בנספח   –  שלב ביצוע - כריתה 

מס'  

פעולה  

בסדר  

 כרונולוגי

 תוצרים  גורם אחראי  פירוט  תאור פעולה 
נקודת עצירה  

 ובדיקה 
גורם  

 מאשר/מבקר 

1 
אישור קבלן המשנה  

 לנושא הכריתה 
אישור קבלן העתקות  

 בהתאם  
אגרונום  

 המפקח \נת"ע
 אגרונום נת"ע  V אישור 

 סימון העצים לכריתה 2

סימון העצים המיועדים  

לכריתה ע"פ המספר בסקר  

העצים וסימונם על עץ  

בעזרת סרט סימון בצבע  

 צהוב 

   זכיין
במיועדים לכריתה סימון העצים  

 וקבלת אישור 
V 

הקבלן ו/או  

מלווה צמוד  

מקצועי מטעם  

 נת"ע 

 קבלן   כריתת העץ  כריתה 3

כריתה, פינוי הגזם, ניקוי המקום,  

מריחת הגדם בחומרים מונעי  

התחדשות ו/או עקירת הגדם  

והוצאתו מהשטח, בהתאם  

 למפרט הטכני המיוחד. 

V 

הקבלן ו/או  

מלווה צמוד  

מקצועי מטעם  

 נת"ע 
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 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות כריתה, עקרונות מנחים .2

 תאור עבודות הכריתה  .2.1

באחריות הקבלן לסמן בסימון ברור את קווי הדיקור ואת העצים המיועדים לכריתה עפ"י סקר   .2.1.1

 בביצוע עבודות הכריתה.העצים ורק לאחר סימונם ואישור אגרונום, רשאי הקבלן להתחיל 

הקבלן יחל בעבודת הכריתה רק לאחר שבידיו רישיון כריתה בר תוקף מטעם פקיד היערות הארצי   .2.1.2

 ואישור פקיד היערות העירוני הרלוונטי. 

 העצה שהינה תוצרת עבודות הכריתה הינה רכוש המזמין וכל שימוש בה טעון את אישורו.  .2.1.3

שלא לפגוע בעת ביצוע עבודות כריתה או פינוי,    נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת .2.1.4

 בעצים המיועדים לשימור ו/או העתקה. 

 ניקוי השטח ופינוי הגזם, הגדם ושארי הגדם לאתר פסולת מורשה, כמפורט בסעיף הבא.  .2.1.5

במקרה של כריתת עצים ממינים פולשים ו/או כאלה בעלי נטייה להתחדשות מהגדם, יש למרוח   .2.1.6

לון" או שו"ע אשר תעשה בהתאם לגודל העץ/קוטר הגזע ובהתאם  את הגדם בחומר מסוג "גר 

עד תמותה מלאה )גם אם הפעולה  להוראות היצרן והנחיות האגרונום מטעם הקבלן ובכל מקרה  

. מודגש בזאת כי מריחת הגרלון תעשה מייד בתום כריתת הגזע, בעוד  תבוצע מספר פעמים( 

 העץ(.  גזעים, יש למרוח את כל גדמי-הגדם טרי )בעץ רב

 מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שימור עצים קיימים בתחום ובגבול שטח העבודה  .3

 סימון והגנה  .3.1

לפני תחילת כל עבודת פיתוח, חלה החובה לוודא את סימון גבול העבודה וכן לוודא את סימון   .3.1.1

 מ' מחוץ לגבול זה.  5העצים הנמצאים בתחום שטח העבודה והעצים הנמצאים במרחק 

בלן להגן על העצים המיועדים לשימור )שהם כל העצים שאינם מיועדים להעתקה או  באחריות הק .3.1.2

מ' מהגזע. יש לקבע    1.0לכריתה(, באמצעות עטיפת הגזע בגליל מתכת איסכורית במרחק של  

ביחד   לעטוף  ניתן  לזה,  זה  הקרובים  עצים  ברזל.  יתדות  באמצעות  לקרקע  ההגנה  פרט  את 

מ'    5בכל העצים שבתוך גבולות הפרויקט, כולל רצועה ברוחב  כקבוצה. עבודות הגידור יבוצעו  

 מעבר לגבולות הפרויקט. 

עצים   .3.1.3 לגדר  צורך  אין  באיסכורית  או  קבועה  בגדר  מלא  באופן  יגודר  העבודות  ומתחם  במידה 

 הנמצאים מחוץ לגדר. 

 גיזום ואחזקת העצים המוגדרים לשימור  .3.2

לנו  .3.2.1 בהתאם  יתבצעו  השימור  עבודות  כל  ספק  הסר  משרד  למען  של  עצים  בקרבת  עבודה  הל 

 החקלאות במהדורתו האחרונה.

וייתנו הנחיות   .3.2.2 לגופו  ייבחן  עץ  כל  אגרונומי מלא, כאשר  פיקוח  יבוצעו תחת  הגיזום  עבודות  כל 

 פרטניות בהתאם למצב העץ. 

מ' מקווי הדיקור    5להלן פרוט עבודות הגיזום והטיפול שיש לבצע בכל העצים בתחום הפרויקט )עד   .3.2.3

 וץ( אשר מוגדרים לשימור: כלפי ח 

 הסרת זיזים;  .3.2.3.1
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 גיזום סניטציה מלא;  .3.2.3.2

 הרמת נוף מבוקרת;  .3.2.3.3

 גיזום ענפים בעלי גידול מעוות/לא רגולרי;  .3.2.3.4

 הקצרת ענפים להקטנת משקל ולעיצוב צורת/צללית העץ;  .3.2.3.5

דילול/הסחת ענפים לצורך איזון ועיצוב שלד העץ, מניעת ענפים מצטלבים ומתחרים,   .3.2.3.6

 וכו'; החדרת אור לפנים העץ 

 הסרת/דילול ענפי מים וחוטרים )"חזירים"(.  .3.2.3.7

 חל איסור מוחלט על קריעת ענפים.  .3.2.4

ס"מ במשחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע. סוג המשחה    4יש למרוח כל חתך שקוטרו עולה על   .3.2.5

כי מריחת משחת הגיזום תעשה מייד עם   טעון אישור האגרונום מטעם הקבלן. מודגש בזאת 

 עוד הפצע טרי. חיתוך ענפי/ גזע העץ, ב 

לסביבה   .3.2.6 סכנה  או  כל הפרעה  בו  תהיה  ולא  ומעוצב  מאוזן  להיות  העץ  על  בעץ,  הטיפול  בגמר 

 ולעוברי אורח והעץ יהיה נקי מכל מפגע בריאותי שעלול להזיק לו. 

 חפירה ומילוי בקרבת גזעי העצים .3.3

מך בעל תעודת  שלבי הפיתוח בפרויקט ילוו בגיזום לפי הצורך, אשר יבוצע על ידי גוזם עצים מוס .3.3.1

 "גוזם מומחה", שתפקידו לבצע חיתוכי נוף ושורשים כנדרש. 

בכל העצים בתחום העבודות המיועדים לשימור ואשר חלה פגיעה בבית השורשים שלהם, על   .3.3.2

הגוזם לבצע עבודות סניטציה, הרמת נוף ודילול נוף להפחתת ההתאיידות וליצירת איזון בין נוף  

געה. הגיזום יבוצע באופן מקצועי ובהתאם להנחיות הגיזום  העץ ביחס למערכת השורשים שנפ

מנוף    30%  - של משרד החקלאות והנחיות האגרונום מטעם הקבלן ובכל מקרה אין לדלל יותר מ

בענפים שקוטרם   והחתכים  הגיזום  כל פצעי  קפדני בשכבה    4העץ.  באופן  ימרחו  ומעלה  ס"מ 

 מלאה של משחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע. 

ונפגע בית שורשים של עץ המיועד לשימור יש לפעול כמפורט: יש לבצע חיתוך מיידי של    במידה  .3.3.3

השורשים הפגועים, כולל ריסוס השורשים החשופים נגד פטריות בחומרים הבאים: דלסן + קוציד  

בתמיסה, יש לערבב את    0.1%במינון של    550ליטר מים + פוליקור    1גרם אבקה ל    1ביחס של  

רסס על גוש השורשים שנחשף, בנוסף יש לרסס את אזור השורשים בהורמון  התמיסה היטב ול 

 . ppm 2,000בריכוז של  KIPAהשרשה מסוג 

כאשר מבוצעת חפירה בקרבת עץ להנמכת מפלס הקרקע, יש לבנות תמיכה זמנית או קבועה,   .3.3.4

להקפיד למלא  כדוגמת מסלעה או קיר, בהתאם לצורך. באזור המילוי שבין התמיכה לעץ, יש  

 באדמה גננית מועשרת בקומפוסט ולספק השקיה קבועה. 

במידה ויהיה צורך במילוי קרקע בקרבת גזעי עצים, אשר עולה על גובה צוואר השורש, תיבנה   .3.3.5

ס"מ מקצה הגזע ומסביב לכל היקפו. מודגש בזאת    100לכל עץ "אדנית" ברדיוס מינימאלי של  

ה זו. חלק הגזע ה"טמון" ימרח באופן קפדני בשכבה מלאה  כי אין לבצע חיתוך שורשים לצורך בני

בין דופן האדנית לגזע העץ   אורכו. בשום אופן אין למלא את החלל שנוצר  של זפת קרה לכל 

 מ"מ.  10באדמה, אולם ניתן למלאו בחומר גרנולארי כמו טוף/פרלייט, עד מדרג של 
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 קשירה ועיגון  .3.4

כל עץ שנפגע במהלך העבודות באופן המסכן את יציבותו יעוגן מיידית בהתאם להנחיות מהנדס   .3.4.1

 )קונסטרוקטור( ולאחר אישורו בכתב.  

 אחריות לשימור, לאחזקה ולגיזום העצים  .3.5

תקופת האחריות לשימור העצים הינה עד למסירת השטחים בסיום כל תקופת האחזקה. בתקופה   .3.5.1

 ת כל פעולות האחזקה הדרושות, לרבות: זו על הקבלן לדאוג ולבצע א

 תיקון פעולות הגיזום כנדרש ובהתאם להוראות האגרונום מטעם הקבלן;  .3.5.1.1

 טיפול במזיקים ומחלות;  .3.5.1.2

 תחזוקת אמצעי הכבילה/ייצוב, במידה ויהיו כאלה;  .3.5.1.3

 אחזקת מערכת ההשקיה;  .3.5.1.4

 הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת.  .3.5.1.5

ופת הפרויקט( ע"מ לבחון את מצב העצים,  על הקבלן לבקר בשטח לפחות אחת לשבוע )בכל תק  .3.5.2

 לבדוק תקינות מערכת ההשקיה, לזהות ולטפל בענפים ושורשים שנפגעו במהלך העבודה.

החפירה, המילוי וההידוק המתמשכים בקרבת העצים עלולים להביא את העצים למצב של עקה.   .3.5.3

יה יעילה למערכת  על הקבלן לדאוג לאוורור מתמיד ומניעת הידוק מתמשך ולהסדיר מערכת השק 

 השורשים. 

מן האבק שעלול   .3.5.4 עלוות העצים  ביצוע הפרויקט לשטוף את  כל תקופת  לדאוג משך  על הקבלן 

מערכת ההשקיה   או  מיכלית  באמצעות  לשבוע  אחת  לפחות  תבוצע  זו  פעולה  עליה,  להצטבר 

 הקיימת כך שלא יגרם כל נזק לעלווה. 

פע  .3.5.5 מים  למקור  חיבור  מראש  ולהסדיר  לתאם  הקבלן  העצים  על  של  סדירה  השקיה  לצורך  יל, 

כל  המיועדים לשימור בתחום העבודה, זאת למשך כל פרק הזמן בו תבוצענה עבודות הפיתוח.  

עץ העלול לסבול מן העבודות המתבצעות בקרבתו יושקה בכל תחום הנוף בהחזר יומי מלא  

 לפי התאיידות ובתדירות של פעם בשבוע. 

 תקת עצים ואחזקת העצים המועתקים עקרונות מנחים מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות הע  .4

 כללי  .4.1

מפרט זה מתייחס להעתקת עצים בוגרים בתחום הפרויקט. מועדי העתקתם מפורט להלן לפי   .4.1.1

 סדר עדיפות: 

 מועד העתקה ג'  מועד העתקה ב'  מועד העתקה א'  מין העץ 
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 נובמבר  -ספטמבר   יוני   -מרץ  אוגוסט   -יוני   למילוי 

 פברואר  - דצמבר  נובמבר  -ספטמבר   אוגוסט -מרץ  למילוי 

עם   .4.1.2 התיעצות  תוך  נת"ע  מטעם  האגרונום  ע"י  יקבע  המדויק  ההעתקה  מועד  כי  בזאת  מודגש 

האגרונום מטעם הקבלן ובהתאם לשיקוליו המקצועיים והקבלן ייערך כנדרש לצורך עמידה בלו"ז  

 שיוגדר ע"י האגרונום. 

 בקיום העקרונות שלהלן: הצלחת העתקת עצים בוגרים תלויה   .4.1.3

 מועד העתקה מתאים;  .4.1.3.1

 עבודות הכנה מקצועיות;  .4.1.3.2

 שמירה על נפח גוש שורשים שלם בעת העתקה, הנפה והובלת העץ;  .4.1.3.3

 הכנה נאותה של הבור במקום הנטיעה החדש;  .4.1.3.4

 השקיה סדירה;  .4.1.3.5

 אחזקה.  .4.1.3.6

 שלבים כמפורט   4כל העתקה תכלול  .4.2

 : עבודות מקדימות.1שלב 

 להעתקת העצים.: עבודות הכנה 2שלב 

 : העתקת העצים לאתר הנטיעה הסופי.3שלב 

 : טיפול ואחזקת העצים המועתקים באתר הנטיעה הסופי.4שלב 

 טבלת שלבי ההעתקה:  .4.2.1

 

שלב  

 מס'
 תאור השלב 

משך/ 

 ימים
 ריסוס השקיה  גיזום

כלים  

 מכאניים 

ציוד 

 ואביזרים 

 עבודות מקדימות 1

למילוי  

אגרונום  

 הקבלן 

  +   + 

2 

להעתקת   הכנה  עבודות 

מסוג   למילוי  עצים 

 אגרונום הקבלן 

למילוי  

אגרונום  

 הקבלן  

+  + + + + 

2.1 
להעתקת   הכנה  עבודות 

מסוג   למילוי  עצים 

למילוי  

אגרונום  
+  + + + + 
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 הקבלן  אגרונום הקבלן 

3 
לאתר   העצים  העתקת 

 הנטיעה הסופי

24  

 שעות 
  + + + 

4 

העצים  ואחזקת  טיפול 

באתר   המועתקים 

 הנטיעה הסופי

 +  + +  שנים  2

נת"ע  .4.2.2 פיקוח  תחת  יבוצעו  השונות  מבלי  \העבודות  עבודה  כל  תבוצע  לא  מטעמו,  מי  או  הקבלן 

שתתואם מראש עם האגרונום מטעם הקבלן וללא נוכחותו. יודגש כי המעבר בין שלב ביצוע אחד  

 לשלב שאחריו, יעשה רק לאחר אישור האגרונום. 

( תבוצע לכל מקום אשר יוגדר בנספח העצים, או למקום אחר לפי ההנחיה של  3ההעתקה )שלב   .4.2.3

 מנהל הפרויקט או האגרונום.  

( שעות לכל היותר ממועד ניתוקו הסופי של הגוש מן  4( תבוצע תוך ארבע )3ההעתקה )שלב   .4.2.4

 ( שעות מתחילת החפירה בגוש העץ להעתקה. 12הקרקע ותוך שתים עשרה )

 עבודות מקדימות : 1שלב 

 הכרת אתר העתקה ואתר הנטיעה הסופית  .1

על הקבלן לבקר בשטח הפרויקט, לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת מגבלות שטח הנטיעה   .1.1

 החדש. עליו להיערך באופן הנדרש לביצוע העבודות כפי שיפורטו להלן. 

 תאום ואישורים  .2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי העתקת העצים תעשה אך ורק לאחר שימצאו בידי הקבלן: רישיון   .2.1

 העתקה מפקיד היערות האזורי, רישיון חפירה ואישור מנהל הפרויקט למיקום הנטיעה החדש.  

על הקבלן לקבל אישורי חפירה הן לאתר ההעתקה והן לאתר הנטיעה החדש ולוודא שאין בשטח עבודתו   .2.2

ו/או תת קרקעיות שעלולות להינזק. באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים, כגון:  תשתי ות עיליות 

מיקום   בעניין  ספק  ומתעורר  במידה  וכו'.  וניקוז  מים  מחלקת  רמזורים,  כבלים,  בזק,  חשמל,  חברת 

 התשתיות התת קרקעיות, יערוך הקבלן חפירות גישוש לאיתור התשתיות טרם מועד החפירה. 

הקבלן לתאם ולוודא מראש הימצאותו של מקור מים אליו יתחבר לצורך השקיית העצים, הן    באחריות  .2.3

באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה החדש. עליו לוודא כי לחץ המים הקיים במקור מתאים לצורך השקיית  

האביזרים   וכל  מים  מונה  רכישת  כולל  המים,  חיבורי  את  מראש  להסדיר  הקבלן  על  כן,  כמו  העצים. 

 שים לצורך השקיה סדירה של העצים, כפי שיפורט בהמשך. הדרו

 הכנת ציוד וחומרים  .3

 על הקבלן להתארגן מראש ולספק לשטח את החומרים והציוד הנדרשים במפרט, לרבות:  .3.1

 ציוד מכני לחפירה/ חציבה עד לעומק הנדרש.  .3.1.1

 מנוף בעל כושר הרמה מתאים למשקל הגוש והעץ הכולל.  .3.1.2
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 וש ולרוחבו. משאית הובלה מתאימה למשקל הג .3.1.3

 ציוד לחיתוך שורשים ידני ומכני.  .3.1.4

 ציוד וחומרים לריסוס גוש השורשים בחומרי חיטוי ובהורמוני השרשה.  .3.1.5

ציוד לניתוק גוש השורשים לרבות: כבל מתכת מתאים וציוד לשימוש בו, או צינורות הנפה וציוד   .3.1.6

 ן. להחדרתם, לפי משקל הגוש ומידותיו, הכל לפי הוראות האגרונום מטעם הקבל

 רשת ברזל מולחמת מסוג רשת יציקה או "אוסטרלית", או רשת מצוקים.  .3.1.7

 בד כותנה או יוטה מסוג נמתח ומתכלה.  .3.1.8

 ניילון ניצמד.  .3.1.9

 ציוד מתאים להתזת פוליאוריטן מוקצף.  .3.1.10

 ציוד נלווה: גנרטור, קומפרסור ורתכת.  .3.1.11

 מצעים, דשנים, חומרי חיפוי, חומרי הדברה כנדרש במפרט.  .3.1.12

האמור לעיל, על הקבלן לספק את כל הציוד והחומרים הנדרשים עפ"י המופרט  מבלי לגרוע מכל   .3.1.13

 לעיל ולהלן, ועליו להיות ערוך ומוכן וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות. 

 הכשרת דרכי גישה והסדרי התנועה באתר ההעתקה וממנו אל אתר הנטיעה החדש  .4

ה, מנופים, משאיות וכל הציוד הנדרש  על הקבלן להכשיר דרכי גישה זמניות המתאימות לתנועת כלי צמ" .4.1

 והנחוץ לביצוע העבודות עפ"י המפרט שלהלן. דרכים אלו יאפשרו תנועה בטוחה ונוחה לביצוע העבודה. 

באחריות הקבלן להיערך כנדרש לצורך פינוי ופרוק מכשולים וכל אלמנט שיש בו כדי להוות גורם מפריע   .4.2

כל הגורמים הנדרשים ויקבל את אישורם לפרוק ופינוי  למעבר ו/או לביצוע העבודות. הקבלן יתאם עם  

 ובמידת הצורך יפעל להחזרת המצב לקדמותו. 

כמו כן, על הקבלן חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום ממנו יועתקו העצים למקום   .4.3

מעבר    הנטיעה החדש, ולהכשירו כך שיהיה פנוי מכבלי חשמל ותקשורת עיליים ולוודא שהדרך מאפשרת

ונסיעה בטוחה ופנויה מכל מכשול שעלול למנוע את המעבר. באחריות הקבלן לאשר מראש את מסלול  

 הנסיעה ע"י נהג המשאית ובנוכחות האגרונום מטעם הקבלן. 

 סימון העצים וסימון מיקום הנטיעה החדש  .5

לנספח העצים הקובע .5.1 מודד מוסמך בהתאם  ידי  על  יהיה מסומן בשלט שנקבע  להעתקה  עץ  את    כל 

 סטאטוס העץ להעתקה. 

מיקום הנטיעה החדש יסומן בלוויית המתכנן/ נציג המזמין/ האגרונום מטעם הקבלן. המודד יסמן בעזרת   .5.2

ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום נטיעת העצים החדש. היתד תייצג את מיקום מרכז    80יתד סימון הבולט  

לט וברור אחר את גובה הנטיעה המתוכנן )פני  הגזע. כמו כן, יציין המודד על גבי היתד או בכל אמצעי בו 

 הקרקע המתוכננים( ואת מספר העץ המיועד. 
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על הקבלן לסמן לפני עקירת העץ, באופן בולט ובלתי מחיק, את גובה צוואר השורש )נקודת החיבור   .5.3

לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש תעשה כך שגובה צוואר השורש המקורי יישמר, אלא אם נתנה  

 האגרונום מטעם הקבלן. על ידי רת הוראה אח

 בור הנטיעה  .6

על הקבלן להכין את בורות הנטיעה לעצים המועתקים לפני הכנת העצים להעתקה. הבורות יהיו בקוטר   .6.1

ובעומק הנדרש ע"י האגרונום מטעם הקבלן ובכל מקרה מידות הבור: אורכו, רוחבו ועמקו יהיו גדולים פי  

המועתק. מודגש בזאת כי במקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים,  ממידות גוש השורשים    1.5

ובכלל.  אורח  לעוברי  בטיחותי  מפגע  יהוו  שלא  כך  הבורות  את  לגדר  עפ"י   עליו  יקבע  הבורות  מיקום 

 התכנית ובהתאם לסימון המודד, כאמור לעיל. 

אגרונום מטעם הקבלן  אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה, אלא אם יורה ה  .6.2

ועל   הקבלן  ע"י  יפונה  כאמור,  חוזר,  לשימוש  שאינו מתאים  הבור  חומר מהחפירה/חציבת  כל  אחרת. 

 חשבונו מהשטח לאתר מורשה לסילוק פסולת. 

מילוי בור הנטיעה בגמר ההעתקה יעשה עם הקרקע שנחפרה תוך כדי הכנת העץ המועתק וניתוק הגוש,   .6.3

מיקרוביאל פעילות  לעידוד  בור  זאת  בקרבת  חוזר  לשימוש  שהושארה  האדמה  ערימת  ומיקוריזה.  ית 

 הנטיעה תשמש להשלמת כמות האדמה הנחוצה. 

בכל מקרה, על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית אשר תאושר ע"י הפיקוח טרם הבאתה לשטח.   .6.4

לעמוד  טיב האדמה ייבדק מראש ע"י מעבדת שדה מוסמכת המאושרת ע"י המזמין. על האדמה המובאת  

מ'    5בערכים הנדרשים בהתאם לטבלה שלהלן. אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה, במרחק של לפחות  

מהבור, כך שהערימות לא יהוו מכשול בזמן ההעתקה. מודגש בזאת כי אין לנסוע על גבי אדמת המילוי  

 ויש להימנע מהידוקה. 

 הערכים לבדיקות קרקע 

 דה והדרישה עבור כל ערך וערך: להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת הש

 ערך נדרש  יחידת מידה  ערך סעיף 

1 
 הרכב מכני 

 חרסית, סילט, חול 
 % 

 50%עד   -חרסית 

עד    -חרסית+סילט  

70% 

 6-8בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע  2

   2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 80%עד  %  SPרוויה  4

   5עד  יחס  SARנתרן חליף  5

 15עד  מאק/ליטר  mg+caתכולת סידן + מגנזיום  6

 6עד  מאק/ליטר  Naנתרן 7

 20%עד   %  גיר כללי  8

 3000 יחס  Fדלתא  9

10 PAR  1עד  יחס   
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 ערך נדרש  יחידת מידה  ערך סעיף 

 15-20 מג'/ק"ג  N\NO3חנקן חנקתי  11

12 K  1 מאק/ליטר  במיצוי 

13 P  15-20 מג'/ק"ג  אולסן 

 6עד  מאק/ליטר  CIכלוריד  14

במים מבעוד מועד לבדיקת יכולת הניקוז. במידה וימצא כי קצב החלחול/ ניקוז נמוך מידי יש  הבור ימולא   .6.5

לבצע פעולות כגון: פיזור שכבת טוף בתחתית הבור והשחלת צינור ניקוז בקוטר המתאים, הכל בהתאם  

מטעם   האגרונום  ע"י  תאושר  לנטיעה  והתאמתם  הבורות  מוכנות  הקבלן.  מטעם  האגרונום  להוראות 

 לן. הקב

 מערכת השקיה  .7

לצורך השקיית   .7.1 יהיה רשאי להתחבר  אליו  כנדרש(  יותר,  או  )אחד  מים  באחריות הקבלן לאתר מקור 

וכל האביזרים הדרושים   העצים. על הקבלן להסדיר מראש את חיבורי המים, כולל רכישת מונה מים 

עד רק לכך, כך ניתן  לצורך השקיה סדירה של העצים. למען הסר ספק, העצים יושקו דרך מונה מים המיו 

 יהיה לעקוב אחרי כמויות ההשקיה לעצים המועתקים. 

הקבלן יכין תכנית השקיה אשר תביא בחשבון את כל מוקדי ההעתקה המתוכננים. התכנית תפרט את   .7.2

   פרישת הצנרת ואת פרטי ראשי המערכת. התכנית תאושר מראש ע"י האגרונום מטעם הקבלן. 

מתוכנן, יספק הקבלן ויתקין את ראשי מערכת, כך שיוכל האגרונום  לפחות שבוע לפני מועד ההעתקה ה .7.3

 מטעם הקבלן לבחון ולאשר את כשירותם. 

ויכילו את הרכיבים הבאים: מחשב השקיה, .7.4 מונה   ראשי המערכת יבוצעו בהתאם לפרטים המאושרים 

 מש, ברז ראשי וברזים חשמליים עפ"י צורך.   120מים, וסת לחץ, מסנן לטפטוף  

 ת יהיה סגור ונעול בקופסת הגנה מתאימה.  ראש המערכ .7.5

מ'. השלוחות    X  0.3מ'   0.5עם גמר הנטיעה, יותקנו לכל עץ שלוחות טפטוף להשגת כיסוי ברווחים של   .7.6

עשויה    Uמ' באמצעות יתד    2יפרשו מגזע העץ ועד מטר מעבר לקצה הגוש המועתק. הצינור יעוגן כל  

 ברזל מגולוון.  

 ביזרי חיבור דוגמת פלסאון או שו"ע. לא יהיה שימוש במחברי "שן". כל חיבורי הצנרת יבוצעו בא  .7.7

 ההשקיה תופעל מיד בגמר נטיעת העץ המועתק ותכסה את כל אזור גוש השורשים.   .7.8

אוגוסט( או בכל מועד בו יורה האגרונום מטעם הקבלן, יכין הקבלן קו התזה    - יולי  - בכל העתקת קיץ )יוני .7.9

מ', מתזים אלו יתקנו על הקרקע ו/או בצמרת העצים, לפי    X  2מ'    2הכולל מתז/ ממטירון בפיזור של  

 הוראות האגרונום. 

בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או עפ"י צורך, הקבלן   .7.10

יהיה ערוך לגיבוי מערכת ההשקיה, באמצעות מקור מים חליפי נייד )מיכלית + צינור מים( זאת בכל עת  

 כך ובהתראה מידית. שיידרש ל

בתקופת   .7.11 וכן  העבודות  ביצוע  תקופת  בכל  ההשקיה  מערכת  ותפעול  לתקינות  אחראי  יהיה  הקבלן 

 האחזקה. 
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 : הכנת העצים להעתקה 2שלב 

 חפירת גישוש  .1

על הקבלן לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה האגרונום מטעם הקבלן, זאת לצורך בדיקת היקף, עומק,   .1.1

גזעיים ייבדק אזור חיבור הגזעים  -שורשי העץ המיועד להעתקה. כמו כן, בעצים רב פיזור וצפיפות מערכת  

 השונים, מטרת הבדיקה לאשש את ההנחה כי מדובר בעץ אחד ולא במספר עצים צמודים. 

העצים   .1.2 בסביבת  הן  בשטח,  הקיים  מסלע  הקרקע/  סוג  בחינת  לצורך  תעשה  הגישוש  חפירת  בנוסף, 

אליו יועתקו העצים. החפירה תבוצע בנוכחות האגרונום ובמספר נקודות  המיועדים להעתקה והן בשטח 

מ', או בהתאם להנחיות האגרונום. ממצאי החפירה יקבעו את שיטת    2  -כפי שיורה האגרונום ולעומק כ

 ההעתקה, את קוטר הגוש שיועתק ואת הכלים המכאניים הנדרשים בהתאמה. 

 גיזום העצים והגנה על הגזעים המרכזיים  .2

העצים המיועדים להעתקה יבוצע גיזום בסיסי שמטרתו סניטציה והרמת נוף כדי לאפשר עבודה  בכל   .2.1

)יוני אוגוסט( ובמקרים מיוחדים לפי הוראות האגרונום  - יולי- קרובה לעץ במינימום נזק. בהעתקות קיץ 

 מטעם הקבלן, יבוצע גיזום להקטנת נוף העצים. 

רונום יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי ההוראות הבאות:  במידה ונדרש לבצע גיזום להקטנת הנוף ע"י האג .2.2

יש   אך  צפופים  ובדים  זרועות  לדלל  יש  העברה,  לפעולת  המפריעים  נמוכים  ענפים/זרועות  לגזום  יש 

להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ בשלמותם. העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים  

יזים( וענפים/גזעים השייכים לשלד יושארו שלמים ובלתי גזומים.  שיוסרו יגזמו עד בסיסם )אין להשאיר ז

בכל מקרה אין לגזום ולהסיר יותר משליש מנפח עלוות העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת  

 הגזע והענפים בעת ביצוע הגיזום. 

ייקבע  .2.3 הגיזום  מועד  מקרה  בכל  ההעתקה.  מועד  שלפני  הימים  שבעת  במסגרת  יבוצע  ע"י    הגיזום 

 האגרונום.  

ס"מ ימרחו באופן קפדני בשכבה מלאה של משחת גיזום   4כל פצעי הגיזום והחתכים שקוטרם עולה על  .2.4

 מסוג "נקטק" או חומר אחר אשר יאושר מראש ע"י האגרונום. 

אוגוסט( ובמקרים אחרים לפי הוראות האגרונום, ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו  -יולי -בהעתקות קיץ )יוני  .2.5

 , להגנה מפני קרינה. 40%וססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" בריכוז מינימאלי או יר

במקרה חריג בו חלף זמן בין מועד גיזום העץ למועד ההעתקה, יש להעריך את עוצמת הצימוח החדש.   .2.6

בריכוז   בקאולין  לרסס  יש  חדשה  עלווה  כיסוי  והחל  טריטאון    5%במידה  משטח  הכל  0.025%עם   ,

 להוראות האגרונום.   בהתאם

מרכזיים   .2.7 שלד  ענפי  או  הגזעים  בין  חדות  זווית  קיימות  עצים בהם  ו/או  גזעיים  רב  עצים  של  במקרים 

אל   יקדחו  אשר  מתכת  מוטות  בעזרת  לקיבוע  לדאוג  הקבלן  על  להישבר,  ו/או  להתפשק  העלולות 

 הגזעים/ענפים, הכל בהתאם להוראות האגרונום.  

 חיתוך השורשים  .3

מ' מחוץ לשולי הגוש המתוכנן,    2גוש השורשים באמצעות חפירה אשר תחל במרחק של  יש לחשוף את   .3.1

מ' לפחות. הדופן הפנימית תהיה גוש השורשים הניצבת לתחתית התעלה,    1.5כך שתיווצר תעלה בעומק  

ועומקה יאפשרו גישה נוחה לכלי העבודה    1:2הדופן החיצונית תהיה בשיפוע   לפחות. רוחב התעלה 

 גוש השורשים הסופי וכן ניתוקו מהקרקע.    לצורך הכנת
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תוך   .3.2 השורשים,  מערכת  לגילוי  וזהירה  איטית  חפירה  ידי  על  הסופיות  למידותיו  יוקטן  השורשים  גוש 

התקדמות מהחוץ כלפי פנים )לכיוון הגזע(, בניצב לרדיוס הגוש )לגזע העץ( ובכל היקף גוש השורשים.  

שלמות הגוש ותלווה בגוזם מומחה לביצוע חיתוך נקי  עבודת החפירה/ חציבה תבוצע תוך שמירה על  

 של שורשים. על גוזם לוודא שלכל עומק החפירה הנ"ל לא נשארו שורשים המחוברים לקרקע.  

  120מקוטר הגזע )כפי שרשום בסקר העצים( ועומקו יהיה עד    10עד פי    6קוטר הגוש הסופי יהיה פי   .3.3

  0.7  - מ'. בכל המקרים עומק הגוש לא יקטן מ  1.5  - רה מס"מ. יחד עם זאת, קוטר הגוש לא יקטן בכל מק

מ'. למרות כל האמור: צורתו, גודלו ועומקו של גוש השורשים המועתק ייקבעו נקודתית וביחס לכל עץ  

וצפיפותם, זאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של   ולמבנה מערכת השורשים  לסוג הקרקע  ועץ, בהתאם 

 האגרונום.  

מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן ידני בעזרת מסור מכני,    -ידני    על הקבלן להיערך לגיזום 

עתים מושחזים, מזמרות וכו'. אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או שבירה גסה של שורשים היקפיים  

 ובכלל.  

ס"מ בשכבה מלאה    4בגמר חיתוך השורשים יש למרוח באופן קפדני כל חתך שורש שקוטרו עולה על   .3.4

 גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע.   של משחת

מיד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על הקבלן לרסס את גוש השורשים שנחשף כנגד היווצרות פטריות   .3.5

  0.1%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  1גרם אבקה ל  1בחומרים הבאים: דלסן + קוציד ביחס של 

ולרסס על גוש השורשי ם החשוף, בנוסף יש לרסס בהורמון  בתמיסה, יש לערבב את התמיסה היטב 

 . ppm 2,000בריכוז של  KIPAהשרשה מסוג 

לאחר שהובא גוש השורשים לממדיו הסופיים והושלמו כל עבודת חיתוך השורשים והטיפול בהם, כאמור   .3.6

 לעיל, על הקבלן לעטוף )"לארגז"( את גוש השורשים החשוף בשכבות הבאות: 

ה"ארגוז" המפורטות מטה יתבצעו רק לאחר התקנת  במקרה של העתקת עצים גדולים עבודות  

במת ההרמה )רפסודה(, קרי רק לאחר ניתוק השורשים התחתי ולאחר תקופת ההכנה שתכלול  

 חודשים(   6-3השקיה )בין 

גוש   .3.6.1 כל  את  שיכסה  באופן  ומתכלה  נמתח  מסוג  כותנה  בבד  הגוש  עטיפת  ראשונה:  שכבה 

 ובמספר כריכות אשר ישמור על שלמותו. השורשים החשופים לכל היקפו וגובהו 

שכבה שנייה: על גבי הבד ימתח הקבלן רשת אוסטרלית/ רשת מצוקים אשר תהדק את גוש   .3.6.2

השורשים לכל היקפו וגובהו. על גבי הרשת, יש למתוח שכבות ניילון נצמד. כל השכבות הללו  

עליונים )פני הקרקע  ס"מ על גבי פני הגוש ה 50 - ס"מ לתחתית בית השורשים וכ 50 - יוחדרו כ

 הטבעיים(. 

השורשים.   .3.7 גוש  את  בחוזקה  ותאחז  שתארוז  כך  מתיחה,  באמצעות  הרשתות  את  להדק  הקבלן  על 

המתיחה תבוצע באמצעות ציוד ייעודי המותאם לביצוע פעולה זו. יש חשיבות גדולה לשמירת גוש שלם  

 הן בשלב הניתוק והן בשלב העברה. 

ורך, במקרים בהם ניכרת התפרקות הגוש, יבצע הקבלן אטימת הגוש  עפ"י הנחיית האגרונום ובהתאם לצ .3.8

 בפוליאוריטן מוקצף, לפי הנחיות היצרן. 

עפ"י הנחיית האגרונום, על הקבלן לשמור את תכולת החפירה, אשר תשמשו כחומר מילוי בבור הנטיעה   .3.9

 החדש כאמור לעיל ו/או למילוי הבור שנשאר לאחר הוצאת העץ. 

 באדמה גננית מטיב מאושר.   שולי החיתוך ימולאו .3.10
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 : העברת העצים לאתר הנטיעה הסופי 3שלב 

 כללי  .1

 על הקבלן להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לכל אחד מן העצים המיועדים להעתקה, לרבות:  .1.1

 התקנת מערכת השקיה )טפטוף והתזה כמפורט לעיל(.   .1.1.1

 ונטיעתם כנדרש. הסדרת דרכי גישה והסדרי תנועה מאושרים להובלת העצים  .1.1.2

 חפירת בור בו יונח העץ המועתק.   .1.1.3

אדמה גננית למילוי )שתאושר ע"י האגרונום לפני הבאתה לשטח(. אדמה זו תוערם ליד בור   .1.1.4

 הנטיעה, על הקבלן להשתמש גם בעודפי החפירה, כמפורט לעיל.  

 ליטר ליד כל בור.  300 -ערמת קומפוסט   .1.1.5

חודשים עפ"י הוראות היצרן( מסוג "אוסמוקוט" או    8דשן מלא איטי תמס )המתפרק במהלך   .1.1.6

 ק"ג לעץ.  3בכמות   -שו"ע  

 הכנת מיקוריזה ליישום במילוי החוזר בבורות העצים המועתקים לפי הוראות היצרן.  .1.1.7

  50  -  30מ"ק ליד כל בור זאת כדי ליצור שכבה של    4  -  1בכמות של    6ערימת פרלייט מס'   .1.1.8

 ס"מ בהיקף הגוש. 

 לכל עץ, לפי הגודל.  8ון השרשה מספר גר' הורמ   250 -  500 .1.1.9

ס"מ עד לפחות מטר מחוץ להיקף    10רסק עץ לחיפוי עליון בכמות שתספיק לשכבה בעובי   .1.1.10

 הגוש המועתק.  

 הכנת אמצעי כבילה ועיגון במידת הצורך.  .1.1.11

והציוד הדרוש להעתקה, על מנת למנוע תקלות העלולות   .1.2 על הקבלן לארגן מראש את כל החומרים 

בעץ ביום העתקה, לרבות: התאמת הכלים והציוד לגודל גוש השורשים ונוף העץ וכן    לגרום לפגיעה 

למשקלו הכללי של העץ המועתק, תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות, הקשירה והכבילה הדרושים לשם  

 הנפת העץ, הובלתו, ייצוב העץ באתר הנטיעה וכו'. 

 ניתוק תחתית גוש השורשים  .2

ההיקפיים  .2.1 השורשים  שנותקו  את    לאחר  לנתק  יהיה  ניתן  לעיל,  כאמור  הגוש,  של  עטיפתו  והושלמה 

מודגש בזאת כי פעולת ניתוק גוש השורשים מחייבת הקפדה יתרה לשמירת    השורשים התחתונים.

 שלמותו של גוש השורשים, תוך הימנעות מקריעה גסה של שורשים. 

תחילת החפירה. ההעתקה .2.2 אחרי  שעות  היותר ארבע  לכל  ינותק  בשלמותה    גוש השורשים  תסתיים 

 שתים עשרה שעות אחרי תחילת החפירה. 

 עבודות ניתוק הגוש והנפתו יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.  .2.3

 ניתוק גוש השורשים יתאפשר בשלוש שיטות:  .2.4
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גוש השורשים ינותק בתחתיתו בעזרת תנודות עדינות לכל הכיוונים ועבודת באגר/ מנוף    שיטה א': 

תק את הגוש מן הקרקע, כאשר גוש השורש יישאר שלם. לצורך כך, בין השאר יש לדאוג  עדינה יש לנ

 כל העת לשלמות הרשת ולהידוקה תוך כדי ביצוע הניתוק. 

גוש השורשים ינותק בתחתיתו באמצעות כבל פלדה שזור בעובי מתאים, אשר ירתם לשני   שיטה ב':

בין  ומתואמת  ובתנועת משיכה עדינה, איטית  יוחדר הכבל תחת הגוש עד    טרקטורים  שני הצדדים, 

 ניתוקם המלא של השורשים מהקרקע.  

גוש השורשים ינותק בתחתיתו באמצעות החדרת צינורות/ מוטות פלדה תחת הגוש. בסיס    שיטה ג':

 במקרה של העתקת עצים גדולים זו השיטה המאושרת צינורות זה ישמש גם להנפת הגוש. 

 "במת הרמה":  - פירוט שיטה ג'  .2.5

וש  השיטה לניתוק כל עץ ועץ תיקבע ע"י הקבלן באישור האגרונום המלווה, בהתאם לגודל הג .2.5.1

 ותנאי השטח. 

לקביעת סוג הצינורות: קוטר ועובי דופן יש לקבל הנחיות וליווי מהנדס קונסטרוקציה. אורך   .2.5.2

מ' יותר מקוטרו של הגוש. את כיוון החדרת הצינורות נקבע על פי    2  -הצינורות חייב להיות כ 

 ו'. ריכוזי השורשים אותם זיהנו בזמן החפירה ועל פי תנאי השטח, מכשולים, תשתיות וכ

  30  - לאחר קביעת הכיוון, יש ליצור מחפורת בכיוון המיועד להחדרת הצינורות, באורך של כ .2.5.3

מ' לכל הפחות. זאת על מנת לאפשר החדרת הצינורות בתחתית הגוש   5מ' וברוחב הגוש + 

 בעזרת כלי הנדסי. 

בשני   .2.5.4 לא  אך  הצינורות,  של  החדירה  מנקודת  יותר  עמוק  מ'  כחצי  בעומק  תוכן  המחפורת 

 טרים הצמודים לגוש. שם פני הקרקע יהיו במפלס החדירה.  המ

את עומק הגוש יקבע מראש האגרונום המלווה, לפי קוטר הגוש, סוג הקרקע והתנאים. על פי   .2.5.5

 נתון זה נוכל לחשב את משקל הגוש ואת סוגי הצינורות והמנופים.  

ושמאלה. החדרת    יש להתחיל את החדרת הצינורות במרכז הגוש ולהמשיך באופן מאוזן ימינה .2.5.6

 הצינורות תיעשה ע"י דפיקה, דחיקה וקדוח בכל אחד מאמצעים אלו או בשילוב שלהם. 

החדרת הצינור תבוצע באיטיות ובהקפדה על היצמדות הצינורות אחד לשני ועל כיוון אופקי   .2.5.7

ואנכי. את הצינור יש להחדיר כך שיבלוט לא פחות ממטר אחד מכל צד של הגוש. בצינורות  

לכל אורך    העוקבים,  צינורות מקבילים  ועל  גובה זהה בכניסת הצינור לגוש  יש להקפיד על 

 הביצוע, זאת כדי לקבל משטח הרמה אחיד ומפולס.  

ס"מ שיאפשרו מעבר של    40 - ס"מ  20בשני הצינורות לפני הסוף בכל צד, נשאיר רווח של כ  .2.5.8

ח ולא יישארו קצוות  כבלי המנוף לקשירה. יש להוסיף צינורות עד שכל הגוש ישב על המשט

 באוויר. 

)במידות לפי הנחיית מהנדס קונסטרוקציה( מתחת לצינורות,   Hבשלב זה יש להכניס פרופיל   .2.5.9

 בצמוד לגוש כך שכל קצות הצינורות ישבו על הפרופיל, כך משני הצדדים.  

במסלולי ההעברה של כבלי המנוף יש לדאוג למגבילי החלקה ואלמנטים לפיזור העומס על   .2.5.10

 נקודות שבירה. הכבל ב

 פינות במת ההרמה, יש לקשור את הפרופיל לצינורות בעזרת אמצעים מתאימים.  4 - ב  .2.5.11
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  30על הקבלן להכין בסמוך לעץ משטח תמרון למנוף/מנופים ההרמה בשטח שלא יקטן מ   .2.5.12

 מ"ר ובהתאם לסוג המנוף ואמצעי ההובלה. 

נוף העץ באמצעות מנוף בעזרת רצועות  לצורך עיגון העץ בזמן ניתוק גוש השורשים, על הקבלן לעגן את   .2.6

הרמה. על הקבלן לדאוג שאזור הקשירה ירופד באמצעים מתאימים כגון: בד יוטה, שמיכה, מזרון, שקי  

 "ביג בג" וכד' במספר שכבות/כריכות למניעת חבלה אפשרית בקליפת הגזע ובענפים. 

 הנפת העץ והגוש  .3

טון תוכל להיעשות בעזרת קשירות לגזע העץ. הנפת    15הנפת עץ וגוש השורשים במשקל כולל של עד   .3.1

טון תעשה בהרמה מבסיס הגוש זאת בעזרת החדרת משטח   15עץ וגוש השורשים במשקל כולל מעל 

 הרמה עשוי צינורות או מוטות או אמצעי אחר שיהיה מאושר על ידי האגרונום. 

להערכת .3.2 בהתאמה  הנדרשים  ההרמה  רצועות  וחוזק  המנוף  סוג/גודל  הינה    קביעת  העץ,  משקל 

באחריותו הבלעדית של הקבלן ועליו להיערך לכך כנדרש. יודגש בזאת כי לא תעשה כל פשרה באשר  

 לגודל גוש השורשים ו/או גודל נוף העץ בשל ציוד כלשהו שאינו מתאים. 

בשלב ניתוק השורשים )בכל אחת מן השיטות שלעיל( ייתמך העץ ע"י זרוע מנוף או מחפר אליו מעוגן   .3.3

 . העץ יונף אך ורק לאחר שמערכת השורשים נותקה במלואה. העץ

ותוך   .3.4 )צינורות/ מוטות וכד'( תבוצע מתחת להתפצלות הענפים הראשונה  ההנפה שלא מבסיס הגוש 

הקפדה על הגנת הגזע מפני חיגור ופגיעה מכאנית, זאת על ידי ריפוד קפדני של הגזע בשכבות של  

מזרון, שקי "ביג בג" וכד' במספר שכבות/כריכות, ו/או על ידי החדרת  חומרים כגון: בד יוטה, שמיכה,  

מ"מ דרך הגזע, זאת תוך הקפדה על חיטוי ואטימת חור ההחדרה של    20מוטות פלדה בקוטר עד  

 המוטות והכל באישור האגרונום. 

נם של  מודגש כי מרגע שהונף העץ, על הקבלן לדאוג ולהרחיק עוברי אורח וסקרנים ולהבטיח את ביטחו .3.5

 עובדיו או מי מהנמצאים בסביבת העץ המונף.  

ברשת   .3.6 השורשים  גוש  תחתית  את  ולעטוף  להשלים  הקבלן  על  והנפתו,  הגוש  ניתוק  השלמת  עם 

נצמד,   ניילון  ביריעת  וכן  השורשים  גוש  בהיקף  הקיימת  האוסטרלית  לרשת  תחובר  אשר  אוסטרלית 

וש השורשים )מספר הכריכות של הניילון  ולהדקה באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית ג

 יהיה כזה שיישא את עומס הגוש בשלמותו משך כל שלב ההובלה(. 

 העברת עצים בהובלה  .4

עצים אשר מועברים למקום הנטיעה החדש בהובלה, יועמסו ויונחו על גבי משטח משאית בעלת דפנות   .4.1

 פתוחות וכושר נשיאה מתאים. 

ורה אנכית )גזע זקוף( ויעוגן למשטח המשאית באמצעות  גוש השורשים יונח על משטח המשאית בצ .4.2

רצועות קשירה מתאימות העשויות בד בלבד )בשום אופן אין להשתמש בשרשראות מתכת(. על הקבלן  

 לדאוג שאזור הקשירה )נקודת החיכוך עם גזע וענפי העץ( ירופד באמצעים מתאימים כמפורט לעיל. 

 חם אחד על גבי השני. למען הסר ספק, אין להשכיב עצים או להני .4.3

יוסעו למקום הנטיעה בנסיעה רצופה ואיטית כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים ושלמותו   .4.4 העצים 

תישמר, כל זאת תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים. העברת העץ תבוצע לכל היותר תוך שעתיים  

 מעת מניתוקו מהקרקע. 
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מסלול הנסיעה בין המקום ממנו יועתקו העצים  בכל מקרה, על הקבלן חלה החובה לבחון מראש את   .4.5

למקום הנטיעה החדש, שהינו נקי ממכשולים ומאפשר נסיעה בטוחה ועליו להיערך בהתאם, לרבות  

ליווי המשאית ע"י גוזם מצויד במסור מכני ואמצעי טיפוס )שהמקרים בהם יופעל הגוזם לצורך הקטנת  

צריכים את אישור האגרונום(. דגש מיוחד יינתן לאיתור  גוש השורשים או גיזום הנוף, תוך כדי הובלה, מ

 קווי חשמל ותקשורת לאורך הציר ובחינת מידת השפעתם על מעבר העץ. 

במקרים בהם לא ניתן יהיה לחלץ גוש שורשים מלא ו/או במקרים של עץ חשוף שורש, העץ יובל על   .4.6

ה לכל היותר תוך שעה. כמו  צידו כאשר כל גוש השורשים ייעטף בבד כותנה רטוב ואז ההעתקה תעש

יינטע במקום הנטיעה החדש בפרלייט מלא, זאת בשונה מההנחיות   כי במקרים אלו העץ  יודגש  כן, 

 המפורטות בהמשך. 

 הנטיעה  .5

במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהאגרונום, הנטיעה תבוצע בבור מלא מים. באחריות הקבלן למלא   .5.1

 מעומק הבור טרם הנטיעה. 1/3

 . 8גר' הורמון השרשה מס'   250-500המים שבתוך הבור  יש לערבב לתוך  .5.2

העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך הנפתו. טרם הנחת העץ בבור   .5.3

בד   וייושם(,  במידה  )והפוליאוריטן  הנצמד  הניילון  כל  את  עדינה  בצורה  לחלוטין  להסיר  יש  הנטיעה, 

 עץ יונח במרכז הבור כפי שיפורט להלן. הכותנה והרשת יושארו. גוש שורשי ה 

בשיעור   .5.4 בקומפוסט  מעורבת  גננית  באדמה  ימולא  הבור  של  התחתון  אנכית  10%חלקו  יונח  העץ   .

בתחתית בור הנטיעה תוך הקפדה על התאמת גובה צוואר השורש המקורי לגובהו הסופי, כך שיתאים  

נה הוראה אחרת מהאגרונום(. מודגש  לפני השטח הקיימים/המתוכננים כפי שסימן המודד )אלא אם נת

בזאת כי בכל מקרה אין לקבור את אזור צוואר השורש ובעת הנחת העץ בבור הנטיעה יש להביא בחשבון  

 שקיעה טבעית שעלולה לקרות עם הזמן בשל מסת העץ. 

כאשר העץ מונח במקום ולפני תחילת המילוי החוזר, יש לבצע חתכים בכל היקף הבד העוטף את הגוש   .5.5

י לאפשר פריצת שורשים החוצה. לאחר מכן יש למלא את בור הנטיעה במים ולמלא את החלל שבין  כד

ועם מיקוריזה לפי    10%אשר עורבב מראש עם קומפוסט בשיעור    6גוש השורשים לדופן הבור בפרלייט  

 הוראות היצרן, כל זאת בשעה שהעץ עדיין מוחזק ע"י המנוף. 

 די הגוש תוך כדי מילוי הפרלייט והאדמה באופן אחיד. על הקבלן לפזר את ה"אוסמוקוט" בצי .5.6

 על הקבלן לבצע הידוק של הפרלייט באמצעות דריכה, ובמקביל יש להמשיך במילוי מים ואדמה גננית.  .5.7

בגמר מילוי החלל שבין דופן הבור לגוש השורשים, יש להסדיר גומת השקיה בקוטר העולה על מידות   .5.8

 רוויה ידנית שתינתן מיד בגמר הסדרת הגומה.   הגוש המועתק, כזו אשר תכיל השקיית

 רק לאחר שווידא הקבלן כי העץ עומד יציב, יוכל לשחרר את העץ מכבלי המנוף ולהסיר את הקשירות.  .5.9

מיד בסיום העבודות שפורטו לעיל, על הקבלן לבצע עבודות תמיכה, ייצוב וכבילה לייצוב העץ )במידת   .5.10

ה של הפרויקט(. בכל מקרה שיוחלט לבצע תמיכה/עיגון, על  הצורך ועפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקצי

 הקבלן לדאוג לסימון פרטי התמיכה/העיגון בסס"ל בצבע זוהר, למניעת נזקים לעוברי אורח ובכלל. 

 עם גמר הנטיעה יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:  .5.11

 הסדרת שטח העבודה, לרבות ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה.  .5.11.1
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ורצועות, חיתוך קצוות המוטות אם  הסרת כל   .5.11.2 ריפודים  כולל עטיפות,  אמצעי העזר להנפה 

 הוחדרו וטיפול קפדני בפצעים שנוצרו בתהליכי ההנפה כולל משחת גיזום. 

תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ובעת נטיעתו, לרבות חידוש גיזום בענפים שניזוקו,   .5.11.3

שכבת הלובן עפ"י דרישת האגרונום וכל פעולה    טיפול בפצעי גזע ומריחת משחת גיזום, חידוש

 נוספת אשר ידרוש האגרונום. 

 התקנת והפעלת מערכת ההשקיה בהתאם להנחיות האגרונום.  .5.11.4

אוגוסט( ובמקרים  -יולי -כיסוי נוף העץ הגזום ביריעת צל למניעת דיות יתר בהעתקות קיץ )יוני  .5.11.5

,  70%ביריעת צל בצפיפות של    מיוחדים לפי הוראות האגרונום. יש לכסות את כל עלוות העץ

 ימים, ולאחר מכן יש להסירה.    30יריעת צל זו תישאר במקומה למשך 

 באחריות הקבלן למלא אדמה בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש הראשון שלאחר הנטיעה.  .5.12

 חיפוי עליון  .6

 ץ( נקי מכל פסולת. על הקבלן להכין חומר חיפוי ממקור אורגני וקשה פירוק כגון גזם מרוסק )כפיסי ע .6.1

איכות החיפוי ומידת התאמתו טעונה את אישור האגרונום מראש, לשם כך יביא הקבלן דוגמא אותה   .6.2

 יאשר האגרונום ובהתאם יספק את החיפוי לשטח הפרויקט. 

 החיפוי יפוזר כחודש מגמר הנטיעה ע"מ לבחון שאין שקיעות בקרקע המצריכות מילוי חוזר.  .6.3

מ' בגומה סביב העץ, עד לגבולות בור השתילה, לקבלת שכבה בעובי של    3  -כ החיפוי יפוזר ברדיוס של   .6.4

ס"מ לפחות. יש להקפיד כי אזור צוואר השורש יהיה נקי מחיפוי למניעת לחות קבועה והיווצרות    15  -   10

 ריקבון. 

 החיפוי יפוזר על גבי שלוחות הטפטוף זאת רק לאחר שווידא הקבלן כי הצנרת תקינה ושלמה.  .6.5

 : טיפול ואחזקת העצים המועתקים 4שלב 

על הקבלן ובאחריותו לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות עד למסירה סופית של הפרויקט ובכל מקרה לא   .1

 פחות מחמש שנים ממועד ההעתקה, לרבות: 

 יש להשקות את העץ פעם בכל שבוע עד למועד המסירה הסופית לפי התכנית הבאה:   -עבודות השקיה   .1.1

 ליטר/מ"ר/יום )אלא אם ירד גשם משמעותי באותו השבוע(.  1פעם בשבוע:   : 2-12,1חודש  .1.1.1

 ליטר/מ"ר/יום )אלא אם ירד גשם משמעותי באותו השבוע(.   3: פעם בשבוע:  11-10,  4-3חודש   .1.1.2

 ליטר/מ"ר/יום.  5: פעם בשבוע: 9-5חודש  .1.1.3

 אנו מדגישים כי נושא ההשקיה הוא חיוני להצלחת ההעתקה!

 וראות האגרונום. עבודות גיזום בהתאם לה .1.2

 ריסוסי מזיקים ומחלות.  .1.3

 דישון )בהתאם לדרישות האגרונום(.  .1.4
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 ייצוב העצים ותחזוקת אמצעי הכבילה/עיגון.  .1.5

 הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י האגרונום.  .1.6

לקראת תום שנת האחזקה הראשונה, הקבלן יעקור ויסלק עצים מתים אשר לא נקלטו וזאת רק לאחר   .1.7

 האגרונום. שהורה על כך 

, יתקין שתי סמוכות  10, במקום כל עץ שמת ייטע הקבלן עץ מאותו מין בגודל  1.7בנוסף לאמור בס"ק   .1.8

 כמקובל ויחבר טבעת טפטוף כנדרש ובהתאם להנחיית האגרונום. 

 

 להלן קישור לנוהל העתקות באתר פקיד היערות במשרד החקלאות 

rad/forest_commissioner/nohal/Documents/nohal_haatakot.pdfhttp://www.moag.gov.il/yhidotmis 

 להלן קישור לנוהל להכנת סקר עצים באתר פקיד היערות במשרד החקלאות 

http://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/

t_seker_etzim_062016.pdfDocuments/Klalim_lehachana 

 להלן קישור לנוהל לעבודה בקרבת עצים באתר פקיד היערות במשרד החקלאות 

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/documents/Guidelines_for_workin

g_with_trees.pdf 
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 ונטיעתם גידול עצים במשתלה/ות, אספקתם 

 מוקדמות: 

 הגדרות מקצועיות:  . א

 המשתלה/משתלות המגדלות את העצים עבור הקבלן בפרויקט, כהגדרתו לעיל.  - הספק  .1

 הנציג המקצועי מטעם הקבלן, אשר יפקח על עבודות הגידול במשתלה  -  המפקח על הגידול במשתלה .2

 , אשר יבצע את עבודת הנטיעה בפועל.  במכרזהקבלן שזכה  קבלן גינון המועסק ע"י    -  הקבלן הנוטע  .3

ועלים, אשר גודל במשתלה עבור שתילה מחדש    -  שתיל .4 חומר צמחי בעל שורשים, גבעול/גזע, ענפים 

 בשטחי גינון. 

 מ'.  4שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי שגובהו בבגרות עולה על -צמח רב  -  עץ .5

 ים, פרחים ופירות. חלק העץ העליון הנושא ענפים/זרועות/בדים, על -  צמרת/נוף העץ  .6

או    20הקוטר כפי שיימדד בגובה    -  קוטר גזע .7 ס"מ מעל ההרכבה    10ס"מ מפני הקרקע/מצע הגידול, 

 )בעצים מורכבים(. 

 קוטר נוף השתיל במועד הוצאתו/אספקתו מהמשתלה.   -  קוטר הנוף .8

 הגובה כפי שיימדד במטר, מצוואר השורש עד לקודקוד הענף המוביל )מרכזי(.  -גובה העץ   .9

"בסיס הגזע", החלק התחתון בגזע העץ שממנו מסתעפים השורשים )מקום חיבור הגזע   -   וואר השורש צ .10

 למערכת השורשים(. 

המקום הנמוך    - גובה פני הקרקע הטבעית בה גדל העץ במשתלה. "קו בסיס הגזע"    -   קו צוואר השורש  .11

 ל במיכל. המקום בו פוגש הגזע את פני הקרקע או את מצע הגידו  - ביותר הגלוי בגזע 

 המשך זקוף, ברור ומובהק של הגזע, מעל הסתעפות בד )או זרוע( אחד או יותר.  -(  ענף מוביל )מרכזי  .12

 הסתעפות מהגזע הראשי המיועדת להתפתח לענף משני/בד. -זרוע/ענף שלד צדדי )משני( קבוע .13

אוחר יותר של  זרוע/ענף שלד נמוך, המיועד לדילול ולהסרה בשלב מ  -  ענף שלד צדדי זמני )משני( זמני .14

 עיצוב העץ. 

 )לגבי עץ מורכב( גובה נקודת ההרכבה מפני הקרקע.   -  מקום ההרכבה .15

 עץ שעוצב במשתלה על כמה גזעים היוצאים כולם מקו בסיס הגזע או מתחתיו.   -  גזע-עץ מעוצב רב .16

 מקום על הגזע או על זרוע/ענף/בד שבו נגזם ענף כלשהו.  -  פצע/חתך גיזום .17

מ"מ לפחות והוא מכוסה כולו או חלקו    10פצע גיזום שקוטרו )בזמן הגיזום(    -  פצע/חתך גיזום מוגלד .18

 משטח החתך המקורי.  50%ברקמת הגלדה בשיעור 
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וף של השתיל,  האמצעי המותקן במשתלה לטיפוח ולאחזקת גזע זק  - תמיכה במשתלה )"סמוכה/כבל"( .19

באתר   עץ  סמוכות  והצבת  לאספקה  הכוונה  אין  ספק,  הסר  למען  הנטיעה.  לאתר  השתיל  עם  המסופק 

 הנטיעה הסופי, אלא למוט במבוק, מערכת כבלים וכיוב'. 

 כהגדרתו במסמך זה להלן.  -)"סטנדרט" המוגדר בספרה(    גודל העץ .20

 כללי:  . ב

 הגנת הצומח:  .00.1

של   .1 פיקוח  תחת  תהיה  הספק  פיקוח  משתלת  דוחות  להגיש  הספק  על  מזיקים.  פיקוח  בתחום  יועץ 

 תקופתיים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. 

ומזיקים   .2 מחלות  בהדברת  ספק,  הסר  למען  וממזיקים.  ממחלות  העצים  לבריאות  אחראית  המשתלה 

 יעסוק רק מי שהוסמך לכך ובהתאם לתקנות הממשלתיות הנוגעות לשימוש בחומרי הדברה. 

לחיטוי הקרקע ולניקיונה מפגעים ועשבים, זאת בכל שלבי גידול העצים, הן    חראית  תהיה אהמשתלה   .3

 באדמה והן במיכלי השתילה. 

 כל תקנות הגנת הצומח יחולו על העצים.  .4

 הכרת אתר הנטיעה, סביבתו ותנאי העבודה:  .00.2

ת  הקבלן מצהיר בזה, כי סייר באתרים אליהם יסופקו העצים למד את מיקום אתרי הפיתוח העתידיו .5
של   מיקומם  אליהם,  הגישה  דרכי  אתרים,  אותם  תנאי  את  היטב  והכיר  הנגזרות,  הגישה  ודרכי 
המתקנים הסמוכים וכן תנאי השטח וכל המשתמע מכך לגבי אספקת העצים. לא תוכר כל תביעה  

 בגין מגבלות ו/או הפרעות שונות שהיו בשטח או שיהיו במהלך האספקה. 

והבין על בוריים את המפרט הטכני, את כתב הכמויות ואת כל יתר  הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר   .6
מסמכי ההסכם, וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם וכרוחם. כמו כן, מצהיר בזה הקבלן  
על   וההנחיות אשר עשויות להשפיע  כי הביא בחשבון ושקלל בהצעתו את כל הדרישות, המגבלות 

 הצעתו. 

 ם ולתקנים: טיב העבודה והתאמה למפרטי .00.3

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות העבודה )בשלב אספקת העצים הגדולים לבורות(, המפרטים,   .7
ממנהל   בכתב  אישור  ללא  שינויים  לבצע  מוחלט  איסור  חל  הפרויקט.  מנהל  והוראות  התקנים 

 הפרויקט. 

הפרו .8 מנהל  הפרויקט.  מנהל  של  רצונו  ולשביעות  נכון  מקצועי,  באורח  יבוצעו  יהיה  העבודות  יקט 
הקובע היחידי לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב השתילים, החומרים, טיב העבודה ואופן הביצוע.  

 למען הסר ספק, פסיקתו של מנהל הפרויקט הינה המחייבת. 

השתילים יבדקו מעת לעת על ידי המזמין/מנהל הפרויקט, אולם אותה בדיקה בכל מקרה לא תפטור את   .9

או   חיסרון  מכל  שהמזמין/מנהל  הקבלן  בבדיקות  אין  ואספקתם.  גידולם  בזמן  בעצים  שיתגלה  פגם 

 הפרויקט רשאי לבצע כדי לגרוע מחובתו ומאחריותו הבלעדית של הקבלן. 

 ביקורת העבודה:  .00.4

 כל האמור להלן בא בנוסף לאמור ביתר מסמכי מכרז/הסכם זה.  .10

המזמין/ מנהל הפרויקט יהיה הקובע בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ואיכות העצים בכל שלבי   .11
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גידולם, לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה. למען הסר ספק, פסיקתו של המזמין/ מנהל  
 הפרויקט הינה המחייבת.  

מנ .12 המזמין/  ע"י  במשתלה  תיערך  אשר  ביקורת  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  וכן  למען  הפרויקט  הל 

השירותים   מלוא  לביצוע  הקבלן  של  המלאה  מאחריותו  לגרוע  כדי  בהן  אין  שיינתנו,  ככל  הנחיותיו, 

של   לאיכותם  ולדאוג  הגידול  שלבי  כל  על  מלא  פיקוח  בעצמו  לבצע  וכן  המכרז  במסמכי  כהגדרתם 

 השתילים/עצים. 

 בטיחות ורישוי:  .00.5

כימיים מכל סוג שהוא )ה .13 ע"י כוח אדם  עבודות הכוללות חומרים  יבוצעו  וכו'(  דברה, חיטוי, דשנים 

מורשה לביצוע עבודות כאלה לפי כל דין, יעשה שימוש רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ועפ"י  

 כל כללי הזהירות המופעים על תווית המוצר ובהמלצת היצרן/ יבואן. 

 ביקורת הקבלן:  .00.6

ות הנחוצה, לבחינת מצב השתילים בשטחי  על הקבלן לבצע ביקורת בעצמו באופן עקבי ושוטף, בתכיפ .14

הגידול. מטרת הביקורת לוודא כי לא חל שינוי המחייב תיקון מיידי וכן לבצע תיקון זה אם מתחייב,  

 ללא הנחיה מיוחדת לכך. 

באחריות הקבלן לעדכן את מנהל הפרויקט בכל שינוי ו/או בכל נושא אשר עשוי להשפיע על איכות   .15

 וי במועד האספקה הרצוי.  השתילים ו/או לגרום לשינ

חודשים ממועד המסירה הסופית לאחזקת המזמין או לאחזקת    12תקופת האחריות לכל עץ הינה   .16

הרשות המקומית/עירייה או עד קליטתו )עפ"י סימני התפתחות פנולוגית תקינה ומובהקת( המאוחר  

לפקח על תהליך    מבניהם ובהתאם להחלטת המזמין/מנהל הפרויקט. מובהר בזאת כי מחובת הקבלן

השתילה ולתחזק את העצים באופן שוטף ולעקוב אחר הליך התפתחותו התקינה של כל עץ ועץ וקיום  

 כל הדרוש לטיפול בו, כמו כן עליו לדווח בכתב באופן חודשי למנהל הפרויקט. 

 ניהול יומן עבודה:  .00.7

החל ממועד התקשרות הספק והקבלן בהסכם, הספק ינהל יומן עבודה )בשלושה העתקים( לתיעוד   .17

 כל מהלך גידול העצים.  

הספק יהיה אחראי למלא ביומן את הפעולות שבוצעו במהלך כל חודש מחודשי הגידול, לרבות: מועדי   .18

ה של עצים מורכבים יציין  שתילה, סוגי העצים שנשתלו )פירוט מדויק של מיני העצים או הזנים, במקר

את שם הכנה ושם הרוכב ומועד ביצוע ההרכבה(, פעולות אגרוטכניות, כגון: משטר השקיה )בדגש  

על כמות המים והתכיפות(, דישון, פעולות לעיצוב העץ וגיזומו, הדברת עשבייה ו/או מזיקים ומחלות  

ומזיקים, פעולות העתקה, הוראות מנהל הפרוי  וכל  וכו', איתור מחלות  לעת,  יינתנו מעת  קט אשר 

 הפעולות בהן נוקט הספק במהלך תקופת גידול העצים, בין אם צוינו כאן מפורשות ובין אם לאו. 

 בסוף כל חודש יעביר הספק העתק היומנים החתומים ע"י הספק לאישור מנהל הפרויקט.  .19

 תכנית ביצוע עבודה:  .00.8

20. ( סכם תכנית עבודה מפורטת בהתאם  יום( מיום חתימת הה  30על הקבלן/ספק להגיש תוך חודש 

לדרישות נשוא מכרז זה. תכנית זאת תפרט את עקרונות עבודתו של הספק ולוחות הזמנים בהתאם  

 לחודשי השנה ועונות השנה, בתלות למיני העצים השונים ומועד אספקתם המתוכנן. 
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יפורטו כל העבודות והפעולות המתוכננות, האמצעים הנדרשים, כוח האד .21 זו  ם, החומרים,  בתכנית 

 ציוד וכלים, לוח זמנים עד לרמה היומית וכו'. 

מנהל הפרויקט/המזמין. למזמין/מנהל הפרויקט שמורה  תכנית עבודה זו תבוקר ותאושר מראש ע"י   .22

 הזכות לתקן ולשנות בכל עת תכנית זו, הכל בהתאם לצרכיו ולסדר העדיפויות הקיים. 
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 מפרט טכני מיוחד לגידול ואספקת עצים  

 כללי:  . ג

מפרט זה, לרבות הנחיות וההוראות לגידול ואספקת העצים המפורטים להלן, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  

 המכרז/הסכם.  

על הקבלן מוטלת החובה להתקשר חוזית עם משתלה לצורך גידול ואספקת העצים לנטיעה בפרויקט. טרם  

ט להעסקת משתלה זו ולהציג  התקשרות עם משתלה כלשהי על הקבלן לקבל את אישורו של מנהל הפרויק

 את העתק ההתקשרות החוזית. 

על הקבלן מוטלת החובה לפקח על תהליך גידול העצים באופן רציף. הפיקוח יבוצע ע"י בעל מקצוע )בכל מקרה  

 המפקח מטעם הקבלן יאושר ע"י מנהל הפרויקט קודם כניסתו לעבודה.  

למזמין ולמנהל הפרויקט שמורה הזכות לבדוק ולאשר את טיב ואיכות תהליך גידול העצים אצל הספק וזאת  

 סיורים יזומים ו/או דוחות שיהא על הקבלן להמציא למנהל הפרויקט    באמצעות

הכללי   המפרט  על  ולהוסיף  להדגיש  בא  להלן  המפורטות  העצים  לגידול  וההנחיות  זה  שירותים  מפרט 

 . 41.5ופרק  41פרק  -הבינמשרדי בהוצאת משרד הביטחון  

הבינ  הכללי  המפרט  הוראות  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  זה,  בכל  שירותים  למפרט  משרדי 

ההוראות הנקובות במכרז זה הן הגוברות. לא תתקבלנה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כתוצאה  

 .  מסתירה בין המפרט הכללי הבינמשרדי למפרט שירותים זה 

נם  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות של פרסומים שונים אשר בהתאם להוראות הסכם המזמין הי

לעניין   יקבעו  והוראות מנהל הפרויקט  יפנה למנהל הפרויקט בבקשה לקבלת הבהרה  "שווי מעמד", הקבלן 

 סתירה ו/או אי התאמה כאמור. 

אך  ומהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט,  קבלן  הלהלן פרוט פרסומים שונים אשר מחייבים גם הם את עבודת  

 אינם זהים לו.  

היטב במסמכים הבאים אשר הינם חלק מהמסמכים המחייבים כאמור. לא  הקבלן והספק מתבקשים לעיין  

תתקבלנה טענות, דרישות או תביעות כלשהן כתוצאה מאי התאמה בין הפרסומים למפרט שירותים זה,  

 : ובכל מקרה ההוראות הנקובות במכרז הן הקובעות 

 . 2013חוברת "מדריך עצי רחוב בישראל", בהוצאת משרד החקלאות,  .1

 רקים בגידול העץ", בהוצאת משרד החקלאות.  חוברת "פ .2

 . 2012חוברת "הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני הנוי ובשטחים", בהוצאת משרד החקלאות,  .3

 . 2010חוברת "גיזום עצי נוי", בהוצאת משרד החקלאות,  .4

 . 1987, 381-383מאמר "גיזום עצים מבוגרים" מאת ישראל גלון, "השדה" ס"ח עמ'  .5

טנדרטים לשתילי גננות ונוי )המחלקה להנדסת הצומח, שה"מ משרד החקלאות(. במהדורתה  הגדרת ס .6

 המעודכנת ביותר. 

המפרטים הכלליים המפורטים לעיל שלא צורפו למכרז זה ואינם ברשותו של הספק, ניתנים לרכישה באתר   .7

 משרד בטחון, ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  
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 שלבים )כרונולוגיים( כמפורט: מפרט שירותים זה מחולק למספר 

יוצגו שיטות הגידול,    שלב התנעת הפרויקט:  גידול העצים עפ"י תכנית העבודה.  יסוכמו עקרונות  זה  בשלב 

חומרי הריבוי, וכל הקשור לתחילת גידול העצים בשטח, לרבות קביעת נקודות עצירה, שהינן נקודות על ציר  

פקח בשטח ואת אישורו להמשך, לדוגמא: אישור חומר הריבוי,  הזמן בהן המשך ההתקדמות טעון את נוכחות המ

 העתקה מהקרקע למיכלי גידול וכד'. 

 גידול העצים במשתלה, כמפורט להלן.  : 1שלב 

 אספקת העצים לשטח הפרויקט, כמפורט להלן.  : 2שלב 

 תקופת האחריות, כמפורט להלן.  : 3שלב 

 למלא.   קבלןה בכל שלב ושלב יפורטו להלן הדרישות וההנחיות שיהיה על 

 לוחות זמנים לגידול ואספקה:  . ד

יוכל לעמוד בהתחייבותו לספק את העצים השונים,    קבלןשהגידול השתילים יחל במועדים הדרושים על מנת  

 בגדלים ובמועדים הנדרשים ע"י המזמין. 

, כי בשל עונות השנה או כל  מראש ובכתבויקט אישר לקבלן  על אף האמור לעיל, ככל שהמזמין/מנהל הפר

בלוח הזמנים הקבוע במסמכי    הספקסיבה אחרת לא ניתן להתחיל בגידול העצים במועד שיאפשר את עמידת 

המכרז, לא יראו את הקבלן כמי שלא עמד בהתחייבותו באשר ללוח הזמנים ובלבד שסיפק את העצים במועד  

 כתב על ידי מנהל הפרויקט ביחס לאותם עצים. הנדחה אשר יאושר מראש וב 

באחריות הספק לספק את העצים עפ"י לוחות הזמנים המתוכננים לאספקה ונטיעה, כפי שיוגדר לו ע"י הקבלן  

 ו/או כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לשינויים שיערוך המזמין, בכפוף להתקדמות הפרויקט. 

בזמן שנקבע או שהעצים לא יענו לדרישות האיכות עפ"י מפרט זה  במקרה והעצים לא יהיו מוכנים לנטיעה  

במועד המבוקש, רשאי המזמין/מנהל הפרויקט לנקוט, עפ"י שיקול דעתו הבלעדית לרכוש את העצים החסרים  

 תקורות.  25%על חשבונו של הקבלן, כולל כל העלויות של המזמין בצירוף 

 עתודה חליפית )רזרבה(  . ה

 כמפורט להלן.  10%י כל מלאי העצים הדרוש יהיה במשתלה, כולל תוספת של  על הקבלן/ספק להבטיח כ

עצים נוספים מהכמות המוזמנת, העונים למין, לגודל, לטיב ולכל התנאים הנדרשים    10%הספק/הקבלן יגדל  

 במפרט זה, זאת על מנת להבטיח מלאי החלפות מתאים. 

וית יטופלו  זה  לצורך  וגודל(  מין  )מאותו  וישמרו במלאי לתקופה של  העצים שישמרו  מיטבי  באופן    12וחזקו 

 חודשים מעבר למועד גמר ביצוע ההסכם.  

למען הסר ספק, בעבור גידול עצים אלה, המהווים עתודה חליפית, לא תשולם כל תוספת מחיר וגידולם יהיה  

 כלול במחירי היחידה במחירון העבודות.  

אה או בחלקה, יהיה זכאי הספק לתשלום עבור העצים  במידה ויידרש הספק לספק את העתודה החליפית במלו 

בהתאם לכמות שסופקה בפועל ובהתאם לכל התנאים הנוגעים לאספקת העצים עפ"י ההסכם, לרבות הובלתם  

 לשטח הנטיעה. 
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עם זאת, מובהר כי בעבור עצים שיסופקו כעתודה חליפית במקום עצים שמתו מסיבה שמצא מנהל הפרויקט,  

 די, כי הינה באחריות הספק, לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה בעבור אספקתם. בהיותו הפוסק הבלע

במידה ובפרק הזמן של השנה הנוספת ידרוש מנהל הפרויקט /המזמין להעתיק את העצים למיכלים גדולים  

 מעלות העצים המועתקים למיכל גדול יותר.  10%יותר, תשולם לקבלן תוספת חד פעמית של 

 מכרז זה הגדרת סטנדרט העצים ל  . ו

  במועד האספקה, במסגרת מכרז זה יענו על ההגדרות המופרטות ביחס לכל גודל    קבלן ההעצים אותם יספק  

 בטבלה שלהלן: 

 כינוי הגודל  

 )"סטנדרט"( 

קוטר גוש  

השורשים  

 המינימאלי  

 )מ'( 

עומק גוש  

השורשים  

 המינימאלי  

 )מ'( 

נפח מיכל  

 מינימאלי 

)כולל את גוש  

השורשים +  

 מצע(  

 )ליטר( 

קוטר הגזע  

הנמדד  

  20בגובה 

 ס"מ 

 מספר  

ענפי שלד  

קבועים  

 מינימאלי  

)כולל ענף  

מוביל וענפים  

 צדדיים( 

גובה עץ  

 מינימאלי 

 )מ'(  

 25 0.3 0.3 7גודל 
  - מ"מ )כ 38

"1 ) 
1 2.5 - 3 

 60 0.4 0.4 8גודל 
  - מ"מ )כ 50

"2 ) 
1 - 2 3 - 3.5 

 90 0.4 0.5 9גודל 
  - מ"מ )כ 75

"3 ) 
2 - 3 3.5 - 4 

 350 0.5 0.8 10גודל 
  - מ"מ )כ 100

"4 ) 
3 - 4 4 - 4.5 

 500 0.6 0.9 11גודל 
  - מ"מ )כ 125

"5 ) 
4 4.5 - 5 
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 באור מדדי הטבלה: 

 כהגדרתו בספרה.  -  כינוי הגודל )"סטנדרט"( .1

למיכל    בעת העתקת העץ מהקרקע מתייחס לקוטר גוש השורשים    -  קוטר גוש השורשים המינימאלי )מ'(  .2

 הסופי. 

למיכל    בעת העתקת העץ מהקרקע מתייחס לעומק גוש השורשים    -  עומק גוש השורשים המינימאלי )מ'( .3

 הסופי. 

. נפח המיכל המוגדר  במועד האספקה לפרויקטהמיכל הסופי    מתייחס לנפח  -  נפח מיכל מינימאלי )ל'(  .4

בתוכו   העץ    20%לפחות  יכלול  למין  בהתאם  )הכל  המועתק  השורשים  גוש  לנפח  גידול  מצע  תוספת 

 ולמאפייני שורשיו(. 

ס"מ מפני הקרקע/מצע    20מתייחס לקוטר הגזע כפי שיימדד בגובה    -  ס"מ  20קוטר הגזע הנמדד בגובה   .5

 ס"מ מעל ההרכבה(.  10הגידול )בעצים מורכבים יימדד הגובה 

הכמות המוגדרת כוללת את הענף המוביל )המרכזי( וענפי שלד    -  מאלימספר ענפי שלד קבועים מיני .6

 צדדיים )משניים(, המיועדים להיות ענפי השלד הקבועים.  

)מ'(  .7 מתייחס לגובה העץ כפי שיימדד במטר, מצוואר השורש עד לקודקוד הענף    -   גובה עץ מינימאלי 

 . המוביל )מרכזי( 

 

 

 

הוא הקובע ביחס לגידול ואספקת העצים   למען הסר ספק, מודגש בזאת כי סטנדרט זה 

 במסגרת מכרז זה ולא יבוא במקומו שום סטנדרט קיים/מוכר/מקובל אחר.  
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 : גידול העצים במשתלה 1שלב 

 . צו התחלת עבודהשלב זה יחל מיום הוצאת 

 כללי  .1

 אתר ומרחב גידול העצים:  .1.1

עבור   .1.1.1 המוזמן/משוריין  העצים  מלאי  את  ויאחסן  יגדל  בתחומי  הספק  נפרד  בשטח  הקבלן, 

המשתלה, אלא אם קיבל אישור בכתב ע"י המפקח במקרה שהעצים ניטעו וגדלים באדמה  

 טרם חתימת ההסכם. 

יש לשמור על אפשרות גישה לכל העצים בתחומי המשתלה, כך שניתן יהיה להוציא ללא כל   .1.1.2

 קושי עצים בכל שלב, שילוב מינים ובכל כמות לאספקה. 

 מינים ו/או זנים ומועד האספקה המתוכנן.  המלאי יחולק עפ"י  .1.1.3

הספק   .1.1.4 על  המתוכנן,  האספקה  לתאריך  מעבר  במשתלה  העצים  את  לאחסן  שיש  במקרה 

מוטלת האחריות להמשיך לתחזק את העצים בהתאם להנחיות/דרישות מפרט זה, לרבות  

 ביצוע הגיזום הדרוש במערכות השורשים וההתאמות למיכלי הגידול, ככל שהללו יידרשו. 

 סימון העצים:  .1.2

בשלב גידול העצים, יסומנו העצים במשתלה בשלט ברור בתחילת כל שורה, השלט יכלול את   .1.2.1

 הפרטים הבאים: 

שמו העברי התקני של מין העץ, לרבות פרוט הזן. בשתילים מורכבים יפורטו שם   .1.2.1.1

 הכנה ושם הרוכב. 

 כמות העצים בשורה.  .1.2.1.2

 מועד השתילה.  .1.2.1.3

וקריא באמצעות תווית זיהוי עשויה חומר פלסטי,    בשלב האספקה יסומן כל עץ באופן ברור  .1.2.2

 עליה יהיו רשומים הנתונים הבאים: 

 שם המשתלה.  .1.2.2.1

 שמו העברי התקני של מין העץ, לרבות פרוט הזן.  .1.2.2.2

 בשתילים מורכבים יפורטו שם הכנה ושם הרוכב.  .1.2.2.3

 גודל העץ כדרוש במועד האספקה.  .1.2.2.4

 מועד אספקה מתוכנן.  .1.2.2.5

 להישתל. הפרויקט/קטע/רחוב בו מיועד העץ   .1.2.2.6

 זיהוי העץ כעץ המיועד לפרויקט.   .1.2.2.7



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

56 

 

 השתילים יסומנו מתחילת גידולם במשתלה על מנת לאפשר פיקוח ומעקב.  .1.2.3

התוויות והכיתוב יהיו עמידים, כך שלא יתפוררו, ידהו במים ו/או קרינת שמש, זאת למשך כל   .1.2.4

 תקופת הגידול. 

יפריע לעץ או לחלקיו בכל  התווית תותקן על גבי העץ באופן שלא יגביל את צמיחת העץ ו/או  .1.2.5

דרך שהיא, כך שלא יגרם כל נזק לעץ. כמו כן, התווית תותקן במקום אשר יאפשר את קריאת  

 הנתונים בנוחות ובגובה אחיד )בקרוב( על גבי כל העצים. 

 איכות העצים:  .1.3

 טיב העצים ואפיונם יענה על סטנדרט העצים כהגדרתו לעיל.  .1.3.1

ה, חיונית ומלאה, ויעמדו בסטנדרט העצים, כהגדרתו  העצים יהיו מפותחים בעלי עלווה בריא .1.3.2

 לעיל, זאת בהתאם לגודל העץ הנדרש במועד האספקה הנדרש. 

כל העצים מאותו מין/זן יהיו אחידים במראם ובמימדיהם )בהתאם להגדרות סטנדרט הגודל   .1.3.3

 הדרוש(. 

טיעה או  על העצים לקבל טיפולים קבועים של חידוש וחיתוך שורשים לפי הצורך, ולעבור נ .1.3.4

שתילה מחדש, או העברה למיכל חדש/גדול יותר במידת הצורך כך שמערכת השורשים תהיה  

 מסועפת, פעילה ומפותחת דיה.

 בריאות העצים וניקיון:  .1.4

משתלת הספק תהיה תחת פיקוח של יועץ בתחום פיקוח מזיקים. על הספק להגיש דוחות   .1.4.1

 פיקוח תקופתיים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. 

ם, על כל חלקיהם, יהיו בריאים, חיוניים וחופשיים מכל פגם לרבות: זיזים, ענפים  כל העצי .1.4.2

)כגון:   ומזיקים  מחלות  מכאניות,  פגיעות  פצעים,  לקויה,  התפתחות  שבורים,  ו/או  יבשים 

 חרקים, מכרסמים וכד'(, ללא סימני מחסור, עקה, חיגור, נזקי שמש, נזקי רוח וכו'. 

 ל העצים. כל תקנות הגנת הצומח יחולו ע .1.4.3

 מערכת השורשים של השתילים, תהיה בריאה ללא שברים, חיגורים, הסתלסלות וקיפולים.   .1.4.4

בדיקות   .1.4.5 לבצע  מהקבלן  לדרוש  ולשיקוליו,  לצורך  בהתאם  עת,  בכל  רשאי  הפרויקט  מנהל 

 מעבדה שונות כגון: בדיקת עלים. 

חשבון   על  יבוצעו  משרד    קבלןה הבדיקות  של  השדה  ממעבדות  אחת  או  באמצעות  החקלאות 
 .קבלןמעבדה מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את ה

 ריבוי העצים:  .1.5

חומר הריבוי )ייחורים, זרעים( בין אם הוא מיוצר ע"י הספק עצמו ובין אם הספק מביאו מגורם   .1.5.1

אחר, יהיה מאיכות מעולה וממקור ידוע. על הספק להציג למפקח ולאישורו פרוט אודות מקור  

 וטיב חומר הריבוי. 

 דרישות לעצים מורכבים:  .1.6
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לזן   .1.6.1 בהתאם  הכנות  להכנת  המיועד  החומר  מקור  את  ולאישורו  למפקח  להציג  הספק  על 

 הנדרש. 

בעץ מורכב מקום האיחוי בין הכנה לרוכב יהיה מלא, חלק, מושלם וללא זווית/"ברך" בין הכנה  .1.6.2

 לרוכב ולא תהיה פריצת עיניים מהכנה או משורשיה. 

ס"מ מעל לצוואר השורש של הכנה, אלא    20ב נקודת ההרכבה תהיה בגובה של עד  עפ"י רו .1.6.3

אם יש צורך לבצע הרכבה גבוהה יותר. בכל מקרה על הספק לקבל את אישור המפקח למיקום  

 ההרכבה בכל מין ומין. 

 השקיה:  .1.7

השקית העצים תעשה באופן סדיר בהתאם לתכנית שתוצג לאישור המפקח ומנהל הפרויקט   .1.7.1

 לת הגידול, אשר תפרט את משטר ההשקיה ואופן יישומה.  טרם תחי 

יומיים )לכל היותר( לפני מועד האספקה המתוכנן, יושקה השתיל כך שיגיע לשטח הנטיעה   .1.7.2

 כאשר גוש השורשים לח. 

 

 הנחיות לאופן גידול העצים במשתלה  .2

 במיכלים.  ככלל, העצים יגודלו ע"י הספק בקרקע וכשנה לפני מועד אספקתם יועתקו לשלב גידול 

 להלן פרוט הדרישות הנוגעות לתקופת גידול עצים בקרקע והעתקתם להמשך גידול במיכלים: 

 תקופת גידול העצים בקרקע: .2.1

 מרחב הגידול בקרקע:  .2.1.1

בשלב ראשון יגודלו העצים בקרקע. על הספק לספק לכל עץ ועץ את מרחב הגידול הנחוץ  

והראוי בכדי לאפשר גידולו המיטבי בקרקע, כך שהמרווח בין גזע לגזע )בין אם מדובר על  

 מהמפורט להלן:  לא יקטןהמרווח בין השורות ובין אם על המרווח בין העצים בשורה(  

 גזעים. מ' בין  1 -  7לעצים בגודל 

 מ' בין גזעים.  1.5 -  8לעצים בגודל 

 מ' בין גזעים.  2  -  10, 9לעצים בגודל 

 מ' בין גזעים.   2.5 -  11לעצים בגודל 

 תיתכן אפשרות של גידול בקרקע במספר שלבים וריווח העצים בהתאם לגודלם, כאמור. 

 סוג הקרקע, טיבה והזנתה:  .2.1.2

 הקרקע תהייה בעלת האפיונים הבאים: 

 ם ומחלות.נקייה ממזיקי (1)
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 נקייה מעשבייה ו/או זרעים זרים. (2)

 הקרקע תדושן/תועשר בחומר אורגני/כימי זמין למערכת השורשים.  (3)

קרקע  (4) בדיקות  תוצאות  בקרקע,  העצים  גידול  תחילת  טרם  המפקח,  לידי  לספק  הספק  על 
בטבלה  כמפורט  וערך  ערך  כל  עבור  הטיב  בדרישות  ועמידתה  הקרקע  נתוני  בחינת  לצורך 

 שלהלן: 

 ערך נדרש  יחידת מידה  ערך סעיף

1.  

 הרכב מכני 

 חרסית, סילט, חול 
 % 

 60%עד   -חרסית 

 80%עד  - חרסית +סילט 

2.  
 6-7.5בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע 

3.  
   2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית 

4.  
 80%עד  %  SPרוויה 

5.  
   5עד  יחס  SARנתרן חליף 

6.  

מגנזיום    + סידן  תכולת 

mg+ca 
 15עד  מאק/ליטר 

7.  
 6עד  מאק/ליטר  Naנתרן

8.  
 20%עד   %  גיר כללי 

9.  
 3000 יחס  Fדלתא 

10.  
PAR  1עד  יחס   

11.  
 15-20 מג'/ק"ג  N\NO3חנקן חנקתי 

12.  
K  1 מאק/ליטר  במיצוי 

13.  
P  15-20 מג'/ק"ג  אולסן 

14.  
 6עד  מאק/ליטר  CIכלוריד 

 

החקלאות או מעבדה הבדיקות יבוצעו על חשבון הספק באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד  
 מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הספק.

במקרה של קרקע המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון אורגני 
ו/או תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הספק להוסיף את החומרים הדרושים ו/או 

גרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה / מפקח על חשבונו. בכל מקרה פעולה זו, ככל לבצע בה פעולות א
 שתידרש, לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי. 

מודגש בזאת כי סוג הקרקע וטיבה יאושר ע"י המפקח טרם תחילת גידול העצים בקרקע. על הספק 
מאת   בכתב  אישור  ולקבל  כאמור,  הקרקע  בדיקות  נתוני  את  למפקח  לשתילה  להציג  המפקח 

 בקרקע.
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 עיגון העצים בקרקע:  .2.1.3

את   יבטיחו  וכד'( אשר  כבלים  )מוטות במבוק, סמוכות,  לעגן באמצעים השונים  יש  העצים  את 
יציבות העץ מחד, אך לא יפגעו ו/או יחגרו את גזע העץ מאידך וכן יאפשרו את המשך תנודת העץ  

וכן לשמירה מרבית על צימוח ישר וזקוף של הגזע והענף המוביל   (TAPPER)לקבלת התחדדות  
 )מרכזי(.

 קיית עצים בקרקע: הש .2.1.4

השקיית השתילים בקרקע תעשה בכל שיטה אשר תבטיח את התפתחותה התקינה של מערכת  
השורשים וצמיחתו התקינה של העץ, לרבות משטר ההשקיה הנדרש והכל בהתאם לקבוע בתכנית 

 העבודה אשר תאושר כאמור ע"י המפקח.  

 מערכת השורשים:  .2.1.5

 מפותחים, מאוזנים ומסועפים בכל היקף השתיל. השורשים יהיו חיוניים,  .2.1.5.1

השורשים יהיו חופשיים מפצעים, שברים, קרעים, עפצים, מחלות ומזיקי שורשים,   .2.1.5.2

 ללא סימני יובש וריקבון. 

ס"מ    5  - צוואר השורש יהיה נקי מנצרים )"חזירים"(, ישר וללא פיתולים, חשוף כ .2.1.5.3

 מעל פני הקרקע ולא קבור בתוכה. 

 ה שמורה מפני התייבשות. מערכת השורשים תהי .2.1.5.4

מערכת   .2.1.5.5 את  המוזמן  העצים  מלאי  מתוך  מדגמי  באופן  לבדוק  רשאי  המפקח 

השורשים וזאת ע"מ לקבוע את איכותם ובריאותם של השורשים. ביקורת זו יכולה  

ידני/מכאני ושטיפת מערכת   להתבצע גם באמצעות חישוף גוש השורשים באופן 

ע"ח הספק בנוכחות המפקח. במקרה  השורשים במידת הצורך, הדבר יעשה ע"י ו 

שמערכת השורשים תינזק בשעת הבדיקה, יסולק העץ מהמלאי של הספק, ללא  

תוספת מחיר בגין כך. שיעור הבדיקה המדגמית של מערכות שורשים לא יעלה על  

 מכמות העצים המוזמנת בכל מין ומין.  1%

 גזע העץ:  .2.1.6

צאה מגיזום לא תקין, ולא יהיו  הגזע יהיה זקוף, ישר, ללא חיגורים, ללא זיזים כתו .2.1.6.1

 בו פצעי גיזום לא מוגלדים )אלא אם הגלדתם קטנה ממחצית קוטר הגזע(. 

הנוטים   .2.1.6.2 בעצים  אולם  בודד,  גזע  בעלי  הינם  כאשר  יסופקו  העצים  מיני  מרבית 

באחריות   וכד',  מצוי  רימון  החורש,  כליל  כגון:  גזעים,  התפצלות  לפתח  מטבעם 

דול מינים אלו, לרבות קביעת מס' הגזעים הסופי,  הספק לתאם מול המפקח אופן גי

 מרחק בין הענפים וזוויות החיבור בניהם. 

גידול עצים בעלי מספר גזעים יוסכם ויוגדר מראש עפ"י מיקום הנטיעה העתידי של  

 העץ. 

יותר כלפי מעלה   .2.1.6.3 או אחיד    Tappered)הגזע יהיה חרוטי )רחב יותר בבסיסו וצר 

 ין והזן.  בקוטרו, בהתאם למאפייני המ
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 לאורכו ובהיקפו של הגזע יסתעפו ענפי השלד כפי שיפורט להלן.  .2.1.6.4

 נוף העץ ומבנהו:  .2.1.7

זרים, ללא מחלות או   .2.1.7.1 נקיים מגופים  חיוניים,  ירוקים,  יהיו בריאים,  כל חלקי העץ 

קשירה   ו/או  חיגור  סימני  ללא  פצעים/חורים,  ללא  יבשים,  ענפים  ללא  מזיקים, 

 וללא סימני שבר כלשהם. מהודקת, ללא סימני מחסור, עקה, 

 ענף מוביל )מרכזי(:  .2.1.7.2

מעל   נישא  הגזע,  ומובהק של  ברור  זקוף,  יהיה המשך  )המרכזי(  המוביל  הענף 

 הסתעפות ענפי השלד הצדדיים )המשניים(. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק לא יבצע בשום שלב משלבי הגידול  

תקופת הגידול. זאת  חיתוך/קיטום בענף המוביל וישמור על שלמותו משך כל  

למעט במקרים בהם מבקש הספק את אישור המפקח לעשות כן ו/או באם ידרוש  

את   מצריכה  המוביל  הענף  חיתוך/קיטום  פעולת  מקרה  בכל  המפקח.  זאת 

 אישורו של המפקח ומנהל הפרויקט מראש ובכתב.  

 : קבועיםענפי שלד צדדיים )משניים(  .2.1.7.3

הקרקע בגובה המרבי הניתן    מפניענף השלד הצדדי הראשון )התחתון( יסתעף  

מ  פחות  לא  מקרה  ובכל  הסופי  וגודלו  העץ  מין  הוראות    3  -עפ"י  עפ"י  או  מ', 

המפקח/מנהל הפרויקט. יתר ענפי השלד הגבוהים ממנו יסתעפו לכיוונים שונים  

ס"מ אחד    35-60בהיקף הגזע, ללא מזלג או צומת, במרווח אנכי מינימאלי של  

בהיקף הגזע הראשי בחלוקה שווה, הכל בהתאם למין העץ והנחיות  מהשני ויסודרו  

 המפקח. 

העץ   לגודל  ביחס  לנדרש  בהתאם  תהיה  הקבועים  הצדדיים  השלד  ענפי  כמות 

הקבוע בסטנדרט שלעיל, אשר יסתעפו מהגזע הראשי וייצרו צמרת שתהיה בעלת  

ולא פחות  ענפים סימטריים. זוויות הסתעפות ענפי השלד יהיו רחבות ככל הניתן  

, אלא אם זוויות הסתעפות צרות אופייניות למין/זן העץ ו/או אם המין/זן העץ  °40  -מ

 אינו מועד לשברים כאשר הזויות קטנות והכל בהתאם להנחיות המפקח. 

בעצים בעלי בקרה אמירית הצומחים בדּורים )כגון: אראוקריה רמה, בומבק הודי   .2.1.7.4

דּור. המרחק בין הדורים צריך להיות    וכד'( ייתכן מצב של צימוח כמה ענפים בכל 

- ס"מ. כמו כן יש לדלל ענפים הגדלים מנקודה אחת ולבחור ענף אחד  70לפחות  

 ניים. ש

 :זמנייםענפי שלד צדדיים )משניים(  .2.1.7.5

ענפים צדדיים אשר אינם מיועדים להיות ענפי שלד קבועים יושארו כענפים זמניים.  

מאורכם, בתדירות הנדרשת בהתאם להתפתחות   50% -ענפים אלו יקוצרו לכדי כ 

העץ, כך שיהיו מכוסים בעלים להמשך פעילות הטמעה. ענפים אלו יוסרו בהדרגה  

בהמשך עבודות טיפוח שלד העץ במשתלה ובשנים הראשונות לאחר הנטיעה, תוך  

 התחשבות ביחס תקין בין קוטרם לקוטר הגזע המרכזי. 

 עיצוב וגיזום העצים:  .2.1.8
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יח .2.1.8.1 הגיזום  בין  לפני  מחלות  הפצת  למנוע  כדי  לגיזום,  המשמשות  המזמרות  וטאו 

 העצים. 

גיזום העץ יבוצע בעונה המתאימה עפ"י מין העץ, באיכות גבוהה, בעזרת ציוד מכני   .2.1.8.2

 או ידני מושחז כדי לא לגרום נזק לעץ. 

קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או הענף הראשי. החתך יהיה   .2.1.8.3

 או קריעת הקליפה. /חלק, ללא קילוף ו 

 הגיזום יבוצע כדי לעודד ולכוון את צימוח העצים.  .2.1.8.4

אופן גיזום ועיצוב העצים ייקבע עפ"י מיקום נטיעתו וייעודו המתוכנן ויוגדר בפרוט   .2.1.8.5

 בסיורי הפיקוח אשר יערכו במשתלה מעת לעת. 

להם   .2.1.8.6 לבנות  כדי  במשתלה,  גידולם  תקופת  לאורך  עיצוב  גיזום  ייגזמו  השתילים 

 דרגתי שלד תקין היאה לעץ שיישתל באתרי הרכבת הקלה. באופן ה

 העתקת העצים מהקרקע ותקופת הגידול במיכלים:  .2.2

 מועד העתקה מהקרקע למיכלים:   .2.2.1

  - . לפיכך, העצים יועתקו למיכלים בחורף  תקופת הגידול במיכל לא תעלה על שנה אחת 

מלץ לקוטר ועומק  אביב )בהתאם למין העץ( האחרון שלפני מועד אספקתם, עפ"י הגודל המו

 גוש השורשים העונה על סטנדרט העצים כהגדרתו לעיל. 

 הנחיות לגידול במיכלים:  .2.2.2

חודשים לפני אספקת העצים לנטיעה בפרויקט, בהתאם להנחיית המפקח,    12  -   3 .2.2.2.1

 יבוצע ניתוק מוקדם של מערכת השורשים והעתקתם המיידית למיכל הגידול. 

עם המפקח לפי מין העץ, העונה    המועד המדויק להעתקת העצים יקבע בתאום  .2.2.2.2

 והתפתחות העץ.  

החורף   .2.2.2.3 סוף  לקראת  או  בחורף  יועברו  אמיתיים  נשירים  עצים  כי  מומלץ  ככלל, 

והקיץ   האביב  בחודשי  מותנים  נשירים  או  עד  ירוקי  עצים  הליבלוב,  וראשית 

 המוקדמים. 

ניתוק העצים מהקרקע יעשה באמצעות עקירת איתים ידנית, עקרן איתים מכאני   .2.2.2.4

ולמניעת  א ונקי  יעיל  שורשים  לחיתוך  מושחזים  להבים  בעל  גלידה"  "כף  עקרן  ו 

יבוצע תוך שמירה מרבית של   קריעת שורשים. תהליך עקירת השתיל מהקרקע 

שלמות גוש השורשים ותוך הימנעות מפגיעות מכאניות בכל חלקי העץ, העלולות  

הגידול. על הספק  להיגרם תוך כדי ביצוע פעולת ניתוק השורשים והשתילה במיכל  

 להציג למפקח את שיטת העקירה ולקבל את אישורו לפני ביצוע העבודה.  

 קוטר הגוש ועומקו יקבעו בהתאם לסטנדרט העצים, כהגדרתו לעיל.  .2.2.2.5
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במידת הצורך יבוצעו גיזומים להקטנת הנוף באישור המפקח ועפ"י הנחייתו. רצוי   .2.2.2.6

בהתאם   הכל  גיזום,  ולא  עלים  שילוח  פעולת  ובכפוף  לבצע  המפקח  להנחיות 

 לאישורו. 

עקירתם   .2.2.2.7 לאחר  מייד  תעשה  הגידול  במיכל  העצים  נטיעת  כי  בזאת  מודגש 

 מהקרקע וללא כל שיהוי! 

 כמו כן, מייד לאחר העברת העצים למיכל, יש להשקותם כנדרש. 

העצים שיועתקו למיכל יונחו על גבי משטח פלסטי מנותק מהקרקע או כל משטח   .2.2.2.8

 המפקח, למניעת השתרשותם מחדש בקרקע. אחר אשר יאושר ע"י 

בעת העתקת השתיל מהקרקע למיכל גידול יש להקפיד שקו צוואר השורש )גובה   .2.2.2.9

פני הקרקע הטבעית בה גדל העץ( ישמר ויהיה זהה לגובה פני הקרקע במיכל, כמו  

 במיקומו הקודם.  

מודגש בזאת כי על הספק לשמור על כל תנאי האחסנה והגישה לעצים גם בזמן   .2.2.2.10

 שהעצים נטועים במיכלים. 

בעת העתקת העצים מהקרקע למיכלים, ימרחו או ירוססו ענפי העץ החשופים   .2.2.2.11

, להגנה  40%וגזעו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" בריכוז מינימאלי 

 מפני קרינה.  

 אפיון מיכל הגידול:  .2.2.3

הג  .2.2.3.1 לגודל  בהתאם  משתנה  בנפח  קשיח  פוליאתילן  עשויים  יהיו  הגידול  וש  מיכלי 

 המועתק ונפח המיכל הדרוש. 

 מיכלי הגידול יהיו בעלי עמידות לכל תקופת הגידול.  .2.2.3.2

במיכלים שאינם   .2.2.3.3 בנוחות.  נשיאה המאפשרות הרמת השתיל  ידיות  יהיו  למיכלים 

 ניתנים להרמה ידנית יותקנו רצועות הרמה ייעודיות. 

מ .2.2.3.4 יפחת  לא  המיכל,  בתוך  הגידול  ומצע  השורשים  גוש  מנפחו    90%  - נפח 

 ימאלי של המיכל. המקס

קוטר המיכל/גוש השורשים המקסימאלי יענה על הגדרת הסטנדרט בהתאם לגודל   .2.2.3.5

העץ הנדרש לאספקה. עם זאת, עליו להתאים למידות בור/פרט הנטיעה המיועד,  

כך שגוש השורשים יוכנס בקלות, במלוא נפחו אל הבור, באופן שתתאפשר נטיעתו  

 וש השורשים.  הפשוטה של העץ, תוך שמירה על שלמות ג 

מידות בורות/פרטי נטיעת העצים ומגבלות נוספות, ככל שתהיינה ידועות מבעוד   .2.2.3.6

ע"י המפקח/מנהל הפרויקט טרם העברת   לספק  כך, תימסרנה  עם  מועד בקשר 

 העצים מהקרקע למיכלים. 

הספק יהיה מחויב להתאים את קוטר המיכל/גוש השורשים כך שיענה על הגדרת  

 ידות הבור/פרט מאידך.  הסטנדרט מחד ויתאים למ

 מצע הגידול במיכל והזנתו:  .2.2.4
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 המצע יהיה בעל האפיונים הבאים:  .2.2.4.1

 . 50%המצע יהיה מאוורר ובהרכבו המכאני שיעור הסילט + חרסית לא יעלה על  (1)

 בעל יכולת תאחיזת מים טובה ויכולת הרטבה חוזרת. (2)

 מתאים. PHבעל  (3)

 נקי ממזיקים ומחלות. (4)

 זרים. נקי מעשבייה ו/או זרעים  (5)

 המצע יהיה אחיד בהרכבו בכל נפח המיכל.  (6)

 המצע יכיל חומר אורגני זמין למערכת השורשים. (7)

במקרה שאין מערכת דישון מסודרת, המצע יכיל דשן כימי בשחרור איטי לשמונה   (8)
 ק"ג למ"ק מצע.  3גרם לליטר מצע או  3חודשים בכמות 

לת גידול העצים  מודגש בזאת כי סוג המצע והרכבו יאושר ע"י המפקח טרם תחי .2.2.4.2

להציג   הספק  על  היצרן.  מן  שיתקבלו  רלוונטיות  קרקע  בדיקות  סמך  על  במיכל 

למפקח את נתוני המצע המוצע ולקבל אישור בכתב מאת המפקח לשימוש במצע  

 זה.

 עיגון ומרווחים לעצים במיכלים:  .2.2.5

- לאחר העתקת העצים למיכלי הגידול, יונחו העצים בשורות במרווחים הגדולים ב  .2.2.5.1

תקבל  מ  50% עץ  כל  של  שהצמרת  להבטיח  כדי  זאת  הקיימת,  הצמרת  קוטר 

 חשיפה מספקת ומלאה לשמש ולאפשר צמיחה אחידה ושווה של כל הצמרת.  

את העצים יש לעגן לכבל מתוח הקבוע בשטח באמצעים אשר יבטיחו את יציבות   .2.2.5.2

ו/או יחגרו את גזע העץ מאידך וכן לשמירה מרבית על   העץ מחד, אך לא יפגעו 

 וח ישר וזקוף של הגזע והענף המוביל )מרכזי(. צימ

 השקית העצים במיכלים:  .2.2.6

הספק   .2.2.6.1 ע"י  ייקבע  ההשקיה  משטר  בטפטוף.  תעשה  במיכלים  השתילים  השקית 

בהתאם   לעץ  מים  כמות  ספיקה,  הטפטפות,  מס'  לרבות:  המפקח,  עם  בתאום 

 לעונות השנה ותדירות ההשקיה. 

לניקוז המיכל, לפיכך על הספק לדאוג בכל  מודגש בזאת כי קיימת חשיבות רבה   .2.2.6.2

 אמצעי שיידרש לניקוז תקין של המיכל. 

 הקשחה:  .2.2.7

חודשים לפני מועד אספקת העצים לאתר הנטיעה, על הספק להעביר ולחשוף העצים בהדרגה   6
לתנאי שטח פתוח ושמש מלאה ולהפסיק את מתן הדישון דרך מערכת ההשקיה במידה וניתן דישון 

 ביישום כזה. 
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 כת השורשים: מער .2.2.8

 השורשים יהיו חיוניים, מפותחים, מאוזנים ומסועפים בכל נפח המיכל.  .2.2.8.1

שברים,   .2.2.8.2 פצעים,  חיגורים,  שורשים,  סלסול  מפיתולים,  חופשיים  יהיו  השורשים 

 קרעים, עפצים, מחלות ומזיקי שורשים, ללא סימני יובש וריקבון. 

ס"מ    5  - פיתולים, חשוף כצוואר השורש יהיה נקי מנצרים )"חזירים"(, ישר וללא   .2.2.8.3

 מעל פני הקרקע ולא קבור בתוכה. 

מערכת השורשים תהיה מסועפת ומפותחת מספיק כדי לשמור על שלמות הגוש   .2.2.8.4

 בשעת הוצאתו מהמיכל. 

 מערכת השורשים תהיה שמורה מפני התייבשות.  .2.2.8.5

במהלך גידול עצים במיכל, יש לבצע קיטום שורשים שחרגו אל מחוץ למיכל באופן   .2.2.8.6

 רש גדול או מרכזי החורג ממיכל הגידול עלול לפסול את השתיל. שוטף. שו

מערכת   .2.2.8.7 את  המוזמן  העצים  מלאי  מתוך  מדגמי  באופן  לבדוק  רשאי  המפקח 

השורשים וזאת ע"מ לקבוע את איכותם ובריאותם של השורשים. ביקורת זו יכולה  

להתבצע גם באמצעות פרוק המיכל ושטיפת מערכת השורשים, הדבר יעשה ע"י  

ח הספק בנוכחות המפקח. במקרה שמערכת השורשים תינזק בשעת הבדיקה,  וע"

הספק,  של  מהמלאי  העץ  כך.   יסולק  בגין  מחיר  תוספת  הבדיקה    ללא  שיעור 

מכמות העצים המוזמנת בכל מין    1%המדגמית של מערכות שורשים לא יעלה על  

 ומין. 

 גזע העץ:  .2.2.9

 ע. כמפורט לעיל בסעיפים הנוגעים לתקופת גידול העץ בקרק

 נוף העץ ומבנהו:  .2.2.10

 כמפורט לעיל בסעיפים הנוגעים לתקופת גידול העץ בקרקע. 

 עיצוב וגיזום העצים:  .2.2.11

 כמפורט לעיל בסעיפים הנוגעים לתקופת גידול העץ בקרקע.  .2.2.11.1

. גיזום  העצים יסופקו לאתר כשהם עם נוף מלא ובלתי מקוצר   נוסף על כך, .2.2.11.2

לאתר, כדי למנוע צורך  אחרון לפני אספקת העצים יבוצע במשתלה לפני אספקתם  

 בגיזום הנוף לקראת ההובלה ו/או בזמן הנטיעה, וזאת עפ"י הנחיית המפקח. 

 הליך הבקרה ומעקב בתקופת הגידול ואישור השתילים לפני אספקה  .3

משך כל תקופת הגידול מחויב הספק להעביר לידי המפקח, לפחות אחת לחודש, דו"ח בו יפרט את מצב   .3.1

דרישות תכנית ביצוע העבודה. כמו כן יפרט הספק בדו"ח זה כל נושא  העצים בשטח ביחס לעמידה ב

וכן צפי להמשך הגידול. על הדו"ח לשקף   בו כדי לתת תמונה עדכנית באשר למצב העצים  יש  אשר 

נאמנה את מצב העצים נכון למועד כתיבתו ולתת בידי המפקח תמונה מלאה אודות העצים, כך שיוכל  
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רש שינוי/תיקון בתכנית העבודה המתוכננת. כל זאת תוך שקלול מלוא  האחרון לתת הנחיותיו באם נד

 מרכיבי ודרישות הגידול כך שיוכל הספק לספק את העצים עפ"י הגודל המתוכנן ובמועד האספקה הרצוי. 

כולל מלוא הדרישות, לרבות: הדרישות לתנאי הגידול,   .3.2 סופית,  רשימת השתילים המיועדים להזמנה 

לאו,  עיצוב העץ, ההובלה, ה ובין אם  צוינה כאן מפורשות  בין אם  נוספת,  וכל דרישה/הנחיה  אספקה 

 תועבר לספק ע"י הקבלן במעמד הזמנת השתילים. 

על גבי צילום ההזמנה הנ"ל יאשר הספק את ההזמנה, לרבות ציון ברור של סייגים בפרטי ההזמנה,   .3.3

 ככל שיש כאלה. 

יסוכם בכתב בדו"ח הסיור מהן  בהתייחס ללוח הזמנים לאספקת השתילים   .3.4 המתוכנן לאתר הנטיעה, 

 הפעולות הנדרשות לקראת האספקה לאתר. סיכום הסיור ייכתב ויופץ לכל הנוגעים בדבר. 

 : סיורי בקרה למעקב אחר גידול העצים  .3.5

והמפקח,   .3.5.1 המשתלה  נציג  בהשתתפות  סיור  יתקיים  לנכון  הפרויקט  מנהל  שימצא  עת  בכל 

 גידול העצים. לצורך בקרה ומעקב אחר  

בסיור זה תיבחן עמידת הספק בדרישות המפרט, לרבות: קצב גידול העצים, עיצובם ואיכותם,   .3.5.2

 משטר השקיה, הזנה, מצע הגידול, תמיכת העצים, טיפול במחלות ומזיקים וכו'.  

בעצים   .3.5.3 השורשים  מערכת  התפתחות  של  מדגמית  בדיקה  ביצוע  לדרוש  רשאי  המפקח 

 מור לעיל. באמצעות עקירה ושטיפה, כא 

לבדיקת מצע הגידול, הזנה,   .3.5.4 במידת הצורך  בדיקות מעבדה  לדרוש  בנוסף, רשאי המפקח 

ויהיו כלולות    קבלן ה מחלות ומזיקים, איכות מי ההשקיה וכו'. בדיקות אלו יבוצעו על חשבון  

 במחיר היחידה, כאמור לעיל. 

תחומי הגידול  בנוסף, רשאי המפקח לדרוש מהספק הזמנת יועץ מומחה באחד ו/או יותר מ .3.5.5

של העצים, במידה ויהיה סבור כי יש צורך בכך לאבטחת איכות העצים. העסקת היועץ תהיה  

 כלולה במחיר היחידה. 

לנציגי   .3.5.6 לאפשר  הספק  על  לעת,  מעת  במשתלה  המפקח  יערוך  אשר  לסיורים  בנוסף 

  המזמין/הקבלן/המתכנן/העירייה לערוך סיור לבקרה ומעקב, בכל שלב משלבי הגידול ובכל 

 עת שימצאו לנכון. 

מודגש בזאת כי עריכת סיורי הבקרה והמעקב ע"י נציג המזמין ואו כל גורם אחר, אינה פוטרת   .3.5.7

 או משחררת את הספק לגבי איכות העצים ומועד אספקתם. 
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 : אספקת העצים לשטח הפרויקט 2שלב 

 אריזה, העמסה הובלת העצים ומסירתם למזמין  .1

יתקי  .1.1 הנטיעה  לאתר  העצים  העברת  והמזמין  לפני  הפרויקט  מנהל  המפקח,  ידי  על  מוקדם  סיור  ים 

העצים   הנטיעה.  לאתר  לספקם  ניתן  והאם  המפרט  בדרישות  עומדים  העצים  האם  לקבוע  שמטרתו 

 המאושרים ימוספרו ויסומנו בסרט צבעוני מתכלה. 

עצים  לאחר אישור העצים, כאמור, חל איסור מוחלט לשנות מצב העצים, קרי אין לבצע גיזום של נוף ה .1.2

לפני העמסתם על המשאית )במטרה להעמיס עצים נוספים על המשאית ו/או לכל מטרה אחרת( אלא  

אם התקבל לכך אישור מראש ובכתב מהמפקח. היה ולא ניתן אישור כזה על ידי המפקח ובכל זאת  

 . קבלןד נגרם שינוי למצבם, יוחזרו העצים למשתלה, יורחקו מהמלאי ויוחלפו על חשבונו של ה 

ש בזאת כי כל נזק שיגרם לעצים במשתלה ו/או בזמן העמסתם, הובלתם או פריקתם, יחשב כגורם  יודג .1.3

 יידרש להחליפם על חשבונו, כולל ההובלה והפריקה לאתר העבודה.  קבלן לפסילת העצים, וה

טרם העמסת העצים ולפני אספקתם לאתר הנטיעה ימרחו או ירוססו ענפי העץ החשופים וגזעו למלוא   .1.4

 , להגנה מפני קרינה.  40%גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" בריכוז מינימאלי 

לפני העמסת העצים לשם הובלתם לאתר הנטיעה, יקפיד הספק לקשור את ענפי העץ באופן שימנע   .1.5

 ה לאתר ויבטיח שהנוף יישאר שלם ומלא. נזקים בזמן ההובל

ומוגנים   .1.6 עטופים  ע"י המפקח,  מועד  יאושר מבעוד  אשר  בכיסוי  או  סגורה  יועברו במשאית  השתילים 

 למניעת התייבשות של העלים ו/או השורשים עקב חשיפה לרוחות ולקרינת שמש חזקה.  

 מכאנית העלולה להיגרם בגזע.    יש לעטוף את חלקי הגזע החשופים בקרטון גלי, זאת כדי למנוע פגיעה .1.7

ועל חשבונו, לרבות   .1.8 ידי הספק, באחריותו  על  העברת השתילים מהמשתלה לשטח הפרויקט תבוצע 

 שמירה על העצים בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה בשטח ועד למסירתם לקבלן הנוטע.  

גודל   .1.9 והעמסתם )בעצים  או מלגזה. כא  9הנפת השתילים  נקודת  ומעלה( תעשה באמצעות מנוף  שר 

 האחיזה תהיה במיכל הגידול ולא בגזע העץ.  

בגודל   .1.10 שהינם  הנטיעה,  לאתר  מהמשתלה  שתילים  כאשר    8הובלת  מתאפשרת  אינה  אשר  ומעלה, 

 העצים עומדים במשאית, תעשה כך שהעץ נוטה על צדו בזוית אך ללא כל מגע של צמרת העץ בקרקע.  

ת הפריקה המתוכננות, כך שאחרונים יועמסו העצים  העמסת העצים תעשה עפ"י סדר כרונולוגי של נקודו .1.11

 אשר נפרקים ראשונים וכן הלאה. 

 פריקת העצים  .2

פריקת העצים תבוצע בכל מקום בתחום תוואי הפרויקט, לפי נקודות פריקה שיתואמו מראש עם הספק   .2.1

 ועפ"י הנחיות המפקח באתר. 

להשליך, לגרור למשוך ו/או בכל    פריקת העצים תעשה ע"י עובדי הספק ובאחריותו הבלעדית, זאת מבלי  .2.2

 דרך העלולה לגרם נזק כלשהו לעץ על כל חלקיו. 

 בכל נקודת פריקה העצים ירוכזו העצים בקבוצות לפי מינים.  .2.3
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פריקת העצים תהיה באחריות הספק/קבלן באמצעות המוביל מטעמו. באחריותו הבלעדית של הספק   .2.4

ריקה יהיה נוכח נציג מטעם הקבלן לרבות  לתאם את מועדי הפריקה עם הקבלן הנוטע, כך שבעת הפ 

 המפקח מטעמו אשר יאשר ויחתום על תעודת המשלוח. 

במקרה שמדובר בעצים אשר לדעת המפקח נדרשת פריקה ישירות לבור הנטיעה וכן במקרה של עצים   .2.5

ומעלה, יש להוביל באמצעות מנוף. הדבר יעשה ע"י ובאחריות הספק. למען הסר ספק, הובלה    9בגודל  

 צעות מנוף ופריקה, לרבות לבורות הנטיעה, תהיה כלולה אף היא במחיר היחידה.  באמ



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

68 

 

 : תקופת האחריות 3שלב 

 אחריות הספק/הקבלן  .1

 הספק/הקבלן אחראי לטיב השתילים ולבריאותם בהתאם להוראות מסמך זה.  .1.1

לכל עץ שבמהלך תקופת   .1.2 חליפי  לאתר הנדרש, עץ  ועל חשבונו,  לספק בעצמו  הספק/הקבלן אחראי 

 האחריות, המפקח קבע ביחס אליו, כי הוא פגום.  

מודגש בזאת כי במידה ולא יעמוד הספק/הקבלן במלוא התחייבויותיו עפ"י דרישות מפרט ומכרז זה ולא   .1.3

ט בכל אמצעי העומד לרשותו עפ"י תנאי מכרז/הסכם  יוכל לספק השתילים כנדרש, רשאי המזמין לנקו

 זה.

ההדרכה   .1.4 את  עימו  ויתאם  הנוטע  לקבלן  זה  למפרט  בהתאם  שיספק  לעצים  האחריות  יעביר  הספק 

 והפיקוח שלו ממועד הנטיעה ועד סיום תקופת האחריות, כאמור. 

 אישור וקבלת העצים  .2

ומתכנן הנוף מטעמו, נציג מחלקת הגינון ברשות  העצים יתקבלו ויאושרו על ידי נציגי המזמין, הקבלן   .2.1

המקומית שבתחומה ישתלו העצים והקבלן הנוטע, אשר יחתמו על תעודת המשלוח לאחר בדיקת איכות  

 העצים, מיני העצים, הכמות והתאמתם להזמנה. 

המפקח/מנהל הפרויקט רשאי לפסול כל עץ אשר לא יתאים לפרטי ההזמנה. הספק מתחייב להחליפם   .2.2

 ים עפ"י לוח זמנים שיקבע הקבלן, זאת ללא תוספת תשלום. באחר 

עתודה חליפית, כמוגדר לעיל, על הכמות שהספק מחויב לגדל   10%במסגרת  -מקור העצים להחלפה  .2.3

 בהתאם למפרט זה. 

 נטיעת העצים באתר  .3

 ליווי הנטיעה:  .3.1

ו הנחיות  כחודשיים לפני מועד הנטיעה המתוכנן, באחריות הספק להעביר לידי המפקח ולאישור .3.1.1

שתילה בכתב. לאחר אישור המפקח יעביר הספק את ההנחיות לקבלן הנוטע, ע"מ שהאחרון  

 יוכל להתארגן לקראת הנטיעה כנדרש. 

באחריות הספק ללוות את קבלן הנטיעות בזמן נטיעת העצים, או ע"י נציג מקצועי מטעמו, כל   .3.1.2

יהיה כלול במחיר היחידה ולא  זאת כחלק מהתחייבויותיו במכרז זה. למען הסר ספק, ליווי זה  

 תינתן בעבורו תוספת תשלום כלשהי. 

 נטיעה באתר:  .3.2

נטיעת העצים תעשה על ידי ועל חשבון הקבלן הנוטע המופעל ע"י הקבלן ועפ"י ההנחיות שהעביר   .3.2.1

הספק, כאמור לעיל. למען הסר ספק, פריקת העצים ממשאית ההובלה ועד לבור הנטיעה תעשה  

 ע"י וע"ח הספק. 

ו .3.2.2 אחראי  במידה  יהיה  הנוטע  הספק  חוזר,  שימוש  המאפשרים  במיכלים  עצים  לשטח  יסופקו 

 לשמירת שלמות המיכלים ואיסופם לנקודת ריכוז, ממנה יאספם הספק ויובילם למשתלה.  
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למען הסר ספק, עלות המיכל תהיה כלולה במחיר היחידה, כך שבמידה ולא יוחזרו כל המיכלים   .3.2.3

עלותם ולא תהיה לו כל עילה לתביעת תשלום/פיצוי כלשהו    ו/או שחלקם נפגמו, הספק "יספוג"

 מהקבלן ו/או מהקבלן הנוטע, בעבור המיכלים הפגומים ו/או החסרים. 

 אופני המדידה   .4

מחיר היחידה שנקב הספק בהצעתו למכרז הינו עבור שתיל העונה על סטנדרט העצים כהגדרתו לעיל   .4.1

ובשאר מסמכי המכרז, ויכלול את המרכיבים הבאים:  והעונה על כל הדרישות המפורטות במפרט זה  

גידול העצים, סימון העצים, הוצאת העצים מהאדמה, המשך גידולם במיכל לפרק הזמן הנדרש והכנתם  

על   לחתימה  עד  העצים  לאיכות  אחריות  הנטיעה,  לבור  פריקה  הובלה,  העמסה,  אריזה,  במשתלה, 

ם והדרישות במפרט זה, בין אם צוינו כאן מפורשות  תעודת המשלוח, ליווי שלב הנטיעה וכן כל התנאי

 ובין אם לאו, הנוגעים במישרין או בעקיפין לגידול העצים ואספקתם במועד אל אתר הנטיעה המתוכנן. 

לו"ז המתוכנן, לא תשולם   .4.2 ויסופקו לשטח עפ"י  גדולים מהגודל המוזמן  למען הסר ספק, עצים שיהיו 

 בעבור ה"שיפור" בגודל כל תוספת. 
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 הפרויקט  בשטח עצים  לנטיעת מיוחד  טכני מפרט

 כולל את הסעיפים:  .1

 . 6או בגודל  5או בגודל  4נטיעת עץ מסוג כלשהו בגודל  .1.1

 . 8או בגודל  7נטיעת עץ מסוג כלשהו בגודל  .1.2

 . 9נטיעת עץ מסוג כלשהו בגודל  .1.3

 . 10נטיעת עץ מסוג כלשהו בגודל  .1.4

 . 12או בגודל  11נטיעת עץ מסוג כלשהו בגודל  .1.5

 הגדרות  .2

 המשתלה/משתלות המגדלות את העצים עבור הקבלן בפרויקט, כהגדרתו לעיל.  -  הספק .2.1

 הנציג המקצועי מטעם הקבלן, אשר יפקח על עב' נטיעת העצים בשטח הפרויקט.  -  מפקח הגינון  .2.2

קבלן גינון המועסק ע"י הזכיין/קבלן הראשי לעבודות הפיתוח, אשר אליו יספק הספק את    -  הקבלן הנוטע  .2.3

 ילים. נטיעת העצים תעשה ע"י וע"ח הקבלן הנוטע. השת

 כללי  .3

פרק    -מפרט זה על סעיפיו, בא להדגיש ולהוסיף על המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת משרד הביטחון   .3.1

 . 41.5ופרק  41

זה,   מפרט  להוראות  הבינמשרדי  הכללי  הוראות המפרט  בין  אי התאמה  ו/או  של סתירה  בכל מקרה 

במפרט   הנקובות  כלשהן  ההוראות  תביעות  ו/או  דרישות  ו/או  טענות  תתקבלנה  לא  הגוברות.  הן  זה 

 כתוצאה מסתירה בין המפרט הכללי הבינמשרדי לאמור במפרט זה.  

ככלל, יובהר כי כל מחלוקת ו/או אי התאמה ו/או דרישה לשינוי ו/או הרחבה ו/או צמצום של הנחיות מפרט   .3.2

 הגינון והקבלן( על ידי המזמין/ מנהל הפרויקט. זה יאושרו מראש ובכתב )בבקשה מנומקת של מפקח 

,  אספקהגידול העצים ואספקתם עד לבור הנטיעה יבוצעו ע"י הספק, כהגדרתו לעיל. עבודות תאום ה .3.3

 השתילה, ההשקייה והאחזקה יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות הקבלן הנוטע. 

אופן שתימנע כל הפרעה למהלך  על הקבלן/הקבלן הנוטע לנקות את שטח הנטיעה בסוף כל יום עבודה, ב  .3.4

התנועה באתר וסביבתו. כמו כן עליו לסלק כל פסולת אשר תיווצר בשטח עקב עבודות הנטיעה, אל אתר  

 מורשה להטמנת/סילוק פסולת, המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

ואילוצי שטחי הנטיעה זאת בכד  .3.5 י  על הקבלן/הקבלן הנוטע לבקר בשטח הפרויקט, לבחון את מגבלות 

להיערך מראש ולספק לשטח העבודה את כל החומרים, הציוד, כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לצורך  

 ביצוע העבודה עפ"י לוחות הזמנים הנדרשים והאיכות הנדרשת. 

 בור הנטיעה  .4

 כללי:   .4.1
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מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט המתכנן לבורות נטיעה )לאחר   .4.1.1

כל   עפ"י  קבלת  הנטיעה  בור  למיקום  בהתאם  וזאת  המקומית(  והרשות  מהמזמין  האישורים 

 התכנית, כמפורט להלן: 

 בור נטיעה לעצים בתחנות;  .4.1.1.1

 בור נטיעה לעצים ברצועת הרחוב/מדרכות;  .4.1.1.2

 בור נטיעה לעצים בשטחי שיקום נופי.  .4.1.1.3

 

ברשות  באחריות הקבלן/הקבלן הנוטע לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג   .4.1.2

המקומית, ככל שזה נדרש ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות אשר  

כבלים,   בזק,  חברת חשמל,  כגון:  הנוגעים,  הגורמים  כל  עם  לתאם  באחריותו  להינזק.  עלולות 

חפירת   הנוטע  יבצע הקבלן/הקבלן  הצורך  במידת  וכו'.  וניקוז  העירונית  מים  רמזורים, מחלקת 

 גישוש.  

שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה, לרבות הכנה של    24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות   .4.1.3

 אדמה גננית למילוי הבורות.  

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן/הקבלן הנוטע להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את   .4.1.4

עים הנדרשים לסימון  הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי. הקבלן/הקבלן הנוטע ינקוט בכל האמצ 

 הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח. 

מידות בור הנטיעה ומרחב השורשים הכולל )אורכו, רוחבו ועמקו( יהיו בהתאם לפרט המתכנן  .4.1.5

 ובהתאם למיקום נטיעת העץ, כאמור לעיל. 

 פתוחים: בור נטיעה לעצים בשטחי שיקום נופי ושטחי גינון ציבוריים   .4.2

ויסומן בשטח בלוויית   .4.2.1 ייקבע מראש עפ"י תכנית הנטיעה שתאושר ע"י המתכנן  מיקום הבורות 

ס"מ מעל פני הקרקע או    80מודד. המודד יסמן את מיקום מרכז הגזע בעזרת יתד סימון הבולט  

 כל אמצעי אחר שיאושר על ידי מנהל הפרויקט. 

 טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את אישור מפקח הגינון למיקום הבורות.   .4.2.2

אבן תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה, אלא אם    5%אדמה נקייה מפסולת המכילה עד   .4.2.3

יורה מפקח הגינון אחרת. כל חומר מהחפירה/חציבת הבור שאינו מתאים למילוי בזמן הנטיעה,  

   השטח לאתר מורשה להטמנת/סילוק פסולת. יפונה ע"י הקבלן ועל חשבונו מ

ערימת האדמה שנחפרה מהבור תושאר כאמור בסמוך לבור הנטיעה ותשמש להשלמת הכמות   .4.2.4

 הנחוצה למילוי הבור, הכל באישור מנהל הפרויקט.  

במקרה ויאושר ע"י מפקח הגינון ומנהל הפרויקט שימוש חוזר באדמה מקומית יש לעבדה, לסלק   .4.2.5

 ופסולת ולטייבה בקומפוסט ובדשן כימי בהתאם להנחיות מפקח הגינון.  ממנה שאריות אבנים 

ו/או   .4.2.6 חוזר  לשימוש  הפרויקט  הגינון/מנהל  מפקח  ע"י  תיפסל  החפירה/חציבה  שאדמת  במקרה 

גננית   אדמה  מועד  מבעוד  יכין  הקבלן  הנוטע/  הקבלן  מילוי,  במקרה שתידרש השלמת אדמת 

ר תאושר מראש ע"י מפקח הגינון ומנהל הפרויקט  שתשמש להשלמה ו/או למילוי בור הנטיעה, אש
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 וזאת טרם הבאתה לשטח.  

טיב האדמה ייבדק מראש ע"י מעבדת שדה מוסמכת ועליה לעמוד בערכים הנדרשים בהתאם   .4.2.7

לטבלה שלהלן. אדמה זו תוערם ליד בורות הנטיעה, במרחק ובמקום שלא יהווה מכשול בזמן  

 ויש להימנע מהידוקה. הנטיעה. אין לנסוע על גבי אדמת המילוי 

 הערכים לבדיקות קרקע  .4.2.8

 להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך: 

 ערך נדרש  יחידת מידה  ערך  סעיף 

1 
 הרכב מכני

 חרסית, סילט, חול 
% 

 20%עד  - חרסית 

 40%עד  - חרסית+סילט 

 6-7.5בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע  2

   2עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 60%עד  % SPרוויה  4

   5עד  יחס  SARנתרן חליף  5

 15עד  מאק/ליטר  mg+caתכולת סידן + מגנזיום   6

 6עד  מאק/ליטר  Naנתרן 7

 15%עד   % גיר כללי  8

 3000 יחס  Fדלתא  9

10 PAR  1עד  יחס   

 15-20 מג'/ק"ג  N\NO3חנקן חנקתי  11

12 K  1 מאק/ליטר  במיצוי 

13 P   15-20 מג'/ק"ג  אולסן 
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 ערך נדרש  יחידת מידה  ערך  סעיף 

 6עד  מאק/ליטר  CIכלוריד  14

 

בורות הנטיעה ימולאו במים מבעוד מועד לבדיקת יכולת הניקוז. במידה וימצא כי קצב החלחול   .4.2.9

נמוך מידי יש לבצע פעולות אגרוטכניות כגון: סדיקת השכבה האטימה, העמקת בור הנטיעה  

ידי מנהל ויצירת מבלע   על  ויאושר  הגינון  כל פתרון שימצא מפקח  או  גרנולרי  חומר  בעזרת 

הפרויקט. מוכנות הבורות והתאמתם לנטיעה יאושרו מראש ע"י מפקח הגינון ומנהל הפרויקט.  

ומנהל  הגינון  עפ"י הנחיית מפקח  כנדרש  יותאם  בחינה שהיא  יימצא מתאים מכל  בור שלא 

 הפרויקט. 

וז, חלקו התחתון של הבור ימולא בשכבת אדמה גננית/לשימוש חוזר,  לאחר בדיקת יכולת הניק .4.2.10

. יש לערבב אדמה זו בקומפוסט בשיעור  4.2.11בעובי המותאם לגודל העץ כמפורט בטבלה  

 מנפח הבור ותוספת של דשן כימי בשיעור שיקבע על ידי מפקח הגינון.   10%של 

גודל  

 העץ 

 מידה מינימאלית לבור העץ 

 עומק )ס"מ(  Xקוטר )ס"מ( 

4 40X40 

5 50x50 

6 70x70 

7 90x90 

8 100x100 

9 130x130 

10 150x150 

11 180x180 

12 200x200 

 מידות הבור לעצים בשטחי השיקום הנופי יהיו עפ"י הטבלה שלהלן:  .4.2.11
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 בור נטיעה לעצים בתחנות ו/או ברצועת הרחוב/מדרכות:  .4.3

בית   .4.3.1 ומרחב  מידות הבור  יהיו בהתאם לפרט המתכנן הגדרת  ועמקו(,  רוחבו  )אורכו,  הגידול 

 שיאושר על ידי המזמין והרשות המקומית ובהתאם למיקום נטיעת העץ עפ"י התכנית. 

הטיב   .4.3.2 בהגדרות  לעמוד  האדמה  על  גננית,  אדמה  הוא  בבורות  המילוי  מצע  שסוג  במקרה 

 ובערכים כפי שמפורט בסעיפים ובטבלה לעיל. 

כי   .4.3.3 ניקוז  מודגש בזאת  יש להתקין בבורות הנטיעה לעצים אלו מערכת  עפ"י הפרט המתוכנן 

 ואוורור קרקע. 

 מערכת ההשקיה  .5

על הקבלן/קבלן נוטע להסדיר מראש את חיבורי המים, כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים   .5.1

 לצורך השקיה סדירה של העצים, כפי שיפורט בהמשך. 

מערכ .5.2 והתקנת  אספקת  כי  בזאת  הנלווים  מובהר  והפרטים  ההשקיה  תכנית  עפ"י  תבוצע  ההשקיה  ת 

שהוכנו על ידי המתכנן. תקינותה תאושר טרם אספקת העצים לשטחי הנטיעה ע"י מתכנן ההשקיה של  

 הפרויקט. 

 באחריות הקבלן/ קבלן נוטע לוודא כי לחץ המים והספיקה במקור מספקים לצורך השקיית העצים.   .5.3

ל את ההשקיה מייד בגמר נטיעת העץ בהתאם לתכנית הפעלה שתיקבע  הקבלן/ קבלן נוטע אחראי להפעי .5.4

 ע"י המתכנן בהתאם לתנאי השטח ומועד הנטיעה. 

בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או עפ"י צורך, הקבלן/   .5.5

ית + צינור מים(  קבלן נוטע יהיה ערוך לגיבוי מערכת ההשקיה, באמצעות מקור מים חליפי נייד )מיכל

 זאת בכל עת ובכל כמות שיידרש לכך ובהתראה מיידית. 

בחודשי   .5.6 )כולל  תקופת האחזקה  כל  במשך  לפעם  שיעודכנו מפעם  להנחיות  תופעל בהתאם  ההשקיה 

 החורף( והקבלן/ קבלן נוטע יהיה אחראי לתקינותה ותפעולה במהלך תקופה זו. 

 הכנה לנטיעה .6

 מועד את אזור הנטיעה, הציוד, החומרים והאמצעים, לרבות:  על הקבלן/ קבלן נוטע להכין מבעוד  .6.1

בשליטה מרחוק   .6.1.1 ממוחשבת  מערכת ההשקיה  לביצוע  הציוד  והכנת  מערכת ההשקיה  התקנת 

 בהתאם לתכניות ההשקיה ולדרישות הרשות המקומית. 

 הכנת אמצעים למילוי בור הנטיעה במים לפני ובזמן הנטיעה.   .6.1.2

 הסדרת דרכי גישה להובלת העצים.  .6.1.3

חפירה והסדרת בורות הנטיעה עפ"י פרט המתכנן ו/או בהתאם לאמור לעיל וכן בהתאם להנחיות   .6.1.4

 שיינתנו בשטח ע"י מפקח הגינון. 

שטח(. אדמה זו תוערם  הבאת אדמה גננית למילוי )שתאושר ע"י מפקח הגינון לפני הבאתה ל .6.1.5

 ליד בור הנטיעה, על הקבלן/ קבלן נוטע להשתמש גם בעודפי החפירה, כמפורט לעיל.  



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

75 

 

 מנפח הבור בהתאמה לנפחו.  10%ערמת קומפוסט ליד כל בור בכמות  .6.1.6

חודשים עפ"י הוראות היצרן( מסוג "אוסמוקוט" או שו"ע    8דשן מלא איטי תמס )המתפרק במהלך   .6.1.7

 לעץ בתלות בגודל העץ או בהתאם להנחיית מפקח הגינון. ק"ג    0.5-1.5בכמות  -

 הכנת אמצעי תמיכה עפ"י פרט המתכנן.  .6.1.8

כדי   .6.2 הגינון/המתכנן/הספק,  מפקח  לבין  נוטע  קבלן  הקבלן/  בין  יתואם  ונטיעתם  העצים  אספקת  מועד 

 לאפשר נוכחותם בשטח במשך זמן הנטיעה או לפחות בזמן אישור העצים בשטח.  

 נטיעהאספקת העצים לשטח ה .7

 גידול העצים ואספקתם עד לבור הנטיעה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות הספק, כהגדרתו לעיל.  .7.1

בנוסף, הספק יהיה אחראי לפיקוח על הליך הנטיעה ביחס לכל עץ וכן לליווי, פיקוח ומעקב אחר קליטת   .7.2

 העץ והטיפול בו, ככל שהדבר יידרש.  

יעה מוטלת על הקבלן/ קבלן נוטע ועליו לפקח על  למען הסר ספק, מובהר כי האחריות להכנת בורות הנט .7.3

 ביצועם כנדרש. 

 הובלת העצים, פריקתם ואישור קבלתם:  .7.4

מטעמו.   .7.4.1 מוביל  באמצעות  הספק  באחריות  תהיה  הנטיעה  בשטח  ופריקתם  העצים  הובלת 

באחריות הקבלן לתאם עם הספק את מועדי הפריקה וכן את התפלגות העצים עפ"י מינם וגודלם  

באחריות  בחלוקה   זה,  תאום  במסגרת  השונים.  הנטיעה  לאתרי  התכנית  עפ"י  הנדרשת 

לוודא כי בעת הפריקה יהיה נוכח נציג מטעם הקבלן, הקבלן הנוטע מפקח    הקבלן/קבלן הגינון 

 הגינון ומנהל הפרויקט אשר יאשרו ויחתמו על תעודת המשלוח 

פריקת   .7.4.2 למועד  ולזמן  לתאם  נוטע  קבלן  הקבלן/  באחריות  כן,  המזמין/מנהל  כמו  את  העצים 

, אשר יחתמו אף הם על  העירייה הפרויקט, מפקח הגינון, המתכנן ונציג מחלקת הגינון מטעם  

 תעודת המשלוח לאחר בדיקת איכות העצים, הכמות והתאמתם להזמנה.  

בו כדי לגרוע   .7.4.3 אין  או מי מטעמו, בעת קבלת העצים,  כי אישור המזמין/מנהל הפרויקט  מובהר 

מאחריותו הבלעדית של הקבלן/ קבלן נוטע ואין בו כדי להטיל על המזמין ו/או מי מטעמו אחריות  

 כלשהי. 

כמו כן, מובהר כי מרגע שחתם נציג הקבלן/ קבלן נוטע על תעודות המשלוח כאמור, חתימתו   .7.4.4

תשחרר את הספק מאחריותו לעצים, הן באשר לכמות שסופקה, לנכונות מיני העצים ולאיכותם.  

ד יובהר כי באשר לאיכות העצים, לא יספק הספק לשטח הנטיעה עץ אשר לא אושר קודם לכן  עו

 במשתלה ע"י מפקח הגינון. 

לפיכך, כל מחסור ו/או אי התאמה ו/או נזק שיגרם לעצים שסופקו לשטחי הנטיעה, יהיו באחריותו   .7.4.5

 צים על ידיו. הבלעדית של הקבלן/קבלן נוטע וזאת מרגע שאישר כאמור בחתימתו את קבלת הע

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, העברת האחריות לעצים שסיפק הספק לקבלן/קבלן   .7.4.6

נוטע אינה באה לפטור את הספק מאחריותו לתת לקבלן/קבלן נוטע את ההדרכה, הליווי והפיקוח  

 הנחוצים לקבלן/קבלן נוטע ממועד הנטיעה ועד למסירה הסופית של העצים. 
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שר לדעת מפקח הגינון/מנהל הפרויקט, נדרשת פריקה ישירות לבור הנטיעה  במקרה של עצים א .7.4.7

ומעלה, העצים יובלו באמצעות משאית מנוף. הדבר יעשה ע"י    9ובכל מקרה של עצים בגודל  

ובאחריות הספק. למען הסר ספק, הובלה באמצעות מנוף ופריקה, לרבות לבורות הנטיעה, תחול  

וטע לספק לשטח הנטיעה את כוח האדם הדרוש ע"מ לקלוט  על הספק, אולם על הקבלן/ קבלן נ

את העצים עפ"י חלוקתם לשטחי הנטיעה השונים בהתאם להתפלגות מינם וגודלם, כפי הנדרש  

 עפ"י התכניות.  

 הנטיעה .8

שעות ממועד הבאתם לשטח, על הקבלן/קבלן נוטע לוודא שיש בידיו את כוח האדם    6העצים ישתלו תוך   .8.1

 ע העבודה, תוך הזמן הדרוש.  הדרוש המספיק לביצו 

טרם נטיעת העצים, על הקבלן/קבלן נוטע לקבל את אישור מפקח הגינון ומנהל הפרויקט לכך שבורות   .8.2

הנטיעה תואמים את פרט הנטיעה )לרבות: מידות הבור, סוג המצע ואישור טיב, שכבה מנקזת, התקנת  

 מערכת ניקוז ואוורור וכד'(. 

 העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך הנפתו.   .8.3

טרם הנחת העץ בבור הנטיעה, יש להסיר לחלוטין בצורה עדינה את המיכל/שק פלריג בו נמצא העץ   .8.4

 )הכל בהתאם לצורך ולהנחיית מפקח הגינון/הספק(, כאשר גוש שורשי העץ יונח במרכז הבור. 

תעשה תוך הקפדה על שמירת שלמות הגוש ועד כמה שניתן מבלי לפורר את  הוצאת השתיל מן המיכל  .8.5

מערכת   תקינות  תיבדק  מכן  לאחר  חדה.  במזמרה  ייגזמו  הגוש  מן  החורגים  בודדים  שורשים  הגוש. 

השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו בזהירות. הכל בהתאם להנחיות מפקח הגינון ומנהל הפרויקט או  

 מי מטעמו. 

ת בתחתית בור הנטיעה תוך הוספת קרקע בצדדים והידוק קל ותוך הקפדה על התאמת  העץ יונח אנכי .8.6

גובה צוואר השורש לפני השטח הקיימים/המתוכננים כפי שיסומן מראש )אלא אם נתנה הוראה אחרת  

ממפקח הגינון(. מודגש בזאת כי בכל מקרה אין לקבור את אזור צוואר השורש ובעת הנחת העץ בבור  

 ביא בחשבון שקיעה טבעית שעלולה לקרות עם הזמן בשל מסת העץ. הנטיעה יש לה 

בשום פנים ואופן אין להדק את האדמה בברות הנטיעה בעזרת כלים כבדים או בשום צורה מלבד הידוק   .8.7

 ידני והשקיית הנחתה. 

 בזמן הנטיעה יש להגן על קליפת הגזע ועל שאר חלקי העץ בפני פגיעות מכאניות.   .8.8

 זקופים ואנכיים לחלוטין בבורות, אלא אם כן נדרש אחרת במפורש ע"י המתכנן. העצים יוצבו כאמור  .8.9

 שלושה לאחר הנטיעה.  -יש להקפיד על יישור הגזע וייצובו בעת השתילה ולוודא יישורו יומיים  .8.10

 תמיכת העצים:   .8.11

יורה   .8.11.1 עליו  ובמועד  יוסרו לאחר קליטת העץ  איתם הגיעו העצים מהמשתלה  מוטות הבמבוק 

 הגינון. מפקח 

נטיעת   .8.11.2 למיקום  )בהתאם  המתכנן  פרט  לפי  סמוכות  עץ  לכל  ויציב  יספק  נוטע  הקבלן/קבלן 

 העצים( ובגובה הדרוש לפי מידות העץ לרבות קוטרו וגובהו עד להתפצלות הראשונה.  
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יובהר כי במקרה של סמוכות עשויות עץ, עליהן להיות מעץ מחוטא, שלמות לכל אורכן וללא   .8.11.3

 חדירת מזיקים ו/או סדקים.   סימני ריקבון ו/או

מיד לאחר הנטיעה יש להשקות את העצים ידנית עד עומק בית השורשים )גם במידה וקיימת מערכת   .8.12

 השקיה(. 

 עם גמר הנטיעה יבצע הקבלן/ קבלן נוטע את הפעולות הבאות:  .8.13

במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא   .8.13.1

מינימאלי    גובהם  בריכוז  "לובן"  ומלאה של  עבה  קרינת  40%בשכבה  פגיעות  מפני  להגנה   ,

 השמש, זאת עד לקליטת העצים.  

תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ו/או בעת נטיעתו, לרבות חידוש גיזום בענפים שניזוקו,   .8.13.2

הגינו מפקח  ידרוש  אשר  נוספת  פעולה  וכל  גיזום  משחת  ומריחת  גזע  בפצעי  ן/מנהל טיפול 

 הפרויקט. 

מילוי אדמה גננית בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש הראשון שלאחר הנטיעה,   .8.13.3

 עד למפלס הקרקע המתוכנן. 

 הסדרת שטח העבודה, לרבות ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה.  .8.13.4

 התקנת סמוכות, כאמור לעיל.  .8.13.5

 התקנת והפעלת מערכת ההשקיה בהתאם לתכנית וכאמור לעיל.   .8.13.6

 טיפול, אחזקה, קליטה ואחריות .9

 חודשים קלנדאריים( מיום המסירה.  12תקופת האחריות לקליטה הינה שנה אחת ) .9.1

בתום תקופת האחריות כהגדרתה בס"ק, יערך סיור מסירה בהשתתפות נציג הקבלן/קבלן נוטע, נציגי   .9.2

ומנהל   הרשות  המזמין  מטעם  הגינון  מחלקת  נציג  הגינון,  מפקח  המתכנן,  לרבות:  הפרויקט, 

 המוניציפאלית. 

באחריותו ועל חשבונו, ומבלי    -ימים ממועד עריכת פרוטוקול המסירה, יבצע הקבלן/ קבלן נוטע    14בתוך   .9.3

לו כל תמורה נוספת בגין ובקשר עם כך   ו/או התיקונים כפי שנקבע   - שתשולם    את מלוא ההשלמות 

 בפרוטוקול המסירה. 

בכפוף לאישורו של מפקח הגינון כי הקבלן/ קבלן נוטע השלים ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, במלואן  

וזו   לעצים  מאחריותו  נוטע  קבלן  הקבלן/  ישוחרר  כאמור,  נדרשת  כל השלמה  ביצוע  לרבות  ובמועדן, 

 תעבור לידי הגורם המתחזק. 

צע את כל פעולות האחזקה הדרושות עד למסירה סופית של העצים,  על הקבלן/ קבלן נוטע ובאחריותו לב .9.4

 לרבות: 

ובכל כמות נדרשת בהתאם לתכנית ההשקיה השנתית של המתכנן  .9.4.1 השקיה במועדים קבועים 

ובהתאם למזג האוויר. עלות המים תהיה ע"ח הקבלן/קבלן נוטע עד למסירת העבודה בכללותה  

   לאחזקת הגורם המתחזק.
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ו דישון כימי במועדים קבועים בהתאם למצע הגידול ובהתאם להנחיות מפקח  דישון אורגני ו/א  .9.4.2

 הגינון, החומרים והעבודה ע"ח הקבלן/ קבלן נוטע. 

טיפול מונע/נגד מזיקים ומחלות וכל הנדרש לשמירת בריאותו של העץ, החומרים והעבודה ע"ח   .9.4.3

 הקבלן/ קבלן נוטע. 

מביצוע עבודות עיצוב שלד העץ, הכול עפ"י  גיזום העץ, לרבות הסרת ענפי שלד זמניים, כחלק   .9.4.4

 הנחיית מפקח הגינון. 

 ייצוב העצים ותחזוקת אמצעי התמיכה. .9.4.5

לקראת תום תקופת האחריות, הקבלן/ קבלן נוטע יעקור ויסלק עצים אשר לא נקלטו וזאת רק   .9.4.6

לאחר שהורה על כך מפקח הגינון ובמקומם יינטע עץ שווה ערך אחר. למען הסר ספק, שתילת  

 ויים תבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן/ קבלן נוטע. מיל

 שמירה על ניקיון מעשבייה רעה בכל שטחי הנטיעה.  .9.4.7

 ביצוע הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י מפקח הגינון ומנהל הפרויקט או מי מטעמו.  .9.4.8
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 51פרק 

 כללי  – 51.010.00

ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח קרקרעיים    על הקבלן לעבוד בזהירות  אינם מסומנים  כולל תת  אפילו אם 

   בתכניות. כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו.

או כל גוף  פירוק "זהיר" פירושו לצורך שימוש חוזר ו/או העברת החומר המפורק למחסן השייך לחב' נת"ע  

)להלן המזמין( והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פרוק ואחסון של החומרים  אחר שעליו תורה נת"ע  

במידה ונדרש עד    עד לשימוש החוזר, במידה ויהיה שימוש חוזר. המחיר כולל השלמת כמויות החומרים

 .לכמות שפורקה

אם לא נוצל החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת הוא יישאר רכוש המזמין ויועבר למחסן אגף תחזוקה ולוגיסטיקה  

כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן. האבנים המשתלבות המפורקות תועברנה למחסן  

דרות וקשורות על גבי משטחים. הקבלן יקבל ממנהל המחסן אישור על  אגף תחזוקה ולוגיסטיקה כאשר הן מסו

מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן כנדרש וימסור את האישור למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות  

אלה לפני ביצוען ויקבל אישורו לתחילת הבצוע. כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח  

 ר המצב לפני ואחרי הבצוע המדויק. בתיאו

כגון פרוק   כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פרוקים שונות  לעובדה  תשומת לב הקבלן מופנית בזאת 

סילוק לאתר   פירושו  והעודפים  סילוק הפסולת  ותסולק.  וכל פסולת אחרת תועמס  אבני שפה  מסעות, מדרכות, 

התשלום עבור פינוי פסולת יהיה    כת החומר באתר השפיכה המאושר. שפיכה. הקבלן נדרש להמציא אישור על שפי

 כמפורט בתנאי ההסכם הכלליים ויכלל במחירי היחידה.  

   סילוק פסולת  51.010.0001

בהתחלת העבודה ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח, לאיתור ערימות פסולת קיימות בשטח, מעל פני  

 ימות כאלה יתבצע הפינוי כדלקמן: הקרקע הטבעית. במידה ויאותרו ער 

 הערימות המיועדות לפינוי מהמפקח וסימונן.  קבלת •

 . מדידת נפח הערימות לצורך חישוב הכמויות •

 פינוי ערימות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר, כמפורט במפרט המיוחד.  •

ה תשולם במסגרת  מודגש בזאת כי פסולת שתמצא בשטחים שנחפרים )ולא בערמות בשטח לפני חפירה(, סילוק •

 סעיף חפירה / חציבה ולא במסגרת סעיף זה. 

 העבודה תימדד ותשולם במ"ק מחושב ע"י מדידת הערימות שנמצאו בשטח לפני פינויין. 

  עקירת עצים ושורשיהם 0053-51.010.0050

שור  בנוסף לאמור במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת העצים. המפקח לא ייתן א

כזה לקבלן, לפני שזה יציג בפני המפקח אישור מפקיד היערות של הרשות המקומית או הארצית או קק"ל לעקירה.  

 השגת האישור הינה במסגרת האישורים לחפירה וכו', שעל הקבלן לקבל לפני תחילת העבודה בשטח. 

 “כופר עץ" במידה ויידרש, ישולם ע"י המזמין. 
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מ’ מעל פני הקרקע. כל    1.0ס"מ בגובה    10  - יוגדר כעץ, צמח שהיקף הגזע העיקרי גדול מ  לצורך תשלום לקבלן  

ואיסופם,   ענפיו  חתוך  העץ,  כריתת  כוללת:  העבודה  צמחיה.  והורדת  כחישוף  יחשב  זה  לקריטריון  מה שמתחת 

 עקירת הגדם על שורשיו, מלוי הבור בשכבות מלוי והידוקן, וסילוק הפסולת לאתר מאושר. 

 המדידה לתשלום לפי יח’ כולל כל האמור לעיל. 

 ריסוס קוטל עשבים  51.010.0060

הנבטת   ולאחר  העפר  עבודות  גמר  לאחר  המפקח  ע"י  שיוגדרו  ובשטחים  במדרכות  יבוצע  עשבים  קוטל  ריסוס 

 העשבים. 

ליטר    100  -ל    ליטר   3אפ" בריכוז של    -הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת. הקבלן ירסס בחומרי הדברה מסוג "ראונד  

מ"ר. הקבלן אחראי להשמדה מלאה של הצמחייה. במידה ויצוצו    1,000מים. כמות זו מיועדת לריסוס שטח של  

 עשבים לאחר הריסוס יהיה על הקבלן לחזור ולרסס כמספר הפעמים הנדרש על חשבונו. 

יהו התשלום  דרישה.  לפי  בפועל  שבוצע  המרוסס  השטח  לפי  יימדד  צמחיה  להדברת  מלאה  ריסוס  תמורה  וה 

העבודה, חומר ריסוס, הציוד, וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  

 מדידה לפי מ"ר. עבודות ההדברה יבוצעו על ידי קבלן הדברה בעל היתר הדברה תקף של המשרד להגנת הסביבה. 

 חישוף   51.010.0020

המתאים במפרט הכללי, כולל צמחיה בהיקפים הקטנים מהמפורט בסעיף  העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף  

 " עקירת עצים ושורשיהם" במפרט זה. גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב. 

ס"מ, נכללים בעבודת החישוף. גבולות ביצוע העבודה   20עקירת שיחים ועשבים והסרת שכבת עפר עליונה בעובי 

 יקבעו על די המפקח. 

 פירוק מסעות, כבישים ומדרכות  0.040151.01

יידרש לפרק מסעות כבישים ומדרכות בהתאם  בשטח הפרויקט, בניגוד לאמור במפרט הכללי, הקבלן 

לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים, בקווים ישרים, בגבולות  

ה עד לשתית המתוכננת, או לפי הוראת המפקח,  השטח המיועד לפירוק, חפירת מבנה הכביש או המדרכ

. על הקבלן להפריד את לאתרי קליטה סילוק מורשים או למקום שייקבע ע"י המפקחוסילוק חומרי המבנה  

לאתרי חומרי השכבות הגרנולריות של הכביש/המדרכה מפסולת האספלט ואבני השפה ולפנותם בנפרד 

. ניצול חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר, ייעשה מפקחקליטה סילוק מורשים או למקום שייקבע ע"י ה

אך ורק לפי הנחיות המפקח. בכל מקרה המצע ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה, מצע למדרכות, ו/או  

 שכבות המילוי. 

 העבודה כוללת: 

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.  •

 עומק שכבות האספלט. ניסור שולי הקטע כמפורט בסעיף המתאים במפרט זה לכל   •

 הסרת שכבות האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים.  •

 העמסה וסילוק הפסולת, למקום מאושר.  •
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העבודה תימדד  .  מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פרוק האספלט בלבד, ללא פרוק שכבות המבנה

 ותשולם במ"ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל. 

 קרצוף   0412-51.010.0407

קיימים בעובי    -   קרצוף בשטחי אספלט  ביצוע השכבה החדשה  ובעומק, שיאפשר  לפי התכניות  יתבצע  הקרצוף 

לא לאספלט  אנכית  התחברות  של  במקום  קרצוף  ניתן  -הנדרש.  שלא  במקומות  שוחות,  בקרבת  או  מקורצף, 

קיים. אם עקב הקרצוף  להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, לפי הוראות המפקח, ובזהירות כדי לא לפגוע ב

התערערה, נסדקה או התפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה. בגמר הקרצוף מטאטאים את  

 השטח. 

נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באוויר דחוס, או במטאטא מכני שואב. אין מרשים תנועת  

רצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים  כלי רכב על; השטח המקורצף לאחר הניקוי. לאחר הק 

 עמוקים, ופני המיסעה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר המקורצף ולאחסנו באתר או    -  פסולת הקרצוף 

רי. במידה והמזמין מוותר על זכות זו, יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר  ק"מ מדוד בקו אווי  30מחוצה לו ברדיוס  

 אחר כלומר למלוי או לסילוק. כל הפעולות הנ"ל והמפורטים במפרט הכללי כלולות במחיר היחידה. 

 המדידה תהיה במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. 

 חספוס  51.010.0420

 הקודם, יקרא להלן חספוס. ס"מ כמתואר בסעיף  1קרצוף אספלט לעומק עד 

 העבודה כוללת כל המתואר בסעיף קרצוף ותימדד במ"ר. 

 ניסור מסעה קיימת  51.010.0430

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלטי בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת. בגבולות פרוק תעלה,  

, הניסור יבוצע על ידי חיתוך לעומק  ' ה שוחות וכו או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, כגון אבני שפ

הדרוש. החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך בלבד. לא ישולם על כך בנפרד, אלא במסגרת סעיפי העבודות המפורטים  

 בכתבי הכמויות, בין אם מצויין במפורש ובין אם לאו. 

 פרוק תמרורים, עמודי תמרור ושלטים   51.010.0900,0915

רק לאחר אישור המפקח, וכוללת שליפת העמוד או העמודים, שבירת יסוד, ניקיון מלכלוך, סתימת  העבודה תבוצע  

 הבורות, וסילוק התמרור והפסולת לאתר הפסולת או למחסני העירייה בהתאם להוראות המפקח. 

 תחשב עמוד או יותר, כולל שלטים או תמרורים המחוברים אליהם.  ' יח

 הכמויות.  כמסווג בכתב 'העבודה תימדד ביח 

   פרוק והתקנת תמרורים, עמודי תמרור ושלטים   51.010.0910,0916

בנוסף למתואר בסעיף הנ"ל על הקבלן להקפיד על שלמות השלט/תמרור לשימוש חוזר, ולהעתיקו למקום החדש,  

 יסוד חדש ופינוי הפסולת.   כולל בור

 העבודה תימדד ביח’ כמסווג בכתב הכמויות. 
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 תמרורים מוארים כנ"ל אך  -  51.01.11.01

לעיל. בנוסף חלה עליו    51.010.0900-0916במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן את אותן העבודות כפי שפורטו בסעיף  

 האחריות לניתוק זרם החשמל לפני בצוע העבודה וחיבורו מחדש בתום הצבת התמרור ע"י חשמלאי מוסמך. 

 . ם המדידה לתשלום לפי יחידה. המחיר כולל את אספקת כל החומרי

 , פרוק מעקות וגדרות 51.010.0500,0511,0516

פסולת   לאתר  והעברתו  כל חלקיו  על  גדר  או  מעקה  פרוק  כוללת  העיריה בהתאם    מורשההעבודה  למחסני  או 

 להוראות המפקח. 

 כמו כן כוללת העבודה שבירה וסילוק היסוד והפסולת, ומילוי הבורות. 

 העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות. 

 העתקת מעקות וגדרות  0.050251.01

בנוסף למתואר בסעיף הנ"ל על הקבלן להקפיד על שלמות המעקה והגדרות בזמן הפרוק, לתקן, להתאים, לשפץ,  

 לצבוע, ולהכשירו לשימוש חוזר, ולהתקינו במקום החדש, כולל בורות, יסודות ופינוי הפסולת. 

 המפקח. קטעי המעקות / גדרות שיועתקו יקבעו על ידי 

 העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות. 

 פרוק קירות  51.010.0600

העבודה כוללת פרוק הקיר עד גובה פני הקרקע אחרי תאום מוקדם עם בעלי המגרשים הגובלים בו, שמירה על  

לפי השטח האנכי הגלוי מעל פני הקרקע. במידה   ופנוי הפסולת. המדידה לתשלום תהיה  לו  מתקנים הסמוכים 

 חציבה.  ויידרשו פרוק יסודות הקיר בתוך הקרקע, ישולם סעיף זה במסגרת סעיף חפירה/

 המדידה תהיה במ"ק כמסווג בכתב הכמויות. 

 פרוק והעברת תחנת אוטובוס 51.010.0933

העבודה כוללת: תיאום עם הרשות המקומית, פירוק תחנת האוטובוס על מכלוליה בשלמות וללא פגיעה במכלולים.  

דש במיקום החדש  סידורים לתחנה זמנית בתיאום עם הנוגעים בדבר, אחסון כל המכלולים, הצבת התחנה מח

בגבהים המתוכננים כולל ביסוס מחדש של המכלולים, כל זאת בהתאם להנחיות והמצב הקיים ולשביעות רצונו של  

 המפקח. מכלולים שנפגעו בעת הפירוק יושלמו על חשבון הקבלן ולשביעות רצון המפקח. 

 לא תהיה אבחנה בין סוגי תחנות האוטובוסים הקיימות. 

 ומפלט. ק  'ביח העבודה תימדד  

 פרוק אבן שפה / אבן אי / אבן גן  0452-51.010.0440

ופגומות תסולקנה   גן. אבנים שבורות  יידרש, יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה אבני אי או אבני  במקומות בהם 

 מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש חוזר בהן, הכל עפ"י הוראות המפקח. 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

83 

 

בהם נדרש חפירה או חציבה או פרוק מיסעה הכוללת אבני שפה כחלק מעבודות הפירוק,  מודגש בזאת כי במקומות  

ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד, פרוק האבנים נכלל בסעיפי חפירה /חציבה ולא ישולם במסגרת  

 סעיף זה. 

 העבודה כוללת: 

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.  •

 מירה מרבית על שלמותה. עקירת האבן ממקומה תוך ש  •

 פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת.  •

 מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו"מ לפי הצורך.  •

 אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת.  •

   הסעיף יימדד וישולם במ"א. 

 פרוק ריצוף מאבנים משתלבות  51.010.0460

 באתר, יבצע הקבלן פרוק של ריצוף מאבנים משתלבות. במקומות המסומנים בתוכניות או על פי הוראות המפקח 

 העבודה כוללת: 

 קבלת הקטע, סימונו ומדידתו.  •

 פרוק ואיסוף האבן בעבודת ידיים.  •

 מיון האבנים לאבנים לשימוש חוזר ואבנים שיוגדרו כפסולת.  •

 אחסון זמני של האבנים לשימוש חוזר.  •

האבנים לשימוש חוזר למחסני העירייה, או הובלת האבנים  פינוי האבן הפסולה לאתר פסולת מאושר, ופינוי   •

 הראויות לשימוש בתחומי האתר לריצוף מחדש. 

 העבודה תימדד ותשולם במ"ר. 

 פירוק משטחי בטון   51.010.0938

לפי הוראת המפקח הקבלן יבצע פרוק משטחי בטון לכל עומק הבטון לרבות הזיון הקיים. הפרוק יבוצע באמצעים  

המדידה לתשלום לפי מ"ר. המחיר כולל  .  מורשה   פסולת  לאתר  מתאימים. הפסולת והזיון יסולקו מהשטחמכניים  

 סילוק הפסולת. 

 עבודות עפר  51.020

 חפירה  51.020.009

בכל מקום להלן או במפרט הכללי בו מוזכר המונח חפירה הכוונה לחפירה בכל סוג קרקע גם אם הנ"ל דורש חציבה.  .א
את ההפרדה של פסולת מחומר חפור נקי. במידה ותידרש הפרדה שכזו יחולו כל העלויות   המונח חפירה כולל גם
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הכרוכות בחפירה, בניפוי ובהפרדה על הקבלן. על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולגלם את עלות הפרדת החומר הנקי  
 מהפסולת במחירי היחידה. 

כמופיע וכוללת חפירות הכנה לאלמנטים סעיף חפירה בשטח כולל חפירה ויישור פני השטח בכל שטח הפרויקט   .ב
 קונסטרוקטיביים. סעיף החפירה אינו כולל חפירה לצנרת מכל סוג שהוא. 

חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים לדעת המפקח, בגלישה וכן חומר שגלש לתחום  . ג
 ללא תשלום נוסף.  הרחוב ייחפר ויסולק

של .ד לכך  מופנית  הקבלן  לב  לפי תשומת  לטיבו  בהתאם  ועירומו  העפר  הפרדת  עבור  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  א 
 הוראות המפקח ואחסון זמני של חלק מהעפר החפור הנ"ל, לרבות שינוע כפול. 

הקבלן יפריד את החומר החפור לחומרים השונים המרכיבים אותו בדגש על הפרדת הפסולת וניפויה משאר חומרי  .ה
מצעים, אגו"מ וחומרים גרנולרים אחרים לא יחשבו כפסולת ודינם כפינוי כל חומר  החפירה. יודגש כי עפר לסוגיו,  

 חפירה אחר. 

חומרי הפסולת יסולקו לאתר שפיכה מאושר ומחיר היחידה שישולם עבור חפירה ופינוי הפסולת יכלול את החפירה,   .ו
פינוי  הפרדת הפסולת, הובלתה לאתר שפיכה מאושר, פיזורה בשכבות ואת האגרות השונות שנ דרש לשלם בגין 

 הפסולת.  

יודגש: החומר יפונה אל אתר שפיכה שמחוץ לתחומי הפרויקט. מחיר החפירה יכלול את החפירה, הפרדת הפסולת,   .ז
והתשלומים   האגרות  את  גם  היחידה  מחיר  יכלול  כן,  כמו  השפיכה.  באתר  ופריקה  הובלה  השונים,  והחומרים 

ן פינוי החומר הקבלן יידרש להוכיח למזמין את תשלום התמלוגים. השונים שיש לשלם ואת התמלוגים למנהל בגי
 כמו כן יידרש להוכיח שפינה את החומר למקום מאושר על ידי הרשויות. 

חלק מהחפירות יבוצעו בשטחים מוגבלים ותדרוש עבודה עם כלים קטנים, עבודות ידיים ויתר זהירות בעקבות  .ח
 נים מתפקדים. לא תשולם כל תוספת בגין עבודה במקומות שכאלה. עבודה באזור מערכות פעילות או בסמוך למב

במקרה של גילוי פסולת יש לסלק את הפסולת עד הגעה למפלס בו החומר נקי מפסולת. במקרה שכזה יש למלא  

 . את הבור שנוצר בעקבות סילוק הפסולת בחומר חפור נקי מפסולת 

 טיפול ועיבוד הקרקע 

ס"מ עד להגעה לקרקע    30- ס"מ. באזורי הגידולים עומק החישוף לא יפחת מ  20  -מחישוף יבוצע לעומק שלא יפחת   .א
 נקיה משורשים ו/או כל חומר אורגני אחר.

  -  עומק עיבוד קרקע יסוד בקטעי סלילה חדשים .ב

i. :קטעי העבודה ייקבעו על פי תוצאות בדיקות מתוך בורות הגישוש ובהתאם לטבלה הבאה 

 

 עומק עיבוד קרקע יסוד  -  1טבלה 
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ii.  מ' המאופיינים בקרקע מסוג 1.0באזורים בהם מתוכנן תוואי חדש, בקטעי חפירה או מילוי רדוד עד A-

מ' לפחות מפני    0.6(, תבוצע החלפת קרקע לעומק של  LL>50%)   50%ובעלת גבול נזילות גבוה מ  7

 ה "מילוי אינרטי" בלבד.  מפלס הקרקע הקיימת. חומר המילוי להחלפת הקרקע יהי

iii.   "כבש "רגלי  בעזרת מכבש  יהודקו  סוגיהן השונים,  על  קרקעות חרסיתיות  בקטעי הסלילה החדשים, 

לדרגת ההידוק הנדרשת. יש להקפיד על שמירת תכולת הרטיבות הנדרשת לעיבוד עד לסיום ביצוע  

 בדיקות הבקרה לקבלת השכבה ועד לפיזור שכבה נוספת מעל. 

 -וד בקטעי הרחבת המסעה הקיימתעיבוד קרקע יס . ג

i.  ס"מ    20מ' יבוצע עיבוד שתית לעומק של    2.5-בקטעים בהם תורחב המסעה הקיימת ברוחב קטן מ

 לפחות בכל סוג קרקע. 

הובלת החומר החפור לאתר השפיכה ופיזורו בשכבות וכן את כל    במ"ק ותכלול את החפירה  -המדידה לתשלום  

   באתר שפיכה מאושר.   האגרות הנדרשות לצורך שפיכת החומר

 הדוק מילוי מבוקר  51.02.04

"הידוק מבוקר", לכל עובי המילוי    -ס"מ כל אחת, בבקרה מלאה    20המילוי, על סוגיו השונים, יבוצע בשכבות של  

 . 51.04המתוכנן ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט הכללי פרק 

 בהתאם לדרישות המפרט. ההידוק יתבצע במכבש 

 לתשלום: לפי מ"ק. המדידה  

 מצעים ותשתיות  51.030

 מצע סוג א'  51.030.0010

 יבוצע כמפורט במפרט הכללי. עובי השכבות יהיה אחיד או משתנה בהתאם לחתכים הטיפוסיים והפרטים בתכניות.  

 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והביצוע.  51.05תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק 

בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן גרוסה סוג א' )לא כורכר( אשר יעמוד בכל הדרישות  

של המפרט הכללי עובי השכבה לא    510324במפרט הכללי. בנוסף לאמור בסעיף    510322המפורטות בסעיף  

 . 100%ס"מ לאחר הידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  15 -יקטן מ  

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שבמקומות שונים לא ניתן לבצע הידוק ויברציוני מחשש לפגיעה בתשתיות  

קיימות לא להעתקה או גדרות רעועים או כל מקרה של דעת המפקח אין לבצע הידוק ויברציוני. על הקבלן להביא  

טון לפחות    9( באמצעות מכבשים כבדים של  ס"מ  10בחשבון שיהיה עליו לבצע את הידוק המצעים בשכבות דקות )

 ללא ויברציה. לא תשולם תוספת בגין עבודה עם כלים כבדים ללא ויברציה והידוק בשכבות דקות. 

המדידה לתשלום עבור המצעים יהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא ניכוי שוחות, תאים וכו'. הכל  

 . במפרט הכללי 5100.36בסעיף כמצויין 

במידת הצורך ועל פי אישור המפקח, חלק מהעבודה יבוצע בעבודות ידיים ויהודק בכלי הידוק קטנים ומתאימים.  

 . צורך זה לא יגרע מהדרישות השונות לגבי טיב החומרים ודרישות ההידוק 

 . 1%+ ו 1%הסטיה המותרת בתכולת הרטיבות האופטימלית המתאימה לצפיפות הנדרשת לא תעלה על 
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 ימדד ותשולם במ"ק. העבודה ת

 עבודות אספלט  51.040

 כללי 

על הקבלן להגיש לאישור את מקור האספקה לפני הביצוע, ואת "מערכת המרשל" לאספלטים שאמורים להתבצע.  

 תכונות האספלטים, אופן ההשמה ואופני מדידה ותשלום על פי המפרט הכללי הבין משרדי.  

, עותק מתעודת המשלוח של סוג הביטומן שסופק למפעל  על הקבלן להמציא, לפני אספקת תערובת האספלט 

 האספלט, לתערובות המבוצעות. 

 ס"מ.  7העבודה תעשה במהלך פיזור אחד, בשכבה שעובייה לאחר ההידוק לא תעלה על 

 (SMA) תערובות בזלתיות הינם תערובות בהן מרכיב האגרגט הגס הינו ממקור בזלתי סוג א'. בתערובת תאמ"א

.  . באם הקבלן יידרש לבצע הוכחת יכולת, היא תהיה על חשבון הקבלן 0.5%(  VIATOP  66מיצבים )כמות הסיבים ה

מטר, בעל יכולת להתרחב הידראולית. עובי    2.5התערובות יפוזרו ע"י מגמר אלקטרוני )פינישר( ברוחב מינימלי של  

או העבודה תלווה במודד צמוד  השכבה ייקבע ע"י כבלים לגובה המתוכנן, או ע"י מגלש ארוך בתאום עם המפקח,  

פי הדרישה    97%  -   100%במשך עבודת הריבוד. התערובת תהודק לצפיפות של   על  מהצפיפות המעבדתית, 

( יעשה ע"י מכבשי פלדה )וללא מכבש פניאומטי(, ותקורר על ידי מיכלית   (SMAבתוכניות. הידוק תערובת תאמ"א  

, למניעת  5%ו ע"י פיזור אספלט על גבי בד יוטה בשיפוע של  ימותנ  - מים לפני הפתיחה לתנועה. הפרש מפלסים  

היוצרות מדרגה בזמן הביצוע. בעורקים ראשיים תידרש בדיקת גליות, בהתאם להחלטת המפקח. שכבות האספלט  

 ימדדו לפי מ"ר בהתאם לסוג האספלט ולעובי השכבה.  

ם, הכלים, הציוד וכל ההוצאות האחרות,  התשלום עבור שכבות האספלט, יהווה תמורה מלאה לכל העבודה, החומרי 

 . אספקה, הנחה, הידוק וביצוע מישקים

 על הקבלן להציג למפקח קבלות לחומר שסופק לאתר, בהם יופיע סוג האספלט והכמות. 

 אופן ביצוע הרחבת המיסעה 

 באופן כללי, אופן ביצוע הרחבת המיסעה מוצג בטבלה להלן: 

D   -  ]'מ[ ההרחבה   עובי 

לאבן שפה   בין אבן שפה מתוכננת  )המרחק 
 קיימת( 

 פעילות 

D>0.20  יישוםCLSM  .בעל "חוזק גבוה" עד תחתית אספלט 

0.2 <D<1.3 
מ' וסלילת שכבות    1.3פתיחת אספלט קיים לרוחב של  

שכבות אספלט עליונות יסללו    2תחתונות בעבודות ידיים.  
 הטיפול במיסעה הקיימת. ברצף לכל הרוחב ביחד עם 

1.3 <D<2.5 
ידיים.   בעבודות  תחתונות  שכבות  שכבות    2סלילת 

אספלט עליונות יסללו ברצף לכל הרוחב ביחד עם הטיפול  
 במיסעה הקיימת. 
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D   -  ]'מ[ ההרחבה   עובי 

לאבן שפה   בין אבן שפה מתוכננת  )המרחק 
 קיימת( 

 פעילות 

D>2.5 
סלילת מבנה מיסעה רגיל או כל אספלטי בהתאם לתכנון.  

  - כל שכבות האספלט יסללו באמצעות מגמר )"פינישר"(  
 הסלילה מתאים.  במידה והיקף

 

 מבנה כל אספלטי  

בקטעי דרך המצוינים בתוכניות יבוצע מבנה כל אספלטי. להלן פירוט הפעילויות המלא עם דגשים הנדסיים לזמן  

 הביצוע: 

 פירוק אספלט קיים. הפירוק יחל מקו א.ש. פנימה למיסעה, כדי להבטיח קבלת מבנה יציב להמשך סלילת ההרחבה. 

 פלט הקיים ולהבטיח שלא תישאר שכבה דקה מאוד של אספלט ושהוא יסולק במלואו.  יש לפרק את שכבת האס

במידה ויתגלה לאחר הפירוק כי שכבת המצעים הקיימת הינה חולית, יש לבצע הידוק ולאחר מכן לסלול שכבת  

 ס"מ.  5מ"מ בעובי של  19אספלט מיישרת מסוג תא"צ  

 ם: מעברי 3הידוק מצעים רגיל עם מכבש פלדה, לפחות 

 במעבר ראשון יש להפעיל ויברציה.  

 המעברים הבאים ללא ויברציה.

 מספר המעברים הסופי יקבע בקטעי הניסיון:  

בתחילת העבודה, בנוכחות מנהל הפרויקט יבוצע קטע ניסיון בגודל מנת עיבוד, בו יקבע מספר המעברים הסופי  

 הנדרש לצורך קבלת שיעור הידוק כנדרש עפ"י המפרט הכללי.  

 בנוסף, יבוצע קטע ניסיון. קטע הניסיון יבוצעו בבקרה מלאה ע"י הקבלן המבצע. 

 הפרוק כדי לשמור על הרטיבות הטבעית של המצעים.  סלילת שכבה/ות אספלטית תבוצע ביום 

לביצוע   ולהדק את המצעים עד  צורך להרטיב  יש  ולא תבוצע סלילת שכבה אספלטית ביום הפירוק, אזי  במידה 

 סלילת השכבה האספלטית. 

 בתחתית כל שכבת אספלט יש לצפות בריסוס יסוד/מאחה בהתאם להנחיות המפרט הכללי והמיוחד. 

 לסעיפים השונים בכתב הכמויות. מדידה: בהתאם  

 טיפול במיסעה קיימת 

הטיפול במסעה הקיימת יכלול את הפעילויות הבאות בהתאם ל "הנחיות לנושא שכבת אספלט נושאת עליונה, מח'  

   ": 2016דרכים עיריית ת"א, 
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 ס"מ ממפלס מתוכנן.  10קרצוף לעומק של 

 האספלטית באזורי בורות וסדקי התעייפות. תיקון מקומי הכולל הטלאות לכל עומק השכבה  •

 ס"מ(.   10שכבות אספלט עליונות הזהות למתוכנן במסעה החדשה )סה"כ ריבוד  2-ריבוד ב •

ויבוצע "איטום סדקים   . א יאותרו סדקים אורכיים/רוחביים שנותרו בפני השטח המקורצף  ביצוע הקרצוף  לאחר 

 י קרקע חרסיתית או סדקי אורך בתפר עבודה. של המפרט הכללי, בעיקר באזור 51.62בחם" על פי סעיף 

לכל עומק שכבות   . ב יבוצעו הטלאות באמצעות קרצוף  )"אליגטור"(  וסדקי התעייפות  באזורי שקיעות מקומיות 

מ"מ אגרגט גירי/דולומיטי    19האספלט הקיימות. התערובת האספלטית לביצוע ההטלאה תהיה מסוג תא"צ  

ס"מ כ"א. הערכה לאזורים בהם יידרש טיפול זה מופיעה    4-5בי של  אשר תפוזר בשכבות בעו   PG70-10ביטומן  

 להלן )ייתכנו קטעים נוספים(.   05בפרק 

במידה וימצא כי שכבות המבנה הקיים מורכבות מסולינג, לא תפורק השכבה )פירוק הסולינג מחייב סלילת   . ג

 ע. מבנה חדש(, לפיכך עובי האספלט ואופק השיקום יקבע בהתאמה לאפשרויות הביצו 

בקטעים בהם מתוכננת הנחת מערכות תת קרקעיות רבות לרוחב התוואי ולאורכו, יש לקחת בחשבון פירוק   . ד

 המיסעה וסלילת מבנה חדש. 

חודשים, יש לקחת בחשבון ביצוע    3בקטעים בהם פרק הזמן בין סלילת השכבה המקשרת לנושאת יעלה על   .ה

 חספוס השכבה הקיימת בטרם סלילת השכבה העליונה. 

 חוזר בחומרי המיסעה הקיימת  שימוש 

 השימוש חוזר בחומרים משכבות המבנה שיפורק יתאפשר במקרים הבאים: 

שימוש בחומר מקורצף מותר בכפוף למפרט נת"י ובכפוף לאישור הוכחת יכולת לציודים,    - סלילת כבישים . א

 מפעל האספלט ותוצריו. 

 בכל מקרה לא יותר שימוש באספלט מקורצף כחומר מילוי.  . ב

 יותר שימוש בשכבות סולינג כחומר מילוי מסוג כלשהו. לא   . ג

 ציפוי יסוד  51.040.0011

או שווה ערך יבוצע על גבי שכבת אגו"ם או מצע לפני הנחת שכבת    MS  -  10ריסוס מאמולסיה ביטומנית מסוג  

 מ"ר.   /ק"ג   1האספלט הראשונה. הריסוס יעשה בשיעור של 

 ציפוי מאחה  51.040.0014

וס בציפוי מאחה מאמולסיה ביטומנית, ינוקה ויטואטא השטח המיועד באמצעות מטאטא שואב.  לפני ביצוע הריס 

גר' / מ"ר על פני משטח    400גר' / מ"ר על פני שכבה תחתונה / מיישרת, או בשיעור    250הריסוס יבוצע בשיעור  

 מקורצף. 

למניעת התזה. ריסוס לא יבוצע על    הריסוס יעשה באופן אחיד על פני השטח על ידי מיכלית יעודית המוגנת מצידיה 

שעות קודם לכן, אלא אם כן הורה על כך המפקח. ריסוס לפני שכבת תאמ"א    24פני שכבת אספלט שבוצע עד  

((SMA  .יבוצע לאחר אישור המפקח , 

 התחברות לאספלט קיים  51.040.0210
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ס"מ, גובה כל מדרגה    20  -ת מ חיבור רוחבי בין מיסעה קיימת לחדשה יבוצע במדרגות. רוחב המדרגות לא יפח 

 ס"מ לתוך המיסעה הקיימת.   20בהתאם לעובי השכבות המתוכננות. המבנה החדש בעובי מלא יחדור לפחות 

 העבודה כוללת: 

 נסור אספלט בקווים ישרים בהתאם למפרט.  . 1

 פרוק אספלט קיים לעומק הנדרש בפרט וסילוק הפסולת לאתר מורשה.  . 2

 האספלט החדש והנחת שכבות האספלט.  ריסוס שטחי המגע עם  . 3

 העבודה לא תחושב ותשולם בנפרד, ומחירה כלול במחירי האספלט. 
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 עבודות מים, ביוב וניקוז   - 57 פרק

 כללי  57.1

   תאור העבודות העיקריות:  57.1.1

 העבודה כוללת בין היתר: 

 בהתאם לדרישות התוכנית.קו מים   •

 בהתאם לדרישות התוכנית. קו ביוב בקוטר  •

 בתים למים וביוב. חיבורי   •

 בהתאם לדרישות התוכנית. קו מים מגיסטראלי  •

 תכולת המפרט הכללי  57.1.2

מפרט מיוחד זה בא להוסיף ו/או להשלים ו/או להבהיר את האמור במפרט הכללי שבהוצאת הוועדה הבין  

כל  קוי מים, ביוב ותיעול וכן    -  57משרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, ומע"צ, פרק  

הפרקים הרלוונטים במפרט הכללי כגון: עבודות עפר, עבודות בטון, בטון טרום, מתקני תברואה, עבודות  

 צביעה ועוד. 

 קבלני משנה  57.1.3

הרלוונטי או העיריה  המקומי  קבלני המשנה למערכות מים ביוב וניקוז יאושרו ע"י המפקח וע"י תאגיד המים  

 הרלוונטית והמתכנן. 

 ( MADE ASתוכנית עדות בדיעבד )  57.1.4

להכין את   יהיה  על הקבלן  עדות.  להכנת תכניות  "מי אביבים"  הוראות תאגיד  הינן  הוראות אלה 

 העיריה הרלוונטית.    \ המקומי  תאגיד המים  \  תכניות העדות בהתאם לנוהלי נת"ע והרשות

  מודד מוסמך( שיוכנו ע"י  AS MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות בדיעבד ) 57.1.4.1

 וע ולאחר השלמתה של העבודה, באשור המפקח. במהלך הביצ

התכניות תעשינה על גבי קבצי התכנון שימסרו לקבלן, והן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים   57.1.4.2

קיימות שהתרגלו במהלך חפירות   וקיימים בשטח, מערכות  והמערכות כפי שבוצעו למעשה 

ואחזקה שוטפת של המערכות   נוסף שיידרש להפעלה  וכן מידע  כגון: תוואי  הגישוש  בעתיד 

קוים, מרחקים ורומים נדרשים, עומק כיסוי, מידות של צנורות, מיקום מדוייק לפי קואורדינטות  

וקוטר מגופים   ושוחות, סוג  של המתקנים השונים, מגופים, הידרנטים, פרטים שונים, תאים 

 והידרנטים.  

דם למתן תעודת סיום  הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינו תנאי מוק  57.1.4.3

 . החוזה ולאישור חשבון סופי של הקבלן

להלן הוראות תאגיד מים וביוב ואגף התיעול לגבי אופן הכנת "תכניות העדות בדיעבד". עפ"י   57.1.4.4

 את הפרטים כדלקמן:  MADE AS ההוראות שלהלן נדרש הקבלן לציין בתכניות
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 קוים 57.1.4.4.1

 שם ומס' רחוב.  .1

 בין השוחות או מגופים או התחברויות קווים צדדיים )מ"א(.  Lאורך  .2

 למע' מים(.  - למע' ביוב ותעול, באינצ'  - קוטר )בס"מ  .3

 שיפוע בין השוחות )%(.  .4

 שנת הנחת הצנור.  .5

 ביציאה משוחה מלמעלה, לפי כיוון הזרימה.    HIGH .L.Iרום תחתית הצנור   .6

הצנור   .7 כיוון    HIGH  LOW.L.Iרום תחתית  לפי  לשוחה שבמורד,  בכניסה 

 הזרימה. 

 בכניסה תחתונה, במקרה שיש מפל.   LOW LOW.L.I רום תחתית הצנור .8

 מיקום הקו )ראה טבלה(.  .9

 חומר הצנור )ראה טבלה(, ועובי דופן.  .10

סטטוס )ראה טבלה( והגדרת הקו: פעיל, מתוכנן, מבוטל, לאחר ביצוע או   .11

 אחר. 

 מים ברחוב המסומנים במדידה.  מידות מתוואי הקו עד לאלמנטים קיי .12

 יש להציג )"לבנות"( את הקווים לפי הזרימה ממעלה הקו.  .13

יהיה בהתאם למספור השוחות   .14 יהיו ממוספרים. מספור הקווים  הקווים 

 ו/או נקודות בתכניות.  

 שוחות  57.1.4.4.2

 שם ומס' הרחוב.   .1

 מס' השוחה.  .2

 ס"מ לשוחה מלבנית(.   Xקוטר/גודל השוחה )ס"מ לשוחה עגולה או ס"מ   .3

4. .L.T  -   .גובה מוחלט )אבסולוטי( על המכסה 

5. .L.I  -   .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצנור בכניסה לשוחה 

6. L..I  -    .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצנור ביציאה משוחה 

 מ'.   -גודל המפל )במידה וישנו(   .7

 סטטוס )ראה טבלה(.  .8
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 שנת התקנה.   .9

 מיקום השוחה ביחס לנקודות אחיזה בשטח המופיעות במדידה.   .10

 )מ'(.   Hעומק השוחה  .11

 של כל חבור וחבור.   ILיצוינו בשוחות ותאים עם מספר כניסות/יציאות הצנורות, 

 חיבורים לבריכות מי גשם )תאי קליטה(  57.1.4.4.3

 קוטר )ס"מ(.  .1

 )מ.א.(.  Lאורך  .2

 שנת הנחת הצנור.   .3

 שיפוע )%(.  .4

 ביציאה מתא קליטה.   L.Iהצנור.רום תחתית  .5

 בכניסה לתא על קו הניקוז.   L.Iרום תחתית הצנור. .6

 בריכות למי גשם )תאי קליטה(  57.1.4.4.4

 מידות הבריכה )תא(.  .1

 [ מ' )לכל תא בנפרד(.  H[ ס"מ, עומק ]B[, רוחב ]Aאורך ] .2

 כמות בריכות שבוצעו.  .3

 אביזרים בקו מים  57.1.4.4.5

יש לסמן מגופים, דרסרים, הידרנטים, חיבורי בתים, מעברי קוטר, אוגנים  
 וכיו"ב. יש לציין שנת הבצוע, דגם האלמנט ואופן ההתקנה. 

 טבלת ריכוז כמויות  57.1.4.5

 יש להכין, לפי דוגמא הרצ"ב, על גבי דיסקט. 

 הערות נוספות לתכניות עדות בדיעבד:  57.1.4.6

 ברור את פרטי הבצוע. תכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא" המתאר ב .1

גליונות החתכים )פרופיל( יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע יסומנו אך ורק על גבי   .2

 תכנית )תנוחה(. 

 גליונות יתאימו לגליונות התכנון. בכל גליון יהיה תרשים סביבה כולל "מפתח גליונות".  .3

 ( יכללו את הפרטים כדלקמן: MADE  ASתכניות לאחר ביצוע ) .4
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 " ושם הפרויקט. MADE- AS"תוכנית לאחר ביצוע" או תכנית " - ציון כותרת  .5

  MADEשורו של תכנית  י שם וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם העירייה על א •

- AS  . 

 שמות של הקבלן המבצע ושל מודד מוסמך, והחתימות שלהם. •

 בקבלת העבודה )מפקח(  בעירייה שם וחתימתו של נציג מח' הביוב והתעול  •

 אריך הכנת התכניות, מס' החוזה, הזמנה או כל הסכם אחר. ת •

 , יצויין מספר ותאריך העדכון.  MADE- ASבמידה ויהיו עדכונים של תכנית  •

 יש להוסיף על גבי התכנית טבלאות "ריכוז כמויות" בהתאם לדוגמא המצ"ב.  .6

 עבודה. תוכניות לאחר ביצוע יעשו על גבי קבצים ותכניות התכנון בלבד שלפיהם בוצעה ה .7

ומים, יש להשתמש    MADE  ASלצורך סימון פרטי הביצוע בתכניות   .8 עבור קוי ביוב תעול 

בצבע אדום עבור קווי הביוב שבוצעו במסגרת העבודה, בצבע כחול עבור קווי התיעול  

שבוצעו במסגרת העבודה ובצבע ירוק עבור קווי המים שבוצעו במסגרת העבודה, וכן  

 ערכות בצבעים התואמים. יש לכתוב את פרטי הביצוע המ

את הנתונים המקוריים המתוכננים. את השינויים לעומת    MADE  ASאין למחוק בתכניות   .9

על הנתון המתוכנן ורק לצידו לציין    X  - התכנון יש לסמן ע"י העברת קווים )בצבע שחור(  

 את הנתון החדש שלאחר הביצוע בצבע מתאים.  

 בצבע מתאים ליד הנתון.  V -יש לסמנם ב אם הנתונים שלאחר הביצוע זהים למתוכננים  .10

 יש לסמן את הקווים הקיימים שבוטלו )בצבע צהוב(.  .11

יש להגיש דיסקטים ממוחשבים של התוכניות שלאחר הביצוע ובנוסף סט העתקות צבעוניות.    57.1.4.7

ידי העירייה ובמבנה קבצים   יוגש בתוכנת "אוטוקד" בורסיה שמופעלת על  חומר הממוחשב 

 העירונית.  S.I.G.-יה לצורך קליטתם במערכת השיקבע על ידי העירי 

 .  MADE ASלהלן הטבלאות הכוללות המידע הדרוש להכנת תכניות  57.1.4.8

 טבלת החומרים  . א

 1 בטון מזוין 

C.V .P 2 

 בטון לא מזוין 
3 

 4 פלדה 
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 5 צמנט  - אסבסט 

 טבלת סטטוס  

 1 בשימוש 

 3 בבניה 

 4 בשימוש / מבוטל  לא 

 5 זמני

 6 להריסה 

 מיקומים טבלת  . ב

 1 מדרכה

 2 כביש 

 3 תנועה -אי

 4 מגרש 

 5 חצר 

 6 גינה

 7 סמטה

 8 שביל 

 טבלת סוג הכוכים  . ג

 0 שוחה עגולה 

 1 שוחה מלבנית 
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 3 תא לחץ

 3 תא שובר לחץ

 4 תחנת שאיבה 

 5 בריכת מי גשם 

 6 עוגן 

 8 שוחה רגילה )א.ע.ד( 

 9 תחנת שאיבה )א.ע.ד( 

 10 תא מגוף 

 המדידה טבלת מקור  . ד

1:250 2 

1:1,250 3 

 4 חתך 

1:1,000 6 

1:10,000 7 

 8 מקבלנים 

1:500 9 

 בנוסף לנ"ל יש לכלול ברישומים שעל התכניות טבלאות ריכוז כמויות לפי הדוגמאות כדלקמן:  57.1.4.9

 ביוב 
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מס'  

 סד' 

הקו   קטע  מס' 

החל מהחיבור  

 לקו קיים 

 צנורות מ"א 

שוחות  

 יח' 

 חיבורים 

 הערות 

 מס' יח'  ס"מ  30 ס"מ  20 ס"מ  10
סה"כ  

 אורך מ' 

1 2-1        

2 3-2        

         

         סה"כ

 תיעול 

מס'  

 סד' 

הקו   קטע  מס' 

החל מהחיבור  

 לקו קיים 

 מ"א  צנורות 

שוחות  

 יח' 

 חיבורים 

 הערות 

 ס"מ  30 ס"מ  20 ס"מ  10
קולטני  

גשם  

 יח' 

סה"כ  

 אורך מ' 

1 2-1        

2 3-2        

         

         סה"כ

 

 " באתר יש לבצע בפקוח מהנדס שיחתום על התוכניות. AS MADEאת המדידות " 57.1.4.10

 אישור לצנורות, שוחות, ציוד ואבזירים  57.1.5

על הקבלן להגיש לאישור המתכנן את רשימת הצנורות, השוחות, הציוד והאביזרים שבדעתו להתקין,  

 כולל קטלוגים מפורטים. ציוד וחומרים שלא יאושרו על ידי המתכנן יסולקו מן השטח.  

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידי הקבלן הן מהמהדורה   57.1.6

 .  על ידי המהנדס והמפקחשל המתכנן, ושהתכניות שבידיו מאושרות לביצוע  האחרונה



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

97 

 

 לפני התחלת העבודה יסמן הקבלן ע"י מודד מוסמך, ויקבל את אישור המפקח:   57.1.7

 מיקום התחברויות למערכות קיימות.   .1

 תוואי הצנורות.   .2

 מיקום השוחות, התאים, הקולטנים, המגופים וכו'.  .3

 מיקום מערכות מדידה.  .4

ד וחומרים יהיו מתוצרת מוכרת המיוצגת על ידי גורם ישראלי ידוע המסוגל לתת שרות ולספק  כל הציו  57.1.8

 חלקי חילוף ויאושר ע"י המתכנן.  

האחראי   57.1.9 והוא  שלישי,  צד  וכל  והעבודה  העובדים  לבטיחות  הדרושים  הצעדים  בכל  לנקוט  הקבלן  על 

הבלעדי עבור כל נזק שיגרם או לרכוש או לצד שלישי. כ"כ עליו לתאם פתיחת כבישים והתקנת תמרורים  

 זמניים לפי דרישת המשטרה.  

 אמצעי זהירות בעבודה במערכות ביוב קיימות  57.1.10

תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות הביוב קיימים על הקבלן לבדוק תחילה את  במקרה של עבודה,  

הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר  

 את אלו: 

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם   . א

לו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת  יתג

    מאווררים מכניים.  

חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה,    אספקת רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת  

 אבל רק לנושא מסכות גז. 

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של   . ב

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים.    - לעבודה בתא בקרה קיים   •

 סה"כ שלושה מכסים. 

 המכסים משני צידי נקודת החבור.  -קיים    לחבור אל ביב •

לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן   . ג

 להגיש עזרה במקרה הצורך. 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות והוא גם   . ד

 ר חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. יחגור חגורת בטיחות שאליה קשו 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .ה

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן    5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על   . ו

 העבודה בשוחה. 

יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים    העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה

 ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 
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 אחריות הקבלן  57.1.11

הקבלן אחראי לתפעול הנכון של הציוד שהוא יספק ליחידות השונות שבמתקן. עליו להתאים את   . א

 סוג הציוד לכל יחידה ויחידה ולוודא את התאמתו אליה. 

בלן יהיה האחראי היחידי להתאמתם ולתפקודם ולקבלת  למרות אישור המהנדס לציוד ולמתקנים הק  . ב

 תוצאה מתאימה. 

הציוד,   . ג לטיב  אחראי  יהיה  הקבלן  העבודה,  ביצוע  בזמן  המפקח  או  המהנדס  הוראות  למרות 

 האביזרים וחומרים בהם הוא משתמש. 

הקבלן יהיה אחראי שלא תיווצרנה שקיעות בגלל הידוק לא נכון, במשך שנה מיום קבלת העבודה   . ד

 ידי המזמין, כל שקיעה תתוקן על חשבון הקבלן. על 

תקן   57.1.12 בדרישות  יעמדו  ישראלי,  תקן  אין  בהם  ובמקרים  הישראלי,  התקן  בדרישות  יעמדו  החומרים  כל 

 אמריקאי או בריטי. 

 על הקבלן להקפיד ולהזמין את החומרים מיד עם החתימה על חוזה וקבלת אישור מהמזמין והמתכנן.   57.1.13

 על הקבלן להזמין צנרת, שוחות, וחומרים אחרים אך ורק לפי מדידות פיזיות בשטח ולא על סמך תכניות.   57.1.14

 לא יתקבלו שום תביעות בקשר לעודף בשוחות ובצנרת ובחומרים אחרים.  

 הכמויות הן תאורטיות בלבד.   הכמויות בכתבי 

 בגמר יום העבודה יש לכסות את כל התעלות שנחפרו באותו יום, או לגדר אותן עפ"י הוראות המפקח.   57.1.15

 אין להשאיר תעלות פתוחות או בלתי מוגדרות כנדרש. 

 כל העבודות תבוצענה בפיקוח צמוד של מפקח מטעם המזמין.   57.1.16

מנהלי מחלקות המים והביוב של התאגיד ומנהל אגף    טיב הבצוע יהיה לשביעות רצונו המוחלטת של 57.1.17

התעול העיריה והם יאשרו כי העבודה גמורה ומושלמת. במקרה והעבודה או חלק ממנה או פרט מסויים  

   .לא יהיה לשביעות רצון המפקח, יפרק הקבלן את החלק הפגום ויבצע אותו מחדש 

 יא מסומנת בתכניות ובין אם לא.  הקבלן יהיה אחראי על כל פגיעה בתשתית קיימת, בין אם ה 57.1.18

  שיטת ביצוע העבודה תתואם עם המפקח.   57.1.19

 התחלת העבודה תהיה רק לאחר אישור המפקח בכתב וביומן העבודה. 

שעות    48על הקבלן להודיע לתושבים על הפסקת מים במידה ותהיה בהדבקת מודעות בכניסה לבניינים  

 לפני התחלת העבודה. 

על הקבלן להודיע ברמקול או באמצעי אחר, על הפסקת מים במועד אשר יאפשר לתושבים להתכונן   57.1.20

 להפסקה. ההודעה תהיה מפורטת ותכלול את קטע הרחוב ומספרי הבתים בהם תחול ההפסקה.  

 שעות.     8 -על הקבלן לקחת בחשבון שלא תאושר הפסקת מים ליותר מ
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ב' "צנורות המזרח התיכון" או של הטכניון. על הקבלן להציג  על רתך הצנורות להיות בעל תעודה של ח 57.1.21

 תעודה זו בפני המפקח לפני התחלת העבודה. 

 חומרים ספקת א 57.1.22

 כל החומרים והציוד יסופקו ע"י הקבלן.  

 חובה על הקבלן לעמוד בתקנים הנדרשים.  

מכסים אליהם  העיריה שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק או את כל תאים לאביזרים ולמגופי המים וה

 ולשוחות הביוב והניקוז.  

 לאחר הנחת הצנורות במשטחי גינון, יש להחזיר את הגינון לקדמותו.   57.1.23

   עבודות עפר לביצוע קווי מים ביוב וניקוז 57.2

 כללי  57.2.1

הקבלן מצהיר שבדק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח, בדק דרכי גישה והובלה, כבישים   57.2.1.1

מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב וכו', הפרעות קיימות לכלים  ומדרכות קיימים, גדרות,  

מכניים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס הצעתו. לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח  

 וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו. 

יסודי את טיב הקרקע. לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות   57.2.1.2 הקבלן מצהיר שבדק באופן 

 בחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוני בשכבות הקרקע התחתונותבא

יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים   57.2.1.3 פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות 

בתכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם  

המס הגובה  לקוי  ו/או  גובה  לגבהים  קוי  ו/או  גבהים  בין  אינטרפולציה  ע"י  או  בתכניות  ומנים 

הקבלן לנקודה.  זו    רשאי   הסמוכים  ומדידה  הטבעית,  הקרע  פני  של  מחודשת  מדידה  לבצע 

תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר לאחר אישורם ע"י המפקח. מדידה זו תעשה ע"י  

בתוך    ,כאמור ביצע הקבלן מדידה מחדש  הקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא  

יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתכניות המדידה    ,שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה 

 שנמסרו לקבלן. 

קרקעיים קיימים כגון צנורות מים, ביוב, חשמל,  -הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת  57.2.1.4

חפיר בשיטות  לנקוט  הקבלן  על  לפיכך,  וכו'.  של  טלפון  שלמותם  את  יבטיחו  אשר  כאלו  ה 

המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים )לחפירה, מילוי  

היחידה.   במחירי  ביטויו  את  וימצאו  הקבלן  על  יחולו  זה  תנאי  למילוי  ההוצאות  כל  והידוק(. 

 ת לו כנחוצות. המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראו

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או   57.2.1.5

החפירות. לא תשולם תוספת כלשהי על עבודה במי תהום או מי שופכין או מי נגר ושאיבת  

המים תהיה ע"ח הקבלן. אם איכות העבודה תפגע בשל הקוות המים, רשאי המפקח להורות  

 העבודה על חשבון הקבלן.  על תיקון 

לוודא שחפירת תעלות,   57.2.1.6 עליו  לפיכך  לבטיחות באתר העבודה,  הקבלן הוא האחראי הבלעדי 

מחפורות וכל עבודות החפירה ומילוי תעשינה באופן בטוח. אם יהיה צורך הוא ידפן את דפנות  

 החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו. 
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ו לחסום חפירות פתוחות ומכשולים המהווים סכנה. יש להאיר את השטח או לסמנו  יש לגדר א  57.2.1.7

בפנסי סימון לפי הצורך. התמורה לביצוע כל הפעולות הנ"ל כלולה במחירי היחידה שבכתב  

 הכמויות. 

 עבודות חפירה  57.2.2

החפירה תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב הקרקעית ייעשה   57.2.2.1

 + ס"מ.  2דיוק של ב

ס"מ נוספים    10החפירה תבוצע לפי החתכים לאורך של הקווים והוראות המפקח. יש לחפור   57.2.2.2

 עבור הכנת מצע חול בתשתית. 

 ס"מ  25הרוחב של החפירה יהיה שווה למידות החיצוניות של גוף הצנור בתוספת  57.2.2.3

גוף הצנור עבור  ס"מ מכל צד של    35  - ס"מ, ו  50מכל צד עבור צנורות שקוטרם הפנימי עד   57.2.2.4

 ס"מ, ובכל מקרה יתאים להוראות המפרט הכללי.  50צנורות שקוטרם הפנימי מעל  

הרוחב של החפירה בחלקה העליון יהיה מינימלי ויתאים למיקום בפועל של הקווים הקיימים   57.2.2.5

מיעודים שונים העוברים במקביל לתוואי הקווים המתוכננים, ויאפשר בצוע העבודות ללא פגיעה  

 בהעתקת הקווים הקיימים הנ"ל.   או צורך 

מהצפיפות המקסימלית כפי שנקבעה    96%תחתית התעלה תהודק בהידוק מבוקר עד לצפיפות   57.2.2.6

 בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד פרוקטור. 

אוחסן בנפרד עפר נקי מאבנים ועצמים זרים שיהיה ניתן לשמשו לבצוע עבודות  יבזמן העבודה   57.2.2.7

 פקח.  המילוי )טפול כפול( לפי הוראות המ

עודפי החומר החפור, האדמה החפורה המוחלפת ופסולת יורחקו ע"י הקבלן מאתר העבודה   57.2.2.8

 לאתר שפיכה המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. 

 דיפון  57.2.3

יש להבטיח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים לתוואי הקווים על ידי   57.2.3.1

 במפרט הכללי.   דיפון, תימוך, שיפועים או כל אמצעי אחר, כנדרש 

מהנדס קונסטרוקציה והמפקח.  ,  הדיפון יבוצע לפי המוגדר להלן או ש"ע המאושר ע"י יועץ קרקע  57.2.3.2

מודגש במיוחד כי בכל עבודות העפר ידופנו ויתמכו צידי החפירות במידה והקרקע מחייבת דיפון  

. לקבלן  דיפון ותימוך  -  01002כללי, סעיף    -   0100כפי שנדרש במפרט הכללי לעבודות עפר  

כפי שמפורט   ובטיחות העבודות המתבצעות באתר  ליציבות החפירות  תהיה אחריות מלאה 

 אחריות ליציבות.  -  01003בסעיף 

חישוב סטטי של    מטעם המזמין  לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן לאשור יועץ הקרקע 57.2.3.3

ע"י יוכן  הנ"ל  הסטטי  החישוב  המתוכנן.  ולעומק  הקרקע  לסוג  בהתאם  מהנדס    הדיפון 

 קונסטרוקציה של הקבלן. 

דיפון ותימוך תעלות להנחת הצנרת יבוצע משני צידי התעלה באמצעות מערכת דיפון מודולרית   57.2.3.4

חב' "י.ו.נ.י.ת.", "שפיר" או    אספקת , גרמניה, מLTW" תוצרת חב'  SYSTEM  SLIDERAILמסוג "

 ש"ע.  
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מיכות המסוגלות לעמוד  או ש"ע עם ת  100VBמערכת הדיפון תורכב מפלטות מודולריות דגם   57.2.3.5

 בעומד הקרקע כנדרש.  

זמני ללא העברה או פירוק הפלטות יתאים למרחק בין שתי  -אורך מינימלי של קטע דיפון בו 57.2.3.6

 שוחות סמוכות.  

מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכניים המשמשים לבצוע עבודות עפר   57.2.3.7

 והנחת צנרת. 

יבוצעו בהתאם להנחיות של היצרן/הספק.    התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת  57.2.3.8 הפלטות 

 תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומערכת הדיפון. 

לעובי שכבת הידוק במילוי מעל הצנור הנדרש   57.2.3.9 קצב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים 

 לעיל. הפלטות לא יושלפו בבת אחת לגובה שעולה על שכבת הידוק אחת.  

תהיה לאחר סיום עבודות המילוי וההידוק בקטע בין שתי שוחות  פרוק או העברת המערכת   57.2.3.10

 סמוכות. 

בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן מערכת דיפון מודולרית   57.2.3.11

חב' "י.ו.נ.י.ת.", שפיר או    אספקתמ  LTW" תוצרת חב'  SHORING  CHAMBER  SHEETPILEמסוג "

 למיקום וגובה של המערכת החוצה.  ש"ע, כאשר מיקום ואורך השגומים יותאם 

 מ'.   2תוספת למחיר הצנור עבור הדיפון תשולם עבור דיפון תעלות להנחת צנרת בעומק מעל   57.2.3.12

מ'    2לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדיפונים ו/או אמצעים אחרים בהנחת צנרת בעומק עד  

 ול במחיר הצנור. ומחירם )כולל כל ההוצאות עבור הדיפון והתימוך של צידי החפירות( כל 

ודיפון של החפירה בכל מקום בו יש חשש לפגיעה   57.2.3.13 מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע תימוך 

 באלמנט כלשהו הנמצא מעבר לרוחב החפירה הדרושה בהתאם לנאמר לעיל. 

 עטיפת חול   57.2.4

  20בעובי    253מודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי ת.י.    SWיש לעטוף את הצנורות בחול טבעי  

 ס"מ מתחת לצנור ולכל רוחב התעלה.   10ס"מ מעל הצנור, 

מ"ג אקוויולנט לק"ג חול. החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגני,    50רכוז הסולפטים בחול לא יעלה על  

 אשפה, חצץ ואבנים.  

 דרוג החול לפי נפות יהיה:  

 ז חומר עובר נפהאחו  נפה מס' 

   100   4מס' 

   0 -  5   200מס' 

 באזורים שבהם הצנורות עוברים בקרקע חרסיתית יש לעטוף את הצנורות בחמרה חולית.  

 על הקרקעית החפירה תפוזר שכבת חול הנדרשת ותהודק היטב לפי דרישות שלהלן.  
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יש להמשיך בביצוע עטיפת החול  על שכבה זו יונחו הצנורות. לאחר ביצוע חיבורי הצנורות ובדיקת הקו  

לכל רוחב התעלה ועד לגובה הנדרש. פיזור שכבות החול עד לגב הצנור יעשה במקביל משני צידי הצנור  

 כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצנור.  

והובלת חול לעטיפת צנורות בחול כמתואר לעיל והידוק החול כלול במחיר הצנורות ולא   אספקתמחיר  

 תשולם כל תוספת עבור חומרים ובצוע עבודה זאת.  

 הידוק החול   57.2.5

לצפיפות   עד  מיכני  ויברציוני  מכשיר  בעזרת  התעלה  בתחתית  החול  את  להדק  מודיפייד    98%יש 

חלק ב'. כיסוי הצנורות יעשה רק    1083הכל לפי ת"י  -ל  פרוקטור משני צידי הצנור תוך הרטבה של החו

 העבודה.  יומן ב לאחר אישור המפקח ובדיקתו את טיב ההידוק. האשור יירשם 

 מילוי תעלות   57.2.6

 אין לכסות את התעלה ללא אשור המפקח, האשור ירשם ביומן העבודה.  .א

מהודק לכל רוחב התעלה    4Aבשטחי כביש קיימים או מתוכננים יש למלא תעלות בחול חרסיתי סיווג   .ב

 . CLSMעד למבנה הכביש. לפי הוראות המפקח מילוי התעלות יבוצע בבטון 

 מהודק עד לפני המדרכה.  4Aבשטחי מדרכה יש למלא את התעלה בחול חרסיתי סיווג 

 חומר המילוי יאושר ע"י יועץ קרקע והמפקח.  

 . המילוי יבוצע רק לאחר בדיקות עפר רלבנטיות ולפי הוראות המפקח . ג

במידה והאדמה לא תאושר ע"י יועץ הקרקע ו/או המפקח, התעלות ימולאו בחומר מילוי מתאים  

לדרישות הנ"ל שיובא מחוץ לשטח העבודה ויאושר ע"י יועץ הקרקע והמפקח. בכל מקרה מחיר  

 מילוי התעלות והידוק המילוי כלול במחירי הצנורות ולא ישולם עבורו בנפרד.  

ומפירוק בטונים ואלמנטים אחרים במידת הצורך כל פסולת האספלט מפתיח .ד ומדרכות  כבישים  ת 
והאדמה החפורה המוחלפת בחול או חומר מאושר אחר, יסולקו על ידי הקבלן לאתר שפיכה, המאושר  

 ע"י המשרד לאיכות הסביבה, השטח ינוקה ויטאוטא.

יעשה המילוי בהתאם לשכבות הקיימות א .ה ו המתוכננות  החל משכבות המצע של הכביש/המדרכה, 
ס או בהתאם לדרישות המפרט המיוחד לעבודות   -  01  -   80בכביש/מדרכה הנ"ל או בהתאם לפרט א

הכל לפי הוראות המפקח. כאשר החפירה תהיה בשטח הכבישים, מדרכה או שטח    -עפר וכבישים  
 מרוצף אחר, הקבלן ישא באחריות לכל שקיעה של השטח לאחר המילוי בגלל הידוק בלתי מספיק.

 הידוק המילוי   57.2.7

ע"פ הנדרש בסעיף   .א יעשה  בניה, בשכבות של    57016הידוק המילוי  לעבודות  ס"מ    20במפרט הכללי 
 מודיפייד פרוקטור.  96%לאחר הידוק לצפיפות מינימלית 

מ' לפחות מעל הצנור    1.0אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא רק לאחר שהמילוי הגיע לרום   .ב
 לצנור בשל כך.וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שיגרם 
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מתחת לשוחות יצוקות באתר ומתחת לשוחות טרומיות תונח שכבת מצע סוג א' בעובי הנדרש שתהודק   57.2.8

 מודיפייד פרוקטור.   98% - בשכבות עד ל

 עבודה במי תהום  57.2.9

במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן להוציא את  

 ש. המים כדי שתתאפשר עבודה ביב

 כללי  57.2.9.1

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות )לפי  

המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח  

הנחיה   לשם  הוא  להלן  הניתן  הניקוז  שיטות  תיאור  אישור המפקח.  את  ולקבל  יעילותה  כללית,  את 

והקבלן ישא בכל מקרה באחריות ובכל ההוצאות לסילוק מי התהום ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי  

להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם  

בהח או הפסדים הקשורים  הוצאות  עבור  פיצוי  כל  לקבל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כלשהי.  לפת  לשיטה 

 השיטה. 

 הרחקת המים על ידי ניקוז  57.2.9.2

באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצע גרנולארי חדיר מנקז,  

ס"מ. יש לשים לב, שתעלת    15  -כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ

חף מי התהום, ויש להחזיקה במצב תקין בכל זמן  הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מס

העבודה. מתוך השוחות יש להוציא בעזרת משאבות את מי התהום תוך הפקדה על מניעת נזקים כאמור  

 להלן. במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת חצץ עם חיבורים פתוחים. 

 ( INTSPO WELLהרחקת המים על ידי "נקודות שאיבה" )  57.2.9.3

באדמות חוליות בדרך כלל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה". את המערכת מתקינים כאשר  

מתגלים מים בעת חפירה )או לפני עשיית החפירה, באם התנאים ידועים מראש( לשם ניקוז השטח  

נתקעים  שיש לחפרו, עד מתחת לתחתית החפירה. מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, ה

מ' בערך מתחת למפלס תחתית החפירה. החדרת הצנורות נעשית    2.0  - לתוך הקרקע לעומק של כ

מסועפות לצנורות יניקה    2בעזר סילון מים בלחץ. המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "

 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית.  6בקוטר "

 ייצוב תחתית התעלות  57.2.9.4

חתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינחה יציבה בתוך מי  במקומות, אשר בהם נמצאת ת

בעומק של   יחפור הקבלן  נמוך מהקווים הסופיים של תחתית התעלה,    40עד    20תהום,  יותר  ס"מ 

וישפוך על תחתית התעלה חומר מחצבה, אשר ישקע בתוך הבוץ, עד לקבלת שטח יציב, ועליו יונח  

יונח הצנור מבל י אפשרות של שקיעה. במקומות שתחתית החפירה היא מתחת  הריפוד מחול ועליו 

למפלס מי התהום, יש להימנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת  

התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי  

 בהקדם האפשרי. 

 יציבות המבנה  57.2.9.5

תהום   מי  ע"י  הנגרמים  כוחות העילוי  לגבי  יציב  יהיה  "המבנה"  כי  יקח בחשבון,  לאחר    - הקבלן  רק 

השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו, ואח"כ להבטיח  
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את "המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות הבאות: ע"י המשכת השאיבה של מי  

התת  התהום "המבנה"  חלק  מילוי  ע"י  או  כולו,  "המבנה"  להשלמת  השלמת  - עד  עד  במים,  קרקעי 

 "המבנה" כולו. 

 צינורות לקוי מים  57.3

 כללי  57.3.1

 רשת המים העירונית מורכבת מצינורות פלדה, צינורות יציקה, צינורות אסבסט צמנט, וכיו"ב.  57.3.1.1

להתמודד עם כל הבעיות  הצנורות הנ"ל הם מייצור רחב בחלקם מלפני עשרות שנים והקבלן נדרש   57.3.1.2

 הכרוכות בטיפול בצנרת. 

 צינורות פלדה  57.3.2

 הצינורות יהיו צינורות פלדה עם ריתוך השקה. הצינורות יהיו בעובי דופן:  57.3.2.1

 4"  -לצינורות בקוטר הקטן או שווה ל  -  5/32" •

 6" -  8לצנורות בקטרים " -  3/16" •

 20" -  10לצינורות בקטרים "  -  1/4"  •

 .  24לצינורות בקוטר " -  5/16" •

 הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט.   57.3.2.2

 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך.  57.3.2.3

הצנורות יהיו עם עטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי "טריו" או ש"ע. צינורות מים בקוטר   57.3.2.4

 יהיו עם עטיפה חיצונית כנ"ל וציפוי בטון מזויין חרושתי מעליה.  24"

  -   3עם עטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי   40יהיו מגולבנים סקדיול  1, "2צנורות בקוטר " 57.3.2.5

APC   .או ש"ע 

   .במידה ולא ניתן יהיה לספק צנורות בעובי דופן הנדרש, יספק הקבלן צנורות בעלי עובי דופן גדול יותר 

 הצנורות יווצרו לפי התקן הישראלי ומפמ"כ מכון התקנים:  57.3.2.6

 .  530ת"י  - צנור שחור  •

 .  266.1מפמ"כ  -ציפוי בטון פנימי   •

מכון   מיוצרים תחת השגחת  צנורות שאינם  אותם  להפקיד בהתייחסות הברורה לתקנים.  על הקבלן 

 התקנים אסורים להנחה בהחלט.  

 ספחים  57.3.3

סקדיול   יהיו  הצנור  לאורך  שונים  ואבזירים  הסתעפויות  מבטון    40קשתות,  פנימי  ציפוי  ור  מיצ   - עם 

 חרושתי בלבד.  
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  CANUSA  SLEEVEומעלה יועטפו ביריעות מתכווצות מסוג    3ראשי הריתוך של צנורות פלדה בקוטר " 57.3.3.1

WRAP  " ואביזרים )קשתות, הסתעפויות וכו'( בכל קוטר טמונים    2או ש"ע. ראשי הריתוך של צנורות

 "ע. או ש  TAPE  WRAPID CANUSA HCO   /HCAבאדמה יועטפו בסרטים מתכוונים מסוג 

 ואביזריהם יהיו בהברגה.   1, "2חבורים של צנורות בקוטר " 57.3.3.2

ס"מ מעל הקו לכל אורכם )כולל חבורים למגרשים( יונח סרט אזהרה כחול    30  -מעל קווי המים בגובה כ  57.3.3.3

 ועליו יוטבעו המילים "קו מים לשתיה":  

ס"מ    15ברוחב    סרט סימון מפוליאתילן לא ממוחזר ונטול עופרת  -כולל    16לצינורות בקוטר עד " •

שזורים    0.12ובעובי   שבתוכם  נירוסטה    2מ"מ  מתכת  מסוג    316חוטי  הינו  הסרט  הקו.  לזיהוי 

WAVELAY 050" תוצרת "BODDINGTONS  .או ש"ע 

מ"מ    1.5ס"מ ובעובי    50רשת זיהוי לקו מים עשויה מפוליאתילן ברוחב    - ומעלה  20לצינורות בקוטר " 57.3.3.4

תיילי    2-שפות "זהירות קו מים" או כד' ו   3  -יאתילן עם כיתוב ב ובמרכזה לכל האורך סרט סימון מפול

 איטליה או ש"ע.  RACIנירוסטה לזיהוי ע"י גלאי מתכות, תוצרת 

מהריתוכים לאורך כל    10%  - הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע ב 57.3.3.5

 ריתוכים לבדיקה.   2וסיף עוד  צינור או לפי הערות המפקח. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש לה

 חבור צנורות פלדה  57.3.4

בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצנורות עם ציפוי מלט פנימי. צנורות פלדה ירותכו בריתוך  

 חשמלי בלבד.  

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע המחברים. כל החיבורים   57.3.5

 ייעשו כשהצנור מונח בתעלה. 

הים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן להניח את הצנורות  הצנור יונח בתעלה לפי הקו והגב 57.3.6

 .  2חלק  1083בהתאם להנחיות היצרן ותקן ישראלי ת.י. 

אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס האביזרים בהם יש בדעתו   57.3.7

ויורכבו האביזרים. לחצי העבודה של  להשתמש ויגישם לאישור המפקח. רק לאחר קבלת האישור יוזמנו  

 אטמ'.  16 -האביזרים יהיו ל 

מ' מעל גב הצנור לפחות.   1.0במידה ולא צויין אחרת בתכניות, צנורות פלדה יונחו בעומק שיבטיח כיסוי של   57.3.8

  

 ציפויים לצנרת פלדה  57.3.9

קומי והרשות  המ הצינורות יסופקו עם ציפוי פנימי וחיצוני כנדרש לעיל עפ"י דרישות תאגיד מים וביוב   57.3.9.1

 המקומית. 

במידה ונדרשים ציפויים, יש לבצעם במפעל. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני כיסוי הקו   57.3.9.2

 יש לבצע תיקונים בציפוי החיצוני באותם החומרים שבהם נעשה הציפוי במפעל. 

ת בהם  יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצנור במקומות שבהם יש לבצע את התיקון ובמקומו  57.3.9.3

 יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים. 
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 הובלת הצנורות ופריקתם  57.3.10

ההובלה והפריקה של הצנורות תעשה תוך זהירות מירבית למניעת פגיעה בצנורות. אין לזרוק צנורות  

בשעת הפריקה ואין לגרור אותם על פני האדמה. גלגול הצנור מותר רק על גבי מסילות מתאימות כשהוא  

ככל האפשר    נשען על קצוותיו החשופים מבידוד. הצנורות יפוזרו לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה

 למניעת הצורך בטלטול נוסף.  

  הנחת צנורות לתעלה תבוצע רק אחרי אשורם ע"י המפקח.  

 צינורות לקוי ביוב ותיעול  57.4

 כללי  57.4.24

רשת הביוב העירונית מורכבת מצינורות פי.וי.סי, צינורות בטון, צינורות פלדה, צינורות חרס, צינורות   57.4.24.1

שונים. הצינורות והשוחות הנ"ל הם מייצור רחב ובחלקם  אסבסט צמנט וכן צינורות מושחלים מסוגים  

 מלפני שנים רבות והקבלן נדרש להתמודד עם סוגי הצנרת השונים. 

נדרש   57.4.24.2 הקבלן  שונות.  במידות  בטון  ומובלי  פלסטים  פי.וי.סי,  בטון,  מצינורות  מורכבת  התעול  רשת 

 להתמודד עם סוגי הצנרת השונים. 

 צינורות פי.וי.סי לביוב   57.4.25

תוצרת "פלס" או    884על פי תקן ישראלי ת.י.    SN  -   8פי.וי.סי. יהיו מסוג עבה לביוב קשיחים  צינורות   57.4.25.1

 ש"ע. הצנורות ישאו סימון דגם, תו תקן וחוזק.  

הצנורות יהיו שלמים לחלוטין, ללא חריצים, פגמים, פגיעות וכו'. שטח הפנימי של הצנורות יהיה חלק   57.4.25.2

 בהחלט.  

קע ע"י אטם תיקני שיבטיח אטימה מלאה. בהנחת הצנרת יש להתיחס  ת  - הצנורות יחוברו בצורת שקע   57.4.25.3

 .  2חלק   1083לתקן ישראלי ת"י 

 חשיפת הצנורות לשמש תהיה לפרק זמן מוגבל בלבד.   -  PVCיש להקפיד על אחסון נכון של צנורות   57.4.25.4

 צינורות פוליאטילן  57.4.26

גבוהה   57.4.26.1 צפיפות  בעל  פוליאתילן  צינורות  יהיו   מטיפוס    HDPEהצינורות 

PE-100  PN-10  (SDR17  מתוצרת פלסים או ש"ע מאושר. לא תורשה הבאת צינורות בגלילים )  בשום

מ', ובקטרים המסומנים בכתב הכמויות ובתכניות. הצינורות    8אלא אך ורק במוטות באורך עד    ,קוטר 

והנחת   בריתוך  עבודות  אלקטרופיוז'ן.  ריתוך  או  פנים  לריתוך  מתאימה  מכונה  ע"י  בריתוך  יחוברו 

- 10ינורות יבוצעו לפי המפרט ובפיקוח שירות השדה של היצרן. כל אביזרי הצינורות יהיו חרושתיים  הצ

PN  .לא יורשה הקבלן בשום מקרה ליצר אביזרים בבית המלאכה או באתר. אביזרים אלו יפסלו מיידית .

י היצרן מבחוץ  כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה ו/או מתאימה ליצרן הצינור ומסומנים על יד

 למטרת זיהוי. 

וכן    6חלק    4427אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות היצרן ולת"י   57.4.26.2

 בהתאם למפרט. 

 צינורות פלדה לביוב וניקוז  57.4.27
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 לעיל, מלבד עובי דופן, ציפוי פנימי ועטיפה חיצונית.    57.4צנורות הפלדה יהיו בהתאם למתואר בפרק  57.4.27.1

 . 3/16( יהיו בעובי דופן "8ס"מ )" 20ביוב בקוטר צנורות ה 57.4.27.2

 . 1/4( יהיו בעובי דופן "24ס"מ )" 60צנורות הניקוז בקוטר 

 במידה ולא ניתן יהיה לספק צנורות בעובי דופן הנדרש, יספק הקבלן צנורות  

 הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט רב אלומינה.  57.4.27.3

ליאטילן שחיל תלת שכבתי "טריו" או ש"ע. צנורות ניקוז בקוטר  הצנורות יהיו עם עטיפה חיצונית מפו  57.4.27.4

 ס"מ יהיו עם עטיפת בטון דחוס מעל עטיפת "טריו" או ש"ע.  25

 הגנה קטודית של צנורות הפלדה תבוצע ע"י חבור אנודת אבץ לצנור ו/או לפי הוראות המפקח.   57.4.27.5

ס"מ מעל הקו לכל אורכם )כולל חבורים ממגרשים ומקולטנים(    30  -מעל קווי הביוב והניקוז בגובה כ 57.4.27.6

 "קו הביוב" או "קו הניקוז":  - יונח סרט אזהרה אדום ועליו יוטבעו המילים 

  15סרט סימון מפוליאטילן לא ממוחזר ונטול עופרת ברוחב    -ס"מ כולל   40עד  לצינורות בקוטר   •

לזיהוי הקו. הסרט הינו    316חוטי מתכת נירוסטה    2מ"מ שבתוכם שזורים    0.12ס"מ ובעובי  

 או ש"ע.  BODDINGTONS" תוצרת  "WAVELAY 050מסוג 

ס"מ    50רשת זיהוי לקו ביוב/ניקוז עשויה מפוליאתילן ברוחב    - ס"מ ומעלה  50לצינורות בקוטר   •

שפות "זהירות קו    3  -מ"מ ובמרכזה לכל האורך סרט סימון מפוליאתילן עם כיתוב ב   1.5ובעובי  

 איטליה או ש"ע.   RACIתיילי נירוסטה לזיהוי ע"י גלאי מתכות, תוצרת  2-ביוב/ניקוז" או כד' ו

מכון    על 57.4.27.7 מיוצרים תחת השגחה  צנורות שאינם  אותם  לתקנים.  הקבלן להקפיד בהתייחסות הברורה 

 התקנים אסורים להנחה בהחלט.  

 צנורות בטון לביוב ולניקוז  57.4.28

  - צנורות בטון יהיו מזויינים מדוייקים אטומים דגם "הידרוטייל" תוצרת "אקרשטיין" או דגם "מגנוקריט   57.4.28.1

F (.  2010, )מאי 27בהתאם למוגדר בתוכניות, עפ"י ת.י.   -  5ודרג  4 דרג 1" תוצרת "וולפמן" מסוג 

  500)פוליאוריטני( בעובי    HE-55צנורות בטון לביוב יהיו עם ציפוי פנימי בחומר אפראלסטיק שחור מסוג   57.4.28.2

 מיקרון או ש"ע. 

כ 57.4.28.3 בגובה  והניקוז  הביוב  קווי  וחבורים   30  -מעל  ממגרשים  חיבור  )כולל  אורכם  לכל  הקו,  מעל    ס"מ 

 מהקולטנים( יונח סרט אזהרה אדום )כולל פס מתכת בתוכו( ועליו יוטבעו המילים "קו הניקוז/קו ביוב". 

מכון   57.4.28.4 מיוצרים תחת השגחה  צנורות שאינם  אותם  לתקנים.  על הקבלן להקפיד בהתייחסות הברורה 

 התקנים אסורים להנחה בהחלט.  

 אטמים לצנורות בטון  57.4.28.5

" תוצרת "אקרשטיין" או  F  - 153ם מובנים בפעמון מדגם "פורשדה  אטמים לצנורות בטון יהיו אינטגרליי

 " תוצרת "וולפמן" או ש"ע. אטמי צנרת יתאימו לתקנים הבינלאומיים הבאים:  F -"מגנוקריט 

DIN 4060 ELASTOMER SEALS FOR PIPE JOINTS IN DRAINS AND SEWERS. 
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ASTM C433 JOINTS FOR CIRCULAR CONCRETE SEWER AND CULVERT PIPE. 

 התאמת האטם לתקנים הנ"ל תבדק במכון הגומי בטכניון. תוצאות הבדיקות ימסרו למתכנן ולמפקח. 

במידה ויהיה צורך בצנורות בטון מכופפים )קשתות( בזויות הנדרשות בחבורי צנורות לתאים, הם יהיו   57.4.28.6

ות. מחיר צנורות  בחוזק מתאים לחוזק הצנורות בקו )דרג, מין(, ומחברים יהיו בהתאם למחברי הצנור 

 . בטון מכופפים )קשתות( כלול במחיר הצנורות 

 עטיפת בטון ופלטות בטון  57.4.29

מ' יבוצע עם עטיפת בטון    1.0  - או פלדה בכיסוי פחות מ  PVCכל קו או חבור הביוב/ הניקוז מצנורות   . א

 ס.    -  01 -  136חיצונית לפי פרט 

ס"מ יבוצעו עם עטיפת בטון    50חבורי ביוב ממגרשים שבהם גובה קו המים מעל קו הביוב הוא עד   . ב

 מ' מכל צד או עם פלטת בטון בין הקווים.   3.0 -מ'   6.0ס באורך   -  01 -  136חיצונית לפי פרט 

מ' מעל קו הביוב )או שקו    1  - יות קווי המים הראשיים בכל מקום שבו קו המים נמצא פחות מחצ . ג

  - מ'    6.0ס באורך    -   01  -  136הביוב גבוה מקו המים( יבוצעו עם עטיפת בטון חיצונית לפי פרט  

 מ' מכל צד או עם פלטת בטון בין הקווים.   3.0

 לעיל.   57.4ק הובלת הצנורות ופריקתם יבוצעו בהתאם לדרישות פר  57.4.30

 כללי  -הנחת קוים ואיזונם   57.4.31

הקוים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין )הן במישור האופקי   57.4.31.1

 והן במישור האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת מכוון לייזר בכיוון מקביל ובגובה קבוע הנדרשים. 

 במאזנת. הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת   57.4.31.2

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצוות כל קטע ובמספר נקודות ביניים. הסטיות המותרות מהרום   57.4.31.3

 + ס"מ בנקודות הביניים.   1.0 -ס"מ ו  0.5המתוכנן הן +

אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי(, בתום כל יום עבודה יכסה הקבלן   57.4.31.4

כל קטעי הקוים שנחפר  לא תושארנה  את  במידת אפשר  או בחלקם.  יום, בשלמותם  והונחו באותו  ו 

תעלות לצנרת בלתי מכוסותוהמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנורות. כמו כן יסגור הקבלן פתחי צנרת  

כלול במחיר הנחת   יהיה  עפר. המחיר  או  מים  כניסת  על מנת למנוע  יום עבודה  כל  בפקקים, בגמר 

 הצנורות. 

קומו המדוייק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצנור או בעזרת תוספת חול  קביעת הצנור במ 57.4.31.5

מתחתיו ולא על ידי הרמת הצנור. לאחר שיונח הצנור במקומו הנכון, ייקבע מיד על ידי הידוק חול מצידו  

 לכל אורכו. אין להתחיל בהנחת הצנורות על שהמפקח יאשר החפירה כמשביעת רצון. 

 שיפוע הקו  57.4.32

הקוים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בתכניות ולפי מדידות מערכות קיימות בשטח שיבוצעו לפי הנאמר  

 לעיל.  

של שוחות וקווי הביוב והניקוז הקיימים לפני תחילת   L.Iיש לאמת  אין לסטות משיפוע ללא אישור המפקח. 

   העבודה.
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 כיסוי התעלה  57.4.33

תכוסה התעלה. הכיסוי ייעשה בהתאם למפורט  לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח  57.4.33.1

 לעיל.   57.2בפרק 

 לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או אם נגרם לו נזק כלשהו.  57.4.33.2

 הנחה וטיפול בצנרת פלדה  57.4.34

ור  הטיפול בצנורות פלדה יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את הצנורות ואין לגר  57.4.34.1

 אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצנורות. 

התקנה תת קרקעית של צנורות פלדה תיעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שיווצר מגע רצוף   57.4.34.2

 לכל אורך קו תחתית הצנור. 

התקנה על קרקעית של צנורות פלדה תעשה על אדנים או שלות המותאמים למידות הצינור. המרחק   57.4.34.3

 ם או השלות יהיה בהתאם להנחיות יצרן הצנרת באופן שימנע כל דפורמציה. בין האדני

אורך של   57.4.34.4 יש להשאיר בכל  אורכו  לכל  בלתי מרותך. את    150בקו הצנורות המרותך  חיבור אחד  מ' 

יש לרתך לפני הכיסוי בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר אורך הצנור    150הקטעים הנפרדים באורך  

 הוא הקטן ביותר. 

כל  הקבלן   57.4.34.5 המחברים.  לביצוע  הדרושים  העזר  וחומרי  המכשירים  הכלים,  כל  את  חשבונו  על  יספק 

 החיבורים ייעשו כשהצנור מונח בתעלה. 

הצנור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן להניח את הצנורות   57.4.34.6

 .  2חלק   1083בהתאם להנחיות היצרן ולפי תקן ישראלי ת.י. 

 הנחה וטיפול בצנרת פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  57.4.35

הטיפול בצנורות פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את   57.4.35.1

 הצנורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצנורות. 

 ופת ארוכה על מנת למנוע דפורמציות בלתי רצויות. אין להשאיר צנורות פי.וי.סי ופוליאתילן באתר לתק 57.4.35.2

התקנה תת קרקעית של צנורות פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון תיעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה   57.4.35.3

 שיווצר מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצנור. 

 פקוח שרות שדה ובדיקות ע"י היצרן  57.4.36

ורך הערכת אופן הביצוע של הקו, תוך תאום  הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצנורות והשוחות לצ

 לוחות זמנים איתם. כל ביקור של שרות השדה הספציפי ילווה בדו"ח פקוח עליון מעטם היצרן.  

 על הקבלן לוודא שביום הבקורת לא יכוסו הצנורות שהונחו אותו יום עד לבדיקה.  

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  57.4.37

בתוכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצק הקבלן גושים תחת או סביב  במקומות המסומנים   57.4.37.1

 לצנורות. 
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 ק"ג.  300הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה  57.4.37.2

 עבודה בקוי ביוב פעילים והבטחת הפעולה של קווי הביוב הקיימים במהלך בצוע העבודות   57.4.38

ים בהם קוי ביוב פעילים. יחסום וישאב אותם או יחבר אותם לקוים  במהלך העבודה יעבוד הקבלן באזור 57.4.38.1

 שבמסגרת המכרז. 

ולדאוג לרציפות העבודה של   57.4.38.2 יציפו את הקוים שבביצוע  לא  לדאוג לכך שהקוים הפעילים  על הקבלן 

 מערכת הביוב. 

 על הקבלן להבטיח פעולה תקינה של מערכת הביוב הקיימת בכל תקופת בצוע העבודות.  57.4.38.3

   תאגיד המים המקומי.העבודות יאושר ע"י מח' הביוב של סדר בצוע  57.4.38.4

   המים המקומי.כל העבודות בקרבת קווי הביוב הקיימים יש לבצע בנוכחות נציג מח' הביוב של תאגיד  57.4.38.5

בכל קטע שמערכת מתוכננת חוצה את קו הביוב הקיים, על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולברר מיקום   57.4.38.6

 וגובה הקווים הקיימים בפועל.  

מ'    5.0  - במידה ותתבצע חפירה מתחת לקו הביוב הקיים יש לחשוף את הצנורות הקיימים לאורך כ 57.4.38.7

לפחות ולתמוך אותם. פרטי התמיכות יוכנו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ויאושרו ע"י המפקח ומח'  

 הביוב של העיריה.  

ו "המפריע" להנחת הקו  במהלך ביצוע קווי ביוב במידת הצורך תבוצע הטיית השפכים "מעל" לקטע הק 57.4.38.8

 החדש ומיועד לפירוק.  

לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד שאיבה,פקקים, סתימות זמניות, קוי סניקה זמניים וכו', כך שיוכל לבצע  

 את עבודתו בכל שלביה ללא הפרעות וכאשר מערכת הביוב הקיימת ממשיכה לפעול כנדרש.  

הטיית השפכים תבוצע ע"י סתימת קו ביוב בין תא בקורת במעלה הזרימה לתא בקורת במורד הזרימה  

 והזרמת הביוב בצנרת חלופית בצורה שתעקוף את הקטע "המפריע".  

 הקבלן לא יורשה בשום אופן לשפוך שפכים על פני השטח.  

 דשים. תובטח פעולה תקינה של מע' הביוב הקיימת עד להפעלת קווי הביוב הח 57.4.38.9

הביוב   57.4.38.10 מערכת  של  התקינה  הפעולה  לאבטחת  הנדרשים  והעבודות  האביזרים  החומרים,  הציוד,  כל 

הקיימת עד להפעלת מערכת הביוב החדשה כלולים במחירי הסעיפים השונים, ולא תשולם כל תוספת  

ת  עבור בצוע עבודות אלו. הקבלן ייקח בחשבון עלות אבטחת הפעולה התקינה של מערכת הביוב הקיימ

קווי   לפעולת  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  השונות.  לעבודות  בקביעת המחירים  הפרוייקט  במהלך 

 הביוב הקיימים עד להפעלת קווי הביוב החודשים.  

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים  57.4.39

 בדיקה הידראולית לקוי מים  57.4.39.1

ודליפות   57.4.39.2 נזילות  לגילוי  יבדק בדיקה הידראולית  וקטע, בנפרד,  תאם להוראות של  הכל בה  -כל קטע 

 המפרט הכללי.  
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וכי   57.4.39.3 לחץ בביהח"ר  בדיקת  כי הצנורות עברו  בדיקת לחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה 

 הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של הצנורות. 

 לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האוויר והניקוז שלאורך קטע הקו הנבדק.  57.4.39.4

  15תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון והתושבות )לפחות  לא   57.4.39.5

 יום(, אם אכן קיימות. 

  אטמ'. הלחץ יבדק בנקודה הנמוכה של הקו ע"י מד לחץ רושם   12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של   57.4.39.6

 שעות.  24למשך דיגיטאלי  

ם אטומים ולעגנם באופן כזה  אם הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגני 57.4.39.6.1

 שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור. 

מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו. לאחר מילוי כל הקו   57.4.39.6.2

במים יש להעלות את הלחץ בהדרג עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו  

 י לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל אורכו. במשך הזמן שנקבע ע"י המפקח כד 

אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצנורות ובין המחברים או ירידת לחץ במשך הבדיקה,   57.4.39.6.3

יאשר המפקח את הקו. אם יימצאו ליקויים או ששיעור הדליפה המותרת יעלה על הערכים  

ם על ידי  בטבלה המצורפת להלן, על הקבלן על חשבונו לבצע את כל התיקונים הנדרשי

 המפקח ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

לקווים    - שעות    6מטר,    50ובאורך עד    4שעות לקווים בקוטר עד "  0.5  - משך הבדיקה   57.4.39.6.4

לקווים בקוטר מעל    - שעות    24,  16"  -   24לקווים בקוטר "  - שעות    12,  6"  - 14בקוטר "

 מותר. , בהן לא יירד הלחץ ה24"

 להלן טבלה המרכזת את מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר לכל סוג הקוים. 

הצינור   קוטר 

 )אינץ'( 
מילוי   מהירות 

 )מ"ק/שעה( 
  - מטר )ליטר ל   1,000הפסד מקסימלי מותר לאורך  

 שעות(  24

24 50 1,350 

20 32 1,150 

16 21 900 

12 11 700 

10 7 500 

8 5 360 
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הצינור   קוטר 

 )אינץ'( 
מילוי   מהירות 

 )מ"ק/שעה( 
  - מטר )ליטר ל   1,000הפסד מקסימלי מותר לאורך  

 שעות(  24

6 2.5 300 

4 1.1 180 

 

 שטיפת וחיטוי קוי מים  57.4.39.7

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך   57.4.39.7.1

וחיטוי של כל המערכת   ידי הקבלן שטיפה פנימית    - ולפני הפעלת המערכת תבוצע על 

 צנורות ואביזרים. 

ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים לאחר הנחה ולפני חבור לרשת העירונית יעשו לפי הנחיות   57.4.39.7.2

 (.  2006משרד הבריאות )נוסח מעודכן נובמבר 

 במידת הצורך ישטוף הקבלן את הצנורות בספוגים.   57.4.39.7.3

בשיטת שטיפת הקו בספוג פלסטי יש להכניס את גליל הספוג להתחלת הצנור לפני חיבורו   57.4.39.7.4

ני הכנסת הספוג לצנור יש להרטיב אותו היטב במים. גליל הספוג יתקדם  לרשת המים. לפ

בקו בעזרת זרם מים. הספוג מנקה בדרכו את דפנות הצנור ודוחף את המשקעים שבצנור  

    קדימה עד ליציאתם בקצה הקו.  

הכנסת הספוג לצורך ניקוי יכולה להיעשות על ידי הוצאה זמנית של אביזר מהקו כמו בין   57.4.39.7.5

רסר וכו' )בקוים קטנים יחסית ניתן להכניס גם דרך ההידרנט( או על ידי בניית  המגוף לד 

 התקן המיוחד לשילוח הספוג )מומלץ לשטיפת קווים קיימים ישנים(.  

והובלתם( כלול במחיר הצנורות, ולא   57.4.39.7.6 )כולל עלות המים  מחיר ניקוי צנרת מים בספוגים 

 תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.  

 חר חיטוי בדיקות לא 57.4.39.7.7

דיגום ובדיקות בסיום ניקוי וחיטוי המערכת יבוצעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנ"ל   57.4.39.7.8

)ראה לעיל(. אשור להפעלת מערכת המים ינתן ע"י משרד הבריאות במידה והמים יעמדו  

 בנדרש בתקנות בריאות העם.  

וחיטוי הקו )כולל עלות הריאגנטים, המים והובלתם( והבדיקות   57.4.39.7.9 כלול במחיר  מחיר ניקוי 

 הצנורות, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת. 

 בדיקה הידראולית לקוי ביוב וניקוז גרביטציונים  57.4.39.8

כל קטע וקטע בין שתי שוחות סמוכות אשר יכלול את השוחה במעלה יבדק בנפרד בדיקה   57.4.39.8.1

 הידראולית לגילוי נזילות ודליפות. 
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של המפרט הכללי    57078שבסעיף    בדיקות אטימות ודפורמציה יערכו בהתאם להוראות 57.4.39.8.2

. ערכים עבודי המים והדפורמציה  2חלק    884הבינמשרדי ולפי דרישות תקן ישראלי ת.י.  

 יתאימו לדרישות התקן והמוסדות הרלונטים והיצרן.  

אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהו יתוקן הטעון תיקון בהתאם   57.4.39.8.3

ה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו  לדרישות המהנדס ותבוצע בדיק

 המלאה של המפקח. 

 שטיפה בלחץ  57.4.39.8.4

 שטיפה בלחץ של קווי הביוב תתבצע בסמיכות לקבלת העבודה ולפני צילום הוידאו.  

 פתיחת כביש ומדרכת אספלט  57.4.40

פינוי   צידי תוואי הצנורות. מחיר  יבוצעו משני  ע"י משור חשמלי בלבד. חיתוכים  פתיחת הכביש תעשה 

 הפסולת כלול במחיר פתיחת כביש/מדרכה ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.  

 תקון כביש ומדרכה  57.4.41

 הכביש/המדרכה בתחום בצוע עבודות כביש יבוצעו במסגרת בצוע הפרוייקט.  

ביש/המדרכה מעבר לתחום בצוע עבודות כביש יבוצע לפי מבנה הכביש/המדרכה הקיימים או  תיקון הכ

ס או לפי הוראות המפקח הכל בהתאם להוראות הפרקים הרלוונטים במפרט הטכני   - 01 -  80לפי פרט א

 המיוחד ולפי הוראות המפקח, ויתקבל ע"י העיריה וגורמים אחרים הנוגעים בנושא.  

 קיימת חבור למערכת ביוב   57.4.42

בעת חיבור הקווים למערכת הביוב הקיימת יש להקפיד על נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים ע"פ   .1

 התקנות והבטחת שלום העובדים.  

תוצרת "וולפמן"    CS-910חבור צנור חדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י חבור תקני בצורת אטם חדירה מסוג   .2

יתאים  או ש"ע. קדיחת חור בדופן השוחה הקיימת תבוצע ע"י   "וידיה" או ש"ע. קוטר החור  מקדח 

 לקוטר האטם הנ"ל לפי הנחיות ודרישות היצרן. 

 תובטח אטימות מוחלטת של החבורים. 

ויותאם למיקום וגובה הצנור   .3 )"בנצ'יק"( בשוחת ביוב קיימת  יוסדר עבוד  לאחר חבור הצנור החדש 

 החדש. 

הכל בתאום ולפי אשור תאגיד מים    - ות  בשוחות חבור יוחלפו מכסים ומסגרת, כ"כ שלבי הירידה/סולמ .4

 המקומי. וביוב 

ומדידה של קווי הביוב ושוחות הביוב   .5 גילוי  תשומת לבו של הקבלן מופנית במיוחד לצורך באתור, 

 לפני תחילת ביצוע העבודה.    -הקיימים בנקודות חבור של קווי הביוב החדשים למע' הביוב הקיימת  

 תאי בקרה  57.4

 תאים למגופי מים  57.4.1
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טון   40במדרכה ולעומס  125Bטון ממין  12.5יהיו עם מכסה לעומס  20ופי מים בקוטר עד "תאים למג  57.4.1.1

 בכביש ובחניות מדגם עת"א יפו.   400Dממין 

 יבוצעו:  20תאים לאביזירים ולמגופים בקוטר עד " 57.4.1.2

ובחניות   • ומסגרות   50ס"מ עם מכסה בקוטר    60תאים עגולים בקוטר    -בכבישים  ס"מ מיציקת ברזל 
 טון.  40עגולות לעומס 

 ס"מ  50ס"מ עם מכסה בקוטר  60תאים עגולים בקוטר  -במדרכה  •

לעומס   • התאגיד  ע"י  שיאושר  דגם  לפי  מרובעות  ומסגרות  ברזל   טון.   12.5מיציקת 
ע"י   יסופקו  והמכסים  והתאים  הבמידה  להביא  מקומיתהרשות  הקבלן  על  הביצוע  תחילת  לפני   ,

 לקבל הנדרש, הכל לפי הוראות המפקח.התחייבות כספית ועל סמך השובר 

יהיה במידות מצויינות בתכנית, כולל רצפה ותקרה, עם פתחים לפי תכנית. המכסים    24תא למגוף " 57.4.1.3

ראה סעיף    -. דרישות נוספות למכסים  400Dטון מדגם    40ס"מ מיציקת ברזל לעומס    60יהיו בקוטר  

יהיה טרומי ויובא ויותקן בשלמותו לאתר.  "מכסים ותקרות לתאי בקורת לביוב ותעול". במידה והתא  

 התא יותקן לפני ביצוע הצנרת, והתקנת המגופים והצנרת תעשה בתוכו. 

 רום פני מכסה התאים יהיה ברום המדרכה/הכביש מתוכננים.  57.4.1.4

"מים"    - ויעוד התא התאגיד,    כתובת עפ"י דוגמת התאגיד,   המים המקומי  המכסים יהיו עם סמל תאגיד  57.4.1.5

 תאגיד. ה הכל לפי אשור מוקדם של  -

 השוחה תוצב ע"ג מצע סוג א' מהודק.  57.4.1.6

 המים המקומי.   כל דגמי התאים יהיו באשור תאגיד 57.4.1.7

 שוחות בקרה לביוב   57.4.2

פרט   57.4.2.1 לפי  טרומיות  ותקרות  טרום  מבטון  גליליות  מחוליות  תהיינה  לביוב  הבקרה  ס  -  03-01שוחות 

 . 5988ס"מ, ויתאימו לתקן ישראלי ת.י.  20ותוצבנה על גבי שכבת מצע סוג א בעובי 

תחתית השוחה תהיה טרומית, עם פתחים קדוחים לצנרת. חבורי צנרת יהיו באמצעות מחברי שוחה   57.4.2.2

 " תוצרת "אקרשטיין", או שווה ערך.  F- 905גמישים מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או "פורשדה" 

ני ורומי הכניסות והיציאות לכל שוחה, לאחר סימון  הקבלן אחראי למסור למפעל נתונים מדוייקים של כוו 57.4.2.3

 התואי בשטח, בדיקת מיקום מערכות קיימות וקביעת מיקום שוחות חדשות ואשורו ע"י המפקח. 

תקע בקוטר ועומק לפי תכניות עם משטח פנימי  -שקע   658החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י   57.4.2.4

ק יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול  חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חל 

 , ההחלקה תבוצע ע"י כף טייחים. 1:1דק של 

טון. בשוחות המותקנות בכבישים, חניות, בכניסות    12.5התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס   57.4.2.5

 טון.  40לחניות בתחום המדרכה תהיה התקרה לעומס 

" תוצרת  F-  200דוגמת "איטופלסט" תוצרת "וולפמן" או "  בין החוליות הטרומיות יותקן אטם ביטומני   57.4.2.6

 "אקרשטיין" או ש"ע מאושר.  

 עבודות בטון.  - לעיל   57.3בהתאם לפרק   -ביצוע עבודות בטון   57.4.2.7
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.שלבי ירידה יותקנו בצורת סולם  631בשוחות מתחת למכסה יותקני שלבי ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י   57.4.2.8

ס או סולם פלב"מ. בשוחות על קו הביוב  -   10-  27רגלס לפי פרט  ויהיו שלבי דריכה רחבים או סולם פיב

 מ' יש לבצע סולם ירידה.  3.5 - הראשי ובשוחות בעומק הגדול מ

 הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה. יתקבלו בטור אנכי.  57.4.2.9

 רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח צמנט, בתוספת דבק אקרילי.  57.4.2.10

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  57.4.2.11

   מפלים 57.4.2.12

 ס וכמפורט להלן. -  03-02מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי פרט  57.4.2.12.1

 ס"מ יבוצעו ע"י עבוד פנימי.  50מפלים עד גובה  57.4.2.12.2

 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני.   50מפלים בגובה מעל  57.4.2.12.3

 יהלום. לא תותר חציבה באלמנטים טרומיים. הכנות לחבור מגרשים יעשו ע"י קדוח במקדח כוס   57.4.2.13

 לעיל.   57.2המתואר בפרק  בחומרמילוי חוזר סביב לשוחות יהיה  57.4.2.14

על הדופן הפנימי של השוחות בחלקה העליון יצויינו מספרי השוחות בהתאם לתכניות. ציון המספרים   57.4.2.15

 יבוצע בצבע מחזיר אור. 

 התקנת מפריד שומן מפליאתילן תותר בחצרות בתים בלבד.  57.4.2.16

 באחריות הקבלן לקבל את אחריות יצרן מפריד השומן.  57.4.2.17

 שוחות בקרה לתיעול  57.4.3

שוחות הבקרה לתעול יהיו מאלמנטים טרומיים מבטון ותקרות טרומיות ותוצבנה על גבי מצע סוג א'   57.4.3.1

 . 5988ויתאימו לתקן ישראלי ת.י. 

יו בעלי תו תקן ת"י  . התאים יה30  - תאי הבקרה וקולטני מי גשם יהיו טרומיים מבטון בטיב לפחות של ב 57.4.3.2

 . 4חוקת הבטון חלק   406

שלבי הירידה שיותקנו בתאים יבוצעו מתחת למכסה תא הבקרה בצורת סולם ויהיו שלבי דריכה רחבים   57.4.3.3

ס או סולם פלב"מ. בשוחות על קו הניקוז הראשי  -  10-27או סולם פיברגלס לפי פרט    631ע"פ ת"י  

 מ' יש לבצע סולם ירידה.   3.5 - ובשוחות בעומק הגדול מ

בהתאם לתכניות, קוטר הצנור, האטם שיפורט להלן וזויות הכניסה.  בתאים יוכנו פתחים לצנורות התעול   57.4.3.4

הקבלן אחראי למסור למפעל נתונים מדוייקים של כיווני ורומי הכניסות והיציאות לכל תא, לאחר סימון  

 התוואי בשטח, בדיקת מיקום מערכות קיימות וקביעת מיקום תאים חדשים ואשורו ע"י המפקח. 

לתאי   57.4.3.5 הבטון  צנורות  תוצרת  מחברי  "קונטורסיל"  מסוג  וגמישים  תעשיתיים  יהיו  ביוב/ניקוז/קולטנים 

מובנה   "מחבר  או מדגם  בינלאומיים.  F-153"וולפמן"  ויתאימו לתקנים  או ש"ע  "אקרשטיין"  " תוצרת 

  המחברים יורכבו בתאים במפעל. 

וזויות חבור הצנור לתא מלבני עולה על   ניתן להתקין במקום מחבר מו  5במידה    153Fבנה  מעלות, 

" תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע. מיקום התקנת כל מחבר  F " " WATER ST- 150מחבר מדגם "פורשדה  
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150F-  .יאושר בנפרד ע"י המפקח בכתב  

.  304" הם יחוזקו לצנורות ע"י חבקים מפלב"מ  F   "WATER STOP-150במקרה של מחברים "פורשדה  

רה/קולטן, והמרווח ימולא בבטון שאינו מתכווץ  הצנור יונח כך שקצהו יקביל לקיר הפנימי של תא הבק

דוגמת "רוק בטון" תוצרת "רטרד" או ש"ע. צנורות הפלדה/הפוליאטילן יחוברו לתאים/קולטנים בהתאם  

" תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע. כל  F-905ע"י מחברי שוחה מסוג "פורשדה  - לעיל  57.5למתואר בפרק  

 .  304חלקי המתכת יהיו מפלב"מ 

 ובטח אטימות מלאה של המערכת. בכל מקרה ת  57.4.3.6

 התאים, הקולטנים והאטמים יתאימו ללחץ בדיקה ועבודה כמפורט לעיל.  57.4.3.7

 בהתאם לקוטר צנור הניקוז. עם עבוד בטון בקוטר הנדרש )בנצ"יק( ה יבוצעו  רכל תאי הבק 57.4.3.8

 ס. - 16- 03ס, ב-  16-  03ס, א- 16- 03תאי הבקרה יבוצעו לפי פרט   57.4.3.9

תוצרת "וולפמן" או מתוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.   MD )קולטנים( יהיו סטנדרטיים מדגםתאי תפיסה  

 . 30-הקולטנים יהיו עשויים מבטון מזויין ב 

 ס. -16-  08לפי פרט  - ס, תאי תפיסה מי גשם משולבים-16-10תאי תפיסה טרומיים יבוצעו לפי פרט 

 טון תוצרת "וולקן" או ש"ע.  40ומס אבני צד בקולטנים יהיו מיצקת ברזל דגם "אביב"/"אביר" לע

 .הכללי, ותבוצע לפי הוראות המפקח המשענת לאבני השפה היצוקות תהיה מבטון מזויין כנדרש במפרט

ויאושרו ע"י המזמין  טון, ללא נעילה,    40מסגרת ורשת לקולטנים יהיו מלבניות דגם תל אביב לעומס  

 . והמתכנן

ס"מ )שתי רשתות    40X40ועית יותקנו רשתות ניקוז ריבועיות  שיפ-בקולטנים שיבוצעו בציר אבן תעלה דו 

 טון ללא נעילה.  40לקולטן( לעומס 

 הרשתות ישתלבו היטב עם אבני התעלה. 

 הרשת תתאים לדרישות התקן הישראלי הרלבנטי. תו תקן ישראלי ומספרו יוטבעו על הרשת.  

 לעיל.   57.2מילוי חוזר סביב לתאים יהיה בחומר המתואר בפרק  57.4.3.10

ל הדופן הפנימית של התאים בחלקה העליון יצויינו מספרי התאים בהתאם לתכניות. ציון המספרים  ע 57.4.3.11

 יבוצע בצבע מחזיר אור. 

צנורות בטון ואטמים לצנורות, תאי בקרה וקליטה ואטמים לתאים יהוו מערכת אטומה אחת. המערכת    57.4.3.12

 ר לעיל.  הנ"ל תתאים ללחץ בדיקה ולחץ עבודה בהתאם ליעוד המערכת כפי שהוגד

ברשות  כל האלמנטים של מערכת הניקוז יהיו מתוצרת אחת ויאושרו ע"י המתכנן ומח' הביוב והתיעול   57.4.3.13

 מראש.  המקומית 

 הרשות המקומית. ומותאמים לסטנדרט המים המקומי כל דגמי השוחות יהיו באישור תאגיד  57.4.3.14
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 מכסים ותקרות לתאי בקורת לביוב ותיעול  57.4.4

ויהיו בעלי תו תקן ת"י   57.4.4.1 יהיו עגולים, מאיכות משובחת    2003מספטמבר    489המכסים לתאי בקורת 

יהיה   ובכניסות    D   (40  400כאשר סוג המכסה  טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום הכביש, החניות 

טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום המדרכה. המכסים    12.5)  125Bלחניות בתחום המדרכה, ומסוג  

או    הרשות המקומית עם סמל    הרשות הרלנבטיתללא נעילה. כל המכסים יהיו מיציקת ברזל מדגם    יהיו

"ביוב" או    - , ויעוד  התאגיד או    העירייהע"פ דוגמה של העיריה והתאגיד, כתובת    המים המקומיתאגיד  

מסגרת  הכל לפי אשור מוקדם של העיריה והתאגיד. במדרכות יהיו המכסים מסוג "מורן" עם    - "ניקוז"  

 מרובעת ובכבישים מסוג "שמשון" עם מסגרת עגולה.  

יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי, עם רפידות לשיכוך רעש מחומר פלסטי משוריין בין   המכסים 

 הסגר למסגרת, מתוצרת "וולפמן" או ש"ע. 

 המסגרת תהיה מיציקת בשילוב בטון מזוין. 

 קים למניעת נדנוד ושיפור היציבות. שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויי

ס"מ   100בשוחות בקוטר   -ס"מ   60ס"מ ובקוטר   80ס"מ בתאי בקרה בקוטר   50המכסה יהיה בקוטר  57.4.4.2

ומעלה ובתאי ניקוז. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה. המכסים  

 יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקוים. 

מ' תותר התקנת חוליה עליונה קונית. התקרות יהיו בעלות תו תקן ת"י    2.50מעל    בתאי בקרה בעומק  57.4.4.3

 2003מספטמבר  489

מספטמבר    489טון בעלי תו תקן ת"י    12.5לעומס    125Bמכסים בתוך חצרות יהיו מסוג ב.ב. ממין   57.4.4.4

2003 . 

 לעיל. המכסים ירכשו מהעירייה/תאגיד או יצרן/ספק של העיריה/תאגיד בהתאם לנאמר  57.4.4.5

המדרכה/הכביש   57.4.4.6 לרומי  מתאימים  יהיו  קולטנים  ורשתות  מסגרות  כ"כ  התאים,  השוחות,  מכסי  רומי 

 המתוכננים הסופיים ו/או לפי הוראות המפקח. 

 התאמת גובה מכסים לתאים ושוחות קיימים  57.4.4.7

  התאמת הגובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה.  

הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למקום. הנמכה תתבצע ע"י  הגבהה תתבצע ע"י סתות והגבהת  

התאמת הצווארון. עבודות ההתאמה הנ"ל כוללות החלפת החוליה העליונה של השוחה, תקרה ומכסה  

  והן שלבי הירידה במידת הצורך. 

החלפת האלמנטים הנ"ל של התאים והשוחות הקיימים תבוצע לפי הוראת המפקח ותאושר ע"י עירית  

 יב. אב- תל

 תאי קליטה למי גשם  57.4.5

תוצרת "וולפמן" או מתוצרת    MDתאי קליטה מי גשם )קולטנים( יהיו סטנדרטיים מבטון טרום מדגם   57.4.5.1

 . 30 -"אקרשטיין" או ש"ע או יצוקים באתר. הקולטנים יהיו עשויים מבטון מזויין ב 

ים, סדוקים או כאלו  קולטני מי גשם יותקנו על גבי מצע סוג א' מהודק. לא יותר השמוש בקולטנים שבור 57.4.5.2

 שנפגעו בעת ההובלה לאתר. המפקח יהיה רשאי לפסול תאי קליטה אשר לא יעמדו בתנאים הנ"ל. 
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לפי פרט    - ס, תאי קליטה מי גשם משולבים  -16-  10תאי קליטה מי גשם סטנדרטיים יבוצעו לפי פרט   57.4.5.3

 ס.  -16- 08

ת אבני צד בקולטנים יהיו מיציקת  באזורי מדרכות בהם יותקנו אבני שפה רגילות או במדרכות קיימו 57.4.5.4

טון תוצרת "וולקן" או ש"ע. דגם אבן השפה היצוקה יאושר ע"י    40ברזל דגם "אביב"/"אבירי" לעומס  

  . ברשות המקומית מח' התיעול  

 המשענת לאבני השפה היצוקות תהיה מבטון מזויין כנדרש במפרט הכללי, ותבוצע לפי הוראות המפקח. 

 לפי הוראת העירייה/התאגיד בלבד.  - ות התקנת אבני השפה היצוק

 מטר לקולטן העמוק אלא אם לא יצויין אחרת.  1.20עומק הקולטן יהיה  57.4.5.5

 לכל קולטן תותקן מסגרת מיצקת פלדה וסבכת קליטה למי גשם.  57.4.5.6

טון במידות מתאימות תוצרת "וולקן" או ש"ע    40אביב" לעומס  -סבכות הקליטה למי גשם יהיו מדגם "תל  57.4.5.7

המפקח. הסבכה תותקן בתוך מסגרת מברזל יציקה במידות מתאימות. עיגון המסגרת  המאושר על ידי  

אוגנים המצויים במסגרת   נקודות לפחות. הרשת תתאים לדרישות    4לתאי הבטון תעשה באמצעות 

 התקן הישראלי הרלונטי. תו תקן ישראלי ומספרו יוטבעו על הרשת. 

 אביזרים בקוי מים  57.5

במקרה של שינוי מהאביזרים הכלולים במפרט או אביזרים שלא פורטו ואשר הקבלן יידרש לספקם,  

, בטרם התקנתם  המים המקומיהאביזרים חייבים לקבל אישור המתכנן, המפקח ואגף המים בתאגיד  

 באתר. 

 מגופים  57.5.1

- Sתוצרת "הכוכב" דגם    61יהיו מגופי טריז בעלי תקן ישראלי ת"י    20ועד "  3מגופים על קוי מים בקוטר "

EKO  או תוצרת "רפאל" דגם ,TRS 01- 51ס, -  01- 50, או ש"ע מאושר,בעלי ציפוי רילסן ויבוצעו לפי פרט  

 ס.  -

ל" או ש"ע. מפעיל חשמלי  דאבל אקסצנטרי תוצרת "רפא   BTFיהיה מגוף פרפר דגם    24מגוף בקוטר " 

 או ש"ע.   IQדגם   ROTORKיהיה מסוג   24למגוף "

כל מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים, מוט מאריך וגלגל סגירה. כל המגופים  

אטמ'. המגופים יהיו תת קרקעיים. במגופים בקוטר עד    24אטמ' ולחץ בדיקה    16יתאימו ללחץ עבודה של  

 ה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות להפעלה ע"י מוט מאריך וגלגל סגירה מבחוץ. יהי 12"

 אוגנים  57.5.2

יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי האטימה נקיים  

ומכל   ולקלקל את שטחי האטימה, מטפות התזה  ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע  מחומרי 

 ך ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה המוחלטת של האוגנים. לכלו 

 מחברים מכניים )דרסרים(  57.5.3

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצנור מכל צבע, אספלט ולכלוך אחר ולהבטיח צורה עגולה   57.5.3.1

  ס"מ לפחות מהקצה. הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש.   20לחלוטין של הצנורות עד למרחק של  

את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום מוגן מקרני השמש ולמרחם בשמן קיק. במקרה השימוש  
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ב"מחבר מכני חרום" )דרסר חרום(, יש להסיר את הבליטה מתוך הטבעת האמצעית בבית המלאכה,  

 או בעזרת איזמל אם הדבר יבוצע בשדה. אסור בהחלט להסיר את הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני. 

על המחברים  במקומ 57.5.3.2 עוגנים  יורכבו  זאת המפקח  ידרוש  בו  מקום  ובכל  בתוכניות  לכך  ות המסומנים 

המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט. במקומות המסומנים לכך בתכניות ובכל מקום בו  

 ידרוש זאת המפקח, יורכבו גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט. 

 ס. - 01-  62לפי פרט מתוצרת "קראוס" או ש"ע ויותקן  130'  מחבר לאוגן מעוגן יהיה מס  57.5.3.3

 ברגים  57.5.4

יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד ומספיק על מנת   57.5.4.1

 חוטים.  4 -חוטי תבריג, אך לא יותר מ  2להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של 

 דה. יהדרגתית ואח  מתיחת הברגים חייבת להיות  57.5.4.2

   ברגים ואומים יסופקו ע"י הקבלן ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה של הנחת האביזרים.  57.5.4.3

 הרכבת אביזרים  57.5.5

את שטחי   57.5.5.1 לנקות  יש  במיוחד  לתוכם.  לכלוך אשר חדר  מכל  את האביזרים  לנקות  יש  לפי ההרכבה 

 האטימה. 

ההתאמה בין האביזרים לבין הצנורות  בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדוייק לפי פלס מים.   57.5.5.2

ידי מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום   וחופשית. לא תורשה התאמה על  תהיה מדוייקת 

 למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים. 

 ברזי כבוי אש  57.5.6

תוצרת "רפאל" או ש"ע ויכלול ראש מגן    FHFS, דגם  448בעל ת"י    3ברז כיבוי אש יהיה מאוגן בקוטר "

  13%שולב, מחבר שטורץ מחובר בבורג אלן לגוף, סגר שטורץ, ציר לא מתרומם עשוי נירוסטה )עם  מ

ברגי חבור. ההידרנט    8,  4מובל במסילות, מתקן שבירה "  EPDMכרום לפחות(, אום ציר צף, אטם מגופר  

כיבוי אש יותקנו  או ש"ע. יציאת ההידרנט תהיה מוטה כלפי מטה. ברזי    11יהיה מצופה בציפוי ניילון ריסלן  

-01. ברזי כבוי אש יותקנו בצמוד לגדר המגרש ויפנו לכוון הכביש לפי פרט ט  4על זקף חרושתי בקוטר "

 ס.  -101

 קו מים זמני  57.5.7

הקבלן יניח במידת הצורך ולפי קביעת המפקח ודרישת העיריה קו מים זמני לאורך הרחוב כולל חיבורים  

מ"מ( לפחות, מפוליאתילן. קוטר קו מים זמני יאושר    50)  2ר "זמניים למדי מים קיימים. הקו יהיה בקוט

. חובת הקבלן לבצע גם את חבורי המים לבתים מקו המים הזמני לרבות  המים המקומיסופית ע"י תאגיד  

הסתעפויות, מחברים, הברגות וכו' על מנת להבטיח אספקת מים סדירה לכל המבנים הקיימים במשך כל  

יחובר לנק' הקרובה ביותר האפשרית, כך שלא יפריע למהלך העבודה התקין.  תקופת הבצוע. הקו הזמני 

 נקודות החיבור יאושרו ע"י המפקח. 

 קוטר מינימלי של הקו יהיה לפי הנתונים הבאים: 

 קוטר מינימלי של הקו הזמני    מס' צרכנים 
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 מ"מ  20     1

 מ"מ  25       2

 מ"מ  40      3-15

 מ"מ  50    15-35

 יחובר לנק' הקרובה ביותר האפשרית, כך שלא יפריע למהלך העבודה התקין. הקו הזמני 

 נקודת החיבור תאושר ע"י המפקח. 

צרכנים למקור אחד בקוטר    60  - ויותר מ  2צרכנים למקור אחד בקוטר "  40  -לא יתאפשר חיבור של יותר מ 

"3 .  

 ברזים  57.5.8

" "שגיב"    2ברזים בקוטר  כדוריים  ברזים  יהיו  גלויים  לפי הנחיות העיריה    L.N.S  200ומטה  או  או ש"ע 

 והמפקח. 

 הכנה לחיבורי בתים  57.5.9

מיקומם המדוייק והסופי של מערכות מדידה, מגופים וברזי כבוי אש ייקבעו ע"י המפקח בתאום עם מח'   57.5.9.1

 המים המקומי. המים של תאגיד 

  3עם רגל " ס. חבור להשקייה יהיה  -  01-  06ופקק לפי פרט    2וברז "  3חבור למגרש ריק יהיה עם רגל " 57.5.9.2

 ס. -01-30לפי פרט  2וברז "

  ס  -01-30לפי פרט   3חבור למערכת המדידה הביתית יהיה עם רגל בקוטר " 57.5.9.3

  1.1/2או זוית מעבר "  2יהיה עד לזוית העליונה. הזוית העליונה תהיה בקוטר "  3ס. צנור "- 01-30או ו

קומה המדוייק הסופי  בהתאם למערכת הקיימת. כל מערכת המדידה תהיה ליד חזית הבית/המגרש ומ 

במידה ומערכת המדידה    . מקומי תאגיד מים וביוב  ובתאום עם מח' רשת המים  יקבע ע"י המפקח  

הקיימת רחוקה מן המקום הנ"ל, או לפי דרישת המפקח, הקבלן יפרק את המערכת הקיימת וירכיב  

למקום מערכת המדידה המ מערכת מדידה חדשה   צנור חדש עד  יונח  ומשם  פורקת  במקום החדש, 

ס חלק ב'(. כמו כן יפורקו זקפים המבוטלים. עבודה זו  -01-30ויחבר אותו לרשת המים הביתית )פרט  

 תבוצע רק לפי הוראות המפקח בכתב ביומן העבודה. 

 פתיחה וסגירה של קוי מים  57.5.10

אזוראי של אגף המים ובפיקוחו.  ם  עפתיחה וסגירה של קוי מים קיימים לצורך העבודה תבוצע בתיאום  

 הזמנת האזוראי באחריות הקבלן. 

 הגנה קטודית בקוי מים חדשים 57.5.11

 אנודות מגנזיום  57.5.11.1

כמות האנודות הדרושה ומקום הקדוחים יקבעו בעת ההנחה בהתאם לנתוני הצינור. ההתקנה תבוצע   57.5.11.1.1

מ'    3ויקדח לעומק של עד    6בשיטת האנודות הורטיקליות בקדוחים ליד הצינור. הקדוח יהיה בקוטר "

מתחתית הצינור. עומק הקדוח המדוייק יקבע בהתאם לתנאי הקרקע. מרחק הקידוח מהצינור יהיה  

 מ' בהתאם לנתוני התעלה.   1.0 -  0.5
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בגמר הקידוח תורד האנודה בזהירות לתוך הבור. על מנת ליצור מגע חשמלי. טוב בין האנודה למסת   57.5.11.1.2

אדמה שחורה מפוררת    75%  -האדמה שמסביבה, ימולא הבור מסביב לאנודה בחומר מלוי המורכב מ

  10פחות בתחתית הבור וכן כיסוי של  ס"מ ל  10גבס גלמי טחון. יש להבטיח שכבת מילוי של    25%  - ו

 ס"מ מעל האנודה. 

בעת שפיכת המלוי יש להדקו על מנת להבטיח חדירתו לכל נפח הקידוח ולמנוע היווצרות כיסי אויר.   57.5.11.1.3

יש להשקותו היטב עד להיווצרות עיסת בוץ מסביב לאנודה. את נפח הקידוח הנותר מעל האנודה ועד  

 מפוררת היטב. גם מילוי זה יש להרטיב.  לתחתית התעלה יש למלא באדמה שחורה 

את כבל היציאה של האנודה יש לרתך לצנור ע"י תרמיט, או להביאו לנקודת המדידה באם מותקנת   57.5.11.1.4

 כזו. מקום הריתוך יעטף בסרט "דנסו" או יזופת בזפת חם. 

שר  על מנת להבטיח את כבל היציאה מפני פגיעה או ניתוק, יונח כבל בתחתית התעלה קרוב ככל האפ  57.5.11.1.5

 לצינור ויכוסה ע"י לבני סיליקט. במקום הריתוך ילופף הכבל פעם אחת לפחות סביב הצינור. 

במקרה ויהיה צורך להתקין קני אנודות )מספר אנודות מותקנות במרוכז(, יהיה המרחק בין אנודה   57.5.11.1.6

קן   3לאנודה   לכל  צידי הצינור.  בזיגזג משני  יותקנו האנודות  זאת  יאפשרו    מ'. באם תנאי התעלה 

 אנודות תותקן גם נקודת מדידה.

בשטח המדרכה.   57.5.11.1.7 ורק  אך  ותותקן  בחיוץ,  המותקנת  מדידה  לנקודת  בדומה  תבנה  נקודת המדידה 

בנקודת המדידה יסתיימו הכבלים היוצאים מהאנודה הנמדדת )או האנודות, במקרה של קן( וכבל  

 המדידה מהצינור. 

ף בסרט דנסו או יזופת בזפת חם. כבל זה  כבל המדידה ירותך לצנור ע"י תרמיט. מקום הרתוך יעט 57.5.11.1.8

 ממ"ר.  10יהיה כבל חשמל פלסטי גמיש בעל חתך של 

העירייה   57.5.11.1.9 ע"י  לקבלן  יסופקו  המדידה  לנקודות  ומכסאות  בטון  בריכות  הגלמי,  הגבס  האנודות, 

 . תרמיט, כבל חשמל, סרט דנסו או זפת, לבני סיליקט יסופקו ע"י הקבלן. מחסנייהמ

 עבודות גישור  57.5.11.2

הינו חיבור מתכתי היוצר רציפות חשמלית נאותה בין כל חלקי הצנרת. גישור יעשה בכל מקום    הגישור 57.5.11.2.1

גשרון   נחושת,  יהיו: גשרון  וכו'( הגשרונים  אגן  )דרסר,  באופן מכני  ביניהם  צנרת מחוברים  שקטעי 

 ברזל. 

ך  ממ"ר לפחות. רתו   10גשרון נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתילי נחושת שזורה בעל חתך של   57.5.11.2.2

 כבל החשמל לצנרת יעשה באמצעות רתוך טרמית. הגשרון יהיה מבודד. 

נקודות רתוך, אורך הגשרון צריך להיות באורך    3נקודות רתוך וגשור דרסר כולל    2גשור אגן כולל   57.5.11.2.3

 מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך. 

הגשרון יש לכופף בצורה שתתאים  מ"מ לפחות. את    8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבנין בקוטר של   57.5.11.2.4

או   ירותך לצינור ע"י רתוך חשמלי. מקום רתוך הגשרון יעטף בסרט דנסו  למקום הגישור. הגשרון 

 יזופת בזפת חם. 

 

 עבודות חיוץ 57.5.11.3
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חיוץ הנו הפרדה חשמלית בין קטעי הצנרת המתכתית על מנת להפסיק את המעגל החשמלי של זרמי   57.5.11.3.1

 הקורוזיה. 

בד. מקום החיוץ יסומן בתכנית. בכל מקרה של צורך בשינוי המתעורר בעת  החיוץ יותקן באגנים בל 57.5.11.3.2

 העבודה יש לקבל את אישור המפקח. 

 מערכת החיוץ באגנים מורכבת מתותבות ודסקיות חיוץ מחומר מבודד ומדסקיות פלדה.  57.5.11.3.3

 במחיר החיוץ כלולים אספקת כל החומרים ע"י הקבלן.  57.5.11.3.4

החיוץ. הבדיקה תערך כשהקו המותקן מלא מים.  בגמר הרכבת החיוץ בדיקה חשמלית לגבי טיב   57.5.11.3.5

 מקום החיוץ יעטף בסרט דנסו או יזופת בזפת חם, מיד עם תום הבדיקה החשמלית. 

ממ"ר, ולהוציאם לנקודת מדידה.    10משני צידי האגן המחויץ יש לרתך שני כבלי חשמל בחתך של   57.5.11.3.6

 א מעל קו המים(. נקודת המדידה תותקן במדרכה קרוב ככל האפשר למקום החיוץ )אולם ל

נקודת המדידה תבנה מבריכת בטון טרומי וממכסה מברזל יציקה אשר יסופקו ע"י העירייה )מכסה   57.5.11.3.7

 מ' לפחות מעל גובה המדרכה.  1.0עגול(. אורך כבלי החשמל החפשי בנקודת המדידה צריך להיות 

 הגנה נגד קורוזיה  57.6

 כללי  57.6.1

דה ואביזרים שאינם טמונים בקרקע או בבטון,  כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פל

מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכדו', יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה באחד משני  

 האופנים: גילבון או צביעה. 

 צביעה  57.6.2

 צביעת חלקי מתכת מגולבנים  57.6.2.1

הגילבון ולאחר התיקונים בצבע  אם ידרש בתכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני   57.6.2.1.1

 עשיר אבץ. 

יש לנקות הגילבון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר להורדת ברק וגלבון. האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד   57.6.2.1.2

 מיקרון.  30מגינול אפור בעובי 

  30על פני שכבת צבע היסוד, לאחר יבושו, תבצענה שתי שכבות צבע עליון סינטטי )סופרלק( בעובי   57.6.2.1.3

 ן השכבה העליונה יקבע ע"י המפקח. גוון השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה. מיקרון כ"א. גוו

 אופן הביצוע  57.6.2.2

 הדילול: טרפנטין מינראלי להברשה, או מדלל מותאם לריסוס.  57.6.2.2.1

 היישום: במברשת או בריסוס.  57.6.2.2.2

 שעות.  12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  57.6.2.2.3

 מיקרון מינימום.  80שכבה, עובי כולל שתי השכבות מיקרון מינימום כל  30עובי הפילם יבש:  57.6.2.2.4
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הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית המלאכה, תיעשה בבית המלאכה. השכבה   57.6.2.2.5

- העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה, צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית 

 המלאכה תיעשה כולה באתר. 

 בנים צביעת חלקי מתכת שאינם מגול  57.6.3

 מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולבנים יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות צביעה.  57.6.3.1

 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול.  57.6.3.2

 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.  57.6.3.3

 צבע יסוד:  57.6.4

 . HB 13כרומט אבץ  צבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע  57.6.4.1

 היישום: במברשת שתי וערב.  57.6.4.2

 הדילול: בטרפנטין מינראלי.  57.6.4.3

 שעות.  24-16שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  57.6.4.4

 מיקרון לפחות.  60מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות  35-30עובי הפילם יבש,  57.6.4.5

 צבע עליון:  57.6.5

 )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון אדום. ביניים  309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן  57.6.5.1

  היישום: במברשת או בריסוס.  57.6.5.2

 הדילול: בטרפנטין מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס.  57.6.5.3

 שעות.  12שעות סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  57.6.5.4

 מיקרון לפחות.  60מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות  30עובי הפילם:  57.6.5.5

בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים בבית מלאכה תעשה    הצביעה 57.6.5.6

 בבית המלאכה. השכבה העליונה תעשה לאחר גמר ההתקנה.

 צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר.  57.6.5.7

 צילום וידאו  57.7

 פ ההוראות הבאות: יש לצלם את קווי המים, הביוב והניקוז במצלמת וידאו ע"

 כללי  . א

יבוצעו צילומי וידאו של קווי המים, הביוב והניקוז החדשים )כולל חבורי הביוב מהמגרשים/הבנינים  

וחוברי הניקוז מהקולטנים( לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש  
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בדיקה   לבצע  הקבלן  על  הקיימת.  הצנרת  של  מצב  לבדיקת  או  המיוחד  ובמפרט  הכללי  במפרט 

 צעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות או צנור קיים. חזותית באמ

 הצילום ייערך באמצעות טלוויזיה במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל אורכה. 

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצנור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצוע הנחתה, לגלות תקלות  

 וחסימות במידה וישנם. 

מפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד  מפרט זה מהווה חלק מה

 ממסמך זה. 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את  

 תקינות הבצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של מהנדס שניתנו במהלך הבצוע. 

נרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים  הוצאות השטיפה והצילום של הצ

 שהציע לבצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד )אם לא נאמר אחרת(. 

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד מתאים לתנאי העבודה הספציפיים ונסיון לבצוע  

 ות המפרט. העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדריש

יאושר ע"י המזמין והמתכנן. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה,    המשנה  קבלן 

 המפורט בחוזה הבצוע )חלק כללי(. 

 הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע. 

זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר   ומסירת תיעוד מלא של פעולה  צילום הצנרת  ביצוע 

 ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות". הביצוע, 

 בצוע העבודה  . ב

 שטיפה:  

לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג שהצנרת שהונחה ו/או צנרת הקיימת תהיה נקיה מכל חומרי  

 בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפרוע במהלך הצילום. 

מתאימים לכך בתנאים ספציפיים של המקום,  הניקוי יבוצע ע"י שטיפת לחץ באמצעות ציוד ומיכשור  

 הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המשלים אותו. 

 עיתוי העבודה 

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמות  .א
 כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

 ח באתר והמהנדס.הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפיקו .ב

על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום לא פחות מאשר שבעה ימים לפני   . ג
 בצוע העבודה. 

 הקבלן לא יתחיל את בצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.  .ד

 מהלך העבודה 
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הכולל   עצמאית,  חשמלית  הנעה  בעל  רובוט  החדרת  באמצעות  יבוצע  טלוויזיה  הצילום  מצלמת 

 במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. 

 מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום. 

 תעוד 

וידאו. מספר השוחה המצויין על הדופן הפנימית של   יתועד על גבי קלטת  הצילום על כל שלביו 

 גו יופיעו כנתונים דיגיטליים בצילום. השוחה, מרחק רץ בין שוחה לשוחה, קוטר הקו וסו

 תיקון מפגעים  . ג

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים  

רצונו   לשביעות  הדרושים  התיקונים  לבצע  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,  יש  המהנדס  דעת  ולחוות 

 המלאה של המהנדס. 

 י ישירים. הקבלן יתקן נזקים הישירים והבלת

 לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. 

 תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה". 

 הצגת מימצאים  . ד

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום  

 שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. 

 צילום יכלול וידאו ודו"ח מפורט לגבי מימצאים. תיעוד ה

 קלטת וידאו  . ה

קלטת הוידאו שתשאר ברשות המזמין, תכלול תעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון זיהוי  

 שוחות וקווים כמתואר לעיל. 

 דו"ח צילום  . ו

 במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. 

מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה  דו"ח צילום אינו  

 ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

על בסיס תכנית   .א וקטעי הקו  )סכימה( של הצנור, שוחות בקרה  )תכנית   MADE  ASמרשם מצבי 
השוחות )עם לא נדרש אחרת(, שיכלול סימוניהם של  1:250לקווים קיימים( בקנה מידה  -מדידה 

והקווים החדשים והקיימים וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

 .MADE ASתכנית/קבצים יוכנו ע"י הקבלן במסגרת בצוע תכניות 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול:  .ב

 .MADE ASמספר קטעי הקו לפי מספור השוחות בתכנית  •
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 ממצאים/מפגעים.  •

 תאור הממצאים/המפגעים.  •

 הערות וציון מיקום הממצא/המפגע במרחק רץ לאורך הקו משוחה סמוכה.  •

 סוג וקוטר/גודל הצנור.  •

 אורך קטע בין שתי שוחות סמוכות )נטו ובין צירי השוחות( או בין קצה החבור ממגרש לשוחה. •

 מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  סיכום . ג

 מסקנות והמלצות. .ד

 הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.  .ה

מסכם  .ו צילום  דו"ח  יוצא  וידאו  צילום  לתוצאות  בהתאם  הנדרשים  התקונים  כל  ביצוע  לאחר 
א יוצא מן  שיכלול כל הקטעים המצולמים וישקף תקינות מוחלטת של המערכות בכל הקטעים לל

 הוראות מתוארות לעיל. ההכלל. דו"ח מסכם יוצא לפי 

 דו"ח מסכם יאושר ע"י המפקח. 

 אחריות הקבלן  . ז

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" יערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.  

לצנור כתוצאה מעבודות  הצילום החוזר הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו 

עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצנור או עבודות אחרות  

בפרויקט אשר באחריות הקבלן, המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או המזמין  

אשר תוקן. כל זאת  על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע  

 כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 פירוק צנרת, שוחות, מתקנים קיימים מבוטלים  57.12

וזהיר. יהיה מבוקר  יהיו בתאום    פירוק מגופים, אביזרים, צנרת שוחות קיימים מבוטלים  הפירוקים הנ"ל 

תאגיד   של  רלבנטיות  מחלקות  של  המקומי ובאשור  מכסהמים  צנורות,  אביזרים,  מגופים,  טבעות,  .  ים, 

 אלמנטים שוחות שלמים אחרי הפירוק יבואו למחסן העיריה בהתאם להוראות המפקח ונציג העיריה. 

 על הקבלן לקבל אשור בכתב מהאחראי על מחסני העיריה על מסירת הציוד, אביזרים וחומרים. 

 ת הסביבה. כל פסולת ועודפי האדמה החפורה יסולקו ע"י הקבלן לאתר שפיכה המאושר ע"י המשרד לאיכו 

ובהתאם   יבוצעו בהתאם להנחיות שבפרק כללי של המפרט המיוחד,  והאדמה החפורה  סילוק הפסולת 

 לנאמר לעיל. 

 לעיל.   57.2תעלות ובורות אחרי ביצוע עבודות הפירוק ימולאו בחול בהתאם לדרישות שבפרק 

ומילוי   אלמנטים שלמים למחסן העיריה  סילוק החומר אחרי הפירוק, הובלת  מהודק של התעלות  מחיר 

 והבורות כלול במחיר הפירוק  

 ספר המתקן  57.13
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 "ספר המתקן", אשר יכלול את המסמכים כדלהלן:  -הקבלן ימציא למזמין תיק מסמכים מלא  .א

 תעודה על אופן וטיב בצוע עבודות. •

 הצהרה על אטימות המערכות.  •

בפועל   • הבצוע  לנתוני  בהתאם  שבוצעו  מרכיביהן  כל  על  המערכות  של  מעודכנות  תכניות    -תכניות 

MADE  - AS. 

 תעודת תוצאות בדיקות לחץ ואטימות. •

 תעודת תוצאות בדיקות חומרים וציוד.  •

 דו"ח צילומי וידאו מסכם )כולל קלטות(. •

)תע • והחומרים  האביזרים  הציוד,  יצרני/ספקי  מטעם  אחריות  את  תעודות  פוטרות  אינן  אלו  ודות 
 הקבלן מאחריותו הוא למערכות(.

 תעודת אחריות לשירוול פנימי של קווי הביוב.  •

 כל החומר הנ"ל יוגש בעברית.  •

והתיקונים בהתאם להוראות   .ב יוגש לאישור מוקדם של המפקח. לאחר שיעשו ההגהות  כל החומר הנ"ל 
כל הטבלאות, גרפים וחומר טכני מסר למתכנן.  עותקים. עותק אחר יי  6  -המפקח ישוכפל החומר ויסופק ב

   אחר יהיו קריאים במידה שווה בכל העותקים. 

 . בנפרדספר המתקן יוכן לכל מערכת )מים, ביוב, ניקוז(  . ג

 לאחר גמר העבודה על הקבלן להגיש למשרד הבריאות דו"ח הנדסי מפורט על בצוע המערכת שיכלול:  57.14

 סיכום של כל הבדיקות שנעשו למערכות.  •

 צהרה המחייבת לאטימות המערכות. ה •

 . MADE - ASתכנית  •
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 תוכן עניינים

            

 עמ'          

 130       עבודות עפר       01פרק 

 132     עבודות בטון יצוק באתר   02פרק 

  143       עבודות איטום    05פרק 

 182  תאורת כבישים והכנת תשתיות לחשמל ותקשורת     08פרק 

  204      עבודות מסגרות חרש   19פרק 

 205  כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון   23פרק 

 211       עבודות פיתוח    40פרק 

 217       גינון והשקייה    41פרק 

 239      סלילת כבישים ורחבות        51פרק 

  246       עבודות ניקוז       57.1פרק 

 249      עבודות מים וביוב     57.2פרק 

 289                  הנחיות סביבתיות בעת ההקמה                                            90פרק 
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 עבודות עפר  -   01פרק 

 מבוא  .1

 במקטע זה מפורטות להלן:  עבודות הקונסטרוקציה הכלולות

 . קירות פיתוח לאורך רחוב ראול ולנברג .1

 קיר חיץ בין רצועת הרק"ל לרצועת חשמל. .2

 שוחת הסטה ממובל מים עירוני קיים אל מובל צינורי חדש. .3

 הנחושת. -מובל הנחושת בצומת ולנברג .4

 פרדסים כולל קירות כנף. מעבר תחתי ומעביר מים  .5

 קיר גדר קאנטרי.  .6

 פירוק ופינוי תקרת אסבסט ממבנה בית הכנסת שברחוב ראול ולנברג  .7

 פירוק מבנה המקווה שברחוב ראול ולנברג  .8

 

 של המפרט הכללי הבין משרדי.  01כל עבודות העפר באתר יבוצעו בהתאם לפרק 

 מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרט הכללי. 

 

 ר  עבודות עפ .2

 עבודות העפר למבנים השונים יבוצעו וימדדו לתשלום עפ"י המפרט הכללי הבין משרדי .

 יש לעבוד עפ"י הנחיות יועץ הקרקע כפי שמופיעות בדו"ח הביסוס. 

יש לקבל אישור מנהל הפרויקט ויועץ הקרקע של הפרויקט לכל חומרי המילוי למבנים לפני הבאתם 

 לאתר.   

 

   כללית בשטח חפירה  01.020.0008

 סעיף זה מתייחס לכל עבודות החפירה כללית כגון:

חפירה למפלס קידוח כלונסאות עבור ביסוס קירות בטון תומכים ועבור ביצוע יסודות רדודים  

 לקירות תומכים )קירות נקיון(.

   

מ' לכמות מעל   5מ' ועד  3חפירה כללית בשטח לעומק כולל מעל   .001501.050

 מ״ק   15,000  מ״ק ועד 5,000



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

131 

 

ביצוע  עבור  פרדסים  נחל  בשטח  חפירה  כגון  כללית  החפירה  עבודות  לכל  מתייחס  זה  סעיף 

 החלפת הקרקע והמבנים והכשרת השטח עבור ביצוע קידוח כלונסאות ביסוס קיר הקאנטרי. 

 אופני מדידה ותשלום  
בשלמותה   העבודה  ביצוע  את  יכלול  התשלום  במ"ק,  ותשולם  תימדד  לדרישות  החפירה  בהתאם 

המפרט הכללי והובלת החומר לשימוש חוזר מילוי או לכל מקום שיורה המפקח כגון אזור שפיכה  
 מאושר.

 

ס"מ    20מילוי מובא נברר )מצע סוג ג'( לרבות פיזור בשכבות של    01.050.0010

   והידוקו

 סעיף זה מתייחס לכל עבודות החלפת קרקע עבור הקירות התומכים הרדודים )קירות

 נקיון( ומילוי בחזית הקיר.

 ס"מ.  20מ.א בשכבות של  98%המילוי יהודק ל

 
 אופני מדידה ותשלום 

בהתאם  בשלמותה  העבודה  ביצוע  את  יכלול  התשלום  במ"ק,  ותשולם  תימדד  העבודה 
 לדרישות המפרט הכללי והמצוין לעיל. 

 

ס״מ והידוק לא מבוקר, המצע    20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של     01.050.0102

 מ״ק   500יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 

 ילוי בגב הקירות התומכים. סעיף זה מתייחס לעבודות מ

 ". 3העבודה כוללת ניפוי החומר מפסולת, חומרים אורגנים ואבנים בגודל העולה על 

 מ.א.   98%ס"מ ויהודק ל   20החומר יוחזר בשכבות של עד 
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 עבודות בטון יצוק באתר   -  02פרק 

 אלמנטים קונסטרוקטיביים עיקריים בפרויקט  ותיאור העבודה  .1

מציג את כלל אלמנטי הקונסטרוקציה המתוכננים במסגרת חוזה זה. סעיף זה הינו  סעיף זה  

 עבור כל פרקי מפרט משלים זה. 

 

 קירות תומכים על גבי כלונסאות  

נמצאים  ביסוס. קירות אלה  כלונסאות  בטון המבוססים על  לאורך המקטע מתוכננים קירות 

המוגדרים. הקירות יבוצעו מכלונסאות בקוטר  או לגבולות העבודה  \בסמיכות לעצים לשימור ו 

( אשר מאוגדים ע"י קורה עוברת וממנה צומח קיר בטון להלן   23ס"מ )ראה תיאור בפרק    40

ס"מ. בקירות מתוכננים מישקי התפשטות לפי המפורט   25ס"מ בעובי    200-עד גובה של כ

 בתכניות.  

 

 קירות תומכים רדודים )קירות נקיון(  

כננים קירות בטון המבוססים ביסוס רדוד )קירות נקיון(. הקירות יבוצעו לאורך המקטע מתו 

( וממנה מתוכנן קיר בטון עד גובה  1מטבלת יסוד אשר תבוצע על מצע ג' מהודק )ראה פרק  

ס"מ. בקירות מתוכננים מישקי התפשטות לפי המפורט   25  -ס"מ. עובי היסוד והקיר  100-של כ

 בתכניות.  

 

 רק"ל לרצועת חשמל קיימתקיר חיץ בין רצועת ה 

דיפון בקוטר    10330-10390באזור חתכים   חיץ מכלונסאות  ס"מ עם ראש   40מתוכנן קיר 

  כלונס מאגד. הקיר יבוצע עבור הגנה על רצועת החשמל בעת ביצוע החפירה לרצועת הרק"ל 

 ולאחר מכן גם להגנה על רצועת הרק"ל בזמן חפירה אפשרית ברצועת החשמל. 

י לפני תחילת ביצוע הכלונסאות יש להניח שני צינורות ספייר עבור העברת  ע"פ הנחיית חח"

 תשתית חשמל במקרה של פגיעה בקוים הקיימים.

 

 11+040שוחת מעקף בחתך 

חתך   לשם    11+040באזור  קיים  מים  למובל  להתחברות  המיועדת  מעקף  שוחת  מתוכננת 

עבודות עפר, ביצוע השוחה מבטון מזוין הסטת התואי. העבודות כוללות דיפון זמני, חפירה,  

 יצוק באתר וסיתות מקטע מהמובל הקיים. 
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 מובל מים באזור צומת הנחושת 

הנחושת מתוכנן מובל מים המחבר את צינור מובל המעקף    -בצומת הרחובות ראול ולנברג

המתוכננת.   הרק"ל  לרצועת  מתחת  ויעור  הנחושת  רחוב  לכיוון  המקורי  המובל  אל  חזרה 

עצמו   העבודות המובל  את  פרק    -כוללות  )ראה  וטרומי  באתר  שוחות 51יצוק  גם  כמו   )

התחברות, ראשי כלונסאות דיפון זמני והשלמת יציקה בין כלונסאות הדיפון באזורים בהם לא  

 ניתן לבצע קידוח. 

שלושת   תנועה.  בהסדרי  היתר  בין  מוקדמת,  הכנה  ודורשים  מורכבים  הביצוע  שלבי 

ת וכוללים ביצוע של אלמנטי קונסטרוקציה ותשתית לפי הנדרש  השלבים מופיעים בתכניו 

 בכל שלב. 

 

 מעבר תחתי ומעביר מים פרדסים 

מ' ברוחב ניצב של   37-חד מפתחי יצוק באתר באורך של כ  BOXביצוע מעבר תחתי בתצורת  

 מ' מפתח נקי בין הקירות. 9.7

מ' וברוחב   38-חד מפתחי ועם עמודים במרכזו באורך של כ  BOXביצוע מעביר מים בתצורת  

 מ' מפתח נקי בין הקירות.  6.9ניצב של 

 קירות רגל בגבהים שונים כקירות כנף בקצות ובין שני המבנים.

וכו'   העבודה עבודה, מקדחים, מחפרונים  כלי  כולל הפעלת  לרשת המתח העליון  בסמיכות 

 אחריות ביצוע של הקבלן/ הזכיין. –תתואם ותאושר ע"י חברת החשמל מבעוד מועד  

 

 קיר גדר קאנטרי

 מ' ובגובה של כשני מ' מעל פני הפיתוח. 95-קיר בטון על כלונסאות באורך של כ

 

 ביסוס עמודי תאורה 

בתכנית   המוצגות  מהאפשרויות  אחת  על  יבוססו  המקטע  אורך  לכל  תאורה  .  7027עמודי 

 הפתרונות כוללים:

 ביסוס עם כלונס צנטרי מתחת לעמוד התאורה.  .א

ביסוס עם כלונס אקסצנטרי לעמוד התאורה. בפתרון זה המרחק הצירי המקסימלי בין הכלונס  .ב

 ס"מ.  180לעמוד התאורה הוא 
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אחת עבור   -באזורים בהם לא ניתן לבצע קידוח כלונסאות. תוכננו שתי אפשרויותביסוס רדוד   .ג

 תשתית עמוקה ואחת עבור תשתית רדודה. 

ס"מ בכל הכיוונים. בכל מקרה יש    50-בכל הפתרונות המרחק מתשתיות קיימות לא יקטן מ

 לבצע גישוש אל התשתית בטרם הביצוע.

 עבודות בטון יצוק באתר  .2

 יצוק באתר יבוצעו בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי. כל עבודות הבטון ה

 מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרט הכללי. 

 

 תכונות הבטון

 סיווג המבנה  עפ"י חשיפה לתנאי הסביבה  (.1)

  1חלק    466ת"י  -בהתאם למצוין בחוקת הבטון    3אלמנטי הבטון היצוק באתר מתוכננים לד"ח  

 .11טבלה  118ובהתאם לדרישות ת"י   3.2 -ו 6.3טבלאות 

 חוזק הבטון (.2)

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

 יום. 28

 סוג הבטון (.3)

באלמנטים מבטון מזויין הבטון על פי חוזקו הנדרש    40-סוגי הבטון בכל המבנים יהיה ב

 . 118ולת"י   466בכל האלמנטים יהיה בהתאם לת"י 

 צמנט (.4)

 .CEM Iעבור בטון הקירות )חשוף חזותי( הבטון יהיה מצמנט מסוג               

 אגרגטים (.5)

מ"מ.    25. גודל המרבי של האגרגט יהיה     3פי ת"  -האגרגטים יהיו מאבן גיר או דולומיט סוג א' על
 התערובת תהיה מדורגת ותורכב מארבעה פרקציות של אגרגט.

 

 סומך הבטון (.6)

 מתאים למשאבה. יש להתאים את קצב היציקה לתבניות ולסומך הבטון.    S6סומך הבטון    -

 

 תערובת הבטון   (.7)

 הקבלן יאשר את התערובת מול מנה"פ. 
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 דרישות ביצוע  .3

 עובי הכיסוי פלדת הזיון  (.1)

יהיה   הזיון  מוטות  כיסוי  כן    5.0עובי  אם  אלא  בטון  אלמנטי  כל  עבור  אחרת ין  ו צס"מ 

 בתכניות. 

 יציקת הבטון  (.2)

יציקות הבטון יתבצעו בשעות הערב בתנאי שיוכנו אמצעי תאורה מתאימים באתר אין 

לצקת בימים בעלי טמפ' קיצוניות )גבוהה או נמוכה(. טמפ'  הבטון הטרי בעת היציקה לא  

 טמפ' האויר תהיה בהתאם למצוין במפרט הכללי.  32Co תעלה על

הבטונים )פרט לבטון רזה( תבוצע ע"י משאבת בטון. חוזק התבניות יותאם לקצב יציקת  

היציקה וללחצים המתפתחים על הדפנות בהתאם. היציקה תתבצע תמיד עם תבניות.  

 ות.לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צוין כך במפורש בתכני 

הקבלן ייקח בחשבון במחירי היחידה את הצורך בשימוש באמצעים מיוחדים לשמירה על  

טמפרטורת הבטון כגון שימוש בקרח, חנקן ובכל אמצעי או שיטה אחרת אשר תאושר על  

 ידי המפקח.  

 טפסות (.3)

חצץ    החיבורים בין הטפסות יהיו אטומים באופן שיימנעו נזילות מיץ בטון והיווצרות קיני 

 קדי סגרגציה מקומיים. לא תבוצע קשירת תבניות עם חוטי ברזל.או מו 

במקומות בהם נדרש גימור מבטון חזותי חשוף, על הקבלן להתאים את הטפסות בהתאם 

 לנדרש במפרט הכללי הבין משרדי בהתאם להנחיות אדריכל הנוף ומנה"פ.

מהנ ע"י  ייעשה  הפרויקט  לביצוע  הדרושים  והפיגומים  התבניות  כל  מבנים, תכנון  דס 

 מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

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

 כך במפורש בתכניות. 

 קיטום פינות (.4)

 ס"מ גם אם בתכניות לא  2* 2כל פינות הבטונים תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה  

מצוינת קטימה כלל. במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי 

 תקבע המידה המופיעה בתכניות.  –אין לבצע קיטום 

 והפסקות יציקה  מישקים (.5)

 לא יורשו הפסקות יציקה ומישקים אופקיים או אנכיים אלא אם  סומנו  במפורש
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המ  שימנע  בטון  אספקת  לקצב  להתארגן  יש  על  בתכניות.  העולות  בין   20תנות  דקות 

ערבלים. בכל מקרה היציקה תהיה בטון טרי על טרי במקרה של תקלה והיוצרות תפר קר  

 המשך היציקה יהיה על פי אישור המתכנן והמפקח. 

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

ת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא  הצמנט מפני הבטון. הקבלן יכין דוגמ

 לאחר אישורה ע"י המפקח להמשך הביצוע. 

 החלקה (.6)

 פני בטון אופקיים יוחלקו בעזרת סרגל או מחליק סיבובי "הליקופטר" . 

 ציפוף וריטוט  (.7)

ריטוט הבטון יתבצע  באמצעות מרטטי מחט, בתנועות קצובות ובכיוון התקדמות מוגדר  

 אחיד ומלא של הבטון ועטיפה וכיסוי של מוטות הזיון.באופן שיבטיח ציפוף 

 דקות   15 10מחזורים בהפרשים של  2בעת יציקת משטחים יש לבצע ויברציה ב 

 כדי לאפשר שקיעה פלסטית של הבטון הטרי.

רק לאחר מחזור הריטוט השני יש ליישר את פני הבטון, להביא אותו למפלס הרצוי  

 ולבצע החלקה ידנית ראשונית. 

ההחלקה. לאח לסיום  עד  לחים  הבטון  פני  את  לשמור  יש  מכן   ר 

ימים. באלמנטים   10מיד לאחר סיום ההחלקה יש לשמור את פני הבטון רטובים במשך  

בו זמנית ע"י    2אנכיים יש לבצע ריטוט באמצעות   פועלים,    2מרטטי מחט שיופעלו 

המרטטים   2מטה ותוך כדי התקדמות אופקית. המרחק בין  - בתנועות קצובות, מעלה

 מ' לצורך יצירת אזור השפעה חופף בין שניהם. 2.5יהיה כ 

צינור המשאבה   את  להחדיר  יש  מהירה,  לא  אך  רציפה  להיות  צריכה  הבטון  שימת 

 הגמיש לתוך התבנית לעומק המרבי הניתן. 

 אשפרה (.8)

אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הכללי 

יורטב כנדרש, ותימנע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש    .הבין משרדי  הבטון 

דקות    20-להקפיד על מניעת "סדיקה פלסטית" וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק נוסף כ

העליון. במשטח  הבטון  פני  עבודה  גמר  של    לאחר  צדיות  דפנות  פירוק  יאושר  לא 

הבטונים בעלי   מודגש בזאת כי בכל    מעטפת הטפסנות עד לגמר תקופת האשפרה. 

בחומר  יאושר שימוש  לא  איטום  אליהם מבוצע  וכאלה אשר  חזותי  בטון חשוף  גמר 
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כלשהו אלא אם כן אושר על ידי מנהל    Curing Compoundאשפרה )חומר אוטם( נוזלי  

האשפרה   הנ"ל.  בחומר  להשתמש  ניתן  אלמנטים  של  פנים  חלקי  עבור  הפרויקט. 

די. משך האשפרה לאלמנטים רגילים  יהיה  תתבצע כמצוין במפרט הכללי הבין משר

נפח רבי  שאינם  לאלמנטים  רצופים  ימים  על    .שבעה  היציקה  עבודות  תחילת  לפני 

 הקבלן להציג לאישור מפקח והמתכנן פרוגרמת אשפרה. 

 פלדת זיון לבטונים  (.9)

.  3חלק    4466פלדת הזיון לבטונים )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י 

יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י   . פלדת הזיון של כל  4חלק    4466רשתות מרותכות 

. כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  500האלמנטים תהיה פלדה בדרגת חוזק  

זי   466 לרתך  אין  ככלל,  זיון.  אישור מפורש  לכיפוף  לכך  אם התקבל  אלא  מצולע,  ון 

בעלות    באמצעות אלקטרודות  יהיה הריתוך  כזה,  אישור  יינתן  אם  בכתב מהמפקח. 

, ובכפיפות 1חלק    466)דלות מימן( והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י    ASWE  7018סימון  

להנחיות המפקח. לאחר בצוע הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(. הקבלן  

דרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה  יי 

לריתוך מדגמי, הכול בהתאם להוראות המפקח. בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת  

כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק של הזיון מבחינת מפלס ומיקום 

תמיכות לזיון ס"מ.  5הכיסוי המינימלי  אופקי. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה  

במידות  מכופפים  מצולעים(  ו/או  )עגולים  זיון  מוטות  עשויים  יהיו  )"ספסלים"(  עליון 

שיבטיחו מיקום נכון של הזיון, צורת הספסל וקוטר המוט יבטיחו את החוזק הדרוש  

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

 ויציב. 

 בדיקות  בטון  (.10)

דגימות בטון יילקחו מכל אלמנט ביסוס בעת יציקתו. הדגימות יילקחו הן מן הערבל והן מתוך 
על תיקבע  הבדיקות  כמות  ובריא.  טוב  לבטון  ונחשב  הקידוח  מפי  ראשון  שיוצא  ידי -הבטון 

 .המפקח

 

ס"מ מתחת לקורה מאספת של ראש    5בעובי    20- מצע בטון רזה ב   02.011.0020

 הכלונסאות ומתחת ליסוד קירות הנקיון
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בטון רזה  ייושם מתחת לאלמנטים מבניים. ההתייחסות לבטון רזה תהיה ככל בטון על 

היבטיו השונים לרבות עיבוד פני הבטון. כאשר נדרשת נסיעה של כלים מכאניים כבדים על 

 ס"מ ותתווסף לו רשת זיון. 10גבי הבטון הרזה, הבטון יהיה בעובי 

 אופני מדידה ותשלום 

בשלמותה העבודה  ביצוע  את  יכלול  התשלום  במ"ר,  וישולם  יימדד  הרזה  בהתאם    הבטון 

לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל. עבור רשת פלדה במידה ויידרש ישולם בנפרד בסעיף 

 רשתות פלדה מרותכות. 

 

ששטחם מעל  (  4-2, חשיפה  5)שקיעה "  30- יסודות בודדים בטון ב   02.012.0030

 מ״ר  1.5

סעיף זה ישמש לתשלום עבור יסודות קירות הכנף בקצות ובין המעבר התחתי ומעביר המים  

 של נחל פרדסים. 

 

 מ'  1ברוחב מעל  30- יסודות עוברים מבטון ב  02.012.0210

 סעיף זה ישמש לתשלום עבור יסודות קירות הנקיון.

 

 אופני מדידה ותשלום 

 ותכלול חספוס הבטון מתחת תחום יציקת הקיר וכל הנדרש   העבודה  תימדד ותשולם במ"ק

 לעיל ובמפרט הכללי. 

 מטר  1.0ועד    0.5בעובי    30-יסוד מסוג רפסודה בטון ב   2.012.0300

לרצפת המעבר התחתי. לתשומת לב הקבלן אלמנט זה נחשב אלמנט    מתייחססעיף זה  

     נפח.  רב 

 מדידה ותשלום  אופני 

 העבודה  תימדד ותשולם במ"ק ותכלול את כל הנדרש לעיל ובמפרט הכללי הבין משרדי .

 

 במידות שונות  30-ראשי כלונסאות בטון ב   02.012.0400
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ביסוס הקירות  כלונסאות  ראש מעל  קורות  עבור  כלונסאות  לראשי  זה מתייחס    סעיף 

 התומכים, עבור ראשי כלונסאות קיר החיץ ועבור קיר גדר הקאנטרי. 

ולבצע  ולכלוך  מאבק  וניקיון  הכלונס/קיר  פני  של  חספוס  לוודא  יש  הבטון  יציקת  לפני 

 ס"מ כמופיע בחתך הטיפוסי.  5שכבת בטון רזה בעובי 

 אופני מדידה ותשלום 

 העבודה  תימדד ותשולם במ"ק ותכלול את כל הנדרש לעיל ובמפרט הכללי. 

 

יצוקים על מצע או על 4-2, חשיפה  5)שקיעה "  30-מרצפ׳ בטון ב    02.050.0060  )

    "מ 0 25הקרקע בעובי 

 )המצע נמדד בנפרד(                        

ולטבלות הגישה של מעבר תחתי פרדסים. יש לוודא סעיף זה מתייחס לרצפת שוחת המעקף  

 התאמת מפלסים אל המובל הקיים וביצוע שן כמופיע בתכנית. 

 אופני מדידה ותשלום 

 העבודה  תימדד ותשולם במ"ר ותכלול את כל הנדרש לעיל ובמפרט הכללי. 

 

ב  02.050.0072 בטון  "  30-מרצפ׳  על  4-2, חשיפה  5)שקיעה  או  על מצע  יצוקים   )

 ס"מ )המצע נמדד בנפרד(  35ע בעובי הקרק

בכניסה   הקצה  שיני  לביצוע  הקבלן  לב  תשומת  המים.  מעביר  לרצפת  מתייחס  זה  סעיף 

 וביציאה. 

 

 אופני מדידה ותשלום 

 העבודה  תימדד ותשולם במ"ר ותכלול את המצוין לעיל. 

 

 ס"מ  20( בעובי 4-2, חשיפה  5)שקיעה " 30-רצפות בטון תלויות ב .010002.050

סעיף זה מתייחס לתקרת שוחת המעקף. יש לוודא התאמת מפלסים אל המובל הקיים וביצוע  

 קורות תחתונות ועליונות ופתחים כמופיע בתכנית. 
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 אופני מדידה ותשלום 

 העבודה  תימדד ותשולם במ"ר ותכלול את כל הנדרש לעיל ובמפרט הכללי. 

 

 )ווטות( במידות שונות  במרצפיםעיבויים   02.050.0220

העמודים   ובאזור  הקירות  בקצות  המים  ומעביר  התחתי  המעבר  לווטות  מתייחס  זה  סעיף 

שן השענה לטבלת הגישה ועיבויי בטון בקצה   , לרבותהמרכזיים במעביר המים )תקרה ורצפה( 

 הקירות עבור קיר מצב ושן קצה במעבר התחתי ומעביר המים.

 

 אופני מדידה ותשלום 

 ותכלול את המצוין לעיל. העבודה  תימדד ותשולם במ"ק 

 

 ס"מ   70-25( בעובי 4-2'', חשיפה 5)שקיעה  30-ב  בטון קירות   0082-02.061.0040

סעיף זה מתייחס לביצוע קירות הכנף, קירות המעבר התחתי ומעביר המים, כמו גם קיר גדר  

הקאנטרי, קירות הנקיון )מעל טבלת היסוד( ולקירות המבוצעים על גבי כלונסאות הביסוס  

צומח מקורת הראש המאספת. היציקה תתבצע לכל גובה הקיר ולא תאושר הפסקת יציקה.  ש

 יש להקפיד על קצב יציקה כך ששכבת הבטון שעליה יוצקים תהיה טרייה ולא ייווצר תפר קר.

 גמר הקירות יהיה בטון חשוף בגמר לוחות עץ אנכיים או בגמר בטון חלק בתבניות. 

 

 אופני מדידה ותשלום  

העבודה  תימדד ותשולם במ"ק ותכלול המצוין לעיל, ניקוי מוטות הזיון היוצאים מן היסוד, 

 ניקוי וחספוס הפסקת היציקה וכל הנדרש במפרט הכללי.

 

 ס"מ  50( בקוטר 4-2'', חשיפה  5)שקיעה  30- עמודים עגולים בטון ב  02.062.0230

ולא   העמוד  גובה  לכל  תתבצע  היציקה  המים.  מעביר  שבתוך  לעמודים  מתייחס  זה  סעיף 

תאושר הפסקת יציקה. יש להקפיד על קצב יציקה כך ששכבת הבטון שעליה יוצקים תהיה 

 טרייה ולא ייווצר תפר קר. 

 אופני מדידה ותשלום 
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יון היוצאים מן היסוד,  העבודה  תימדד ותשולם במ"ק ותכלול את המצוין לעיל, ניקוי מוטות הז

 ניקוי וחספוס הפסקת היציקה וכל הנדרש במפרט הכללי.

 

 ס"מ  35( עובי 4-2'', חשיפה 5)שקיעה  30- תקרות או גגות בטון ב  02.081.0065

סעיף זה מתייחס לביצוע תקרת מעביר המים. היציקה תתבצע ברציפות ללא הפסקת יציקה  

יש להקפיד על קצב יציקה כך ששכבת הבטון שעליה יוצקים תהיה טרייה ולא ייווצר תפר 

 קר.  

 אופני מדידה ותשלום 

 העבודה  תימדד ותשולם במ"ר ותכלול את המצוין לעיל, כל הנדרש במפרט הכללי.

 

 ס"מ  70( עובי 4-2'', חשיפה 5)שקיעה  30- תקרות או גגות בטון ב   .008402.081

הפסקת   ללא  ברציפות  היציקה תתבצע  לביצוע תקרת המעבר התחתי.  זה מתייחס  סעיף 

יציקה יש להקפיד על קצב יציקה כך ששכבת הבטון שעליה יוצקים תהיה טרייה ולא ייווצר  

כיציקת ר ויש לבצע בהתאם להנחיות סעיף  תפר קר. עקב עובייה תוגדר היציקה  בת נפח 

 . במפרט הכללי הבין משרדי  2.10

 אופני מדידה ותשלום 

 העבודה  תימדד ותשולם במ"ר ותכלול את המצוין לעיל, כל הנדרש במפרט הכללי.

 

   1:3רולקות משולשות מטיט צמנט    02.085.0320

ס"מ   7x7 או   5x5בכל הפסקת יציקה שבה ישנו מפגש בין רצפה לקיר תבוצע רולקה במידות  

. הרולקה תבוצע מחומר מסחרי ולא 5x5בהתאם למצוין בתכניות. במידה ולא מצוין יש לבצע  

 על ידי ערבוב באתר. 

 

 אופני מדידה ותשלום 

ביצוע   עבור  יהיה  התשלום  במ"א,  וישולמו  ימדדו  חספוס  רולקות  השטח,  ניקוי  הרולקות, 

 . והסרת בטון רופף
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   בלוקי קצה   02.100.0010

מים   ומעביר  תחתי  מעבר  של  הכנף  קירות  בקצות  קצה  בלוקי  לביצוע  מתייחס  זה  סעיף 

פרדסים ע"פ המופיע בתכניות. יש לשים דגש לגאומטריה המורכבת של האלמנט אשר יבוצע 

 ביציקה אחת.  

 אופני מדידה ותשלום 

ודה  מתומחרת קומפלט וכוללת מעבר לבלוק הקצה גם את כלונסאות הביסוס המופיעים העב

 בתכניות. המחיר אינו כולל חיבורים למעקה כביש גמיש.

 

 פלדת זיון לבטונים   02.0100.0011

 . 500- של המפרט הכללי סוג הפלדה יהיה פ  02העבודה תבוצע בכפיפות לפרק   

 

 אופני מדידה ותשלום 

המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטונים יהיו לפי משקל )טון או ק"ג(, בהתאם להנחיות  

 המפרט הכללי. שומרי מרחק מסוג כלשהו, כלולים תמיד במחיר ולא נמדדים בנפרד. 

תמיכות לזיון )"כסאות"( עשויים מוטות זיון מכופפים, לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול במחירי  

 היחידה. 

זי  לתשלום ריתוכי  נמדדים  אינם  המפקח  ע"י  לקבלן  והותרו  ו/או  בתכניות,  נדרשים  אם  ון, 

 ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. 

)וכולל(   עד  זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך  מ'   15בכל מקרה שבפרויקט 

 אופן הנ"ל.  למוט, לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות ב

חפיפות זיון שאינן מתוארות בתכניות, כגון חפיפות זיון של זיון מחלק הנתון בתכניות באורך 

 כללי, אינן נמדדות לתשלום ומחירן נכלל במחירי היחידה. 
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 עבודות איטום   - 05פרק 

 

 עבודות האיטום הנכללות בפרק זה: 

 קירות תומכים 

 מובל הנחושת ושוחת מעבר 

 פרדסים ומעביר מיםגשר 

 

 איטום אלמנטים הבאים במגע עם קרקע וקירות תומכים  .1

 הכנת השטח .1.1

יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך,  

הקוצים  כל  את  לחתוך  סגרגציה,  אזורי  היטב  ולנקות  להסיר  לסתת,  וכד'.  חול 

ם בתערובת של "סיקה רפ  ס"מ ולסתום את כל החורי   2היוצאים מהקיר בעומק  

 פאוור" או שו"ע. על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.

" או שו"ע. מעל  KPסתימת חורי דווידגים תבוצע באמצעות פקקים מתועשים דגם "

 הפקקים יש לבצע מילוי בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע. 

העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום,  

 שקיבל הסמכה על ידי יצרן החומר. 

 ס"מ. 2X2מעלות במידות  90יש לבצע קיטום פינות 

 

 איטום תפרי התפשטות   .1.2

לכל אורך התפר כולל חלקים במגע עם קרקע וחלקים חשופים יש לגרד את הקלקר  

ס"מ. יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך,   5-ים לעומק כהקיים בתוך התפר

 אבק, חומרים רופפים וכד'.

ס"מ יותר גדול מרוחב   1-יש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

 התפר. 

" או SIKA HYFLEX 250מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 " או שו"ע. SIKA PRIMER 3Nשו"ע על גבי פריימר "

מעל התפר העובר בדפנות של האלמנטים הפונים לקרקע, יש להלחים רצועה של  

 מ"מ  5" או שו"ע בעובי 5Rיריעה ביטומנית מסוג "פוליפז 
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ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע רק בשולי התפר. שיעור הריתוך יהיה    25וברוחב  

 . ריתוך היריעה יבוצע על הביטומן החם המרוח בצדי התפר. 100%

 

 רולקה/קיטום פינות .1.3

ס"מ באמצעות   5X5בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות 

 " או שו"ע. 185תערובת "בטון פיקס 

 יבוצע בכל פינה ,כגון: קפיצה בין מפלסים, חיבור קורת ראש לקיר דיפון וכד'.   םקיטו 

 

 איטום   .1.4

חומר איטום ביטומני  על פני הבטון המוכנים לקבלת האיטום יש לבצע התזה של  

שכבות האיטום   מ"מ שכבה יבשה.  2דו רכיבי מסוג "פלקסיגום" או שו"ע בעובי  

 יהיו כדלקמן:

  

 פריימר

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה 

 בעובי מינימלי ביותר.

 פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד. בשכבת

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.  

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי  

 מזג האוויר. 

ותז על הקיר, צבעו יהיה יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני ה

 בצבע חום. 

מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב 

הבא. במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע 

 שכבת פריימר נוספת. 

 

 שכבת איטום

כלפי מעלה עד  יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך  

 למפלס הנדרש. 
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במים   רווי  כאשר השטח האופקי הצמוד  על הקיר  ביצוע התזה  למנוע  ע"מ  זאת 

 מהתזה שבחלק העליון.

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי 

 המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית. 

מ"מ. ייבוש השכבה לצורך בדיקת    2של שכבת האיטום היבשה יהיה  עובי מינימאלי  

 שעות. 24עובי יהיה לפחות 

בשכבה  מכוסים  יהיו  האיטום  לקבלת  המיועדים  הבטון  חלקי  כל  כי  לוודא  יש 

הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

 ס"מ.  20

 

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת  

לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה  

 מושלם ללא כל פגם.  

להנחיות  בהתאם  גיאוטכני  בבד  עטוף  חצץ  של  שק  יונח  הניקוז  צינורות  סביב 

 הקונסטרוקטור.  

ו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של  במידת הצורך, יבוצע

 חומר האיטום מסוג "מסטיגום ספיד" עד להשלמת השכבה. 

 ימים לפני הרכבת שכבות הגנה.  3יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות 

מ יותר  חשוף  איטום  להשאיר  החלקים   7- אין  על  להגן  יש  הצורך  במידת  ימים. 

 בד גיאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.  החשופים באופן זמני ע"י 

 

 בדיקות האיטום .1.4.1

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים   -

 יש למדוד את השטח המיועד לביצוע איטום. 

יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש  

ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי   1.75לקחת בחשבון כי נדרש  

מ"מ כלומר לקבלת עובי שכבת האיטום   1שכבת האיטום היבשה  

ק"ג/מ"ר של החומר הטרי. יש לוודא    3.5  -מ"מ נדרש כ  2היבשה  
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באתר נמצאת  החומר  של  הכמות המחושבת  כל  תחילת    כי  לפני 

 העבודה.

דיגיטלי(,   - )רצוי  קליבר  ע"י  תבוצע  האיטום:  שכבת  עובי  בדיקת 

באמצעות דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר 

 לפני השכבה.  

כ - תבוצע  האיטום  שכבת  עובי  ביצוע   24  –בדיקת  לאחר  שעות 

 האיטום.

 מ"ר.  100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב -

במפרט  עובי   - מהנדרש  פחות  לא  יהיה  איטום  שכבת  של  ממוצע 

בדיקות    5הטכני. במידה ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  

 נוספות. 

י הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע  נאם עובי הממוצע בש -

על הקבלן לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות 

 עד קבלת העובי הנדרש. 

 רים בשכבת האיטום.אין לאשר חו  -

 הגנת האיטום .1.4.2

גר'/מ"ר.    200על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גיאוטכני במשקל  

ביטומני   איטום  חומר  של  מריחות  בעזרת  תבוצע  הבד  הדבקת 

"אלסטומיקס" או שו"ע או על גבי התזה נוספת של חומר איטום כאשר  

רצופה. אין  החומר עדיין טרי. הדבקת קצה עליון של הבד תהיה בצורה  

 לאפשר קיפולים בשכבת הבד לפני הרכבת יריעת הגנה. 

מ"מ,   0.5שטוחות להגנה בעובי     HDPEמעל הבד הגאוטכני הרכבת יריעות  

ס"מ. קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם   15-בחפיפות של כ

ס"מ, רק מעל קצה האיטום. באזור חפיפות תבוצע הדבקה    30-דסקיות כל כ

 SCAPA TAPESתית של רצועות יריעה בוטילית להדבקה עצמית מסוג "נקוד

 " או שו"ע. 318

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך  

את חלקי היריעות הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של  

 מסמרי קיבוע בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.
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 הגנת האיטום .1.5

מ"מ יש להדביק על גבי שכבה   0.5ד לאחר ביצוע שכבה האיטום העליונה בעובי  מי 

"אורים" או שו"ע במשקל   ג"ר/מ"ר, כך שיכסה את כל    200זו בד גאוטכני מסוג 

 שטח האיטום. 

הדבקת הבד תבוצע בצורה מלאה, ללא חללים בין הבד לשכבת האיטום, תוך כדי 

 הספגת הבד בחומר ביטומני.

הגאו  הבד  יריעות  מעל  הרכבת  בעובי     HDPEטכני  להגנה  מ"מ,    0.5שטוחות 

כ של  עם   15-בחפיפות  מסמרים  ע"י  זמנית  בצורה  יבוצע  יריעות  קיבוע  ס"מ. 

כ כל  הדבקה    30-דיסקיות  תבוצע  חפיפות  באזור  האיטום.  קצה  מעל  רק  ס"מ, 

 נקודתית של רצועות יריעה בוטילית להדבקה עצמית 

 שו"ע. " או SCAPA TAPES 318מסוג "

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את חלקי  

היריעות הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי קיבוע 

 " או שו"ע. 620בתערובת "ספיר 

 

 גמר  .1.6

 ביצוע מילוי וגמר לפי תכניות של מתכנן הכביש.

 

 ם במגע עם קרקע איטום קירות מובל מים ושוחת מעבר הבאי  .2

 עצר מים מתנפח  .2.1

מים  עצר  להרכיב  יש  הקירות  את  החודרים  צינורות  וסביב  יציקה  הפסקת  בכל 

 " או שו"ע במידות  ELASTO SWELLמתנפח מסוג   "20X5  גבי דבק   מ"מ, על 

 מתאים.

 רולקה  .2.2

ס"מ באמצעות   5X5בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות 

 " או שו"ע. 185בטון פיקס תערובת " 

 הכנת השטח .2.3

יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך,  

הקוצים  כל  את  לחתוך  סגרגציה,  אזורי  היטב  ולנקות  להסיר  לסתת,  וכד'.  חול 
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"  620ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת של "ספיר    2היוצאים מהקיר בעומק  

 היות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.או שו"ע. על השטח ל

מתועשים   פקקים  באמצעות  הדווידגים  חורי  את  לסתום  מעל    KPיש  שו"ע.  או 

 " או שו"ע. 620הפקקים יש לבצע מילוי בתערובת "ספיר 

העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום,  

 שקיבל הסמכה על ידי יצרן החומר. 

כ   של  שטח  על  יכולת  הוכחת  הקבלן  יבצע  האיטום,  ביצוע  בו   100  –לפני  מ"ר 

ישתמש בחומרים ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה. חלקת ניסוי זו יכולה  

לשמש לצורך הסמכתו של קבלן חדש מנוסה בעבודות איטום, ע"י היצרן )תחילת  

מ בכתב  הסמכה  לקבלת  כפופה  האיטום  קבלן  של  הסדירה  חומרי העבודה  יצרן 

האיטום(. עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט ניתן לוותר על כך כאשר 

  15,000הקבלן מנוסה בסוג עבודה זה, וביצע איטום עפ"י מפרט זה בהיקף של  

 מ"ר לפחות. 

לפני ביצוע האיטום יכנס מנהל הפרויקט את כל הגורמים הקשורים באיטום לישיבת 

 ם הקשורים לביצוע האיטום על פי מפרט זה. תיאום בה ילובנו כל הפרטי 

כעבור   האיטום  בעבודות  להתחיל  סיום האשפרה.    72ניתן  לאחר  לפחות  שעות 

 אשפרת הבטון תבוצע ע"י מים בלבד ללא "קיורינג קומפאונד". 

לפני תחילת עבודות האיטום יש להגן באופן זמני על משטחי בטון ואלמנטים אחרים 

האיטום לקבלת  מיועדים  היישום.   הלא  בזמן  האיטום  בחומר  להתלכלך  ועלולים 

 ההגנה תבוצע ע"י עטיפת ניילון או חומר אחר.

 הוכחת יכולת   -קטע לדוגמא  .2.4

 לפני ביצוע איטום חלקי הבטון, יבצע הקבלן קטע לדוגמא בשטח של 

יכולתו לבצע את עבודת האיטום כנדרש לפי מפרט זה,    100  -כ   מ"ר, להוכחת 

רויקט ומתכנן האיטום. בסמכות מנהל הפרויקט לוותר על  ולקבלת אישור מנהל הפ 

 במערכת זו והוכיח זאת למנהל הפרויקט.  שלב זה לקבלן שביצע איטום

 איטום תפרי התפשטות   .2.5

ס"מ יותר גדול מרוחב   0.5יש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן בקוטר  

 התפר. 
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" SAPIR THANE 230מסוג "  פוליאוריטן על גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק  

 " או שו"ע. SAPIRאו שו"ע, על גבי פריימר מסוג "

מעל התפר העובר בדפנות של האלמנטים הפונים לקרקע, יש לרתך רצועה של  

  25מ"מ וברוחב    5" או שו"ע בעובי  FLEXOBITיריעה ביטומנית ללא שריון מסוג "

ה שיעור  שטחה.  בכל  תבוצע  היריעה  הלחמת  יהיה  ס"מ.  ריתוך  100%ריתוך   .

 " המרוח בצדי התפר. GS474היריעה יבוצע על גבי פריימר "

 איטום )חלופה א'(  .2.6

 שכבות האיטום יהיו כדלקמן:   .שכבות של חומר ביטומני ביישום חם 2יש לבצע 

 GSעל פני הבטון יש לבצע מריחה או התזה של פריימר על בסיס ביטומני מסוג " 

 ר'/מ"ר. ג 250" או שו"ע בכמות 474

 שעות לפני יישום שכבת האיטום. 4-יש להמתין לייבוש הפריימר כ

שכבות של חומר ביטומני ביישום חם  מסוג "אלסטקס    2על גבי הפריימר יש לבצע  

ק"ג/מ"ר. בין שכבות האיטום יש לשלב רשת    2.5" או שו"ע בכמות כוללת  40/50

 מ  3X3מ"ר, גודל עין \גר'  60"אינטרגלס" במשקל  

 

טמפרטורה   עד  יבוצע  החומר  על   175-200חימום  להקפיד  יש  צלזיוס.  מעלות 

 חימום זהיר ואחיד של החומר.

 שעות לייבוש בין השכבות, תלוי בתנאי מזג האוויר. 4-יש להמתין כ

. ייבוש השכבה לצורך  מ"מ   2.5עובי מינימאלי של שכבת האיטום היבשה יהיה  

 שעות.  4בדיקת עובי יהיה 

כי   לוודא  בשכבה יש  מכוסים  יהיו  האיטום  לקבלת  המיועדים  הבטון  חלקי  כל 

הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

 ס"מ.  20

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת  

ך והאיטום יהיה  לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלו 

 מושלם ללא כל פגם.  

להנחיות  בהתאם  גאוטכני  בבד  עטוף  חצץ  של  שק  יונח  הניקוז  צינורות  סביב 

 .  המתכנן 
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מ יותר  חשוף  איטום  להשאיר  החלקים   7- אין  על  להגן  יש  הצורך  במידת  ימים. 

 החשופים באופן זמני ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר. 

 

 האיטוםבדיקות  .2.6.1

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש   -

למדוד את השטח המיועד לביצוע איטום.   יש לחשב את כמות החומר  

נדרש   כי  בחשבון  לקחת  יש  זה.  בשטח  איטום  לבצע    1.0הנדרשת 

היבשה   האיטום  שכבת  עובי  לקבל  ע"מ  החומר  של  מ"מ   1ק"ג/מ"ר 

ק"ג/מ"ר    2.5מ"מ נדרש    2.5יטום היבשה  כלומר לקבלת עובי שכבת הא

של החומר הטרי. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת  

 באתר לפני תחילת העבודה.

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות   -

 דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה.  

 שעות לאחר ביצוע האיטום.  4 –האיטום תבוצע כבדיקת עובי שכבת  -

 מ"ר.  100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב -

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני.   -

יבוצעו  מהנדרש  פחות  יהיה  הממוצע  ועובי   במידה 

 בדיקות נוספות.  5

חות מהממוצע על  אם העובי הממוצע בשני הסטים של הבדיקות יהיה פ -

עד   בדיקות  בוצעו  בו  השטח  בכל  נוספת  איטום  שכבת  לבצע  הקבלן 

 קבלת העובי הנדרש. אין לאשר חורים בשכבת האיטום. 

 

 איטום )חלופה ב'(  .2.7

על פני הבטון המוכנים לקבלת האיטום יש לבצע התזה של חומר איטום ביטומני  

 מ"מ שכבה יבשה.   2.5" או שו"ע בעובי 1Kחד רכיבי מסוג "נאפופלקס פרופיטק 

בשכבה  מכוסים  יהיו  האיטום  לקבלת  המיועדים  הבטון  חלקי  כל  כי  לוודא  יש 

הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

 ס"מ.  20
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יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת  

ם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה  לחפיפה שנעשתה בשלב קוד

 מושלם ללא כל פגם.  

להנחיות  בהתאם  גיאוטכני  בבד  עטוף  חצץ  של  שק  יונח  הניקוז  צינורות  סביב 

 הקונסטרוקטור.  

 ימים לפני הרכבת שכבות הגנה.  3יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות 

מ יותר  חשוף  איטום  להשאיר  במידת    7- אין  החלקים ימים.  על  להגן  יש  הצורך 

 החשופים באופן זמני ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר. 

 

 שכבת איטום

יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך כלפי מעלה עד  

 למפלס הנדרש. 

במים   רווי  כאשר השטח האופקי הצמוד  על הקיר  ביצוע התזה  למנוע  ע"מ  זאת 

 שבחלק העליון.מהתזה 

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי 

 המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית. 

יהיה   היבשה  מינימאלי של שכבת האיטום  לצורך    2.5עובי  ייבוש השכבה  מ"מ. 

 שעות.  24בדיקת עובי יהיה לפחות  

כי   לוודא  בשכבה יש  מכוסים  יהיו  האיטום  לקבלת  המיועדים  הבטון  חלקי  כל 

הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

 ס"מ.  20

 

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת  

וך והאיטום יהיה  לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכל

 מושלם ללא כל פגם.  

להנחיות  בהתאם  גאוטכני  בבד  עטוף  חצץ  של  שק  יונח  הניקוז  צינורות  סביב 

 הקונסטרוקטור.  

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של  

 חומר האיטום מסוג "מסטיגום ספיד" עד להשלמת השכבה. 
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 ימים לפני הרכבת שכבות הגנה.  3האיטום לפחות  יש להמתין לייבוש שכבת 

מ יותר  חשוף  איטום  להשאיר  החלקים   7- אין  על  להגן  יש  הצורך  במידת  ימים. 

 החשופים באופן זמני ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר. 

 

 בדיקות האיטום .2.7.1

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים   -

 טח המיועד לביצוע איטום. יש למדוד את הש

יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש  

ליטר/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי   1.3לקחת בחשבון כי נדרש  

מ"מ כלומר לקבלת עובי שכבת האיטום   1שכבת האיטום היבשה  

ליטר/מ"ר של החומר הטרי. יש לוודא כי   3.9מ"מ נדרש    3היבשה  

המחוש הכמות  תחילת  כל  לפני  באתר  נמצאת  החומר  של  בת 

 העבודה.

דיגיטלי(,   - )רצוי  קליבר  ע"י  תבוצע  האיטום:  שכבת  עובי  בדיקת 

באמצעות דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר 

 לפני השכבה.  

כ - תבוצע  האיטום  שכבת  עובי  ביצוע   24  –בדיקת  לאחר  שעות 

 האיטום.

 מ"ר.  100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  -

איטום - שכבת  של  ממוצע  במפרט    עובי  מהנדרש  פחות  לא  יהיה 

בדיקות    5הטכני. במידה ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  

 נוספות. 

הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע  י נבשאם עובי הממוצע  -

על הקבלן לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות 

 עד קבלת העובי הנדרש. 

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. -

 

 הגנת האיטום .2.8
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מ"מ,    1שטוחות להגנה בעובי     HDPEעל גבי שכבת האיטום יש להדביק יריעות  

ס"מ. קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם דסקיות    15-בחפיפות של כ

ס"מ, רק מעל קצה האיטום. באזור חפיפות תבוצע הדבקה נקודתית של    30-כל כ

 " או שו"ע. SCAPA TAPES 318רצועות יריעה בוטילית להדבקה עצמית מסוג " 

 

 זר  מערכת ניקוז ומילוי חו  .2.9

 ביצוע מערכת ניקוז ומילוי והידוק לפי הנחיות של קונסטרוקטור. 

 

 איטום גג מובל ותקרת שוחת מעבר  .3

 חומרים  .3.1

כל החומרים בהם יעשה שימוש במפרט זה יאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח ויהיו 

 SBSובעל תו תקן ליצור יריעות   2000מהדורה    ISO 9001- ממפעל בעל הסמכה ל

 . כל החומרים יסופקו מיצרן אחד.1430/3עפ"י ת"י 

 

 הכנת השטח .3.2

  7הגג כולל המעקות, מדרכות ואיי תנועה יאושפר במשך  השטח של  הבטון בפני  

ימים לפחות לפני תחילת עבודות האיטום. אשפרת הבטון תעשה בעזרת יריעת בד 

PVC  או בדPE  .המיועדת למטרה זו, ותאושר מראש ע"י המפקח 

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

 הגג יעובדו בעזרת סרגל ויברציוני.  שטח פני 

 

מ"מ ופגמים אחרים המתגלים בפני השטח,   5  –כיסי חצץ, שקעים בעומק גדול מ  

שו"ע. לאחר התיקון יש להמתין    " או 630יש לתקן בעזרת גראוט צמנטי מסוג "ספיר  

 שעות לפני המשך העבודה. 24

יש לנקות היטב את השטח לפני ביצוע האיטום משאריות בטונים רופפים, חול, אבק  

 וכד'.

  1X1מעלות יש לבצע קיטום פינות במידות    90לאורך תפרי התפשטות ובכל פינה  

 ס"מ. 
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 רולקה צמנטית  .3.3

  5X5המעקה, יש לייצר רולקה בגודל     בכל המפגשים פני הגג עם שטח אנכי כמו 

ימי   3" או שו"ע. יש לאפשר  185ס"מ שתעשה ע"י תערובת בטון מסוג "בטון פיקס  

 ייבוש לרולקות לפני תחילת עבודות האיטום. 

 

 פריימר  .3.4

בכמות  G" או שו"GS474על פני הבטון יש למרוח או להתיז פריימר ביטומני מסוג "

 מ"ר. \גר'  300-של כ

 

 ביטומן חם   .3.5

" או שו"ע בכמות 105/25מעל הפריימר היבש יש לבצע מריחות ביטומן חם מסוג "

 מ"ר. \ק"ג 2

 

 איטום תפרי התפשטות בגג המובל .3.6

ס"מ יותר גדול מרוחב   0.5יש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן בקוטר  

 התפר. 

מסוג  פוליאוריטן  במסטיק  סתימה  לבצע  יש  המוט  גבי   על 

"SAPIR THANE 230" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR .או שו"ע " 

" או FLEXOBITמעל התפר יש לרתך רצועה של יריעה ביטומנית ללא שריון מסוג "

ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע בכל שטחה. שיעור    25מ"מ וברוחב    5שו"ע בעובי  

. ריתוך היריעה יבוצע על הביטומן החם המרוח בצידי התפר  100%הריתוך יהיה  

 לעיל.   2.5לפי סעיף 

 

 יריעת חיזוק  .3.7

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיזוק. היריעה תהיה  

מיני  כך    25מום של  ברוחב  גבי הרולקה,  על  בצורה ממורכזת  והיא תולחם  ס"מ 

ס"מ על גבי השטח האנכי.   10-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו   10שמינימום  

 מ"מ או שו"ע.  4בעובי  SBS בסיס   " על 4Rיריעת החיזוק תהיה מסוג " פוליפז  
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 איטום בכל שטח הגג .3.8

תך יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז בכל שטח הגג מעל שכבת הביטומן החם יש לר

4R  מ"מ. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר באמצעות    4" או שו"ע בעובי

מבער גז ייעודי. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת 

יהיו לא פחות מ  החומר. לאורך היריעות הסמוכות  ס"מ,    10-החפיפות הצדדיות 

 ס"מ.    20-הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ החפיפות לרוחב בשתי 

 

 יריעת חיפוי  .3.9

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי. היריעה תולחם 

גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת   ותעלה על  גבי הרולקה  בצורה ממורכזת על 

זוק על גבי דופן ס"מ מעל יריעת החי   5החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של  

 השטח האנכי.

 מ"מ. 4בעובי  S.B.Sבגמר אגרגט" על בסיס  4Rיריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז 

 

נחושת לגג המובל הקיים, יש לחשוף את האיטום הקיים הבאזור חיבור גג מובל  

 ס"מ ולנקותו מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.   50-ברוחב של כ

מובל הקיים בחפיפה של  ההאיטום החדש יתחבר לחלק החשוף של האיטום בגג  

 ס"מ.   50-כ

 

 בד גאוטכני  .3.10

  200על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל  

 ס"מ.    10ג"ר/מ"ר בחפיפות של  

 במים.יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת בטון הגנה כך שיהיה רווי 

 

 הגנת האיטום  .3.11

 ס"מ. 5להגנת האיטום בעובי  20-בשטחים האופקיים יש לצקת בטון ב

  F30על גבי שכבת האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים יש להדביק לוחות קלקר  

ס"מ. הדבקת הלוחות תבוצע בצורה נקודתית באמצעות מסטיק    3להגנה בעובי  

 " או שו"ע.  18ביטומני "פזקרול 
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 ת במגע עם קרקעאיטום רצפו  .4

 על גבי תחתית החפירה יש לבצע:

 

 בטון רזה .4.1

ס"מ שתשמש תשתית    5בעובי    20-בתחתית החפירה יש לצקת שכבת בטון רזה ב

 לאיטום. תערובת הבטון תהיה עם אגרגט שומשום.

שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקונסטרוקטיבית ותשמש משטח 

 לביצוע האיטום. 

 שעות לפני תחילת עבודות האיטום.  24לייבוש הבטון לפחות יש להמתין 

כ יבלוט הבטון הרזה  בין שלבי הביצוע   לקו    30-בהפסקות היציקה,  ס"מ מעבר 

 הרצפה המתוכנן.

 

 הכנת השטח .4.2

וכד'   רופפים  חומרים  אבק,  לכלוך,  מכל  הבטון  פני תשתית  את  היטב  לנקות  יש 

בכל במקומות    .אגרגטים מעל פני השטחלקבלת יריעת האיטום. אין לאפשר בליטת  

 יש לסתת את פני הבטון להשלים את היציקה בצורה תקינה. אגרגטים שיתגלו 

שעות לפני תחילת עבודות   24יש להמתין לייבוש הבטון במקומות הנ"ל לפחות  

 האיטום.

 

 רולקה  .4.3

ס"מ בתערובת    5X5לאורך חיבור בין שטח אופקי לאנכי יש לבצע רולקה במידות  

 " או שו"ע.185ן פיקס "בטו 

 

 פריימר .4.4

" מסוג  ביטומני  פריימר  למרוח  יש  הבטון  פני  של  GS474על  בכמות  שו"ע  או   "300  

 גר'/מ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר לפחות שעתיים לפני יישום הביטומן החם.

 ביטומן חם  .4.5

" או שו"ע  105/25על גבי הפריימר יש ליישם שכבת ביטומן חם מסוג "אלסטקס  

 מ"מ. 2ק"ג/מ"ר, עד קבלת עובי שכבת הביטומן היבשה   2בכמות כוללת 
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 יריעה ביטומנית   .4.6

" או 4Rעל גבי שכבת הביטומן החם יש להלחים יריעה ביטומנית  מסוג "פוליפז  

מ"מ. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של החומר   4בעובי    S.B.Sשו"ע על בסיס  

וההדבק ההלחמות  ייעודי.  גז  מבער  כדי  באמצעות  מבוקרת  אש  ע"י  תהיינה  ות 

למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות  

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות    10-מ

 ס"מ.  20-מ

חצי  של  בתזוזה  הראשונה  ליריעה  במקביל  מולחמת  להיות  השנייה  היריעה  על 

 יריעה.

 

 תפר התפשטות  איטום  .4.7

 על גבי יריעות האיטום יש לרתך אביזרי אטימה מתועשים  

. הדבקת האביזר יבוצע על גבי מסטיק  SIKA WATERBAR  240מסוג " " או שו"ע 

"EASY GUM ייעודיים בכלים  להשתמש  יש  האביזר  התקנת  לצורך  שו"ע.  או   "

 וכד'. בהתאם להנחיות היצרן לרבות בחיבורים בין חלקי האביזרים 

 

 איטום במעברי צינורות ברצפה .4.8

אנכיים .4.8.1 בודדים  צינורות  מסוג    במעברי  אטימה  אביזרי  להרכיב  יש 

"DALLMER DELBIT  עשויים שוליים  בעל  מתאים,  בקוטר  שו"ע  או   "

יריעה ביטומנית. יש לחמם את פני היריעה הביטומנית מסביב לצינור  

ת הצינור ע"י  לפני הרכבת האביזר. יש להדק את האביזר על גבי דפנו 

 חבק נירוסטה.

  מסביב לקוצים המיועדים לקיבוע צינורות אופקיים מתחת לרצפה,  .4.8.2

בחפיפה    105/25יבוצעו השלמות האיטום ע"י מריחות של ביטומן חם  

 ס"מ ליריעות הביטומניות שהולחמו בסמוך למקום. 20-כ

דרך שכבות האיטום ברצפה יבוצע   מעברי כבלים או צינורות גמישים  .4.8.3

וולי פלדה מגולוונים מעוגנים בתשתית הבטון ובולטים לפחות דרך שר

מים    5 עצר  ללפף  יש  לשרוול  מסביב  הבטון.  רצפת  פני  מעל  ס"מ 

 ". SIKA SWELL 2507מתנפח מסוג "
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 . 4.8.1איטום במעבר השרוול דרך שכבות האיטום יבוצע לפי סעיף 

  10- יש למלא את החלל שבין השרוול לכבל או צינור גמיש עד מפלס כ

ס"מ מתחת לקצה השרוול ע"י דיס צמנטי. איטום בין השרוול לכבל או 

 " או שו"ע. P-PIPEצינור גמיש יבוצע ע"י אביזר מתועש   מסוג "

 

 מערכת להגנה זמנית  .4.9

היציקה בהפסקות  הביצוע  שלבי  גבי   20  -ב  בין  על  להניח  יש  הבולטים,  ס"מ 

  2מ"מ ולוח קלקר בעובי    0.2האיטום לצורך הגנה זמנית, יריעת פוליאתילן בעובי  

 ס"מ, לצורך פרוק וגילוי האיטום לחיבור עם האיטום שברצפה בשלב מאוחר יותר. 

 

 בטון הגנה .4.10

בת  ס"מ להגנת האיטום. תערו   5עם אגרגט שומשום בעובי של    20-יציקת בטון ב

 הבטון תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

 

 רצפת בטון  .4.11

 יציקת רצפת בטון לפי הנחיות של קונסטרוקטור.

 

 איטום דפנות קורות יסוד   .5

 הכנת השטח .5.1

יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך,  

להסיר   לסתת,  וכד'.  הקוצים חול  כל  את  לחתוך  סגרגציה,  אזורי  היטב  ולנקות 

ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת של "סיקה רפ    2היוצאים מהקיר בעומק  

 פאוור" או שו"ע. על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.

 רולקה  .5.2

במידות   רולקה  לבצע  יש  לאנכי  אופקי  שטח  בין  חיבור  ס"מ    5X5לאורך 

 " או שו"ע. 185"בטון פיקס  בתערובת 

 פריימר .5.3

" מסוג  ביטומני  פריימר  למרוח  יש  הבטון  פני  של  GS474על  בכמות  שו"ע  או   "300  

 גר'/מ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר לפחות שעתיים לפני יישום הביטומן החם.
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 יריעת חיזוק  .5.4

ה  בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיזוק. היריעה תהי 

מינימום של   כך    25ברוחב  גבי הרולקה,  על  בצורה ממורכזת  והיא תולחם  ס"מ 

ס"מ על גבי השטח האנכי.   10-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו   10שמינימום  

 מ"מ או שו"ע.  4בעובי  S.B.S בסיס   " על 4Rיריעת החיזוק תהיה מסוג " פוליפז  

 

 יריעה ביטומנית לאטימה  .5.5

 בעובי   S.B.S" על בסיס 4Rת מסוג " פוליפז  הלחמת יריעה ביטומני 

וההדבקות    4 ההלחמות  חומר.  של  חימום  ע"י  תהיה  למשטח  ההדבקה  מ"מ. 

החומר. חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  אש  ע"י  לאורך    תהיינה  הצדדיות  החפיפות 

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של    10-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ.    20-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 האיטום יכלול את כל שטח הקורות ויבוצע בחפיפה לאיטום שבוצע ברצפה.

במידות   אלומיניום  סרגל  בעזרת  לקבע  יש  היריעה  קצה  "מ  מ  30X5X7X1.5את 

 ס"מ. מעל הסרגל יש לבצע סתימה   20כל   M6בעזרת ברגי דפיקה  

" מסוג  פוליאוריטן  "SIKA HYFLEX 250במסטיק  פריימר  גבי  על  שו"ע  או   "SIKA 

PRIMER 3N .או שו"ע " 

 

 הגנת האיטום .5.6

ס"מ. הדבקת    3או שו"ע בעובי    F15על גבי שכבת האיטום יש להדביק לוחות קלקר  

 " או שו"ע. 18הלוחות תבוצע בצורה נקודתית ע"י מסטיק ביטומני "פזקרול 

 

 מילוי חוזר  .5.7

 ביצוע מילוי חוזר מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.

 

 איטום קירות הגשר ומעביר מים במגע עם קרקע .6

 הכנת השטח .6.1

יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך,  

הקוצים  כל  את  לחתוך  סגרגציה,  אזורי  היטב  ולנקות  להסיר  לסתת,  וכד'.  חול 
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ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת של "סיקה רפ    2היוצאים מהקיר בעומק  

 איטום.פאוור" או שו"ע. על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת ה

 

" או שו"ע. מעל  KPסתימת חורי דווידגים תבוצע באמצעות פקקים מתועשים דגם "

 הפקקים יש לבצע מילוי בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע. 

העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום,  

 שקיבל הסמכה על ידי יצרן החומר. 

 ס"מ. 2X2מעלות במידות  90ת יש לבצע קיטום פינו 

 

 יריעה ביטומנית מגשרת בחיבור תקרה וקיר תת קרקעי  .6.2

בהיקף קירות מעביר המים בקצה העליון יש להלחים רצועה של יריעה ביטומנית 

מ', היריעה תולחם על    1-מ"מ ברוחב כ  4בעובי     S.B.S" על בסיס  4Rמסוג "פוליפז  

 גר'/מ"ר.  300" בכמות GS474גבי פריימר ביטומני מסוג "

 

 איטום תפרי התפשטות    .6.3

 ס"מ.  5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ

 יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 

ס"מ יותר גדול    0.5-פוליאתילן עגול בקוטר כיש לדחוס אל תוך התפר מוט ספוג  

 מרוחב התפר. 

 על גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן 

" או  SIKA PRIMER 3N" או שו"ע על גבי פריימר "SIKA HYFLEX 250מסוג "

 שו"ע עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר. 

 קרקע. האיטום יבוצע לכל אורך התפר כולל בקטעים שלא במגע עם 

מעל התפר העובר בדפנות של האלמנטים הפונים לקרקע, יש להלחים רצועה של  

  25מ"מ וברוחב    5" או שו"ע בעובי  FLEXOBITיריעה ביטומנית ללא שריון מסוג "

. ריתוך 100%ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע רק בשולי התפר. שיעור הריתוך יהיה  

 .היריעה יבוצע על הביטומן החם המרוח בצדי התפר
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 רולקה  .6.4

ס"מ באמצעות    5X5בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות  

 " או שו"ע. 185תערובת "בטון פיקס 

 

 איטום והגנה .6.5

חומר איטום ביטומני  על פני הבטון המוכנים לקבלת האיטום יש לבצע התזה של  

האיטום שכבות    מ"מ שכבה יבשה.  4דו רכיבי מסוג "פלקסיגום" או שו"ע בעובי  

 יהיו כדלקמן:

 פריימר

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה 

 בעובי מינימלי ביותר.

 בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.  

ו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי  שכבה ז

 מזג האוויר. 

יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו יהיה 

 בצבע חום. 

מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב 

זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע הבא. במידה והחומר יהיה חשוף  

 שכבת פריימר נוספת. 

 

 שכבת איטום

יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך כלפי מעלה עד  

 למפלס הנדרש. 

במים   רווי  כאשר השטח האופקי הצמוד  על הקיר  ביצוע התזה  למנוע  ע"מ  זאת 

 מהתזה שבחלק העליון.

החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי יש להתיז כמות  

 המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית. 
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מ"מ. ייבוש השכבה לצורך בדיקת     4עובי מינימאלי של שכבת האיטום היבשה יהיה  

 שעות. 24עובי יהיה לפחות 

הא לקבלת  המיועדים  הבטון  חלקי  כל  כי  לוודא  בשכבה יש  מכוסים  יהיו  יטום 

הביטומנית באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

 ס"מ.  20

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת  

לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה  

 .  מושלם ללא כל פגם

להנחיות  בהתאם  גיאוטכני  בבד  עטוף  חצץ  של  שק  יונח  הניקוז  צינורות  סביב 

 .  המתכנן 

 

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של  

 חומר האיטום מסוג "מסטיגום ספיד" עד להשלמת השכבה. 

 ת הגנה. ימים לפני הרכבת שכבו  3יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות 

מ יותר  חשוף  איטום  להשאיר  החלקים   7- אין  על  להגן  יש  הצורך  במידת  ימים. 

 החשופים באופן זמני ע"י בד גיאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר. 

 

 בדיקות האיטום .6.5.1

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים   -

 יש למדוד את השטח המיועד לביצוע איטום. 

את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש  יש לחשב  

ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי   1.75לקחת בחשבון כי נדרש  

מ"מ כלומר לקבלת עובי שכבת האיטום   1שכבת האיטום היבשה  

ק"ג/מ"ר של החומר הטרי. יש לוודא כי    7  -מ"מ נדרש כ  4היבשה  

תחיל לפני  באתר  נמצאת  החומר  של  המחושבת  הכמות  ת  כל 

 העבודה.

דיגיטלי(,   - )רצוי  קליבר  ע"י  תבוצע  האיטום:  שכבת  עובי  בדיקת 

באמצעות דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר 

 לפני השכבה.  
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כ - תבוצע  האיטום  שכבת  עובי  ביצוע   24  –בדיקת  לאחר  שעות 

 האיטום.

 מ"ר.  100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב -

ש - של  ממוצע  במפרט  עובי  מהנדרש  פחות  לא  יהיה  איטום  כבת 

בדיקות    5הטכני. במידה ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  

 נוספות. 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע   -

על הקבלן לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות 

 עד קבלת העובי הנדרש. 

 האיטום.אין לאשר חורים בשכבת  -

 הגנת האיטום .6.5.2

גר'/מ"ר.    200על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גיאוטכני במשקל  

ביטומני   איטום  חומר  של  מריחות  בעזרת  תבוצע  הבד  הדבקת 

"אלסטומיקס" או שו"ע או על גבי התזה נוספת של חומר איטום כאשר  

החומר עדיין טרי. הדבקת קצה עליון של הבד תהיה בצורה רצופה. אין  

 שר קיפולים בשכבת הבד לפני הרכבת יריעת הגנה. לאפ

מ"מ,   0.5שטוחות להגנה בעובי     HDPEמעל הבד הגאוטכני הרכבת יריעות  

ס"מ. קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם   15-בחפיפות של כ

ס"מ, רק מעל קצה האיטום. באזור חפיפות תבוצע הדבקה    30-דסקיות כל כ

 SCAPA TAPESיריעה בוטילית להדבקה עצמית מסוג "נקודתית של רצועות  

 " או שו"ע. 318

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך  

את חלקי היריעות הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של  

 מסמרי קיבוע בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.

 מערכת ניקוז   .6.6

 מערכת ניקוז לפי מתכנן ניקוז. ביצוע 

 מילוי חוזר  .6.7

 . המתכנן ביצוע מילוי והידוק לפי הנחיות של 
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 איטום  טבלאות גישה   .7

 הכנת השטח .7.1

יש לסתת את כיסי הסגרגציה עד קבלת פני בטון יציבים. יש לחתוך קוצים בולטים  

 ס"מ בתוך הבטון.   2-וחוטי קשירה לעומק כ

 אבק, חומרים רופפים וכד'. יש לנקות את השטח מכל לכלוך, 

יש לסתום את כל החורים ושקעים באמצעות תערובת "סיקה רפ פאוור" תוצרת  

 חברת "סיקה" או שו"ע. 

 

 איטום  .7.2

על גבי שטחן האופקי של טבלאות הגישה יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנט 

"מ  מ  2  -או שו"ע בשתי שכבות, בעובי של כ   "107הידראולי מסוג "סיקה טופ סיל  

 מ"ר. \ ק"ג  3שכבה יבשה, כמות כוללת 

 

 איטום תפרים בין מיסעת הגשר לפלטת גישה     .7.3

 ס"מ.  5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ

 יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 

גדול  ס"מ יותר    0.5-יש לדחוס אל תוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

 מרוחב התפר. 

 על גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן 

" או  SIKA PRIMER 3N" או שו"ע על גבי פריימר "SIKA HYFLEX 250מסוג "

 שו"ע עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר. 

 האיטום יבוצע לכל אורך התפר כולל בקטעים שלא במגע עם קרקע. 

האלמנטים הפונים לקרקע, יש להלחים רצועה של  מעל התפר העובר בדפנות של  

  25מ"מ וברוחב    5" או שו"ע בעובי  FLEXOBITיריעה ביטומנית ללא שריון מסוג "

. ריתוך 100%ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע רק בשולי התפר. שיעור הריתוך יהיה  

 היריעה יבוצע על הביטומן החם המרוח בצדי התפר.

 

 איטום מיסעת הגשר  .8

 ומים רולקות וקיט .8.1
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רולקות   לבצע  יש  וכד'  עמודים  קירות,  מעקות,  באמצעות    X  5  5בחיבור  ס"מ 

 " או שו"ע.  185תערובת "בטון פיקס 

מעלות יש לבצע קיטום פינות במידות   90-במקומות בהם נדרש קיפול יריעות ב

2X2  .ס"מ 

 

 הכנת השטח  .8.2

יקופטר, פני משטח הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו משופעים, מוחלקים בהל

 נקיים, יציבים וחלקים.

האיטום,  על  המשפיעים  האלמנטים  כל  את  להשלים  יש  העבודה  תחילת  לפני 

שרוולים,  ניקוז,  צינורות  או  מרזבים  לאיטום,  החודרים  צינורות  מעקות,  לדוגמא: 

 פינות, וכד'.  

תבוצע  זו  עבודה  הגנה.  בטון  בשכבת  רשתות  קשירת  לצורך  קוצים  להכין  יש 

 . המתכנן בהתאם להנחיות של 

 

 פריימר  .8.3

ביטומני מסוג   או להתיז פריימר  יש למרוח  ויבשים לחלוטין  נקיים  פני הבטון  על 

"474GS מ"ר. \גר' 300" או שו"ע בכמות 

 

 איטום תפרים בחיבור לפלטות גישה   .8.4

ס"מ. יש לנקות את    1X1יש לבצע קיטום דפנות הבטון בצידי התפרים במידות  

הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. במידת הצורך יש לשקם את דפנות  

 . המתכנן התפרים בהתאם להנחיות של 

" או BACKING ROD SIKAיש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן מסוג "

יותר גדול מרוחב התפר. על גבי המוט יש לבצע סתימה    0.5שו"ע בקוטר   ס"מ 

 SIKA" או שו"ע על גבי פריימר " SIKA HYFLEX 250במסטיק פוליאוריטן מסוג "

PRIMER 3N .או שו"ע " 

" או שו"ע  5Mמעל התפר יש להלחים רצועה של יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  

ס"מ. הלחמת היריעה תבוצע רק בשולי התפר. שיעור    25מ"מ וברוחב    5בעובי  

 . ריתוך היריעה יבוצע על הביטומן החם המרוח בצדי התפר. 100%הריתוך יהיה 
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 איטום תפרי התפשטות   .8.5

ס"מ. יש לנקות את    1X1יש לבצע קיטום דפנות הבטון בצידי התפרים במידות  

יש לשקם את דפנות   הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. במידת הצורך

 התפרים בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור. 

" או BACKING ROD SIKAיש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן מסוג "

יותר גדול מרוחב התפר. על גבי המוט יש לבצע סתימה    0.5שו"ע בקוטר   ס"מ 

 SIKA" או שו"ע על גבי פריימר " SIKA HYFLEX 250במסטיק פוליאוריטן מסוג "

PRIMER 3N . או שו"ע " 

מסוג   שריון  ללא  ביטומניות  יריעות  של  רצועות  שתי  להלחים  יש  התפר  מעל 

"FLEXOBIT  בעובי שו"ע  או  ברוחב    5"  תחתונה  יריעה  יריעה    25מ"מ,  ס"מ, 

ברוחב   יהיה    50עליונה  הריתוך  שיעור  על 100%ס"מ.  יבוצע  היריעה  ריתוך   .

ריעות תבוצע לכל אורך התפרים  הביטומן החם המרוח בצדי התפר. הלחמת הי 

 באופן ממורכז ורציף.

 

 ביטומן חם  .8.6

"  2יישום   מסוג  חם  ביטומני  חומר  של  רשת  105/25שכבות  בשילוב   "

 מ"מ.   3X3מ"ר, גודל עין \גר 60"אינטרגלס" במשקל סגולי 

 
 יריעת חיזוק  .8.7

בחיבור לשטחים אנכיים של קירות, מעקות וכו', על גבי הרולקות יש להלחים רצועה 

ס"מ והיא תולחם בצורה   30של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימום של  

- ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו   15ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום  

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס    " על5Mה מסוג "פוליפז יריעת החיזוק תהי 

 

 יריעה ראשונה לאטימה   .8.8

 בעובי   S.B.S" על בסיס 5Mהלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז 

וההדבקות    5 ההלחמות  חומר.  של  חימום  ע"י  תהיה  למשטח  ההדבקה  מ"מ. 

החומר. חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  אש  ע"י  לאורך    תהיינה  הצדדיות  החפיפות 
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ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של    10-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים   20-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 

 

 יריעת חיפוי תחתונה  .8.9

תחתונה.   חיפוי  יריעת  להלחים  יש  הרולקות  גבי  על  אנכיים,  לשטחים  בחיבור 

הביטומנית היריע ליריעה  תחפוף  הרולקה,  גבי  על  ממורכזת  בצורה  תולחם  ה 

הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.  3עד לגובה של 

 מ"מ.  5בעובי  S.B.S" על בסיס 5Mיריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז 

 יריעה שנייה לאטימה   .8.10

מ"מ.    5בעובי    S.B.S" או שו"ע על בסיס  5Mהלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י  

היריעות   לאורך  הצדדיות  החפיפות  החומר.  חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  אש 

יפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות ס"מ, החפ  10-הסמוכות יהיו לא פחות מ

ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך    20-הסמוכות יהיו לא פחות מ

 כלפי מעלה עם השיפוע. 

 

 יריעת חיפוי עליונה .8.11

בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת  

הרו  גבי  על  ממורכזת  בצורה  תולחם  היריעה  ליריעה החיפוי.  תחפוף  לקה, 

הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק. 5של 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבגמר אגרגט" על בסיס  5Mיריעת החיפוי תהיה "פוליפז 

 

מ"מ בעזרת    30X5X7X1.5בקצה יריעת החיפוי יש לקבע סרגל אלומיניום במידות  

ס"מ. מעל הסרגל יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן    20כל    M6ברגי דפיקה  

" או  SIKA PRIMER 3N" או שו"ע על גבי פריימר "SIKA HYFLEX 250מסוג "

 שו"ע. 
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 הערה 

על היריעה השנייה להיות מולחמת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה  

 של חצי יריעה.

 

 בדיקת הצפה   .8.12

בסיום העבודה בגגות אשר נאטמו בשלמותם בשיטות המפורטות לעיל, אך לפני  

הנ"ל,   הגגות  של  הצפה  בדיקת  תיעשה  בטון  מדה  הגנת  או  ההלבנה,  ביצוע 

חלק     1476השטחים הנאטמים בהתאם להנחיות שבת"י   )לרבות  (  1על חלקיו 

 שעות.   72ותר למשך מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה בי  50הגגות יוצפו ברום של 

מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום. לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע 

 בדיקות. 

יתוקן המקום הפגום ויחזרו על בדיקת ההצפה    -באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה  

הגבהות   הקבלן  יבצע  במים,  ימולאו  הגג  קטעי  שכל  כדי  אטום.  גג  לקבלת  עד 

 רים" או יאטום זמנית פתחים. מקומיות זמניות, "סטופ

את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה  

דליפה. במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה הנחיות 

לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה  

 נוסף עבור עבודות המפורטות בסעיף זה. ו/או טענה לתשלום 

תמנע   אך  האיטום,  למערכת  יזיק  לא  אשר  באופן  תבוצע  המרזבים  פי  סתימת 

 ביעילות את יציאת המים מהגג.  

יריעות  בשום מקום מגובה הקצה העליון של  גבוהים  פני המים  אין  כי  לוודא  יש 

כל זאת את קיום  החיפוי. אם קיים מקום כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר ב

זמנית   בניה  כל  לבצע  יש  הצורך  במידת  המפקח.  עם  יתואם  זה  דבר  ההצפה. 

 ההכרחית לביצוע ההצפה. 

סיום   לאחר    72לאחר  ורק  מים  מלא  הגג  ובעוד  הגג  של  מלאה  הצפה  שעות 

הסתיימה  כאילו  הדבר  יראה  ויובש התקרה,  המרזב  יציאות  את  בדק  שהמפקח 

 ההצפה בהצלחה.  

פסקת הצפה עקב נזילות, או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן  בכל מקרה של ה

חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים  -הגג ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקונים יהיו על
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בפנים המבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה(. הצפות ותיקונים חוזרים 

 חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח.  -יבוצעו אף הם על

ההצפות ושלב קבלת האיטום של הגג יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו 

רטיבות   כתמי  כל  יתגלו  ולא  הרגל    נזילות  הולכי  בכתב   במעבר  באישור  וזאת, 

 מהמפקח.  

שבועות   6אם הגג יאטם בשיטה הקרה ניתן יהיה לבצע הצפה לכל המוקדם לאחר  

 מגמר איטום הגג. 

 הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי. בכל בדיקת הצפה שהיא  יערוך

 

 בד גאוטכני  .8.13

  200על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל  

 ס"מ.   10ג"ר/מ"ר בחפיפות של  

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת בטון הגנה כך שיהיה רווי במים.

 בטון הגנה .8.14

  5-. עובי השכבה יהיה לא פחות מהמתכנן יציקת בטון הגנה בהתאם להנחיות של  

 ס"מ.  

 

 גמר  .8.15

 יישום מילוי  לפי מתכנן המיסעה. 

 

 איטום גג מעביר מים  .9

 שיפועים  .9.1

ב בטון  לצקת  יש  משופע  אינו  הגג  בהם  המקומות  שיפוע    20-בכל  בשיפועים. 

ס"מ. פני הבטון    4יה  . עובי שכבת השיפועים המינימאלי יה1.5%מינימאלי יהיה  

בטון   פני  האיטום.  קבלת  לקראת  לחלוטין  ויבשים  יציבים  נקיים,  חלקים,  יהיו 

 שיפועים יהיו מוחלקים הליקופטר. 

 רולקות וקיטומים  .9.2

רולקות   לבצע  יש  וכד'  עמודים  קירות,  מעקות,  באמצעות    X  5  5בחיבור  ס"מ 

 " או שו"ע.  185תערובת "בטון פיקס 
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מעלות יש לבצע קיטום פינות במידות   90-במקומות בהם נדרש קיפול יריעות ב

2X2  .ס"מ 

 

 הכנת השטח  .9.3

נקיים,  בהליקופטר,  מוחלקים  יהיו  האיטום  לקבלת  המיועדים  הבטון  משטח  פני 

 יציבים וחלקים.

הא כל  את  להשלים  יש  העבודה  תחילת  האיטום, לפני  על  המשפיעים  למנטים 

שרוולים,  ניקוז,  צינורות  או  מרזבים  לאיטום,  החודרים  צינורות  מעקות,  לדוגמא: 

 פינות, וכד'.  

תבוצע  זו  עבודה  הגנה.  בטון  בשכבת  רשתות  קשירת  לצורך  קוצים  להכין  יש 

 . המתכנן בהתאם להנחיות של 

 

 פריימר  .9.4

יש למרוח ויבשים לחלוטין  נקיים  פני הבטון  ביטומני מסוג    על  או להתיז פריימר 

"474GS מ"ר. \גר' 300" או שו"ע בכמות 

 

 איטום תפרי התפשטות   .9.5

ס"מ. יש לנקות את    1X1יש לבצע קיטום דפנות הבטון בצידי התפרים במידות  

הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. במידת הצורך יש לשקם את דפנות  

 . המתכנן התפרים בהתאם להנחיות של 

" או BACKING ROD SIKAיש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן מסוג "

יותר גדול מרוחב התפר. על גבי המוט יש לבצע סתימה    0.5שו"ע בקוטר   ס"מ 

 SIKA" או שו"ע על גבי פריימר " SIKA HYFLEX 250במסטיק פוליאוריטן מסוג "

PRIMER 3N .או שו"ע " 

שתי   להלחים  יש  התפר  מסוג  מעל  שריון  ללא  ביטומניות  יריעות  של  רצועות 

"FLEXOBIT  בעובי שו"ע  או  ברוחב    5"  תחתונה  יריעה  יריעה    25מ"מ,  ס"מ, 

ברוחב   יהיה    50עליונה  הריתוך  שיעור  על 100%ס"מ.  יבוצע  היריעה  ריתוך   .

הביטומן החם המרוח בצדי התפר. הלחמת היריעות תבוצע לכל אורך התפרים  

 ף.באופן ממורכז ורצי 
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 ביטומן חם  .9.6

בשילוב רשת "אינטרגלס"    105/25שכבות של חומר ביטומני חם מסוג "  2יישום  

 מ"מ.   3X3מ"ר, גודל עין \גר 60במשקל סגולי 

 
 יריעת חיזוק  .9.7

בחיבור לשטחים אנכיים של קירות, מעקות וכו', על גבי הרולקות יש להלחים רצועה 

ס"מ והיא תולחם בצורה   30של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימום של  

- ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו   15ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום  

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15

 מ"מ.  5בעובי  S.B.Sבסיס   " על 5Mיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  

 

 יריעה ביטומנית לאטימה  .9.8

 בעובי   S.B.S" על בסיס 5Mהלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  

וההדבקות    5 ההלחמות  חומר.  של  חימום  ע"י  תהיה  למשטח  ההדבקה  מ"מ. 

החומר. חריכת  למנוע  כדי  מבוקרת  אש  ע"י  לאורך    תהיינה  הצדדיות  החפיפות 

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של    10-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

העבודה תתחיל במקומות הנמוכים   ס"מ.  20-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 

 

 יריעת חיפוי תחתונה  .9.9

 בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי. 

הביטומנית  ליריעה  תחפוף  הרולקה,  גבי  על  ממורכזת  בצורה  תולחם  היריעה 

תעלה בהמשכיות הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ו 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.  3עד לגובה של 

 מ"מ בגמר אגרגט.  5בעובי    S.B.S" על בסיס  5Mיריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז  

 

 הערה 

על היריעה השנייה להיות מולחמת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה  

 של חצי יריעה.
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 בדיקת הצפה   .9.10

העבודה בגגות אשר נאטמו בשלמותם בשיטות המפורטות לעיל, אך לפני  בסיום  

הנ"ל,   הגגות  של  הצפה  בדיקת  תיעשה  בטון  מדה  הגנת  או  ההלבנה,  ביצוע 

חלק     1476השטחים הנאטמים בהתאם להנחיות שבת"י   )לרבות  (  1על חלקיו 

 שעות.   72מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  50הגגות יוצפו ברום של 

מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום. לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע 

 בדיקות. 

יתוקן המקום הפגום ויחזרו על בדיקת ההצפה    -באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה  

הגבהות   הקבלן  יבצע  במים,  ימולאו  הגג  קטעי  שכל  כדי  אטום.  גג  לקבלת  עד 

 ת פתחים. מקומיות זמניות, "סטופרים" או יאטום זמני 

את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה  

דליפה. במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה הנחיות 

לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה  

 מפורטות בסעיף זה. ו/או טענה לתשלום נוסף עבור עבודות ה

תמנע   אך  האיטום,  למערכת  יזיק  לא  אשר  באופן  תבוצע  המרזבים  פי  סתימת 

 ביעילות את יציאת המים מהגג.  

יריעות  בשום מקום מגובה הקצה העליון של  גבוהים  פני המים  אין  כי  לוודא  יש 

החיפוי. אם קיים מקום כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום  

זמנית  ההצ בניה  כל  לבצע  יש  הצורך  במידת  המפקח.  עם  יתואם  זה  דבר  פה. 

 ההכרחית לביצוע ההצפה. 

סיום   לאחר    72לאחר  ורק  מים  מלא  הגג  ובעוד  הגג  של  מלאה  הצפה  שעות 

הסתיימה  כאילו  הדבר  יראה  ויובש התקרה,  המרזב  יציאות  את  בדק  שהמפקח 

 ההצפה בהצלחה.  

 

לות, או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן  בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזי 

חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים  -הגג ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקונים יהיו על

בפנים המבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה(. הצפות ותיקונים חוזרים 

 חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח.  -יבוצעו אף הם על
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האיטום של הגג יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו   ההצפות ושלב קבלת 

 וזאת, באישור בכתב מהמפקח.   במעביר המיםנזילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות 

שבועות   6אם הגג יאטם בשיטה הקרה ניתן יהיה לבצע הצפה לכל המוקדם לאחר  

 מגמר איטום הגג. 

 מפורט בתקן ישראלי.בכל בדיקת הצפה שהיא  יערוך הקבלן דוח מתאים על פי ה

 

 בד גאוטכני  .9.11

  200על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל  

 ס"מ.   10ג"ר/מ"ר בחפיפות של  

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת בטון הגנה כך שיהיה רווי במים.

 

 בטון הגנה .9.12

יציקת בטון הגנה בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור. עובי השכבה יהיה לא פחות 

 ס"מ.   5-מ

 

 גמר  .9.13

 יישום מילוי  לפי מתכנן המיסעה. 

 

איטום תפרי התפשטות מצידם הפנימי של מעבר הולכי רגל , מעביר מים ומובל   .10

 נחושת

 ס"מ.  5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ

 דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. יש לנקות את 

ס"מ יותר גדול מרוחב    0.5-יש לדחוס אל תוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

 התפר. 

" או שו"ע  SIKA HYFLEX 250על גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 יהיה כמחצית רוחב התפר.  " או שו"ע. עובי הסתימהSIKA PRIMER 3Nעל גבי פריימר "
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 איטום  - 05לפרק   1נ ס פ ח  

 

  

 אחריות הביצוע   .11

ביצוע עבודתו במהלך   לטיב  יהיה אחראי  שנים החל מתאריך קבלת העבודה    10הקבלן 

כללית או חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר  

 העבודה, אחריות זו תכלול: 

 

 תיקון האיטום באזור הנפגע.   .11.1

 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(.  .11.2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .11.3

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות  

מיד  הליקויים  את  לתקן  מחויב  הקבלן  יהיה  לביצועם,  הדרושים  התנאים  את  לספק 

ע"י המזמין. אחריות הקבלן   ימים מהודעה שניתנה לו בכתב  7לכשיתאפשר ולא יאוחר מ  

 תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים.  

 

 לוח זמנים   .12

הנדרשים   וכו'  כלים  ומספיק,  מיומן  האדם  כח  החומרים,  כמויות  מבחינת  יערך  הקבלן 

להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של  

 חומרים מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו. 

 

 ביקורת על הביצוע   .13

 אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום  .13.1

. בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי מטעם המזמין 

ן מערכות  )פנימי או חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בי 

איטום זהות או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים 

 להם. 

 לדוגמא:  ו,יבוצעשסוג הבדיקות 

 ע"י גשם טבעי  
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 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.  

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(. 

 כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה.   .13.2

 על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.   .13.3

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי ביטוי   .14

לן  בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה, באחריות הקב

לעצור את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעו כיצד לנהוג. 

 רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.

קבלן האיטום יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה   .15

ו  המזמין  לפני  ויביא  אלו,  עבודות  ביצוע  על  יפקח  הערותיו  /הוא  כל  את  המפקח  או 

 להבטחת דרישה זו. 

ויקבל את   .16 ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה  ייבדק  כל שלב משלבי עבודות האיטום 

אישורו לפני שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום. לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של  

 עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם. 

הקבלן חייב להביא לשטח )לספק ולאחסן באתר( את    לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה .17

 כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות איטום. 

התחלת   .18 על  העבודה  מזמין  מטעם  מהמפקח  בכתב  אישור  לקבל  האיטום  קבלן  על 

 העבודה.  

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות  בענף   .19

חות המקובלים באתר העבודה. לפני תחילת העבודה יש  הבניה ובהתאם לנוהלי הבטי 

לבצע את כל ההכנות הנדרשות לכך לרבות: סולמות ופיגומים תיקנים, מטף כיבוי אש 

 במקרה של עבודה עם חומרים דליקים, רתמות, קווי חיים, ציוד הגנה אישי וכד'.

 ויקבל את אישורו בכתב. כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה  

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות בחללים הפנימיים על הקבלן לבצע את   .20

כל תיקוני האיטום הדרושים בהתאם להנחיות מתכנן האיטום, וזאת מבלי להפחית את  

 אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום.  

 

 עבודות בתקופת החורף  .21

 עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם בתקופת החורף.  באופן כללי יש להימנע מביצוע  
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במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ  

 האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים בתכנון. 

לייבוש התשתית ע כי זמני המתנה  כן יש לקחת בחשבון  ויהיה צורך  כמו  לולים להתארך 

 להתאים את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים.

התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים 

 לאוורור וכד'.   

 הערות כלליות   .22

יועץ  .22.1 ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של  יבוצעו על  העבודות 

 לפני תחילת העבודה. מטעם המזמין האיטום 

קבלן האיטום ללא מתן  הזכות לא לאשר את לפיקוח ו/או למזמין ו/או למתכנן ישנה

 הסבר כל שהוא והנמקות.

להציג תעודת בתוקף, תעודת על קבלן האיטום הנבחר  רשום  אוטם   קבלן  קבלן 

מוסמך בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת  

1752 . 

עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור  .22.2

 להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר. 

אתר. על מנהל העבודה כמו כן על הקבלן להעסיק מנהל עבודה באופן קבע עבור ה

 לנהל רישום לפרוגרמת בקרת איכות עצמית לכל עבודות האיטום הנעשות באתר.

מחובתו של קבלן האיטום, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור  .22.3

את השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום 

 בת הגנה. ע"י הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכ

של   .22.4 ותקינותו  לשלמותו  לדאוג  לערעור,  ניתנת  שאינה  החובה  מוטלת  הקבלן  על 

בכל  וינקוט  הרלוונטי,  השלב  למסירת  עד  העבודות  מהלך  תוך  שבוצע  האיטום 

האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. כל נזק ו/או פגם שייגרם  

ר על ידי קבלן האיטום ועל חשבון לאיטום, לפני מסירת השלב הרלוונטי יתוקן לאלת 

 האחראי על הפגיעה. 

יועץ  של  להנחיות  בהתאם  חוזרת  אטימות  בדיקת  תבוצע  תיקון  ביצוע  לאחר 

 האיטום.
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בסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות  .22.5

ועליו בוצעה שכבת הגנה, גמר   יימסר האזור שנאטם  או מטעמו והמפקח בטרם 

 ריצוף.

 שלהלן.  2זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח 

האיטום  .22.6 למערכת  מותאמת  תהיה  האיטום  לקבלת  התשתית  כי  בזאת  מודגש 

 המתוכננת. כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק.  

 כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים: .22.7

 מפרט טכני לאיטום  -

 3,2,1חלקים 1547, ות"י 1752/2, 1752/1, 1430/3ת"י   -

 במפרט כללי לעבודות בניה )ספר כחול(  05פרק  -

 הוראות היצרנים של חומרי האיטום -

במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני 

 צוע העבודה. לאיטום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לבי 

מערכות האיטום המתוכננות, תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטים של יצרני  .22.8

 החומרים.

הטכני  .22.9 מהמפרט  נפרד  בלתי  חלק  הם  כמויות  וכתב  נספחים  ביצוע,  פרטי 

 לאיטום. 

 

 אופני מדידה   .23

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

בהתאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תימדד    -עבודות לפי יחידת קומפלט    .23.1

 ביחידת קומפלט.  

 בהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו תימדד במטר אורך.   -עבודות לינאריות  .23.2

בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו תימדד בפריסה כלומר   -עבודות שטח   .23.3

 כיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום. תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנ

 

 שיטות מדידה   .24

 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.  
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מנהל העבודה שיועסק על ידי  קבלן האיטום יהיה בהיקף מישרה מתאים על מנת להבטיח  

ביצוע   ולפני  יום  באותו  יאשרם  כן  וכמו  באיטום  שטופלו  השטחים  של  מדידות  דפי  הכנת 

 ההגנות על שטחי בטון.

האיטום  של  הנסתרים  והשטחים  הגליפים  ההפשלות,  ובמיוחד  האיטום  שטחי  מדידת 

 תתבצע אך ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות.

דפי המדידה של העבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא ניתן יהיה 

דקו ולא ישולמו. האחריות לקיום נוהל  לא ייב  -לראות את השטח שכוסה בשכבת איטום  

 המדידה השוטף ) ברמה יום יומית( מוטלת על כתפי הקבלן.

איטום רצפות במגע עם הקרקע נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום  .24.1

בולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות, איטומים משופעים 

 וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.   .24.2

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד פינות,   .24.3

עיבוי האיטום  וכד'(  רצפה  לאיטומי  חיבור  )כמו  בחפיפה  לשאר האיטומים  חיבור 

 סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

ומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים  איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כל .24.4

 אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות הגגות וכד'.

אינו כלול במחיר היחידה של האיטום,   -בדיקת האיטום ע"י הצפות, המטרות וכד'   .24.5

 באחריות הקבלן הראשי. 

 יימדדו בנפרד במ"ר.   -הגנות איטום   .24.6

י  .24.7 או לבצעה מחדש, בגלל מחירי האיטום  יידרש לתקנה  כל עבודה שהקבלן  כללו 

ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או 

 כתבי הכמויות. 

ו לאתר וביצוע העבודה אספקתמחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר,   .24.8

 למסירה.   עד לשלמותה. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד

יתומחר   –מחיר ביקור מכון התקנים או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום   .24.9

 בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן. 

יתומחר בנפרד ואינו   –מחיר בדיקות המטרה מכון התקנים או גורם מוסמך אחר   .24.10

 כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי. 
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המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב       .24.11

 הכמויות. 

ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע      .24.12 במידה 

עבודה זו תימדד בנפרד, בכפוף   - עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים  

 : דקל או אחר. למחירון המוסכם בחוזה, כגון 
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 פיקוח עליון  –איטום   – 05לפרק   2נ ס פ ח  

 

 מבוא  .1

לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו  .1.1

 בשטח להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים. 

הצמוד באתר, כל שלב משלבי בעת ביצוע עבודות האיטום באתר, יבדוק המפקח   .1.2

 העבודה וייתן את אישורו לפני תחילת השלב הבא של עבודות האיטום.

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי שקיבל את אישור המפקח על השלב   .1.3

 הקודם.  

לפיקוח עליון "(  היועץ)"   מטעם המזמין   שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום .1.4

בדיקת   גודל האזור  לשם  בו מבוצע האיטום,  לאזור  יהיו בהתאם  עבודות האיטום 

 שנאטם, שיטת עבודת האיטום, סוג החומרים וכד'.

הכנות   .1.5 גמר  לאחר  היועץ  יגיע  לרוב  העבודה,  לשלבי  בהתאם  יהיה  היועץ  תזמון 

 השטח, ואישורו של המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן. 

ב של עבודת איטום הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים לפני ביצוע כל של .1.6

על   מהמפקח  אישור  ולקבל  ראוי,  במקום  לאחסנם  אזור,  אותו  לאיטום  הנדרשים 

 התחלת העבודה.  

 שעות מראש.  48באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  .1.7

ואמצעים .1.8 גישה  דרכי  ישנם  כי  לוודא  יש  עליון  פיקוח  ביקור  כגון:    לקראת  תקניים 

המאפשרים  וכו'  הצורך  במידת  חילוץ  חצובת  תאורה,  רתמות,  פיגומים,  סולמות, 

בדיקת העבודות בצורה בטיחותית ויסודית. יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני  

 הגעת המתכנן לאתר. 

באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם   .1.9

 ונטיים.כל הגורמים הרלו 

נציג   .1.10 נדרשת השתתפות של  עליון  פיקוח  ביקור  נציג   המזמין בכל  באתר(,  )מפקח 

 קבלן ראשי ונציג קבלן האיטום. 

במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות   .1.11

 באתר.  
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פרטי   .1.12 בין  התאמה  אי  של  מקרה  כל  על  למתכנן  לדווח  באתר  המפקח  באחריות 

וכננים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון האיטום המת

 לצורך בדיקת המצב הקיים על ידי המתכנן. 

הכנת השטח  .1.13 עבודות  לקבלת    גמר  המיועדים  באלמנטים  האיטום  קבלת  לקראת 

 האיטום כגון:  

בטון רזה ברצפות במגע עם קרקע, קירות בטון יצוקים במרווח עבודה, קירות דיפון, 

ועמודי יסוד, רצפות וקירות בחדרים רטובים, תשתית לקבלת האיטום בגגות  קורות  

ומרפסות, קירות חיצוניים, שטחים פנימיים של בורות, מאגרים, בריכות או כל אלמנט  

 אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.

בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת   במהלך ביצוע עבודות האיטום .1.14

ולפני   ע"י האיטום  האיטום  שכבות  כיסוי  לפני  וכו',  המטרה  הצפה,  בדיקות  ביצוע 

 שכבות הגנה וגמר. 

תערך    במסגרת פיקוח עליון במידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות בשלבים,   .1.15

בדיקת קטע ניסוי של כל אלמנט. כל קטע ניסוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי  

העבודות שיבוצעו בשלבים הבאים פיקוח עליון. באחריות המפקח באתר לבדוק את 

 ולדווח למתכנן על התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פיקוח צמוד.

המזמין ו / או מי מטעמו להודיע   , באחריותו שללצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש .1.16

העבודות   של  העיקריים  השלבים  סיום  על  סבירה  ובהתראה  מועד,  מבעוד  ליועץ 

 שלהלן.  2כמתואר בסעיף 

 

 מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון   .2

 גמר עבודות הכנת השטח בכל אלמנט בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום. .2.1

 גמר עבודות איטום לפני יישום שכבות הגנה.  .2.2
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 תאורת כבישים והכנת תשתיות לחשמל ותקשורת    08פרק 
 

 תנאים כלליים .8.1

 תחום המפרט המיוחד  .8.1.1

מפרט זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל, במקרה של סתירה הסכם  בבנוסף למפורט  

 בינו למפרטים הנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

 תאור העבודה והמתקן  .8.2

 במסגרת המכרז יבוצעו התשתיות הבאות:  .8.2.1

כולל אביזרים חדשים כולל ביצוע   ,ביצוע תשתיות ומתקן תאורה כבישים ומדרכות  -

 ומטרית לאישור תקינות רמות ואיכות התאורה.של מדידה פוט

תכנון וביצוע תאורה זמנית במהלך שלבי הפרויקט כולל ביצוע של מדידה פוטומטרית 

לאישור תקינות רמות ואיכות התאורה כולל תכנון ואישור התכנון במחלקת המאור 

 של עיריית תל אביב, כולל תשתיות לתאורה זמנית והקמת מרכזיית מאור. 

עמודים תכנון   מנגנונים  קרקעיות,  תת  תשתיות  הכוללים  רמזורים  מתקני  וביצוע 

 פנסים וכו'.

ביצוע מתקן הרמזורים ייעשה על ידי הקבלן המאושר ע"י עיריית תל אביב באמצעות 

 הקבלן הראשי בפרויקט זה.

שלבי  במהלך  עילית  הזנה  הכולל  זמני  עירוני  תקשוב/מיחשוב  למע'  תשתית  ביצוע 

ביצוע בדיקת תקינות ע"י מחלקת מחשוב או מי מטעמם, ומתקן סופי   כולל  ,הפרויקט

 כולל ביצוע בדיקת תקינות ע"י מחלקת מחשוב או מי מטעמם.  infra1לשלב 

תשתיות  של  ביצוע  וכן  התוואי  לאורך  החשמל  חברת  עבור  חשמל  תשתית  ביצוע 

לבתי מושלם  לחיבור  עד  יסוד  והארקת  הארקה  מתקני  לבתים,  לחיבור  ם. וכבילה 

ביצוע  במסגרת  המבוצעת  בצנרת  כבלים  והשחלת  חח"י  ארונות  התקנת  כולל 

 התשתיות.

תאום/ביצוע תשתית ו/או העתקת תשתיות תקשורת עבור כל חברות התקשורת. )ככל  

 שחברות התקשורת יידרשו ביצוע על ידי הקבלן המבצע(.

 ביצוע תשתית עבור מערכות מיחשוב עירוניות. 

קת תשתיות חברת החשמל וכל חברות התקשורת לאורך כל  יודגש כי ביצוע של העת

ביצוע  החדשה.  הכבילה  השחלת  לשם  רציפה  תשתית  של  ביצוע  מחייבת  הקטע, 

 האמור הינו תנאי לקידום הביצוע מול חברות התשתית השונות.

במסגרת פרויקט, חברת החשמל תטפל בהגבהת עמודי מתח עליון במתחם פרדסים 

 העליון הקיימת. לשם הגבהת רשת המתח  

מקדחים,  עבודה,  כלי  הפעלת  כוללת  העליון  המתח  לרשת  בסמיכות  העבודה 

אחריות ביצוע של  –מחפרונים וכו', תתואם ותאושר ע"י חברת החשמל מבעוד מועד 

 הקבלן.
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 דרישות מיוחדות  .8.3

 דוגמאות וחומרים  .8.3.1

ידי בנוסף למפורט בהסכם, הקבלן נדרש לאשר כל מרכיב בעבודה טרם התקנתו על  

 הרשות הרלוונטית כולל מחלקת המאור של עיריית תל אביב.

 

 עמודי תאורה .8.3.2

בנוסף למפורט בהסכם, הקבלן נדרש לאשר את תוכניות הייצור של עמודי התאורה, 

הזרועות, הפנסים, מרכזית המאור וכל מרכיבי התאורה במחלקת המאור של עיריית 

 תל אביב.

 

 תאורה זמנית .8.3.3

לן נדרש לתכנן ולאשר במחלקת המאור של עיריית תל  בנוסף למפורט בהסכם, הקב

אביב את התאורה הזמנית באמצעות מתכנן מורשה מטעמו וכן להגיש דו"ח בדיקה 

להנחיות  בהתאם  התאורה  רמות  תקינות  על  המעיד  מורשה  תאורה  מהנדס  של 

 והתקנים.

 

 התקנה ותחזוקה של רמזורים זמניים )ללא העדפה(  .8.3.4

הקבל .8.3.4.1 בהסכם,  למפורט  של  בנוסף  תנועה  במחלקת  ולאשר  לתכנן  נדרש  ן 

עיריית תל אביב את מתקן הרמזורים הזמני הכולל הזנה עילית ע"פ שלבי  

 הביצוע שאושרו. 

רמזורים   .8.3.4.2 קבלן  ידי  על  יבוצעו  הכבלים  והשחלת  הרמזורים  התקנת  עבודות 

דבר  לכל  הזוכה  הקבלן  של  משנה  כקבלן  עבודתו  יבצע  אשר  עת"א,  מטעם 

 וענין. 

חוברו למערכת בקרה ושליטה של עת"א או כל מערכת אחרת ע"פ  הרמזורים י .8.3.4.3

דרישת המזמין על ידי שימוש במערכת תשתיות קיימות או שימוש בתשתיות  

 חדשות תוך התחברות למערכת התשתית העירונית  

הקבלן יתאם את פעילותו של קבלן הרמזורים מטעם עת"א באישור המזמין   .8.3.4.4

)משטרה כך  לשם  הנדרשות  הרשויות  כל  /מול  את  לו  וייתן  מקומית(  רשות 

 .השירותים הדרושים לו לביצוע מערכות הרמזורים בהתאם לתכנון

הקבלן מחויב בשיתוף פעולה מלא מול קבלן הרמזורים. ביצוע הרמזורים ע"י  .8.3.4.5

 קבלן הרמזורים של עת"א הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. 

כולל אחריות מלאה על לוח זמנים  הקבלן אחראי על ניהול קבלן הרמזורים   .8.3.4.6

בטיחות   כולל  העבודה  באתר  בטיחות  על  אחראי  הקבלן  העבודות.  לביצוע 

 בזמן עבודות הרמזורים. 
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הקבלן אחראי על תכנון, אישור ובדיקת )במפעל ובשטח( של תכניות רמזורים  .8.3.4.7

מערכת   עבור  תשתיות  של  ואישור  תאום  תכנון,  על  אחראי  וכן  )תכנה( 

לן הזוכה לקבל אישור לתכנן את התשתיות של הרמזורים  רמזורים. על הקב

מול  הרמזור  העבודות  כל  את  יתאם  הקבלן  עת"א.  של  הרמזורים  ממפקח 

 המפקח רמזורים של עת"א.

העמודים   .8.3.4.8 כל  של  מיקום  כולל  הרמזור  של  מאושרת  תכנית  ימסור  הקבלן 

 לקבלן הרמזורים לא פחות משבועיים לפני התחלת העבודה.

סי .8.3.4.9 יבצע  וקבלן  הור בשטח עם מפקח  הקבלן    של עת"א   רמזוריםהרמזורים 

 לאישור סופי של מיקום עמודי רמזור, אביזרי הרמזור והכבילה.

זמנים  .8.3.4.10 ותכניות  רמזורים  כולל  מלא  אתר  תיעוד  לעת"א  ימסור  הקבלן 

 (.AS_MADE)תכנה+תכניות 

 או לעת"א.  2אינפראהקבלן אחראי על מסירת כל העבודות לקבלן  .8.3.4.11

ותחזו .8.3.4.12 קבלן  התפעול  ע"י  ייעשו  והקבועים  הזמניים  הרמזורים  של  קה 

הרמזורים של עת"א. על הקבלן לתאם את עבודתו עם קבלן הרמזורים של  

 נת"ע. 

באחריותו ועל חשבונו לאפשר את הפעילות והנגישות לקבלן הרמזורים ככל   .8.3.4.13

הסיוע   כל  את  המזמין  של  הרמזורים  לקבלן  להעמיד  הקבלן  על  שיידרש. 

תחזוקה של הרמזורים בפרויקט. התפעול והתחזוקה יבוצעו הדרוש לתפעול ו

התחבורה   משרד  של  רמזורים  של  ואחזקה  להצבה  הכללי  למפרט  בהתאם 

התקפים    ,והקבלן  עת"או/או כל מפרט אחר מחייב את קבלן הרמזורים של  

 באותה עת. 

 

 מתקן מחשוב זמני  .8.3.5

מחשוב של עיריית תל בנוסף למפורט בהסכם, הקבלן נדרש לתכנן ולאשר במחלקת  

לשלבי  בהתאם  עילית  הזנה  הכולל  הזמני  העירוני  המחשוב  מתקן  את  את  אביב 

 הביצוע.

 

 המערכת התת קרקעית לתקשורת, בקרת תנועה ורמזורים .8.4

 תכולה - כללי .8.4.1

 חפירת תעלות. .8.4.1.1

 הנחת צנרת וחוט משיכה.  .8.4.1.2

 התכנית. הנחת צנרת להזנת הגלאים וצנרת מסחרית מעל המולטיטבולר ע"פ   .8.4.1.3

 התקנת תאי בקרה.  .8.4.1.4
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 מידות התעלה .8.4.2

עומק החפירה מתחת לפני הכביש בכל מקום בו אין הפרעה אחרת לצורך הנחת צנרת 

מ' מינימום בתוואי   2.2מ' בתוואי ללא רק"ל ובעומק    1.2חשמל ותקשורת יהיה עד  

עד   וברוחב  רק"ל  ופוליאטילן.   80הכולל  פי.וי.סי  לצנרת  המיועדות  לתעלות   ס"מ 

בעומק  חפיר תהיה  גלאים  לצנרת  עד    0.7ה  וברוחב  בטון  40מ'  כיסוי  כולל   ס"מ 

CLSM.  

מכל צד.   ס"מ  10מילוי והדוק חוזר יקבע על פי רוחב הצינורות המונחים ובתוספת  

כ של  בעומק  יהיו  פי.וי.סי  מסוג  רוחביות  ובעומק   1.2-צנרת  רק"ל  ללא  בתוואי  מ' 

 מ' בתוואי רק"ל ובהתאם לתוכניות וחתכים. 2.2 -מינימלי של  כ

 

 צנרת תת קרקעית  .8.4.3

 ולתל אופן הצנרת לרמזורים .8.4.3.1

השרוולים לכבלים באיי התנועה ובמדרכה בין תאי הבקרה ועמודי הרמזור   -

בקוטר  יהיו   קשיח  פי.וי.סי  ו  110מצינור  בצינור  \מ"מ  מ"מ   75או 

 פוליאטילן, כולל כיתוב על גבי הצנרת "תשתית רמזורים".

( שרשורי התשלום 3)ניתן גם " 4הנחת צנרת עבור תל אופן תהיה מצינור " -

 . 08.012.200עבור התחברות לארון יבוצע בסעיף התחברות לשוחה קיימת  

נת - עם  הצנרת  סוגי  להשחלה ריכוז  הניתנים  הכבלים  קיבולת  על  ונים 

 בשרוול מפורט בטבלה הבאה:

 

 סוג/קוטר צינור  תפקיד הצנרת                

מ"מ    75או  \ו   PVC  4" טבעת ראשית 

 13.5יק"ע 

 צנרת בין שוחות לגלאים 

 צנרת בין שוחות ועמודים

 מ"מ שרשורי/יק"ע  75 

 מ"מ שרשורי/יק"ע  50

 יק"ע /PVCמ"מ  110 צנרת תקשורת רק"ל 

 13.5מ"מ יק"ע  75 הזנה לגלאים

 13.5מ"מ יק"ע  50

    

 הנחת הצנרת  .8.4.3.2

 . 2חלק  1083הנחת הצנרת תעשה לפי תקן ישראלי  -
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 פוליטילן יונחו בהתאם לתוכניות והחתכים.\צינורות פי.וי.סי.  -

 הצינורות יונחו האחד ליד השני בגובה אחיד.  -

בעובי   - נקי  חול  יניח הקבלן שכבת  יונחו    10בתחתית התעלה  ועליה  ס"מ 

 הצינורות. 

בעובי   - נקי  חול  במעטפת  הצינורות  את  יעטוף  צד.    10הקבלן  מכל  ס"מ 

הקבלן יקפיד למלא את כל החללים מסביב לצנרת. במידת הצורך יבוצע  

 המילוי בעבודת ידיים. 

כ  - יונח מבנה הכביש או המדרכה  מפורט במפרט הכללי על מעטפת החול 

 להצבת הרמזורים. 

בעובי   - חול בשכבות  מילוי  יונח  כ"א מהודקות    20על מעטפת החול  ס"מ 

 עד תחתית מבנה הכביש או המדרכה.       CLSMאו  A.M 98%בצפיפות .

אחרי חיבור הצינורות והנחת המצעים יועבר בשרוול מכשיר לבדיקה של   -

ניילון בקוטר  בשרוול. בכל צינור    אפשרות המעבר החופשי   5יושחל חבל 

 מ"מ. חיבורי הצינורות יבוצעו ע"י אטמי גומי לפי  הוראות היצרן.  

מ - אטומים  בפקקים  יאטמו  מיידי,  אינו  בהם  השימוש  אשר    - צינורות 

יהיה  שניתן  כך  בתוכם,  המשיכה  חוט  וחיזוק  סימונם  יובטח  פי.וי.סי 

 להשתמש בהם בעתיד. 

של   - אנכי  מרווח  להשאיר  יש  אחרת  צנרת  בין   10בחציית  לפחות  ס"מ 

 הצינורות.

 תאי בקרה מבטון  .8.4.3.3

בתכניות.   - למתואר  בהתאם  ומכסה  טרומיות  חוליות  יכללו  הבקרה  תאי 

  100ס"מ,    80במקרים מיוחדים לפי דרישת המזמין יונחו חוליות בקוטר   

 ס"מ או עפ"י הנדרש בתוכנית.

שלוש חוליות גליליות טרומיות, המתאימות    גוף התא יורכב משתיים או -

 . 201.1מטיפוס   658לתקן ישראלי 

החוליה  - של  התחתון  בחלק  בבטון  בפתחים  יותקנו  הרמזורים  צינורות 

 האמצעית.  

 הפתחים בבטון יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד.  -

ס"מ עם אגרגט בקוטר מירבי    20בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ בעובי   -

 ס"מ מתחתית הצנרת. 10 -. פני  החצץ יהיו נמוכים  ב1של "

. מכסה המותקן  489מכסה התא יהיה מסוג יצקת ויתאים לתקן ישראלי   -

טון(, ומכסה המותקן    12.5)העומד בעומס    103.2במדרכה, יהיה מטיפוס  

מטיפוס   יהיה  בעומס  103.1בכביש  העומד  יהיה    40,  המכסה  פתח  טון. 

 וב על המכסים יהיה לפי דרישת המזמין.  כית ס"מ לפחות,  60בקוטר 
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בין התא לקרקע הקיימת   - ימלא הקבלן את החלל  לאחר הנחת החוליות 

צמנט בהתאם להנחיות    8%או חול נקי מעורבב עם    CLSMבחול נקי או  

 המפקח.

 

 מפרט לקידוח אופקי  .8.5

מסמך  זה מציג מידע הכולל  "תנאים מיוחדים" ו״מפרט טכני" עבור ביצוע עבודות  .8.5.1

 .HDDלביצוע חציות  קווי חשמל ותקשורת מתחת לכבישים באמצעות קידוח 

 

תוכניות   .8.5.2 הנ"ל  תוכניות  בסיס  על  להכין  הקבלן  לביצוע   SHOPDRAWINGעל 

 ולאשרן מראש לפני ביצוע בהתאם להנחיות שיפורטו בהמשך.

 

 מסמך זה כולל  רשימת של דרישות מהקבלן המבצע בתחומים הבאים:   .8.5.3

    ביצוע, קידוח ראשוני והרחבת קוטר הקידוח,  איסוף -דרישות טרום .8.5.3.1

     נוזלי הקידוח וסילוקם, שחזור אתר, מדידות, תשלום והנחיות     

 אים תת קרקעיים שונים. להכנת סעיפים חוזיים הקשורים לתנ                                          

 על הקבלן לפעול לפי הנחיות לקידוח המוצגות במסמך זה.     .8.5.3.2

 

 תנאי סף לקבלן קודח  .8.5.4

 כל הדרישות גם יחדתנאי הסף לקבלן הקידוחים יהיו כדלקמן: 

 3וסיווג כספי ב 210הקבלן הקודח יהיה בעל סיווג מקצועי  .8.5.4.1

      300קבלן אשר הינו בעל נסיון מוכח אשר ביצע קידוח מנווט באורך  .8.5.4.2

 השנים האחרונות.  5במהלך  מטר לפחות בסלע בכל קוטר שהוא    

       150קבלן אשר הינו בעל נסיון מוכח אשר ביצע קידוח מנווט בסלע  .8.5.4.3

 האחרונות.    השנים    5במהלך   מ"מ לפחות  450מטר לפחות בסלע בכל קוטר  

 מטר לפחות   400קבלן בעל נסיון מוכח של ביצוע קידוחים באורך של   .8.5.4.4

 השנים האחרונות. 5מ"מ במהלך  500ובקוטר מינימלי של  

מכונות קידוח    2קבלן אשר הינו קבלן קידוחים ושמחזיק בבעלותו לפחות   .8.5.4.5

 כולל הצגת רשיונות. –רשומות על שמו 

אלף ליבראות ובנוסף    100משיכה של  מכונה אחת לפחות תהיה בעלת כח    

 מכונה אחת לפחות יעודית לקידוח בסלע. 

 קבלן אשר הינו בעל מערכת ניווט מגנטית אחת עם ניסיון מוכח. .8.5.4.6

 קבלן אשר מעסיק באופן ישיר בחברתו צוות קידוח מקצועי. .8.5.4.7

חברות  .8.5.4.8 עבור  קידוחים  עבודות  האחרונות  שנים  בחמש  ביצע  אשר  קבלן 

 , סלקום ופרטנר ואשר הינו מאושר HOTל, בזק,  תשתית כגון חברת החשמ
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יציג   .8.5.4.9 אשר  חח"י,   3קבלן  ו/או  ממשלתית  חברה  מטעם  חיוביות  המלצות 

חברות תקשורת, חברות הדלק, חברת מקורות על ביצוע עבודות קידוחים  

 ותשתית בחמש שנים האחרונות.

 

 נדרש להגיש את המסמכים הבאים:  HDDקבלן מבצע קידוח גמיש  .8.5.5

תכנית אתר והתארגנות, תהליך הביצוע, תכנית ניהול נוזלי הקידוח, מדריך  .8.5.5.1

 בטיחות, תכניות למקרי חירום, שינוע ורשימת קבלני משנה עבור הפרויקט.  

שיוכנו ויאושרו לביצוע על   SHOPDRAWINGתוכניות  הקבלן נדרש להכין   .8.5.5.2

 ידי הקבלן על בסיס תוכניות המתכנן המצורפות ונלוות למכרז זה.

 : ערותה .8.5.5.3

מובהר בזאת כי במהלך הביצוע ייתכן וימסרו לקבלן תוכניות נוספות ומידע  

 נוסף.

הקבלן יעסיק יועץ קרקע, מהנדס ביסוס ומודד מוסמך אשר ילוו את הליך 

הביצוע החל משלב חפירת הבור לקידוח ועד סיום ביצוע הקידוח לכל אורכו  

 והחזרת המצב לקדמותו. 

לעומק   בהתאם  יבוצע  המצורפות  הקידוח  בתוכניות  המופיעים  והשיפועים 

 למכרז אשר מהוות דרישות מינימום לביצוע. 

   מכונת הקידוח צריכה להתאים לאורך הקידוח והכוחות הנדרשים     

 לביצוע הקידוח ומשיכת הצינור ע"פ הנחיות יועץ הקרקע של הקבלן.     

 

 דרישות להליך הכנה מוקדם .8.5.6

הקבלן   .8.5.6.1 יבצע  ראשוני  בתוואי  בשלב  קיימות  לתשתיות  ומפורט  מלא  איתור 

המתוכנן לכל קידוח זאת במידה וקיים ספק לגבי הימצאותן וא או מיקומן  

התכנון   בשלבי  איתור  הושלם  לא  להן  אשר  קיימות  תשתיות  של  המדויק 

 בתחום העבודות הנדרשות לביצוע.

 האיתור יבוצע בשיטת שאיבת עפר ו/או בכל שיטה אחרת שתידרש ושתאושר  .8.5.6.2

 מראש על ידי מנה"פ וצוות התכנון.

על הקבלן להגיש לאישור המזמין מראש את פרטי חברת איתור התשתיות   .8.5.6.3

אשר בכוונתו להעסיק לרבות הגשת מסמכים ואישורים נלווים וכל הדרוש 

 אישור המנה"פ. תקבללשם 

כל   .8.5.6.4 לרבות  התשתית  חברות  כל  ובאישור  מלא  בתאום  יבוצע  האיתור  הליך 

 תדרש מהקבלן לביצוע תאום זה. תשלום או אגרה ש

 הליך האיתור יכלול עלויות נוספות כגון הסדרי תנועה ככל שידרשו.  .8.5.6.5
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של   .8.5.6.6 תכנון  וצוות  למנה"פ  הקבלן  ידי  על  יועברו  קידוח  לכל  האיתור  נתוני 

לבצע  הקבלן  יהיה  נדרש  יספקו  לא  והנתונים  ובמידה  לבחינה  המסילה 

 ומנה"פ. השלמות איתור ככל שידרש על ידי הצוות 

הקבלן יתבסס על תוכניות המתכנן המצורפות למכרז זה ואיתור התשתיות  .8.5.6.7

תוכניות   להכנת  את    SHOPDRAWINGכבסיס  בחשבון  לקחת  ועליו 

העומקים המסומנים בתוכניות כעומקים מינימלים אליהם נדרש יהיה להגיע  

לנתונים  ובהתאם  קיימות  התשתיות  בכל  ולהתחשב  הקידוח  במסגרת 

 תור התשתיות שבוצע.שהתקבלו מאי

תוגשנה על ידי הקבלן לקבלת אישור מנה"פ   SHOPDRAWING  -תוכניות ה .8.5.6.8

את   למסור  נדרש  ושאליה  הקידוח  יתוכנן  עבורה  הרשות  התכנון,  וצוות 

 התשתית וכל הרשויות הרלוונטיות אחרות. 

ותשלומי  .8.5.6.9 חפירה  אישורי  וקבלת  תיאום  לרבות  לעיל  והמפורט  האמור  כל 

ל הרשויות הרלוונטיות יהיו כלולים במחיריה היחידה  אגרות וביטוחים מכ

 ולא ימדדו בנפרד. 

 

 התכנון לביצוע לכל קידוח שיוגש על ידי הקבלן יכלול: .8.5.7

 תוכנית תנוחה וחתך המבוססת על התוכנית שצורפה למכרז. .8.5.7.1

דרישות   .8.5.7.2 שימוש,  זמני  אזורים,  מיקומים,  כולל  לאתר,  גישה  דרכי  תוכנית 

ופגיעה  חיכוך  להקטנת  ואמצעים  גלגלות  התקנת  צנרת,  פריסת  אחסנה, 

 בצינור בזמן המשיכה וההתקנה. 

סוג ומפרט טכני של ציוד הקידוח עבור הפרויקט כולל נתוני כח דחף, מומנט   .8.5.7.3

הפרויקט.   לביצוע  להתאים  צריך  הקידוח  ציוד  גודל  אצבע סיבובי.  )כלל 

תעשייתי בשימוש אצל יצרני ציוד קידוח מפרט שיכולת משיכה/דחיפה של  

מוט   או  משיכה  שעובר  המוצר  משקל  לכפלים  שווה  להיות  צריך  הציוד 

דוח, הגדול מביניהם(. רצוי לציין שטווח פעולה של ציוד הקידוח עבור הקי

סוג מסוים של מוצר וקוטרו עשויים להשתנות משמעותית בהתאם להרכב  

צוות   ניסיון  עיקום(,  )רדיוס  הקידוח  נתיב  חתך  )גיאולוגיה(,  הקרקע 

 המקצועי, אורך קידוח, מי תהום ואחזקת כלים.  

יש לערוך את הנתונים של    - ערבול הבנטונייט  פירוט סוג ויכולת של מערכת   .8.5.7.4

 המערכת הבנטונייט בהתחשב בשכבות הקרקע.  

לכלול   .8.5.7.5 עשויה  זו  רשימה  לתמיכה.  מיוחד  ציוד  של  רשימה  לכלול  יש 

 גנראטורים חשמליים, משאיות שאיבה, וכיו"ב 

וזמנים   .8.5.7.6 לפרויקט המציינים את המשימות השונות  זמנים  לוחות  להגיש  יש 

 צפויים. 
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יש שרטוטים של אתר העבודה המציינים מיקומים וגודל השטחים של  יש להג .8.5.7.7

 . SLURRYכל הציוד, בור כניסה ובור יציאה, בור בלימת 

יש לתאר את שיטת הבניה הכוללת את קוטר הקידוח הראשוני, כמות וגדלים   .8.5.7.8

של טרום הרחבה, שימוש בגלגלונים, סלים, ומוטות צדדים כדי לתלות ולכוון 

 ך משיכה והתקנת הצינור.  את הצינור במהל

אורכו  .8.5.7.9 לכל  הצינור  את  להכין  יש  הפסקות,  ללא  רציף  באופן  ימשך  הצינור 

 באתר לפני המשיכה.  

יש לכלול סוג, טווח פעולה, רמת דיוק של ציוד המעקב. משדרים בעלי טווח   .8.5.7.10

 מ'.15-10יעיל של 

 ס"מ לכל הפחות מכל תשתית תת קרקעית קיימת.   70נדרש לשמור מרחק של   .8.5.7.11

יש לבדוק לפני תחילת הביצוע את מכשירי האיכון או את הימצאותם של  .8.5.7.12

באזור  ועוצמות  תדרים  מדידת  ידי  על  שונות  אלקטרומגנטיות  השפעות 

לכן לפי חתך הקידוח, הקודח עלול לאבד קשר עם המשדר בקטעים    .בקידוח

מסוימים של הנתיב. אם אורך המקטע ה"עיוור" צפוי להיות גדול, או כאשר  

ע נמצא בקרבת חפץ קבור, מנהל הפרויקט ראשי לדרוש את השימוש  המקט

לאיכון   אחר  אמצעי  כל  או  מגנטי  ניווט  לחילופין בהתקן  או  קווי  במשדר 

 מדויק.  

על הקבלן המבצע להוציא את כל הרישיונות הדרושים לפי כל דין, לציית  .8.5.7.13

 להגבלות מקומיות במהלך פעילות הקידוח כגון רעש, תנועה )אם קיים(. 

תחילת  .8.5.7.14 לפני  התשתית  חברות  כל  אישור  לקבל  הקבלן  שעל  בזאת  מודגש 

 העבודות. 

 יש להגיש תכנית בקרת איכות בהקשר לחיתוכים ו/או חיבורים של הצינור.  .8.5.7.15

 

 תכנית ניהול נוזלי קידוח   .8.5.8

באחריות הקבלן ועל חשבונו להתחבר למקור מי שתייה על מנת לערבל את   .8.5.8.1

ללא  רציף  באופן  מתאימה  מים  לאספקת  לדאוג  הקבלן  על  הקידוח.  בוץ 

 הפסקות על חשבונו.   

ה .8.5.8.2 ואחסנת  פינוי  שיטת  להציג  של    SLURRYיש    FRAC OUTבמקרה 

 )נדידת נוזלים אל פני השטח(.

 ופסולת.  יש לכלול שיטת מחזור נוזלי קידוח  .8.5.8.3

 יש לתאר את שיטת השינוע של נוזלי הקידוח לאתר פסולת.  .8.5.8.4

 אתר סילוק לנוזלי קידוח ופסולת מאושר. לפינוי  .8.5.8.5

 

 על כל קבלן מבצע להגיש העתק של חוברת בטיחות של החברה עצמה הכוללת:  .8.5.9
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 חוקים והתקנים כמו חפירת בורות וחציבות.  ל פעולות לנקיטה בהתאם  .8.5.9.1

אם בשוגג הקידוח פגע בתשתיות אחרות.   ,פעולות לנקיטה במקרי חירום .8.5.9.2

)בזק,   התשתיות  חברות  דרישות  עם  בהתאמה  מחויבות  אלו  פעולות 

 מקורות, וכוי"ב(.  

על יחידת הקידוח להיות מצוידת באמצעי מיגון מכשל חשמלי לפי הוראות   .8.5.9.3

 . אמצעי מיגון כוללים אזעקות, תורני הארקה וציוד מגן. יצרן ציוד הקידוח

 

 מקרה חירום .8.5.10

תכנית למקרה חירום במקרה של שפיכה  )נוזלים הידראוליים וכוי"ב( או   .8.5.10.1

(. תכנית חירום תכלול Frac Outכיסוי פני הקרקע ע"י נוזלי קידוח ופסולת )

פעולות לבלימה וניקוי האזורים הנגועים. חומרי בלימה יכולים לבוא בצורת 

 שקי חול, רשתות, גדרות בין השאר. 

או   .8.5.10.2 דליפות  בדיקת  ביצוע לאחר  לנקיטה במקרה כשלון  פעולות ספציפיות 

 בדיקת חיבורים מחתכים. 

 

 בקרת תנועה .8.5.11

ורי אזהרה, מעקות בטיחות,  אם נדרש, על הקבלן ועל חשבונו להציב תמר .8.5.11.1

 אורות בטיחות, דגלים או אנשי דגלים כדי להגן על הולכי רגל ורכבים.  

יש להימנע מחסימת כבישים או לבצע אותם בשעות שעומס התנועה הינו  .8.5.11.2

 .קטן

 

 מנה"פרשימת קבלני משנה : יש להציג הרשימה ולאשרה על ידי  .8.5.12

 משימות קבלני משנה עשויות לכלול: 

 ם תשתיות קיימות וחציבה ע"י מים )שואב עפר(זיהוי ומיקו .8.5.12.1

 יצרן צינורות.  .8.5.12.2

 בדיקות דליפה.  .8.5.12.3

 חיבור וריתוך צינורות.  .8.5.12.4

 נותני שירות. .8.5.12.5

 סילוק בוץ קידוח ופסולת   .8.5.12.6

 חציבת בורות כניסה ויציאה, ייבוש, יישור.  .8.5.12.7

 החזרת השטח לקדמותו. -שחזור האתר .8.5.12.8

 

 טרום קידוח .8.5.13

על הקבלן המבצע לנקוט בצעדים המומלצים הבאים על מנת להבטיח בניה בטיחותית 
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 ויעילה בעלת מינימום הפרעות בפעולות היום יומיות באתר. 

קבלת כל ההיתרים ואישורים על מנת לבצע את הקידוח בסמוך או בחציית   .8.5.13.1

 כל מכשול תת קרקעי. 

חפירה בעזרת   מ' חייבת להיחשף ע"י  2-כל תשתית המצויה בעומק קטן מ .8.5.13.2

מים )שואב עפר(, חפירה ידנית או כל שיטה מאושרת על מנת לאשרר את  

 עומק התשתית.  

חפירות בורות כניסה ויציאה בגודל מתאים כדי למנוע שינויים פתאומיים  .8.5.13.3

של רדיוס כיפוף הצינור מה שיכול לגרום לעיוות יתר על המידה במיקומים 

אישור המפקח. אין להקטין את    אלו. על כל בור להיות בהתאם לתכנון או

 הרדיוסים של הקידוח או עומק ההטמנה ללא אישור המפקח בכתב. 

 

 כללי –פעולות קידוח  .8.5.14

רק מפעילים בעלי ניסיון אשר קיבלו הנחיות ע"י יצרן ציוד הקידוח יאושרו   .8.5.14.1

על מנת להפעיל את ציוד הקידוח. על המפעילים להיצמד להוראות היצרן 

 רן. ולכללי בטיחות של היצ

 הקבלן יציג אסמכתאות מיצרן המכונות לנושא הדרכה והתמחות.   .8.5.14.2

קטן  .8.5.14.3 להיות  חייב  הקידוח  בוץ  שלחץ  כך  הקידוח  את  לתכנן  הקבלן  על 

למנוע  כדי  וזאת  העליונות  הקרקע  שכבות  של  בלחץ  עמידה  מיכולות 

( יש לבצע זאת ע"י  Frac outהתרוממות או קרע הידראולי בשכבות הקרקע )

ומק מספק ושליטה על יחסי חדירה, נפחי נוזלי קידוח לזמן  הקצבת כיסוי ע

 (. hydro-lockמתאים. כל זאת כדי למנוע רווית נוזלים )

מומלץ לקדוח מקטעי טנגנס ישרים טרם השחלת מקטע בעל רדיוס עיקום  .8.5.14.4

גדול. בכל מצב, יש להשלים קידוח אחד מינימום באורך של מוט הקידוח 

 על מנת להקטין לחצים על מוט הקידוח.  טרם תחילת יישור נתיב הקידוח

על קו הצינור להיות מותקן לפי נתיב ורום המוצגים בשרטוטים בטווח של  .8.5.14.5

לאישור  חליפי  תכנון  להציע  יכול  הקבלן  בתכנון.  שחושבו  דיוק  רמות 

 המתכנן ולנמק את השינוי הנדרש. 

במקרה של כשל מוחלט בקידוח וביטולו יש למלא את החלל בצמנט ודיס   .8.5.14.6

ה מהנדס/מנהל  ע"י  מאושר  דיוס  חומר  כל  כל  או  מנת  על  וזאת  פרויקט 

שקיעת שכבות הקרקע העתידיות, וזאת יבוצע על חשבון הקבלן ולא ישולם  

 בנפרד.
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 קידוח והרחבה לאחור  .8.5.15

שימוש במים בלבד עשוי לגרום    .יש להשתמש בבנטונייט במהלך פעולות אלו .8.5.15.1

לקריסת הקידוח בשכבות קרקע חלשות בעוד שבחרסית שימוש במים עשוי 

 ולכן לקשיים במהלך המשיכה לאחור של הצינור.  לגרום להתנפחות 

התרוממות הקרקע עשויה להתרחש כאשר מנסים להרחיב לאחור חור רחב  .8.5.15.2

טרום מעברי  מספר  שימוש  ע"י  זאת  למנוע  אפשר  כדי  -מדי.  וזאת  הרבה 

 להבטיח הרחבה הדרגתית של הקידוח לקוטר הרצוי. 

המונע    SWIVELיש להצמיד לראש קדח המרחיב או על מוט הקידוח התקן   .8.5.15.3

 (. PULLBACKאת העברת המומנט הסיבובי אל הצינור במהלך המשיכה )

על הקידוח הראשוני להיות מורחב לאחור על מנת לאפשר השחלה חופשית  .8.5.15.4

של הצינור בתוך הקידוח. כלל אצבע מציין שרצוי לקבל קידוח בקוטר גדול 

 מקוטרו של הדופן החיצוני של הצינור המושחל.  1.5פי 

על הצינור להיות אטום בקצהו הסופי וזאת כדי למנוע חדירת מים, נוזלי  .8.5.15.5

 . PULLBACK -ומר חיצוני במהלך הקידוח או כל ח

כדי  .8.5.15.6 וזאת  עליו  המגן  התקן  כל  או  הצינור,  עבור  בגלגלונים  להשתמש  יש 

למנוע נזקים לצינור ממגע עם שפות בור הקידוח במהלך הפולבאק, כמו כן 

כדי למנוע נזקים הנובעים מגרירת הצינור על הקרקע, כדי להקטין את כוח  

 . PULLBACK -צינור במהלך ה המשיכה ולפיכך להקטין לחצים על ה

 

 איסוף ופעולות סילוק -נוזלי קידוח  .8.5.16

בחוברת  .8.5.16.1 תוספים  ושאר  הקידוח  נוזלי  עבור  ומאפיינים  סוג  את  לציין  יש 

 בטיחות המוגשת למזמין לאישור לפני ביצוע העבודה.  

יש לאחסן את עודפי נוזלי הקידוח בבור בלימה בנקודות כניסה ויציאה של  .8.5.16.2

שימוחזרו עד  רצויים    הקידוח  ויציאה  כניסה  בורות  מהאתר.  יסולקו  או 

נוזלי הקידוח.   להיות בגודל מתאים כדי לאגור את העודפים הצפויים של 

מ"ק, תלוי בקוטרו   20-מ"ק ל  8בור טיפוסי לאחסון עודפי נוזלי קידוח נע בין  

 ואורכו של הצינור המושחל. 

וסילוק  שיטות לאיסוף, שייש לספק  מכרז,  תכולת העבודות בכחלק מ .8.5.16.3 נוע 

נוזלי קידוח ופסולת. יש לסלק את עודפים אלו בהתאם לחוק באתר מאושר 

 ע"פ הרשויות. 

יש לנקוט באמצעי זהירות על מנת למנוע בריחת נוזלי קידוח אל כבישים   .8.5.16.4

 ורחובות סמוכים, בורות ביוב וניקוז או כל מערכות ניקוז לרבות נחלים.  

 מחזור נוזלי קידוח מהווה חלופה הולמת לסילוקם.   .8.5.16.5
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על הקבלן המבצע לעשות כל מאמץ כדי להקטין את כמויות נוזלי הקידוח,   .8.5.16.6

 בנוסף על הקבלן לבצע ולנקות כל זליגה של נוזלי קידוח על פני השטח. 

 שחזור האתר והערכת מצב לאחר הבניה   .8.5.17

לקדמו .8.5.17.1 לחזור  חייב  הקידוח  בשל  נזקים  ספג  אשר  שטח  קריטריוני  כל  תו. 

 עבודות שחזור דומים לאלה של עבודות חציבה פתוחה. 

אשר   .8.5.17.2 קרקע  שקיעות  או  קרקע  התרוממות  באחריות  לשאת  עשוי  הקבלן 

בת   תהיה  השטח  פני  נזקי  עבור  אחריות  תקופת  הקידוח.  ע"י    24נגרמו 

 חודשים לאחר גמר הפרויקט. 

- מ' או שווה ערך ל  2מומלץ שהצינור בחיבור המקטעים יהיה בעל אורך של   .8.5.17.3

הצינור ולבוחנו בבור מאורך הקידוח )הגדול מביניהם(. רצוי למשוך את    1%

שריטות, ישנם  אם  לוודא  אחר.    הכניסה,  נזק  כל  או  שפשופים  חתכים, 

את   ולבצע  נוסף  בצינור  להשתמש  יש  מדי  משמעותיים  והנזקים  במידה 

דומים, והנזקים  במידה  פעולה.  ולנקוט   אותה  הצינור  את  להוציא  יש 

 בצעדים הבאים:  

 ר חלל הקידוח. יש לבצע טרום הרחבה נוספת כדי להגדיל את קוט -

 יש לאכן את המכשול ולסלק אותו אם אפשר.  -

 יש להשתמש בשרוול מעל מיקום המכשול.  -

 יש לתכנן נתיב חלופי ולקדוח. -

 יש לבצע בדיקת דליפה סופית עבור הצינור המותקן.  .8.5.17.4

תנוחה  .8.5.17.5 הכוללים:  הראשוני  הקידוח  עבור  תכניות  סט  לספק  הקבלן  על 

תחנות, רום ומרחקים מכל נקודת  וחתכים טיפוסיים, טבלת נתונים לזיהוי 

עומק,  למדוד  יש  שטח.  נתוני  על  מבוססים  להיות  השרטוטים  על  חיבור. 

מ'. יש למדוד את נקודות הכניסה    5שיפוע ואזימוט במרווחים שלא יעלו על  

נקודות מדידה קריטיות לסקר שכבות הקרקע.   ותמספק  ןשהויציאה מפני  

 מזמין בכל עת.נתונים גולמיים יישארו זמינים לבקשת ה

 

 דיוס מסביב לצינור  .8.5.18

וציוד   .8.5.18.1 יכולת  בעל  יהיה  הקבלן  בדייס,  ימולא  לצינור  הקרקע  בין  החלל 

 מתאים לדיוס החלל.   

דיוס יעשה על ידי חומר יעודי המיועד לדיוס זה באמצעות מכונת הקידוח,  .8.5.18.2

יצרן   מפרט  ,לביצוע HEIDELBERGCEMENT DRILL-MIXמצ"ב 

 הדיוס לחומר הנדרש או שווה איכות.   
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הרכב   .8.5.18.3 הנדרש  הציוד  את  הכוללת  מפורטת  דיוס  תוכנית  יגיש  הקבלן 

 שות.  התערובת, חוזק התערובת, זמן תחילת ההידרציה או היתק

, המזמין או מי  הביצוע  תחילת לפניתוכנית דיוס מסודרת  להגישקבלן ה על .8.5.18.4

מטעמו )מתכנן/מנה"פ/מפקח( רשאי לבקש השלמות או הבהרות לתוכנית  

 הדיוס. הדיוס יבוצע עד ליציאת דייס בבורות הכניסה והיציאה של הקידוח.  

 עלות הדיוס )עבודה, ייעוץ, חומרים( כלולה במחירי הקידוח. .8.5.18.5

 

 הבהרות לכתב הכמויות  .8.5.19

הנדרש לביצוע כמפורט  .8.5.19.1 וכל  כל הפעולות והדרישות במפרט המיוחד לעיל 

של   ובסטנדרטים  במפרטים  היחידה   נת"עבתוכניות  במחיר  כלולים  יהיו 

 שמופיעים בכתב הכמויות לביצוע.

מחירי היחידה כוללים בין היתר את עלויות איתור התשתיות, הכנה והגשת   .8.5.19.2

התכנו פי  על  הקדח  ביצוע  כמפורט,  ודיוס  תוכניות  הצינורות  והשחלת  ן 

הקדח, שיקום פני השטח והחזרה לקדמותם וכל העבודות הנלוות שידרשו  

 לביצוע הקידוח בהתאם לתכנון שיוגש  לאישור  

למשיכה,   .8.5.19.3 הצנרת  והכנת  ריתוך  הובלה  אספקה  גם  כולל  היחידה  מחיר 

כל  הוצאת  גנרטורים,  או  לאתר  חשמל  אספקת  לאתר,  מים  אספקת 

 ם לפי כל דין.  הרישיונות הדרושי

המצב  .8.5.19.4 והחזרת  שיקום  עדות,  תוכנית  הכנת  גם  כוללים  היחידה  מחירי 

כניסת   לפני  השטח  שהתקבל  וכפי  המפקח  של  רצונו  לשביעות  לקדמותו 

וידאו  צילומי  הכולל  האתר  של  תיעוד  יבצע  הקבלן  כך  לשם  הקבלן, 

מפורטים וצילומי סטילס של כל השטח שבו יבצע הקבלן את עבודתו כולל  

 טח לאחסון חומרים וצנרת. ש

לא ישולם בנפרד עבור עבודות מסוגים שונים עבור ביצוע הקידוח והשחלת  .8.5.19.5

מפורטות    ןהצינורות וביצוע כל המטלות במפרט המיוחד וכל המטלות שאינ

 שלם של העבודה.ואך נדרשות לביצוע מ ,במפרט או בתוכניות

ל ידי הקבלן במסגרת לא יהיה שינוי במחיר היחידה עבור כל שינוי שיבוצע ע .8.5.19.6

ולתוכניות  למכרז  המצורף  התכנון  והתאמת  התכנון  הליך 

SHOPDRAWING    ,הצנרת ודרג  דופן  עובי  התאמת  לרבות  לביצוע 

בשיפועי הקרקע להצבת מכונת   והתאמות  שינויים  התאמת קוטר הקדח, 

 הקידוח וכיו"ב. 
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 מדידה

 תשלום .8.5.20

כל   .8.5.20.1 את  יכלול  אופקי  קידוח  עבור  והציוד  התשלום  החומרים  העבודות, 

הנדרשים לביצועו.  קידוח אופקי יכלול ביצוע הכמות הנדרשת של קידוחים  

מקבילים להשחלת הצנרת המתוכננת )ישולם רק עבור קידוח אופקי אחד  

מהשוחות/תאי  -על וביציאה  בכניסה  הצנרת  חיתוך  כולל  זה(,  סעיף  פי 

 הבקרה.

ל עומק שיידרש ללא תוספת  הקידוח יבוצע בכל שיטת קידוח מאושרת, בכ .8.5.20.2

מחיר, לרבות כל ניסיונות הקידוח עד לקבלת קידוח סופי מוצלח והעברת  

כל כמות הצנרת המפורטת בסעיף הענייני.  ישולם רק עבור כמות הקידוחים  

ניסיונות קידוח   ם עבורהמזערית הדרושה להעברת צנרת מתוכננת.  לא ישול 

 כמות הצנרת הדרושה.  שנכשלו עד לקבלת קידוח סופי והעברת כל

 לא תשולם תוספת כלשהי עבור עומק הקידוח מתחת לפני הקרקע. .8.5.20.3

במחירי הקידוחים יכללו גם עלויות החזרת המצב לקדמותו לשביעות רצון   .8.5.20.4

 המפקח והמזמין על כל המשתמע מבחינת עבודות הנדסה אזרחית. 

רואים בקבלן כמי שביקר באתר בדק את תנאי השטח ולקח בחשבון את כל   .8.5.20.5

ריתוך  אספקה,  קידוח,  הקדח,  של  מושלם  לביצוע  הנדרשות  העלויות 

 והתקנת הצינורות בקדח ודיוסו. 

 
 הנחיות לביצוע כולל הנחת/השחלת כבלים עבור חברת החשמל   .8.6

8.6.1. " בפ  -  8"  -ו  6צינורות  יסגרו  הרזרביים  הצינורות  בקצף קצוות  או  תקניים  קקים 

 אטימה פוליאוריטני.  

לכל  לחה"ח  להודיע    . ישהעבודות האזרחיות יבוצעו בתיאום ופיקוח של אנשי חה"ח .8.6.2

הפרטים  ציון  תוך  האזרחיות  העבודות  תחילת  על  מראש  עבודה  ימי  שני  הפחות 

 הרלוונטיים. 

 לא תבוצע כל עבודה ללא פיקוח/הנחיות עובדי חה"ח.  .8.6.3

 הקבלן  יידע את מחלקת תשתית.    –חת צנרת ואטימתה הנ –עם סיום שלב  .8.6.4

 חברת החשמל  תיידע את הקבלן על הצורך:  -הנחת הכבלים  –עם סיום שלב  .8.6.5

 בחפירות לפילרים, להוצאת שליפות וכו'.    .8.6.5.1

 בחפירות לפתיחת פסקים לתיבות חיבור מתח נמוך/גבוה.   .8.6.5.2

לצורך  .8.6.5.3 הבורות/פסקים  של  פתיחות  במס'  צורך  שיהיה  יתכן  הערה: 

 השחלות כבלים, תיבות חיבור וכו'. 
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ידי הקבלן בכפוף להנחיות ממונה  .8.6.6 על  נציג חה"ח העבודות הנ"ל תבוצענה  לדרישת 

מטעם חה"ח ולכל דין, לצורך חפירת בורות לתיבות חיבור על מבצע העבודה להתארגן 

 עם ציוד דיפון מתאים.  

לטיב  .8.6.7 אחריות  לרבות  ואיכותה,  האזרחית  העבודה  לטיב  אחריות  תחול  הקבלן   על 

חים פרטיים,  מול דיירי ואו וועדי הבתים שבשטחם יבוצעו ואיכות השיקום גם בשט

 עבודות תשתית חברת החשמל. 

במדיה  .8.6.8 תוכנית  לרבות  מוסמך  מודד  ידי  על  חתומות  ביצוע  תוכניות  יעביר  הקבלן  

  מגנטית.

 הגדרות למדידה ולתשלום  .8.6.9

 כללי  .8.6.10

 : ככלל תימדדנה העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( 

אחת  מדידה   .8.6.10.1 ביחידה  נמדדת  מסויים  בסעיף  העבודה  כל  מכלולים:  לפי 

מושלמת ועובדת, כולל כל העבודות, החומרים העיקריים וחומרי העזר. כל 

בסעיף   08זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי למתקני חשמל פרק  

 המתאים.

מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד   .8.6.10.2

 גדרות מטה(. עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה.)לפי הה

להתחשב   .8.6.10.3 הקבלן  על  תמציתי,  הינו  הכמויות  בכתב  הסעיפים  תאור 

בתיאורים המלאים במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות.  

את   כולל  הכמויות  בכתב  וסעיף  סעיף  כל  מקרה  התקנה  ספקה  אהבכל 

 פרט אם צוין אחרת במפורש. ,וחיבור

 

 ור להלן: תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמ .8.6.11

 קיום התנאים המפורטים מטה כלולים במחירי היחידה 

 את המפורט בתנאים כללים, דרישות מיוחדות.  .8.6.11.1

 את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל.  .8.6.11.2

ע"י   .8.6.11.3 שיסופקו  לאלה  )פרט  שלהם  והפחת  העזר  חומרי  החומרים,  כל 

 המזמין(.

עבודה,  .8.6.11.4 בכלי  שימוש  לרבות  והחומרים  הציוד  להתקנת  העבודה  כל 

ירים, ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו במכש

 כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן.

והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה   .8.6.11.5 הובלת כל החומרים 

 וממנו.
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תאום עם כל הגורמים הרשויות, לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח   .8.6.11.6

 ת. וביצוע בשלבים מתואמים עם העבודות האחרו

עבודות   .8.6.11.7 חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  והציוד  החומרים  אחסנת 

 שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם.

בסעי .8.6.11.8 בנוסף  כמפורט,  החשמל  חברת  עבור  התשתית  עבודות    08.6  ףכל 

 . לעילבמפרט המיוחד 

 בעבודות עפר יכללו בנוסף לאמור לעיל: .8.6.11.9

י הרשויות  המדידה והסימון, וזיהוי מתקנים אחרים בשטח וקבלת אישור .8.6.11.9.1

 לחפירה.

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח. .8.6.11.9.2

 בדיקת המתקנים ע"י הרשויות שהעבודה בוצעה עבורם. .8.6.11.9.3

 חפירה בתנאי תשתית קיימת. .8.6.11.9.4

 חפירה בידיים או בכלים שונים. .8.6.11.9.5

מילוי חוזר בהתאם לגבהים המתוכננים עד גובה תחתית המבנה והחזרת   .8.6.11.9.6

 המצב לקדמותו. 

 מדידת עומק החפירה ממפלס צורת הדרך.  .8.6.11.9.7

 

 כבלים, חוטים, מוליכים וכו' .8.6.12

הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד. שאריות ופחת לא ימדדו. הנ"ל כוללים חומר 

עיקרי, חיזוקים, קשירת שלות, שלטי זהוי, סופיות, סגירות, מחברים, מופות, זויות, 

 כיפופים, חיבורים גמישים וכו'.

 הנחושת בין עמודים ובין השוחות יהיו ללא מופות. הכבלים וגיד

 

 צינורות .8.6.13

 , הצינורות ימדדו נטו לפי מטר אורך.8.4בנוסף לאמור בסעיף   .8.6.13.1

חוט השחלה  ,  פקקים. סימון קצה הצינוראיטום צנרת לשימוש בעתיד ע"י   .8.6.13.2

 והפקקים ייכלל במחיר הצינור ולא יימדד בנפרד. 

 הצנרת בין שוחות ובין עמודים תהיה רציפה וללא מופות. .8.6.13.3

 

 שוחות .8.6.14

כולל החפירה וחציבת פתחים לצנרת וסגירתם   ,נמדדות כשהן מותקנות, כולל מכסה

ע"י טיט צמנט, איטום, אביזרי השוחה הפנימיים כגון: סולמות, תעלות, סמכים וכל 

 המופיע בתוכניות. 
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 אלקטרודות הארקה  .8.6.15

נמדדות כולל האלקטרודה באורך מינימלי, שוחה כבדה עם מכסה, חיבורים ואביזרי 

 חיבור תקניים לאלקטרודה.

 

 שילוטים .8.6.16

ל הקבלן לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים, צינורות, עמודי תאורה ואביזרים כגון:  ע

לוחות, מפסיקים, בתי תקע, קופסאות חיבורים. השילוט יהיה שלט סנדויץ למתקנים, 

נירוסטה לפי דרישות המפקח, עם חבקים על הכבלים הן במוצא והן יעד, על   ושלט 

 השילוט יכתב מספר המעגל.

שום נוסף בהתאם ירועל עמודי תאורה יותקן שלט נירוסטה עם סימון מספר עמוד   

לדרישת המזמין. על ג"ת בזמן ההתקנה יכתב מס' ג"ת וכן מקום מס' עמוד תאורה, 

 .עת"אמיקוד הנורה וסוגה. מספור העמודים יבוצע עפ"י מספור שיוגש למפקח ע"י 

או ימסר מאוחר יותר.   ,התקנותבתאור ה   ,של השלטים כמתואר במפרט  נוסףפרוט   

 מחיר השילוט כלול במחיר היחידות בכתב הכמויות. 

כל   וכו'.  לוחות חשמל  עם  לארונות  דלתות  סנדויץ' בארונות חשמל,  יהיה שלוט  כן 

 השילוט לסוגיו השונים כלול במחירי היחידה האחרים ולא ימדוד בנפרד. 

 

 גופי תאורה .8.6.17

גופי   במחיר  לאמור,  בתוכנית, בנוסף  כמפורט  הנורה  בתי  הנורות,  יכללו  התאורה 

ארגזי ציוד )גם אם הם מותקנים בנפרד(, דרייבר עם תקשורת דאלי ומהדקי תקשורת, 

כיסויים, ברגי הארקה, חווט פנימי לרכיבי בקרה, מהדקים, מחזיקים וכל חלקי העזר 

 .והדרושים בהתאם לתוכניות וכ"

 הבאים: יכללו התנאים  גופי התאורהבמחיר 

 עם הגורמים השונים.  גופי התאורהתאום  -

 לא תנתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים. -

- ו  08.3)  דרישות מיוחדות  ימחיר ג"ת הינו ליחידה בודדת בתנאים המופיעים בפרק

 .לעיל( 8.3

 

 חיבור לעמוד/ארגז תאורה קיים .8.6.18

אופן   לגבי  הרשות  עם  התאום  את  במחיר  הנדרשות יכלול  העבודות  כולל  החיבור 

הפרוק  אחרת,  הגנה  או  ביסוד  חצוב  מצינור  שרוול  התקנת  כגון  החיבור,  לבצוע 

התחברות  עבור  התשלום  כמכלול.  ימדד  אחרים,  קטנים  וחומרים  מחדש  והחיבור 

 לעמוד/ארגז קיים יבוצע בסעיף התחברות לשוחה קיימת.
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 צביעה .8.6.19

ונים של המוצרים ולא ימדדו בסעיף נפרד. הוצאות הצביעה יכללו במחירי היחידה הש

במפרט הכללי(, באם אין דרישה מפורטת. צביעה כלולה   11)צביעה תבוצע לפי פרק   

 במחירי העמודים ו/או כל חלקי מתכת בהתאם לדרישות המפקח.

 

 בדיקה .8.6.20

בדיקת המתקן מתייחסת לכל הפרויקט או מערכת בנפרד לפי הוראות המפקח. על 

בחשבו לקחת  במסגרת הקבלן  שידרשו  הבדיקות  כל  את  המחירים  קביעת  בעת  ן 

העבודות הנכללות בחוזה זה. מחיר הבדיקה כולל גם פיצול הבדיקות לשלבים ולחלקי 

מתקן, בדיקות חוזרות ובדיקה כוללת של הפרויקט כולו יכלול במחירי היחידה, הכול 

 בהתאם לדרישות המפקח. 

"י בודק מוסמך ובדיקה סופית תהיה בדיקת מתקן תאורה בשלבים: כל שלב יבדק ע

או בודק מוסמך, ללא קשר לזמני ביצוע למתקן. הקבלן אחראי \של חברת החשמל ו

 לטיב עבודתו עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י חברת נת"ע או מי מטעמה. 

 

 חומרים/ציוד ע"י המזמין אספקת .8.6.21

הקבלן לקבל את החומרים/ציוד במחסן  אם יחליט המזמין לספק חומרים/ציוד כלשהו אזי יהיה על 
ולנקוט בכל הפעולות הדרושות הכלולות בשיטות מדידה   נםלאתר העבודה, לאחס םלהוביל ,הספק

 לספק עבור החומר/הציוד.  לשלם הקבלן לא יידרש .'. (וכו שילוט, הפעלה, חיבור, התקנה) השונות

 

 פירוק עמודי תאורה, עמודי רמזור ועמודי מצלמות קיימים: .8.6.22

גופי  פירוק  וחשמלי,  מכני  פירוק  כולל  המקומית  הרשות  עם  בתאום  הפירוק 

עד   ברדיוס  המפקח  שיורה  למקום  הציוד  והובלת    15התאורה/רמזורים/מצלמות 

 ק"מ. 

 

 קבלה סופית של מתקן  .8.6.23

 בגמר העבודות יערך סיור קבלה של המתקן. 

השונים   האישורים  אף  ועל  והמתכנן,  הפיקוח  ע"י  הקבלה  אף  כגון: על  מהרשויות 

חברת בזק,  חברת  חשמל,  חברות  HOTחברת  ויתר  פרטנר,  חברת  סלקום,  חברת   ,

נציגי העיריה, הקבלן יראה כאחראי בעתיד לאיכות העבודה, או לליקויים ו  התקשורת

לכבלים, לחיבורים, הזנות וחפירות  ,שיתגלו בהמשך בעבודות השונות שבוצעו על ידו

 בחוברת ההסכם. לתקופה בהתאם למצוין  ,וכו'

המתכנן כולל הערות )במידה וקיימות( דו"ח  עברת  הלאחר ביצוע סיור קבלה ו  ,כמו כן

ויערך סיור קבלה סופי לבדיקות תיקון  יתקן הקבלן את הדרוש תיקון ללא עוררין 

 הערות ע"י המתכנן. 
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 תאורה זמנית .8.6.24

יח'   לפי  ישולמו  זמנית  תאורה  עבור  ורכיבי  ורק  אך  ואחזקתם יתומחרו  התקנתם 

 השוטפת כולל תשלום עבור צריכת החשמל. 

לצורך בהתאם  והיסוד  העמוד  התאורה   ,הזזת  מתקן  הקמת  במחיר  כלולה  תהיה 

 הזמנית ולא ישולם על כך בנפרד.

 במחיר היחידה כלולה המדידה של רמת ואיכות התאורה על ידי מעבדה מאושרת.

 

 רמזורים זמניים .8.6.25

יח'   לפי  ישולמו  הזמני  הרמזורים  מתקן  התקנתם ורכיבי  עבור  ורק  אך  יתומחרו 

 כולל תשלום עבור צריכת החשמל. ,ואחזקתם השוטפת

הרמזורים  מתקן  הקמת  במחיר  כלולה  תהיה  לצורך  בהתאם  והיסוד  העמוד  הזזת 

 הזמני ולא ישולם על כך בנפרד.

 ס בודק. במחיר היחידה כלולה בדיקה של המתק ואישור של מהנד

 

 מתקן מחשוב זמני  .8.6.26

תשתיות  על  בהתבסס  ויבוצעו  בנפרד  יתומחרו  לא  הזמני  המחשוב  מתקן  רכיבי 

 הרמזורים הזמניים. 

 

 הבהרות לכתב הכמויות עבור קידוח אופקי  .8.6.27

הנדרש לביצוע כמפורט  .8.6.27.1 וכל  כל הפעולות והדרישות במפרט המיוחד לעיל 

של   ובסטנדרטים  במפרטים  כלולים  נת"עבתוכניות  היחידה   יהיו  במחיר 

 שמופיעים בכתב הכמויות לביצוע.

מחירי היחידה כוללים בין היתר את עלויות איתור התשתיות, הכנה והגשת   .8.6.27.2

ודיוס   הצינורות  והשחלת  התכנון  פי  על  הקדח  ביצוע  כמפורט,  תוכניות 

הקדח, שיקום פני השטח והחזרה לקדמותם וכל העבודות הנלוות שידרשו  

 . נון שיוגש  לאישורלביצוע הקידוח בהתאם לתכ

למשיכה,   .8.6.27.3 הצנרת  והכנת  ריתוך  הובלה  אספקה  גם  כולל  היחידה  מחיר 

כל  הוצאת  גנרטורים,  או  לאתר  חשמל  אספקת  לאתר,  מים  אספקת 

 הרישיונות הדרושים לפי כל דין.  

המצב  .8.6.27.4 והחזרת  שיקום  עדות,  תוכנית  הכנת  גם  כוללים  היחידה  מחירי 

וכפ המפקח  של  רצונו  לשביעות  כניסת  לקדמותו  לפני  השטח  שהתקבל  י 

וידאו  צילומי  הכולל  האתר  של  תיעוד  יבצע  הקבלן  כך  לשם  הקבלן, 
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מפורטים וצילומי סטילס של כל השטח שבו יבצע הקבלן את עבודתו כולל  

 שטח לאחסון חומרים וצנרת. 

לא ישולם בנפרד עבור עבודות מסוגים שונים עבור ביצוע הקידוח והשחלת  .8.6.27.5

המטלות במפרט המיוחד וכל המטלות שאינו מפורטות  הצינורות וביצוע כל  

 במפרט או בתוכניות אך נדרשות לביצוע משולם של העבודה.

8.6.27.6.   , הנ"ל  המיוחד  המפרט  לפי  תתבצע  והמפרטים  ההעבודה  הנחיות 

המשלימים המפורטים לעיל. התשלום יהיה עבור ביצוע שלם ומושלם של  

 העבודה על כל מרכיביה.  

יחידה עבור כל שינוי שיבוצע על ידי הקבלן במסגרת לא יהיה שינוי במחיר ה .8.6.27.7

ולתוכניות  למכרז  המצורף  התכנון  והתאמת  התכנון  הליך 

SHOPDRAWING    ,הצנרת ודרג  דופן  עובי  התאמת  לרבות  לביצוע 

בשיפועי הקרקע להצבת מכונת   והתאמות  שינויים  התאמת קוטר הקדח, 

 הקידוח וכיו"ב. 

כל   .8.6.27.8 את  יכלול  הקידוח  שאינם  מחיר  הכמויות  בכתבי  הנוספים  הסעיפים 

כגון השלמת חפירה וצנרת מעבר לגבולות הקידוח    ,נוגעים להליך הקידוח

 לרבות שוחות וכיו"ב  ,עד להתחברות לתוואי התשתית הקיימת

 

 מדידה עבור קידוח אופקי  .8.6.28

   .צנרת יימדדו קופמלט-קידוחים אופקיים למעברי  .8.6.28.1

 מ"א.  -רך תוספת הארכה לקידוחים לפי יחידות או .8.6.28.2

לנקודת   .8.6.28.3 הצנרת  כניסת  נקודת  בין  ישר  אופקי  בקו  נטו  תהיה  המדידה 

 יציאתה ללא תלות בעומק הקידוח.

 

 תשלום עבור קידוח אופקי  .8.6.29

והציוד   .8.6.29.1 החומרים  העבודות,  כל  את  יכלול  אופקי  קידוח  עבור  התשלום 

הנדרשים לביצועו.  קידוח אופקי יכלול ביצוע הכמות הנדרשת של קידוחים  

להשחלת הצנרת המתוכננת )ישולם רק עבור קידוח אופקי אחד    מקבילים

מהשוחות/תאי  -על וביציאה  בכניסה  הצנרת  חיתוך  כולל  זה(,  סעיף  פי 

 הבקרה.

הקידוח יבוצע בכל שיטת קידוח מאושרת, בכל עומק שיידרש ללא תוספת   .8.6.29.2

מחיר, לרבות כל ניסיונות הקידוח עד לקבלת קידוח סופי מוצלח והעברת  

צנרת המפורטת בסעיף הענייני.  ישולם רק עבור כמות הקידוחים  כל כמות ה

קידוח  ניסיונות  ישולמו  לא  מתוכננת.   צנרת  להעברת  הדרושה  המזערית 

 שנכשלו עד לקבלת קידוח סופי והעברת כל כמות הצנרת הדרושה. 
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 לא תשולם תוספת כלשהי עבור עומק הקידוח מתחת לפני הקרקע. .8.6.29.3

לויות החזרת המצב לקדמותו לשביעות רצון  במחירי הקידוחים יכללו גם ע .8.6.29.4

 המפקח והמזמין על כל המשתמע מבחינת עבודות הנדסה אזרחית. 

רואים בקבלן כמי שביקר באתר בדק את תנאי השטח ולקח בחשבון את כל   .8.6.29.5

ריתוך  אספקה,  קידוח,  הקדח,  של  מושלם  לביצוע  הנדרשות  העלויות 

 והתקנת הצינורות בקדח ודיוסו. 
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 עבודות מסגרות חרש   -   19פרק  

 כללי 19.01

במסגרת פרק זה יבוצעו מעקי גשר על גבי המעבר התחתי, מעביר המים וחלק מקירות הכנף בין 

 בלוקי הקצה. 

 דרישות ביצוע  19.02

 הבין משרדי.   דרישות ביצוע אשר אינן מצוינות במפרט זה יהיו בהתאם למצוין במפרט הכללי 

 .  Fe-510פלדה מ מלבד פלטת הבסיס שתהיה   Fe-360סוג הפלדה: כל אלמנטי המעקה יהיו מפלדה  (.1)

.  הפלדה תתאים בהרכבה הכימי לגלוון באבץ חם. יש לבצע חורים  918הגלוון יהיה לפי דרישות ת"י   (.2)

 לשחרור חום באלמנטים צינוריים. 

מ"מ אלא אם    4יתוך לא יקטן מ  עבודות הריתוך יבוצעו בהתאם לנדרש במפרט הכללי עובי הר (.3)

 מצוין אחרת בתכניות. 

 ריתוך בשטח: לא תתאפשר עבודת ריתוך בשטח.  (.4)

  . תיקון נזקים בגלוון: לאחר סיום העבודה יבצע הקבלן תיקוני גלוון במקומות שבהם יורה המפקח  (.5)

ש.ע  או  טמבור  של  "גלוונציק"  מסוג  אבץ  עשיר  יסוד  צבע  שכבות  בשתי  יהיה  התיקון  יישום 

מיקרון לפחות. העבודה תתבצע עם מברשת. לפני יישום הצבע יש להכין את   100בעובי   מאושר

 השטח בהתאם להנחיות היצרן. לא יורשה שימוש בגילוון בהתזה.

של  ב (.6) לעובי  מגולוונים  יהיו  בבטון:   משוכנים  מגולוונים  עיגון  גלוון    80ורגי  יאושר  לא  מיקרון. 

 אלקטרוליטי.

 והנפה: הובלה והנפה באחריות הקבלן. הובלה  (.7)

אחסנה באתר העבודה לפני הביצוע: יש לאחסן את מקטעי המעקה על קורות עץ מעל פני הקרקע   (.8)

 על מנת למנוע פגיעה בגלוון. אין להניח אלמנט על גבי אלמנט.

ת לפני  לפחו      ימי עבודה    14תכניות יצור: תכניות היצור של המבנה יועברו אל המתכנן לאישור    (.9)

 תחילת עבודות היצור.  

 .יבור לחלקי בטון:  בהתאם לפרטים המצוינים בתכניותח (.10)

 

 אופני מדידה ותשלום 

 התשלום עבור עבודות בפרק זה יימדד וישולם לפי משקל )טון(  

כולל יצור, גלוון, צביעה, צביעה   עבור התשלום לעבודות הנ"ל נדרש להשלמת ביצוע העבודה 

 התקנה, בורגי העיגון ולמצוין בתכניות ובמפרט זה. בתנור הובלה, 
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 כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ולדיפון  - 23פרק 

 

 ללי כ

 מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע כלונסאות קדוחים ביבש ובנוכחות בנטונייט.

. מפרט מיוחד זה הינו השלמה  23העבודה תתבצע בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי פרק  

 למפרט הכללי. 

ס"מ ובאורך המופיע בתכניות בקירות    40בקוטר    ,פרק זה מתייחס לביצוע כלונסאות ביסוס ביבש

הפיתוח, קיר החיץ וקיר גדר הקאנטרי. בנוסף הפרק מתייחס לכלונסאות הדיפון הזמני בקטרים  

 ועומקים שונים עבור ביצוע מובל הנחושת ושוחת המעקף. 

כננים להיות מבוצעים בשיטה היבשה. עם זאת, הנ"ל תלוי באיכות  ס"מ מתו  40הכלונסאות בקוטר  

לעבור  גם  כך  )ועקב  בנטונייט  עם  הבור  של  ייצוב  לבצע  צורך  ויהיה  במידה  בפועל.  באתר  הקרקע 

בקוטר   בנטונייט( לא תשולם    60לכלונסאות  כלונס בשיטת  ביצוע  ס"מ שהוא הקוטר המינימלי של 

 תוספת.

 

 הכלונסאות ביבש  ביצוע    23.01

קידוח הכלונסאות צפוי לעבור  דרך שכבות קרקע מסוגים שונים כגון מילוי, חרסית, וחול.  הציוד  
 יתאים לביצוע העבודה בכל שכבות הקרקע שבאתר, והאחריות לכך תחול על הקבלן.

סרט הכלונסאות מתוכננים באזור של עצים לשימור. על הקבלן לסמן את כל העצים לשימור על ידי  
או פח איסכורית. אין להכניס מכונות קידוח לקטע העבודה ללא אישור מנה"פ לאחר שגודרו \זוהר ו

והוגנו כל העצים לשימור. במידה וסימון מיקום קידוח הכלונסאות יהיה בפועל על או בקרבת עץ  
 לשימור יש לפנות אל המתכנן ולא לבצע את הקידוח לפני קבלת התייחסותו. 

ל את דו"ח בדיקות הקרקע, ובמידה וסבור כי לא נעשו בדיקות קרקע מספיקות  הקבלן רשאי לקב
לצורך הערכת הביצוע על ידיו, רשאי הקבלן לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונו ובכל מקרה  

 לאשר את הפרטים והפרמטרים מול מתכנן הקירות ויועץ הביסוס. 
ויישומן, הן לגבי המחירים והן לגבי ידי    הסקת המסקנות  הביצוע, מבדיקות  הקרקע שנעשו  על 

המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי הקבלן )במידה ותעשינה(, יהיו על אחריותו הבלעדית  
לצורך    ןשל הקבלן. על הקבלן להביא בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס ה

לול תנאי האתר. יש להקפיד ולשמור  המלצות הביסוס בלבד ובכל מקרה לא יכולות לשקף את מכ
על יציבות הדפנות לכל עומק אלמנט הביסוס לשם כך ישתמש הקבלן בצינורות מגן בחלקו העליון  
של הקדח. הקבלן יזמן את יועץ הביסוס לקידוחים הראשונים בכל מקטע, כפי שייקבע על ידי יועץ  

בקידוח ביבש או שיש צורך לבצע הביסוס, אשר יהיה נוכח בקידוחים ויחליט האם ניתן להמשיך  
בנוכחות תרחיף בנטונייט. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על שמירת יציבות דפנות הקידוח, והוא 
ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך. בכל מקרה לא יורשה שימוש בפולימר לייצוב דפנות הקידוח.  

מהקוש הנובעת  זמן(  תביעת  או  כסף  )תביעת  שהיא  תביעה  כל  תוכר  שכבת  לא  תוך  אל  לחדור  י 
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הקרקע. ציוד הקידוח והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב. אם לצורך כך יהיה על הקבלן לבצע מילוי  
ליצירת זמנים  קירות  יד, חלק ממחירי    או  וסילוקן לאחר  אילו  עבודות  יהיו  זמני,  עבודה  משטח 

  .היחידה ולא יימדדו בנפרד 

היציבות תובטח בכל מקרה על ידי שימוש בצינור מגן  :  יציבות  חלקו העליון  של  קדח הכלונס -

מ' לפחות. הצינור יישלף החוצה בתנועה סיבובית  עם תום היציקה. על צינור   1.5לעומק של  

  .המגן יש לתלות צינורות שומרי מרחק לזיון, אשר יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון לח

 דרש צינור מגן ארוך יותר.בכלונסאות המבוצעים על גבי רמפות לפילוס השטח יי

צינור המגן תתבצע תוך כדי היציקה בתנועה סיבובית,  מבלי  שימוש בצינורות מגן - : שליפת 

שתופרע רציפות היציקה. צינורות אלה יהיו חלק אינטגרלי של מכונת הקידוח שאישר המפקח 

 לקבלן

 הבטון והיציקה  -

הכול לפי המתואר בתוכניות. התערובת  .  9בד"ח    118לפי ת"י    40-הבטון יהיה בעל חוזק ב

יציקה רצופה באמצעות הצינור הטרמי. אין להתחיל   תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר 

ביציקת כלונס בטרם הובטח כי באתר נמצאת בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס זה.  

וי שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניק  3אין להכניס כלוב זיון אחרי  

  .ס"מ עומק נוסף. היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון   50הקידוח ובוצעה קדיחת  

 כלוב הזיון ימוקם ע"י מודד כך שהקוצים יימצאו בגובה ובמיקום הפלנימטרי המתוכנן. 

  0.5יחס מים צמנט מקסימאלי  -

 ק"ג למ"ק. 320כמות הצמנט לא תקטן מ   -

 .6%-4%תכולת האויר בבטון תהיה  -

 S-7דרגת סומך  -

 ס"מ והתערובת תורכב מארבע פרקציות של אגרגט. 2.5גודל האגרגט המקסימלי יהיה  -

 3א' בהתאם לת"י -האגרגט יהיה מאבן גיר או דולומיט סוג -

 על בסיס רי"פ. 10%הפרשת מים מקסימאלית לא תעלה על  -

בתערובת   - הבטון.  השמת  עבודות  מתום  משעתיים  ייפחת  לא  ההתקשרות  תחילת  זמן 

המוגשת לאישור מנה"פ יש לציין את זמן תחילת ההתקשרות כך שיהיה גבוה מהאמור  

 כדי לאפשר את זמן שינוע הבטון אל האתר ואת יישומו.

 1750לא יעלו על   ASTM C 1208ממוצע חדירת יוני כלור בבטון של שלושה מדגמים על פי   -

 קולון.  2000-קולון כאשר אף מדגם לא יהיה גבוה מ

 להביא לידי אישור המפקח את תערובת הבטון.על הקבלן   



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

207 

 

 ביצוע כלונסאות בקטרים שונים בנוכחות בנטונייט:   23.02

קידוח הכלונסאות צפוי לעבור  דרך שכבות קרקע מסוגים שונים כגון מילוי, חרסית, וחול וכן מי תהום.  
 .הציוד יתאים לביצוע העבודה בכל שכבות הקרקע שבאתר, והאחריות לכך תחול על הקבלן

קרקע  בדיקות  נעשו  שלא  חושב  הוא  אם  אבל  הקרקע,  בדיקות  דו"ח  את  לקבל  רשאי  המבצע  הקבלן 
הסקת  חשבונו.  ועל  כרצונו  נוספות  בדיקות  לבצע  רשאי  הוא  ידיו,  על  הביצוע  הערכת  לצורך  מספיקות 

ומבדיקות   המסקנות ויישומן, הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע, מבדיקות  הקרקע שנעשו  על ידי המזמין
הקרקע שתעשינה על ידי הקבלן )במידה ותעשינה(, יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן. על הקבלן להביא 
בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס הם לצורך המלצות הביסוס בלבד ובכל מקרה 

 לא יכולות לשקף את מכלול תנאי האתר. 
יש להקפיד ולשמור על יציבות הדפנות לכל עומק אלמנט הביסוס לשם כך ישתמש הקבלן בצינורות מגן  

בכל  ינקוט  והוא  הקידוח,  דפנות  יציבות  שמירת  על  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  בנטונייט.  ותמיסת 
ר כל תביעה האמצעים הדרושים לכך. בכל מקרה לא יורשה שימוש בפולימר לייצוב דפנות הקידוח. לא תוכ

שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת הקרקע. ציוד הקידוח והמנופים  
יעמדו תמיד על מצע יציב. אם לצורך זה יהיה על הקבלן לבצע מילוי או קירות זמנים ליצירת משטח עבודה 

  .ימדדו בנפרדזמני, יהיו עבודות אילו סילוקן אחר כך, חלק ממחירי היחידה ולא י

 

 פלדת וכלוב הזיון  23.02.01

.   W  500-. פלדת הזיון תהיה פ02בפרק    02.0100.0011הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף  

על מותאם.  רוחבי  חתך  בעלת  ומיוצבת  קשורה  אחת  כיחידה  מראש  יוכן  הזיון  מנת  - כלוב 

וירתך אותם אל זיון האורכי. להבטיח את יציבות צורת הכלוב, יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק  

ידי אלקטרודות  -כיוון האלכסון יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יבוצע על

אך מותרים ריתוכים נקודתיים בלבד. בכל האלמנטים   ,ASWE 7018בעלות סימון בין לאומי   

ת המדויקות של  מ', אשר מעצב את המידו   3מ"מ כל    20יהיה חישוק מרותך בקוטר שבין  

 החתך הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש בתוכניות.  

שומרי מרחק לכלובי הזיון של הכלונסאות יהיו על ידי  צינורות פלדה, שימוקמו בהיקף הקדח  

ויותקנו על הקייסינג וביניהם יוכנס כלוב הזיון. הצינורות יישלפו עם תום היציקה, בעוד הבטון 

יהי  מצינורות  המרחק  שומרי  בלח.  להתקין   3-ו  יש  האלמנטים.  של  העליונים  המטרים 

 מ' מהפן העליון. 3.0-ספייסרים מבטון סיבי מעובד לגובה הכלונס מגובה הנמוך מ

כלוב הזיון ירד על למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה  

ון, לרבות החישוק  וייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקייסינג. כל פלדת הזי 

. יש להבטיח את חוזקו  3חלק    4466הלולייני,  תהיה ממוטות מצולעים רתיכים לפי ת"י  

 .של כלוב הזיון כך שלא יינזק בעת התליה והיציקה 
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 דגימות ובדיקות  23.02.02

 :בניגוד לאמור בעניין זה במפרט הכללי, יהיה הנוהל  כדלהלן 

  בדיקות  בטון -

אלמנט ביסוס בעת יציקתו. הדגימות יילקחו הן מן הערבל והן  דגימות בטון יילקחו מכל  

מתוך הבטון שיוצא ראשון מפי הקידוח ונחשב לבטון טוב ובריא. כמות הבדיקות תיקבע  

 .ידי המפקח-על

 קידוחי  גלעין  -

המפקח ו/או יועץ הביסוס ו/או המתכנן רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדיקת 

ו/או הח היציקה  לבדיקות רציפות  בקוטר שמתאים  הקידוחים  יהיו  כזה  במקרה  וזק. 

חוזק בטון תקינות. אם יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט, דהיינו, היציקה 

יחולו התשלומים על המזמין. אם יוכח כי הבדיקות אינן   -מלאה ורצופה והחוזק כנדרש  

אינו עונה על הדרישות,    עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה אינה רצופה ו/או החוזק

יחולו התשלומים בגין הקדיחה והבדיקות על הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו 

בביצוע   הכרוכות  והעקיפות  הישירות  ההוצאות  כל  את  הבדיקות  על  התשלומים 

 .הקידוחים, הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י 

 בדיקות סוניות 

 כמות ומתודולוגיה.  -נחיות יועץ הביסוסבכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות בהתאם לה

 בדיקות אולטרסוניות 

בכלונסאות הדיפון הגדולים יבוצעו בדיקות אולטרסוניותסוניות בהתאם להנחיות יועץ 

 כמות ומתודולוגיה.  -הביסוס

 

 מ'  10ס״מ ובעומק עד   40קידוח ויציקה קוטר  30-כלונסאות בטון ב23.010.0010  

, סגור בתחתית ומקובע לכלוב  2אולטרסונית בקוטר "  צינור פלדה לבדיקה  0400

 זיון הכלונס )עלות הבדיקה נכללת במחיר הכלונסאות( 

 

        60יצוקים עם תמיסת בנטוניט, קידוח ויציקה קוטר  30-כלונסאות בטון ב 23.020.0040

 מ'  15ס״מ ועומק עד       

 

        70יצוקים עם תמיסת בנטוניט, קידוח ויציקה קוטר  30-כלונסאות בטון ב 23.020.0060
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 מ'  15ס״מ ועומק עד       

 

 ס״מ    90יצוקים עם תמיסת בנטוניט, קידוח ויציקה קוטר  30-כלונסאות בטון ב 23.020.0100

 מ'  15ועומק עד      

 

 מדידה ותשלום 

 לפי התוכניות.  הכלונסאות  יימדדו  במ"א,  מחושב נטו תיאורטי  .1

הרשום  .2 מהעומק  שונה  כלונסאות  עומק  ביצוע  ידרוש  המפקח  בו  מקרה  בכל 

פי העומק המבוצע בפועל הנדרש, המאושר  יחושב על  אורך הכלונס  בתוכניות, 

 והרשום ביומן ע"י המפקח.

סימון,  .3 הקידוח,  לנקודת  גישה  דרכי  הכנת  כולל  התארגנות  כולל:  היחידה  מחיר 

באמצקידוח    מדידה, הקדח   על  הגנה  עפר  עהכלונסאות,  סילוק  מגן  צינור  ות 

ופסולת, שיקום שטח שהוכשר לדרכי גישה, וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה 

 לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

תוך שימוש במספר סוגי מקדחים   \חפירה לעומק הכלונס\המחיר יכלול קידוח .4

 תווך קרקע שונה לעומק הקדח.  

 ולקדוח מחדש במידת הצורך. CLSMהצורך למלא את הקדח ב המחיר יכלול  .5

המחיר כולל כל התיקונים שיידרשו לבצע, אם יהיו כאלו, עד לקבלת כלונסאות    .6

 מושלמים, לרבות סיתות ראש הכלונס 

ברזל הזיון יימדד לפי משקל בטונות וישולם בנפרד בפרק זה . חישוב המשקל   .7

חפיפות ברזל אלא אם כן החפיפה  על פי התוכניות, ללא  תייעשה תיאורטי 

רשומה בתוכניות. מחיר הזיון כולל כל האמצעים הנדרשים להקשחת כלוב הזיון 

 ואת שומרי המרחק. צינורות הבדיקה והתקנתם ישולמו בנפרד.
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 הריסות ופירוקים   - 24פרק 

שניהם ברחוב ראול   -פרק זה מתייחס לפירוק מבנה המקווה ותקרת האסבסט של מבנה בית הכנסת

 ולנברג.

 

 ס״מ,  20ס״מ ועד   15הריסת מרצפ׳ בטון מזו״ן ו/או רצפות תלויות, בעובי מעל      24.011.0020

 לרבות חיתוך הזיון   

וכוללת את הריסת מבנה המקווה במלואו, כמו גם פינוי הפסולת   העבודה תימדד במ"ר

 למטמנה מאושרת. 

 

פירוק לוחות אסבסט צמנט בגג קיים, לרבות פינוי בהתאם להנחיות המשרד לאיכות        24.072.0010

מ' במפלס התחתון של קונסטרוקצית הגג, המדידה   3.5הסביבה. גובה הגג הינו עד  

 250מ״ר ועד    100שיפוע הגג, ללא חפיות. המחיר הינו לכמות מעל  לפי שטח נטו של  

 מ״ר

 

וכוללת את פינוי פסולת האסבסט ממבנה בית הכנסת שברחוב   העבודה תימדד במ"ר

 ראול ולנברג אל מטמנה מאושרת.
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 עבודות פיתוח   -  40פרק 

 

 כללי      40.00

מפרט המיוחד, המפרט מתייחס הלעיל, בחלק א' של    40.00בפרק  בנוסף לאמור  

 לעבודות הבאות : 

 ס"מ בגוון אפור 20/20ס"מ או   10/20ריצוף באבן משתלבת מלבנית  •

 ס"מ בגוון אפור; אבן שפה רחבה ישרה   30/25אבן שפה רחבה משופעת  •

 ס"מ במעברי חציה בגוון אפור 30/25 

 ס"מ בגוון אפור   25/17אבן שפה תל אביב  •

 ס"מ בגוון אפור 23/23אי אבן  •

 ס"מ בגוון אפור 10/20אבן גן  •

 ס"מ בגוון אפור  30/10.5אבן תעלה חד שיפועית    •

 יציקת קצה/ראש אי תנועה מבטון מזויין •

 מסגרת בית גידול לעץ מאלמנטים טרומיים דגם "אלון" תוצרת    •

 אקרשטיין או שו"ע  

 קירות וחגורות בטון בגמר בטון חשוף וחלק •

ס"מ , בגמר אקרסטון   30/30ס"מ , ריבועיות במידות:    7משתלבות בעובי  אבנים   •

 מלוטש .

 דוגמאות               40.01

  : מפרט המיוחדלעיל, בחלק א' של ה  40.01בנוסף לאמור בפרק    

ובכללם  .א הגמר  חומרי  לאישור  הרלוונטיים  אביב  תל  עירית  נציגי  את  יזמן  הקבלן 

גן,רהוט רחוב וכד'. נציגי העיריה יכללו, בין השאר , את ריצופים, אבני שפה ואבני  

 עאדריכל העיר, אדריכל אגף שפ"

 מ' לפחות  3הקבלן יגיש לאישור האדריכל מקטע קירות ו/או חגורות בטון באורך של  .ב

 

   ( ובדיקות up –Mockדגמי דמי )           40.02

, יבצע הקבלן מקטע  המיוחדמפרט  לעיל, בחלק א' של ה   40.02בנוסף לאמור בפרק  

 . המתכנן לאישור  ,מ' לפחות  3קירות ו/או חגורת בטון באורך של 
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   ריצוף אבן משתלבת טרנטו     40.03.01

לאמור ה  40בפרק    בנוסף  של  א'  המיוחדבחלק  באבן  לעיל,    מפרט  שימוש  יעשה 

בגוון אפור גרניט על בסיס מלט לבן ו/או בגמר וגוון על פי    10/12.5/6משתלבת טרנטו  

 הנחיות המפקח .   

 

   ריצוף אבן משתלבת ריבועית    40.03.02

לאמור ה  40בפרק    בנוסף  של  א'  המיוחדבחלק  באבן  לעיל,  מפרט  שימוש    יעשה 

או בגמר וגוון על פי הנחיות המפקח  / בגוון אפור ו   20/20או    10/20משתלבת מלבנית  

ס"מ  בגוון   30/30ס"מ ריבועית בגמר אקרסטון מלוטש    7באבן משתלבת בעובי    , וכן 

 על פי הנחיות המפקח . 

 

   פירוק ריצוף אבן משתלבת והרכבה מחדש     40.03.05

במקטעים בהם יידרש הקבלן על ידי המפקח,  יפרק הקבלן את האבנים המשתלבות     

פירוק זהיר ויאחסנם באתר לשימוש חוזר. טרם ביצוע הריצוף החוזר באבנים שנשמרו 

יבצע הקבלן מיון של האבנים ויסלק את האבנים הפגומות מן האתר. לא יותר שימוש  

האבנים   את  ישטוף  הקבלן  פגומות.  שמוינו באבנים  לאחר  מחדש  וירכיבם  שמוינו 

ונשטפו ואושרו להרכבה ע"י המפקח. העבודה כוללת את כל האמור לעיל כולל האמור  

 מ"ר.     –.  פריט תשלום  המיוחד לעילמפרט  בחלק א' של העבודות ריצוף    40.03בסעיף  

 

 מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות    40.03.06

השקייה וכל שוחה אחרת הממוקמת בתחום מדרכה ו/או   מכסי שוחות מים, ביוב, ניקוז,

  50רחבה מרוצפת באבן משתלבת יהיו מכסים מרובעים מיציקת ברזל לפתח בקוטר  

ס"מ  המותאמים לריצוף אבן משתלבת בתוכם, כדוגמת    60ס"מ ו/או לפתח בקוטר  

  . הקבלן יתקין את מכסי השוחה בקו הנחת הריצוף   7916230ומק"ט     7916220מק"ט  

 באופן שלא יהיו חיתוכים אלכסוניים של הריצוף הנפגש עם המכסים. 

 יח'    –פריט תשלום              

 כללי –שפה  אבן   .0040.04

  שפה   אבני ,  שקועות   שפה  אבני :  ל  היתר  בין   גם   מתייחס  שהוא  סוג   מכל  שפה  אבני   מחיר

 .וכו'. הביצוע לשלבי  זמניות שפה אבני , חציה במעברי 
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 שפה אבן    .0140.04

 בכתב הכמויות. 40.054.0020סעיף   

 לביצוע אבני שפה זמניות באספלט קיים בשלבי הביצוע השונים, יש לקרצף את 

 ס"מ בבסיס האבן ולצקת  4ס"מ, לצקת תושבת בטון בעובי   5האספלט הקיים לעומק 

 בטון בגב האבן, כדוגמת החגורה בגב אבן שפה רגילה. האבן תונח על המימד הארוך 

 ותשוקע בבטון. הקרצוף יבוצע ברוחב מימד הגובה של האבן כולל גם רוחב גב הבטון.

 לצורך תשלום לא תהיה הפרדה בין אבני שפה קבועות לבין אבני שפה זמניות מונחות 

 בשלבי הביצוע.באספלט ו/או בכל מקום אחר שיידרש 

 המחיר כולל את כל האמור לעיל..  המדידה לתשלום במ"א

 עבור הקרצוף ישולם בנפרד במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

 

 אבן גן   40.04.02

 יעשה שימוש באבן גן   ,בחלק א' של המפרט המיוחד לעיל  40בנוסף לאמור בפרק   

 ס"מ  בגוון אפור ו/או בגמר וגוון על פי הנחיות המפקח .    10/20/100 

 

 מ"ר  2יציקת קצה/ראש אי תנועה מבטון מזויין בשטח עד     40.04.03

 בכתב הכמויות.  40.054.0150סעיף                  

 , הזיון, יריעה    30-מחיר יציקת קצה ראש אי תנועה כולל בין היתר גם את הבטון ב 

 אתילן בתחתית היציקה, התבניות וכן את עבודות העפר. פולי   

 המדידה לתשלום ביח' קומפלט. 

 

   פתח לעץ קיים    40.04.06

פאזה   ללא  גן  באבן  יתוחמו  רצוף  בשטחי  קיימים  פינה   ו   10/20/100עצים  גן  באבן 

פזה   ללא  וחיצונית  באמצעות   20/20/20פנימית  יעשו  לגודל הפתח  . השלמות  ס"מ 

הוספת אבן גן זהה מנוסרת  ומותאמת למידות הפתח. מרווח מינימלי בין צוואר השורש  

ס"מ. גודלו הסופי של  הפתח לעץ יקבע באתר על פי    50  –הגלוי לאבן הגן לא יפחת מ  

ים שלו, מידות צוואר השורש  ועל פי הנחיות המפקח בשטח.  מימדי העץ ובית השורש

במידה ויידרש תכלול העבודה חיתוך זהיר של השורשים הגלויים וטיפול בהם על פי  

היחידה  במחירי  כלול  העץ  בשורשי  טיפול   . אביב  תל  עירית  של  האגרונום  הנחיות 

 להסדרת פתח לעץ קיים. 

 יח'    –פריט תשלום              
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   גמר קירות בטון    40.06

 גמר בטון חשוף חלק         40.06.01

קירות וחגורות בטון בגמר בטון חשוף חלק יבוצעו בתבניות חדשות ונקיות. גובה לוחות 

מ'. סידור לוחות   2  -ס"מ ואורך לוחות התבנית  לא יפחת מ    50  –התבנית לא יפחת מ  

התבנית יהיה על פי תכנית ו/או הנחיות המפקח באתר. העבודה כוללת קיטום כלל פינות 

הקיר כולל פינות ראש הקיר ופינות צד.  קיטום הפינות יבוצע באמצעות סרגלים יעודיים 

לדוגמא  2/2במידות   יבצע קטע קיר  , כמפורט בסעיף    ס"מ.  הקבלן  ,  40.01וקיר דמי 

 לעיל.   40.02

 מ"ר  -פריט תשלום           

 

   חיפוי קירות  בטון בטיח  כורכרי     .02.0640

 הכנת פני הקיר. 1

 יישור פני הבטון משאריות וזיזי בטון  .א

 הקיר  הורדת שאריות ברזל וחוטי קשירה לעומק של לפחות חצי ס"מ מתחת לפני  .ב

 חולניקוי פני הבטון משאריות שמן תבניות ע"י גרוד ו/או סיתות מכאני ו/או ניקוי  .ג

 חספוס משטחי קיר חלקים ע"י גרוד ו/או סיתות מכאני ו/או ניקוי חול  .ד

 שטיפת פני הקיר בלחץ להסרת חלקים רופפים ושאריות אבק.   .ה

 

                                  שכבת הרבצה תחתונה. 2

 תהיה על קיר לח  הנחת הטיח .א

ביחס   .ב וחול  ממלט  עשוי  צמנטי  טיח  יהיה  "לטקס    1:2.5-3הטיח  בתוספת 

 סופר" או שו"ע מדולל במים  

 שכבת ההרבצה הצמנטית תבוצע בצורה גסה ולא חלקה   .ג

יש לבצע שלושה ימי השפרה לטיח . בכל יום יורטב הטיח לפחות שלוש פעמים  .ד

הצהריים ובסוף היום באופן שמרווח השעות בין : בשעת בוקר מוקדמת, בשעת  

 ההרטבות יהיה שווה. 

 

 יישום  הציפוי בטיח הכורכרי . 3
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" תוצרת רדימיקס או שו"ע המורכב 2000הטיח הכורכרי יהיה כדוגמת "ציפוי כעורכרי  

מאבן כורכר טבעית, חומרי מליטה , חול, סיבי נילון , פיגמנטים ומוספים שונים . גוון  

 בגוון כורכר טבעי ו/או על פי בחירת האדריכל.  הטיח יהיה

 

 הובלה והנחה 

 הציפוי הכורכרי יסופק לאתר באמצעות מערבל כשהוא רטוב ומוכן לשימוש.  •

 החומר יאוכסן אך ורק במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י היצרן  •

 אין לאכסן תערובות/גוונים שונים במיכל אחד  •

 מוספים כימיים ו/או חומר אחר( לתערובת ו/או  אין להוסיף כל חומר )מים •

 מ"מ  20 – 15עובי שכבת הציפוי הכורכרי  יהיה  •

 יש לסיים את הציפוי הכורכרי על אלמנט שלם. במידת הצורך יש להכין פסי •

הפרדה ו/או תפרי התפשטות  על פי הנחיות האדריכל יישום הציפוי הכורכרי 

הצמ  5יהיה   ההרבצה  ביצוע שכבת  סיום  מיום  )ובתנאי ששכבת ימים  נטית 

 ההרבצה התקשתה( 

לבצע  • יש  החומר  של  מלאה  התקשות  ולפני  הכורכרי  הציפוי  יישום  למחרת 

ימים לפחות. בכל יום יורטב הטיח לפחות שלוש פעמים :   3אשפרה  למשך  

בשעת בוקר מוקדמת, בשעת הצהריים ובסוף היום באופן שמרווח השעות בין 

 ההרטבות יהיה שווה.  

 .  המתכנן הגוון  יהיה על פי אישור מרקם הטיח ו  •

 בדיקת שליפה . 4

הקבלן יבצע בדיקות שליפה לטיח בחמישה נקודות אקראיות מפוזרות לאורך כל הקיר.  

 מגה פסקל  0.5  – 0.3חוזק שליפה מינימלי נדרש = 

 

 מדידה ותשלום 

לפני ביצוע חיפוי הקיר בטיח יבצע הקבלן קטע לדוגמא לאישור האדריכל בגודל מינימלי 

מ"ר. בקטע זה יבוצע כל האמור לעיל כולל הכנת השטח , חיפוי בטיח ובדיקת    5של  

 שליפה.  

 לקטע לדוגמא יבוצע חיפוי יתרת הקיר בטיח כאמור לעיל. המתכנן לאחר אישור 

 חיפוי אנכי וחיפוי אופקי ללא תוספת מחיר. מדידת פני הקיר המחופה כוללת 

 פריט תשלום = מ"ר כולל כל האמור לעיל 
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 שיקום דרך מצעים      40.7.01

 במסגרת פריט זה יבצע הקבלו שיקום של דרכי מצעים קיימות. עבודת השיקום כוללת:                                         

 יישור קרקע קיימת לאחר השלמת עבודות התשתית   -

)צורת דרך( במיקום ובעומק אשר יקבעו על   - ומילוי להסדרת תוואי השביל  חפירה 

 ידי המפקח באתר   

 הידוק שתית   -

ס"מ והידוק לדרגת    20מצע סוג א' ברוחב השביל הקיים ובעובי שכבה של    נחהה -

 .א.ש. א 96% צפיפות 

 מ"ר  –פריט תשלום 

 

 יישור שטחים     40.7.02

במסגרת פריט זה יבצע הקבלו יישור של קרקע קיימת שהופרה לאחר השלמת עבודות  

התשתית, כגון כריתה והעתקת עצים,  הנחת תשתיות תת קרקעיות וכד'. יישור הקרקע  

לפני  והתאמתה  הקיימת  הקרקע  להסדרת  מכאניים  כלים  ו/או  ידיים  בעבודות  יבוצע 

 50רה ומילוי בורות עד לגובה של  הקרקע הסובבת שלא הופרה. העבודה כוללת חפי 

 ס"מ למפלסי קרקע המקוריים, הכל על פי הנחיות המפקח באתר.  

 מ"ר  –פריט תשלום  
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 גינון והשקייה  -   41פרק 

 

 עיבוד הקרקע ואדמת גן     011.14

 אדמת גן  

המפקח   הנחית  פי  על  ו/או  בתכניות  כמסומן  גינון  בשטחי  גננית  אדמה  יספק  הקבלן 

באתר.  היה ובעת ביצוע עבודות העפר תמצא באתר אדמה מקומית העומדת בדרישות  

אדמת גן, כמפורט בסעיף זה , יערום הקבלן את כל האדמה שתמצא בתחומי האתר  

 מקומית מהאתר אלא באישור המפקח.  לשימוש חוזר כאדמת גן. לא יותר פינוי אדמת גן  

העבודה תבוצע בעבודת ידיים ו/ או בכלים מכאניים באופן שפני הקרקע הטבעית ו/או  

 הקיימת ו/או הצמחייה שבשולי השביל לא יפגעו .  

 ס"מ ו/או כמפורט בתכניות ופרטים 40עובי שכבת מילוי אדמה גננית יהיה  

 

   באדמת הגן ערכים נדרשים   

נדרשות   ידת מדידה יח היסוד  רמות 

  40-0לעומק  

 ס"מ 

הרמה   להשגת  מוספת  דשן  כמות 

 הנדרשת 

 ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן חסר  1 10 ק"ג לדונם ( Nחנקן )

חלק    10 15 חלקי מליון  (Pזרחן ) לכל  פוספאט  סופר  ק"ג/ד' 

 מליון זרחן חסר

 חלקי מליון  ( Kאשלגן )

 F"דלתא" 

האות   )דלתא= 

 (  -היוונית 

12 

 

כשהרמה    80 כלורי,  אשלגן  ק"ג/ד' 

 נמוכה בהרבה מהנדרשת 

 

 ערכים נדרשים  יחידות  פרוש הסימון סימון הבדיקה  נושא הבדיקה 

 2 –קטן מ  מילימוס/ס"מ  מוליכות חשמלית  EC מליחות

ספיחות  SAR ניתרון )אלקליות(  יחס 

 הניתרון 

 10 –קטן מ  חסר מימדים
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 ו/או מעבדת שדה אחרת באישור   שדה של משרד החקלאותבדיקה תעשה ע"י מעבדת שירות  ה

 .האדריכל

 

 עיבוד  קרקע 

  עבודת עיבוד הקרקע תבוצע לאחר השלמת עבודות החישוף, ניקוי ופינוי פסולת ופיזור אדמת

 הגן.

קבלת אישור בכתב מהמפקח להשלמת כלל העבודות    –תנאי לביצוע עבודות הכשרת הקרקע  

 על פי שיקול דעתו של המפקח.   המקדימות כמפורט לעיל ו/או 

 עבודת הכשרת הקרקע כוללת: 

תכניות   - פי  על  נדרשים  גינון  מפלסי  לקבלת  גנני  יישור  בשטח  ותיושר  תפוזר  הגן  אדמת 

 ומפרטים. 

לאחר יישור הקרקע יפזר הקבלן על פני אדמת הגן דשן אורגני )קומפוסט( ממקור מאושר   -

. הקומפוסט יפוזר באופן שווה ואחיד על פני  מ"ק לדונם  25ליטר למ"ר ו/או    25בכמות של  

 שטחי הגינון 

ק"ג לד' וסופר    120הקבלן יפזר באופן שווה ואחיד דשן כימי מסוג אשלגן כלורי בכמות של   -

 ק"ג לד'.   100פוספט בכמות של 

הקבלן יצניע את הדשן הכימי והדשן האורגני  בקרקע באמצעות מתחחת ידנית ו/או מכאנית   -

ס"מ. הצנעת הקומפוסט והדשן הכימי תבוצע ביום הפיזור ולא יאוחר    20של    לעומק מינימלי 

וגלוי ללא הצנעה    24מ   . השארת הדשן האורגני והדשן הכימי חשוף  שעות לאחר הפיזור 

למשך זמן ארוך יותר תחשב כאילו לא פיזר הקבלן דשן כלל ויחוייב לתוספת פיזור דשן על פי  

הבלעדי. פיזור הדשן הנוסף )אורגני ו/או כימי ( בשל עיכוב   הנחיות המפקח ועל פי שיקול דעתו 

 בהצנעת הדשן יהיה על חשבון הקבלן ולא תשולם בגינו כל תוספת מחיר. 

גינון   - מפלסי  לקבלת  סופי  גנני  יישור  יבוצע  והכימי  האורגני  הדשן  הצנעת  השלמת  לאחר 

 נדרשים.   

 

    פריט תשלום

 מ"ר  –עיבוד קרקע  
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 מ"ק  –סט  פיזור והצנעת קומפו 

 מ"ר  -פיזור והצנעת דשן כימי  

 

 בית גידול לעץ  41.012

הקבלן יבצע בית גידול לעצים המתוכננים במדרכות ובשטחים מרוצפים. על פי בדיקות הקרקע  

הקיימת באתר ועל פי הנחיות המפקח ימוינו בתי הגידול לפי בית גידול בקרקע חולית ובית גידול 

 בקרקע חרסיתית.  

 בית גידול בקרקע חולית

  45מ' ובעומק של    1רוחב  : הקבלן יחפור תעלה לאורך תוואי גידול העצים ב  חפירה .א

במקרה   הקיימת.  החולית  הקרקע  שתיחשף  באופן  המתוכנן  הריצוף  מפני  ס"מ 

הקרקע   לפני  עד  הקבלן  יחפור  יותר  רב  בעומק  מצויה  הקיימת  החולית  שהקרקע 

החולית וימלא את תעלת השתילה בקרקע חולית הזהה לקרקע החולית הקיימת כך  

הקיימת   הקרקע  מבאחר  לשפני  לא  בהידוק  נמוכים  יהיו  הריצוף   45וקר  מפני  ס"מ 

על פי החלטת המפקח ישונה  סוג בית ,  המתוכנן. במקרה שהקרקע החולית עמוקה

 הגידול לכזה המצוי בקרקע חרסיתית.  

"אלון" תוצרת אקרשטיין או   –: יבנה מאלמנט טרומי  פתח לעץ .ב גידול לעץ דגם  בית 

ס"מ. אלמנטי הפתח    90ו בעומק  ס"מ ו/א  45ס"מ  ובעומק של    100/145שו"ע במידות  

יונחו על גבי אלמנט טרומי שיפולס על גבי שכבת הקרקע החולית  הקיימת. בפתח  

העץ ייחפר בור הנטיעה אשר ימולא באדמה גננית מעורבת בקומפוסט ובתוכה יישתל  

 העץ.  

ו/ או משטחי הריצוף, תונח שכבת  פילטר החצץ .ג : בין פתחי העצים ולאורך המדרכה 

ס"מ.  פני שכבת פילטר החצץ    25  –   20מ"מ  ובעובי    32-63ץ שטוף בגודל  פילטר חצ

ס"מ מתחת לפני הריצוף המתוכנן. פילטר החצץ יהודק ויעטף ביריעה   30תונח בעומק   

במשקל   ארוגה  לא  המצע    400גיאוטכנית  משכבת  דקים  מעבר  למניעת  למ"ר  גר' 

 ושקיעת הריצופים 

השקיה .ד ושרוול  שרשוריים  בצינורות  ושני  :  השקיה  שרוול  יונחו  החצץ  פילטר  שכבת 

עטופים בבד גיאוטכני לא ארוג . צינורות אלה משמשים   3צינורות שרשורים בקוטר "

כנשמים וכשרוולים  לצנרת טפטוף המושחלת בתוכם להשקיית מקטעי הקרקע שבין 

בפתחים  העצים  לפתחי  יושחלו  ההשקיה  ושרוול  השרשורים  הצינורות  העצים. 
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הקיימים בהם. בעת חדירת הצינורות השרשורים לפתח העץ יותקנו בהם    הייעודיים

 מחברי זווית וצנרת אנכית לחדירת אוויר לצינורות ולבתי הגידול. 

ומצעים: .ה ס"מ   20מעל שכבת פילטר החצץ תפוזר שכבת מצע מהודק בעובי    ריצוף 

 ומעליה תונח שכבת הריצוף 

ור וייצוב אלמנטי הבטון הטרומיים ,  לשם חיב  חישוק פלדה למסגרת בית גידול לעץ: .ו 

יחוברו אלמנטי הבטון אל חישוק פלדה פנימי האמצעות ברגים . חישוק הפלדה יהיה  

 מפלח פלדה מגולוון גילוון חם כולל מוטות רוחב לתמיכה.   

 

 חרסיתית  בית גידול בקרקע  

גידול בקרקע  במקרה של מקטעי קרקע חרסיתית בית הגידול לעץ יכלול את האמור בבית  

 חולית ובנוסף:

 חפירה .א

מ' מפני הריצוף   1מ' ובעומק של    1הקבלן יחפור תעלה לאורך תוואי גידול העצים ברוחב  

 המתוכנן בתוך שכבת הקרקע החרסיתית הקיימת 

 

   דיפון התעלה  .ב

מ"מ    3בעובי    HDPEהקבלן ידפן את דופן החפירה הסמוכה לתוואי הדרך ביריעת איטום  

לכל גובה דופן התעלה מקופלת בין יסוד אבן השפה של הכביש לדופן התעלה למניעת  

 חדירת שורשים ורטיבות למבנה המיסעה.  

 

 אדמת מבנה   . ג

וכו'(,  במיסעות  החניה,  במגרשי  )במדרכות,  הנושאות  לשכבות  מתחת  המבנה  שכבת 

 זה.   , כמפורט בהנחיות מפרטכמצוין בתכניות, תהיה אדמת המבנה 

 החומרים  .1

כמפורט בהמשך  כל החומר המיועד למילוי, כמצוין בתכניות, יהיה מסוג אדמת מבנה  

 מסמך זה. 

 של אדמת המבנה: והנחיות יישום להלן נתונים כלליים 

 

 כללי 
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שכבת המבנה מתחת לשכבות הנושאות )במדרכות, במגרשי החניה, במיסעות וכו'(, 

 כמצוין בתכניות, תהיה אדמת המבנה           

אדמת מבנה הינה תשתית יציבה, אשר יחד עם תפקידה הקונסטרוקטיבי מאפשרת  

 צמיחה והתפתחות של שורשי עצים בתוכה.

 

 החומרים 

 אדמת המבנה כוללת שלושה מרכיבים:

 אגרגט מאבן גיר דולומיטית קשה . גודל האבן :   .1

 משקלי ממשקל האבן  60%ס"מ בשעור של     10/10 -

 משקלי ממשקל האבן        40%ס"מ בשעור של  15/15 -

 אדמה גננית חרסיתית מאושרת ע"י מעבדת שדה של משרד החקלאות   .2

   ליטר למ"ר ודשן כימי )אשלגן וזרחן( 20דשן אורגני )קומפוסט( בכמות של  .3

 גר למ"ר כל אחד.    100בכמות של 

 ישום הי 

 פעולות מקדימות ופעולות לאחר התקנת אדמת המבנה:  .1

 יש לחפור בזהירות את תעלת השתילה במידות רוחב ועומק כמפורט בתכנית    .א

למבנה    יש .ב את השתית שמתחת  עם    בתוכניתלמפורט    בהתאםלהדק  מעבר  באמצעות 

 שטוח )ג'פקה( ולא פחות מארבעה מעברים  מכבש

, הבורמ"מ ולעגנה אל דפנות    3להניח על דפנות תעלת השתילה יריעה ביטומנית בעובי    יש .ג

 באתר  המפקח  הנחיותאו /ו  בתכניות כמפורט, הסמוך המצע פני   עלאו /ו  לעץ פתח דפנות

 

 מילוי תעלת השתילה באדמת מבנה   .2

ס"מ כל אחת. סך כל עובי    20וביין לא יעלה על  מילוי אדמת המבנה ייעשה בשכבות שע -

הפיזור ייעשה בציוד מיכני או בעבודת ידיים לפי  השכבות יהיה בהתאם למצויין בתוכנית.  

 .  ובאישור המפקח בחירת הקבלן 

לאחר פיזור שכבת האבן הראשונה יש לבצע הידוק באמצעות מכבש  שטוח )ג'פקה( ולא  -

 פחות מארבעה מעברים

הידוק האבן יש לפזר על פני האבן אדמת גן חרסיתית ולהספיגה בתוך חללי האוויר  לאחר   -

 שבין האבנים עד למילוי מלא של החללים באדמת הגן 
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גרם סופר    25ליטר למ"ר וכן    5על פני השכבה הראשונה יש לפזר קומפוסט בשעור של   -

 בה אחידה. גרם אשלגן כלורי. פיזור הקומפוסט והדשן הכימי יעשה בשכ 25פוספט ו 

עם גמר    .מתוכנניםהלגבהים  יש לחזור על הפעולה בשכבות הנוספות עד להגעה לעובי ו  -

ובליטות על  יתקן שקעים  יבדוק הקבלן את המפלסים,  יד  ידי  -ההידוק הראשון,  מפלסות 

 כל יתדות הסימון ייעשה ההידוק הסופי. הסרתולאחר  )פיוז'ים( או סרגלי עץ

 

העליון   החיפוי  ביצוע  לתחילת  ועד  הביצוע   גמר  את    –מרגע  לכסות  יש  וריצופים,   מצעים 

 אדמת המבנה ביריעות פלסטיק או דיקט על מנת להגן עליה מפני זיהומים אפשריים. 

 

 שכבת החצץ העליונה  .3

שטוף חצץ  פילטר  שכבת  הקבלן  יניח  השתילה  תעלת  בבד   32-63בגודל    מעל  עטוף  מ"מ 

במשקל   ארוג  לא  השרשוריים    400גיאוטכני  הצינורות  יונחו  החצץ  שכבת  בתוך  למ"ר.  גר' 

 לאוורור ולהעברת שלוחות הטפטוף.  

 

 מדידה ותשלום 

 המדידה והתשלום יהיו כמסווג בכתב הכמויות. 

 

 עבודות גינון      020.14

 תוכניות הגינון.כל עבודות הגינון והנטיעות על פי      

    

 כללי   

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים,  

סוג מ  היוי אשר  ללא עשבי בר, עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים,  

 א' של דירוג המשתלות. 

  

 הנטיעה  

 המתאימות לגודל העץ והמיכל. העבודה כוללת חפירה או חציבה במידות 

או   חמסין  בזמן  שתילה  תורשה  לא  מתאימים.  אוויר  מזג  בתנאי  להתבצע  חייבת  הנטיעה 

 בתקופת רוחות סערה. 
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הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, שתילה, מילוי 

 הבור באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, הכנת גומה והשקיה. 

, או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם אדמת קומפוסטק דשן אורגני  הקבלן יספ

 הגן, המיועדת למילוי הבור.

   

 העבודה 

העבודה כוללת אספקת העץ, שתילה או נטיעה, תמיכה, זיבול וטיפול כל תקופת האחריות,  

 כולל החומרים והעבודה.

   

   פרחי עונה שתילת    

בורות   חפירת  המפקח,  ע"י  ומאושרים  מפותחים  בריאים  שתילים  אספקת  כוללת  העבודה 

במידות   מערכת    10X10X10לשתילה  על  שמירה  תוך  המיכל  מן  השתילים  הוצאת  ס"מ, 

כופתיגן לבור    םגר  50או    1:3השורשים, מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של  

 והשקיה לרוויה. 

 '.יח –פריט תשלום  

   

 ( 3ק"ג )מס'   1שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של  

בורות   חפירת  המפקח,  ע"י  ומאושרים  מפותחים  בריאים  שתילים  אספקת  כוללת  העבודה 

במידות   מערכת    20X20X20לשתילה  על  שמירה  תוך  המיכל  מן  השתילים  הוצאת  ס"מ, 

כופתיגן    םגר  250או    1:3השורשים, מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של  

 לבור והשקיה לרוויה.

 יח'. –פריט תשלום      

 

 סוג א'(  8נטיעת עצים )מס'  

ס"מ מעל צוואר   20אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בעובי גזע בגובה   

  100X100X100מ' לפחות, חפירת בורות לנטיעה במידות    3.00ס"מ ובגובה    5השורש לפחות  

וקומפוסט בשיעור   גן מאושרת  ריפוד הבור בתערובת אדמת  או  1:3ס"מ לפחות,  ק"ג    1.5, 

כופתיגן לבור, הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו, תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי 
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. בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש  )תומך העץ ימדד בנפרד(הבור ותמיכת העץ בתומך עץ  

 מוחזרת לבור השתילה במים לרוויה.להשקות את הקרקע ה

 יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תוכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח בשטח. 

 יח'. –פריט תשלום  

  

 סמוכות לעץ  

מעץ    עגולות  עץ  סמוכות  באמצעות  לעצים  יבצע תימוך  חיטוי  הקבלן  בחומר  ומחוטא  מקולף 

של לפחות    אשר ינעצו בהיקף העץ ובזוית נטיה ממנו כל עץ יתמך ע" שלוש סמוכות    מאושר.

. מיקום נעיצת הסמוכות ביחס לעץ יהיה בהתאם לכיווני הרוח הנפוצה באזור. העצים 10:1

ס"מ לפחות למניעת חיגור ונזק לגזע.      3יחוברו אל הסמוכות באמצעות רצועות פ"א שרוחבן  

  70סמוכות ינעצו בקרקע לעומק של  ה  מ' לפחות.    3.5  הלפחות ואורכמ"מ    60  הסמוכה  עובי  

 ס"מ לפחות .  

 יח'  –פריט תשלום לשלוש סמוכות וקשירה לכל עץ  

 

 הנחת דשא במרבדים          3041.0

מסוג מזן סופר אלטורו ו/או    עבודת הנחת מרבדי הדשא כוללת: אספקת מרבדי הדשא  

 והידוקה והנחת המרבדים. ,  הכשרת הקרקע, עיבודה, זיבולה, יישורה  בתכניות  המפורט  

 הכשרת הקרקע להנחת מרבדי הדשא כוללת: 

זיבול ודישון: הקבלן יספק זבל אורגני שעבר תהליך קומפוסטציה,  ללא זרעים וצמחייה 

לעיל     פיזור הזבל    41.02.03זרה מסוג כל שהוא, ודשן כימי בכמות כמפורט בסעיף  

כל שטח המיועד להנחת הדשא.  הצנעת    האורגני והדשן הכימי ייעשה באופן אחיד על פני 

הדשן והזבל בקרקע תעשה ביום פיזורו. איחור בהצנעת הזבל והדשן משמעותו אי ביצוע 

 הזיבול והדישון. 

 שלבי העבודה הם: 

 א. הקבלן יפזר ויישר את הקרקע על פי הגבהים והשיפועים המתוכננים.  

 אחיד על פני כל שטח הנחת  ב   הקבלן יפזר את הזבל האורגני והדשן הכימי באופן 

 הדשא   

ג.  הקבלן יתחח את השטח לאחר שדאג כי הקרקע לחה במידה אשר מאפשרת תיחוח 

 ס"מ  20מלא ללא  רגבים.  תיחוח הקרקע יעשה עם הזבל והדשן, לעומק מינימלי של 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

225 

 

 יבצע הקבלן השקיית הרוויה למילוי חללי האויר ולהנחתת  הקרקע  ד. לאחר התיחוח, 

 על פי הגבהים והשיפועים הנדרשים ה. יישור הקרקע לאחר הנחתתה 

הנחת    .  ו  ולאחר  בעת  הקרקע  שקיעת  למניעת  קל  הידוק  הקרקע  את  יהדק  הקבלן 

 המרבדים. לאחר ההידוק,  במידת הצורך, יישר הקבלן את השטח יישור סופי. 

הקבלן יניח את מרבדי הדשא על המשטח המיושר צמודים וללא מרווחים ושקעים.     . ז

והידוקה.  הקרקע  יישור  למידת  המפקח  מאת  בכתב  באישור  מותנית  הדשא  הנחת 

לאחר הנחת הדשא יהדק הקבלן את הדשא הידוק קל באמצעות גלגלת כבדה )כדוגמת  

 ה. חבית מים( להצמדת הדשא אל הקרקע והבטחת קליטתו המהיר

וכן שקעים הנובעים במקרה של מרווחים בין מרבדים ו/או בשולי המרבדים הקיצוניים   . ח

  , המרבדים  בעובי  הקבלן  משוני  קלהיפזר  חולית  חמרה  ו/או  מערכת    חול  לכיסוי 

 . רו המרבד וליישו שולי השורשים של 

 השקיית הדשא והטיפול בו במהלך תקופת הקליטה על פי הנחיות היצרן. . ט

קובעות   . י  זה  בסעיף  הרשומות  וההנחיות  היצרן  הנחיות  בין  סתירה  של  מקרה    בכל 

 הנחיות היצרן. 

   לפני מועד אספקתו לאתר   הקבלן יספק תעודה לאישור מקור הדשא, סוגו  ואיכותו   -

 מ"ר לאישור המפקח.   20הקבלן יניח דוגמת הנחת דשא בשטח מינימלי של      -

 

 ה טיפול ואחריות הקבלן למדשא

מסירת   חודשים מיום  4התקינה למשך   ו לאחזקתהקבלן אחראי לקליטת הדשא והתפתחותו,  וכן  

 האתר. מסירה סופית של המדשאה תהיה בתום תקופת האחריות והאחזקה. 

 מ"ר   -להכשרת הקרקע פריט תשלום 

 מ"ר.   –פריט תשלום להנחת מרבדי דשא 

 

 שיקום משטחי גינון  

וגינון שנפגעו בעת ביצוע העבודות בתחומי שטח העבודה. שיקום הקבלן ישקם שטחי מדשאה  

 שטחי המדשאה והגינון . עבודת שיקום שטחי הגינון כוללת:

חריגה משטח  - למניעת  המאושר  העבודה  את שטח  הקבלן  יתחם  העבודות  ביצוע  טרם 

 העבודות.  על פי התוכניות, על פי הנחיות המפקח ובתאום עם נציגי הרשות המקומית  
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ם ביצוע העבודות יפרק הקבלן את מערכת ההשקיה שבתחום העבודות ויחסום את טר -

מקטעי   וניתוק  פירוק  הסובבים.  הגינון  שטחי  השקיית  בעת  מים  איבוד  למניעת  הצנרת 

 העבודה ממערכת ההשקיה יעשה בתאום עם נציג מחלקת הגינון של הרשות המקומית 

ס"מ לפחות ויערום   40לעומק של  בשלב ראשון יסיר הקבלן את שכבת הקרקע העליונה   -

 אותה למשמרת לחיפוי חוזר.  

והידוקם  - הבורות  מילוי  כולל  לקדמותם,  הקרקע  פני  הקבלן  ישיב  העבודות  ביצוע  בתום 

 וחיפוי עליון באדמה שנערמה ונשמרה לצורך זה.  

לעיל,  )"עיבוד הקרקע ואדמת הגן"(    41.011הקבלן יבצע עיבוד קרקע כמפורט בסעיף   -

ול ודישון . במקרה של שיקום שטחי מדשאה תבוצע הכשרת קרקע כמפורט בסעיף כולל זיב

 לעיל .   )"הנחת דשא במרבדים"(  41.030

הקבלן יסדיר את מערכת ההשקיה על פי תפקודה המקורי ובתאום עם מחלקת הגינון של   -

 הרשות המקומית.  

וע העבודות,   הקבלן יבצע שתילה ו/או הנחת דשא בהתאם לגינון שהיה במקום טרם ביצ -

 ובתאום עם מחלקת הגינון של הרשות המקומית.  

 מ"ר   –פריט תשלום 

 

 שתילונים )פלאגים(  

 הקבלן יכין תוכנית לייצור השתילונים ויגישה לאישור המפקח מטעם מזמין העבודה . 

מועד התחלת הכנת השתילונים והטיפולים הנדרשים לזרעים לקבלת נביטה אופטימלית ועל  

בסס על נסיונות ההנבטה שבוצעו מבעוד מועד , נסיונו הקודם של קבלן המשנה  פי הלו"ז ית

קבלן  מ לרשות  להעמיד  והצורך  קודמים  בפרוייקטים  ב  ראשי  הלאספקה    –את השתילונים 

15.12  . 

קבלן המשנה לאספקה יספק את השתילונים לשטח בשלבים, בהתאם לקצב השתילה של  

אספקת השתילים כך שהשתילונים אשר יסופקו לשטח ישתלו קבלן המשנה לביצוע. יש לתכנן  

עד לסיום אותו יום ולא יישארו עודפי צמחים בשטח ליום למחרת. כמו כן תתוכנן השתילה  

 .   15.12-15.2 -וקצב העבודה כך שתושלם השתילה בחלון הזמן שנקבע לביצוע השתילה מ
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 הוראות כלליות 

המיועדים   הקבלן  האזורים  כולל  לשתילה,  המיועדים  העבודה  אתרי  כל  את  להכיר  ילמד 

על כמוגדר  בתנאי העבודה -לשיקום,  השוני  , את  ו/או המפקח מטעם המזמין  התוכנית  ידי 

 וההתפתחות של השתילונים .

 הכנת השטח לשתילת שתילונים 

 מכל צמחיה בלתי רצויה .                                        לפני תחילת העבודה יש לנקות את כל האזור מעשבים נראים לעין ו 

יש לבצע פיזור ויישור הקרקע , יש לפורר את הרגבים כך שמצע הגידול יהיה הומוגני וללא 

של   לעומק  עד  הרצויות.  20גושים  התוצאות  את  להשיג  כדי   ס"מ, 

לירידת הגשמים פולשנית, להדביר את העשביה  מ"מ להנבטת עשבייה    50  -כ  -יש לחכות 

לשנית וכל צמחיה אחרת בלתי  ו הפלשנית כך שבמועד השתילה השטח יהיה נקי מעשבייה פ

, יבצע הקבלן השקייה להנבטת העשבייה    1.12  –רצויה . בכל מקרה אם לא ירדו גשמים עד ה  

 .  15.12 –והדברת עשבייה כדי שבכל מקרה תחילת השתילה תבוצע לא יאוחר מה 

בלן להגיש לאישור המפקח מטעם המזמין את סוג מערכת השקיית העזר שבכוונתו על הק

להשתמש במידת הצורך לקליטה והתבססות  השתילונים . לאחר קבלת האישור יש להכין  

 את מערכת השקיית העזר לשימוש בשטח .

 

 תקופת ביצוע שתילת שתילונים 

ב מתחילה  השתילונים  ב  15  -שתילת  ומסתיימת  )המועד    15  -בדצמבר  לערך  בפברואר 

יש לתאם עם המפקח מטעם המזמין (. יש להשקות    -המדויק יהיה תלוי בתנאי מזג האוויר  

ס"מ, כשעה וחצי 10את השתילונים מיד לאחר השתילה וביום שלאחר השתילה עד לעומק  

 מידי יום להנחתת הקרקע ומניעת כיסי אויר . 

הקבל יתאמו  השתילה,  בתאריכי  שינוי  של  מועדי במקרה  את  המזמין  מטעם  והמפקח  ן 

 השתילה. 

 

 שתילת השתילונים  

 ידי התוכנית ו/או המפקח מטעם המזמין.  -שתילת השתילונים תבוצע באזורים שהוגדרו על

מ' . המרחק בין הצמחים בתוך   1על הקבלן  לשתול את השתילונים בשורות במרווחים של  

דונם( , אלא אם כן יש הוראות שונות  שתילונים ל  3,333ס"מ )בשיעור של    30השורה יהיה  

את    יאפשרו בתוכנית. השורות תהיינה מקבילות לקוי הטופוגרפיה . המרווחים בין השורות  
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היעיל של עשבים פ ישתלו ו סילוקם  עלים,  עם רחבי  בשילוב  דגניים  ישתלו  כאשר  לשניים.  

בניהול העשבייה שתילונים של עשבים רחבי עלים בקבוצות נפרדות בין הדגנים, כדי לסייע  

הפלשנית של השתילונים עד להתבססותם. מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או 

 לעדכן את רשימת הצמחים.

 

 השקיית עזר לקליטה והתבססות השתילונים  

ל  הדרושה  העזר  השקיית  כל  את  כוללת  לשתילונים  עזר  ו השקיית  התבססות  קליטה 

 . השתילונים

השקיית עזר בשנה הראשונה להתבססות השתילונים . יש לבצע השקייה ביום הקבלן יספק  

השתילה וביום שלאחר השתילה להנחתת הקרקע ומניעת כיסי אוויר בקרקע לקבלת תנאים  

אופטימליים לקליטה והתבססות השתילונים, כאשר גשמי החורף )כלומר הגשמים היורדים  

ל השתילונים( אינם מספיקים בהתייחס אל  ממעוד השתילה ועד לקליטה והתבססות ודאית ש 

 כמות הגשמים, או לאורכה  או להפסקה שבין הגשמים.

במידה ותהיה עצירה בגשמים ו/או יתקיימו תנאי מזג אוויר קיצוניים )חמסינים, רוחות( שיסכנו  

נוספות   ככל  את הקליטה והתבססות של השתילונים יבצע הקבלן על חשבונו השקיות עזר 

 שידרש.  

/ המטרה על פי התוכניות שהוגשו ואושרו ע"י המפקח  ההש קיה תסופק באמצעות טפטוף 

 ו/או על פי הצעת הקבלן ובאישור המפקח .   מטעם המזמין 

  4לאישורו    המזמין ו/או המפקחיש להציג את השיטות ואת לוח הזמנים להשקיה בפני נציג  

ב לקחת  הקבלן  על  העשבים.  שתילוני  שתילת  לפני  לפחות  הציוד,  שבועות  כל  את  חשבון 

המכשור, העבודות, כוח האדם, החומרים וכד' הדרושים, ועליו להכינם לשימוש בשטח לפני  

לקבלן   להורות  הזכות  לעצמו את  מזמין העבודה שומר  עונת השתילה.  הגשם הראשון של 

 לספק שיטות חלופיות של השקית עזר ו/או ציוד ו/או מכשור ספציפיים. 

זו איננה חלק מ  כי אין מערכת  מערכת ההשקיה הקבועה המופיעה בתוכניות ההשקיה אם 

מניעה שתקשר אליה זמנית . אחריות הקבלן היא לחיבור המערכת הזמנית ולניתוקה ללא  

פגיעה במערכת ההשקיה הקבועה ובצמחיה שהתבססה בשטח . תשלום המים לתקופה זו  

 העבודה .  כלול בסעיף זה והוא כולל את כל התקופה עד לקבלה הסופית של
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 התוצאה הרצויה 

משתילוני העשבייה הרב שנתית בהתאם לתוכניות השתילה ו/או    70%קליטה והתבססות של  

 .  המתכנן ההנחיות שניתנו לקבלן בשטח בעת הביצוע ע"י המפקח מטעם המזמין ו/או 

מעשביה פלשנית   נקי  העשבוניים בתקופת החורף בשטח  ,    -שתילת  גשמים  ירידת  לאחר 

ה ירידת  כדי  תוך  מתבצעת  השתילה   . והדברתה  העשביה   על  הנבטת  ומתבססת  גשמים 

 השקיות עזר בלבד ועל ממטרי החורף . 

קליטה  והתפתחות אופטימלית של העשבוניים כך שיגיעו לפריחה , חניטת זרעים והפצתם  

 בשטח בשנת הגידול הראשונה . 

הכל על פי הנחיית המפקח    –ניקיון מוחלט של השטח מעשביה פלשנית וצמחיה בלתי רצויה  

 מטעם המזמין . 

 

 טיפול ואחריות הקבלן לעבודות הגינון 

 עבודות השקיה, במפרט זה.  -   41.3סעיף זה מתייחס לשאר מרכיבי העבודה של סעיף 

וכן לאחזקתם התקינה למשך   מיום    4הקבלן אחראי לקליטת השתילים והתפתחותם,  חודשים 

 והאחזקה. מסירת האתר. מסירה סופית של הצמחייה תהיה בתום תקופת האחריות 

 הטיפול ואחזקת הצמחייה כדלהלן: 

שקיה בהתאם לצרכי הצמחים ולפחות פעם בשבוע, עד סוף תקופת האחריות. במקרה של  ה -

על חשבון   עלות המים בתקופת האחריות  הנחיות המפקח.  לפי  גשמים תופחת ההשקיה 

 מזמין העבודה. 

 עידור וניכוש עשביה אחת לחודש לפחות.  -

יתנ - או  יקלטו  שלא  זהה  צמחים  ובגודל  זהים  בצמחים  חשבונו,  על  הקבלן,  ע"י  יוחלפו  וונו 

 ויחייבו את הקבלן בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת כנ"ל. 

. התשלום  ולא תשולם בגינם תוספת מחיר  אחריות הקבלן כלולה במחיר היחידה לצמחייה -

 .עבור המים בתקופת האחריות יהיה על חשבון מזמין העבודה

 

   חד לעבודות השקיהמפרט מיו 41.40

מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי, ולא  

 להפחית מההנחיות, אלא להוסיף. 
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 כללי 

 מתקנים קיימים בשטח

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל  - עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו   –וטלפון, ריהוט גן וכדומה  

 ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן  -מערכות תת

בתחום מתקן תת העבודה  של  - ביצוע  המוקדם  אישורו  טעון  זה  קרקעי  אישור  המפקח. 

לכשיינתן, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם  

 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.- למתקנים עיליים או תת

במהלך העבודה במתקן תת באקראי,  למפקח - נתקל הקבלן,  מייד  כך  על  יודיע  קרקעי, 

 מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת הוראות  

 

 מדידות וסימון

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום  

המיועד לעץ לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה  

. כל שינוי במיקום בשתי נקודות לכל בור. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה

 יחייב אישור המפקח. 

 

 חיבור למקור מים  

 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים. 

כלשהן  עבודות פיתוח  ביצוע  לפני  יהיה  בכך,  הכרוכות  והעבודות   תיאום מקום החיבור 

 באתר.  

 יות הקבלן,  מד המים יירשם על שם תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחר

 הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .   

עד   הקבלן  חשבון  על  יהיו  המים  צריכת  חשבונות  עבור  התשלומים  ספק   הסר  למען 

 למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית. 

   -מדידה ותשלום 

 בדיקת לחץ 

 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.  



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

231 

 

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.

הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות  

מסרו בכתב למתכנן,  מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה י   0שייבדק ויהיה בין  

לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן. בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע 

 מערכת ההשקייה.

 

 תקנים 

תקן  כל  עפ"י  ומאושרים  תקינים  ההשקיה  אבזרי  יהיו  והצינורות  ההשקיה  אבזרי  כל 

 ישראלי, אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחיות העירייה.

 

 וסימון למערכת ההשקיה מדידה 

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

במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות    .להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטחיש  .  2

 בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת. 

מנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על  . מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסו 3

ידי אבקת סיד. על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע  

 רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן. 

 

 ניקוי השטח

פסולת  על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים,  

הפסולת מחוץ  הקבלן ירחיק את  .וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו 

לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות. בחירת המקום לסילוק, הדרכים 

 יו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן. המובילות אל

כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העיריה רשאית   קבלן או מי מטעמו שימצא, 

להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי  

 . יסודי בחוזה ע"י הקבלן 

 . הפסולת כלול במחירי היחידה של  עבודות הקבלן ולא תשולם בגינה תוספת מחירסילוק 

 

 חסכון במים  
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השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות  

מרבית    המותרות לב  תשומת  תוך  ולצמחיה,  המקום  לצרכיי  השנה,  לעונת  בהתאם  להשקיה 

הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים  לחיסכון במים,  

 ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.

   על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י הוראות   

 קבלן מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים. של ההמפקח, יקוזז מחשבונו  

 

 ( AS –MADE) תוכנית עדותהכנת 

  עם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן 

( בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה תבוצע  AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )

 בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה. 

)או מדיה    DXFר הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט  בנוסף למפות ימסו 

 ופורמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(. 

  מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק

 וחברת חשמל.  

 חדשה. ישראל  – כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 

המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר  

 קיבלו טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח. 

המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק  

ראש ההשקיה, פירוט ומיקום מקור מים,  הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום   

תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי פיקוד,  

 ציוד אלחוט. 

עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה למפת  

 ההשקיה. 

יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך    14התכנית כ  על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את  

שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח  

 תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית. 

 לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה 

 ות הגינון וההשקיה. לביצוע עבוד
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 צנרת ומחברים 

צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ    . 1

את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי    .הנדרש של המערכת

למנוע חשיפת   יש  פנימה.  לכלוך  חדירת  למנוע  כדי  בעת העבודה,  גומי,  הצינורות  טבעות 

 המשמשות לאטימה, לקרינת שמש. 

     המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה.      . 2

 ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה. 4הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה ,        

 כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או     .  3

 תחילת נעץ(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.         

 

 חפירה ועומקי חפירה 

 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים. 

 לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית. בכל מקום בו עלול להיגרם נזק 

                          עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן א. 

 עומק חפירה בס"מ               קוטר הצינור

 ס"מ מכסימום. 50                   מ"מ ולמעלה  75

 ס"מ      40                                מ"מ  63-40

 ס"מ  30   מ"מ ומטה                                                   32-25

 כמסווג בכתב הכמויות   -פריט תשלום : מ"א צינור, כולל מחברים, אביזרים חפירה וכיסוי 

 

 טפטוף 

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו    א.  

 הוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.של סעיף זה ל

צינורות מובילים בקרקע, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף   –לעצים    ב.     יוטמנו 

  30טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק    20  -טפטפות לעץ, ו   10כאמור שתכלול  

טבעות יהיה  ס"מ. ביצוע ה  5-10יתדות ותוטמן בקרקע בעומק    3  -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 

 לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה.  

 לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע.   ג. 
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שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה   – בשטחים מדרוניים    ד.  

 צמח. והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל 

 ס"מ.  35מ"מ, אורך  4שלוחות הטפטוף ייוצבו בעזרת מייצבים מברזל מגולוון, עובי   ה.

 

 .כמסווג בכתב הכמויות -פריט תשלום : מ"א צינור טפטוף, כולל מחברים ואביזרים 

 

 ממטירים לשיחים 

 מתזים לתלתן יורכבו על עמוד מעוגן בקרקע ביסוד בטון, בהתאם לפרט.  

 

 לים חפירה והנחת שרוו 

 כנות לחפירה ה

תשתית תת    לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות

ולקבל אישור הגורמים   קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו'

על   להתגבר  מנת  על  הדרוש  את  להכין  עליו  החפירה.  להתחלת  והמפקח  תקלות  המוסמכים 

העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות,  

 וייצובן כנגד התמוטטות. 

 

 שרוולים למעבר צנרת 

בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  כל מקום בו 

בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר  חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין  

ביצוע    (להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט,  

שרוול יהיה מחומר קשיח   מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.

מ"מ   8ט משיכה מניילון בעובי  העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית. בתוך השרוולים יותקן חו 

קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים  

 יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן. 

במפה   ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן   20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  

המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של  את המקום  

 מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה. 
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 / מתכת / פוליאתילן/ אחר  C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי 

 מתכנן.  ה עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם 

ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע   100שרוול החוצה כביש יונח בעומק של 

 ס"מ . 40אחרת בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של 

 מ"א, כולל כל האמור לעיל   –פריט תשלום 

 

 בריכת הגנה 

ולים יבוצעו בתוך תא ביקורת.  כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סל

המכסה בגובה הריצוף/ אספלט. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון   10ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי    20

 80טר  בריכת בטון בקו   -. בריכה במדרכה20-ס"מ, לרבות זיון. הבטון מסוג ב  20X20בחתך  

במידות   ברזל  יצקת  ומכסה  טבעת  עם  המכסה    60/60ס"מ  על  הרשות    עיוטבס"מ.  סמל 

 המקומית וכתובת "השקיה".  

המחיר כולל : אספקה, חפירה/ לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות  

 פריט תשלום : יח'  הדרושות.

 ראש בקרה )ראש מערכת(

שה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה. התקנת ראש הבקרה תע  .  1

מיקום המדויק של  המיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את  

 ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע. 

אישורו לפני הרכבת ראש  יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל    .  2

 המערכת לשטח. 

אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל    .  2

נוחה.   בצורה  באתר  אביזר  אחידים  יהיו  האביזרים  קורוזיה, כל  בפני  העמידים  ומחומרים 

 ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים 

נוח     .  3 יותקנו  במקום שיאפשר פרוק  יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים  רקורדים 

ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או  

 מסנן.

מגופים   ייקבעו על פי פרט בתכנון,האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים      .4

 המטרה לחוד וטיפטוף לחוד. ,יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים
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והירידה      היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד      .5

 במוטות בלבד מאונכים לקרקע.  10פולאטילן דרג  -לקרקע  ע"י זקיפים מ

 י הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.יש לייצב את ראש   . 6

 הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.    . 7

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.        

 ס"מ. 10בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה   . 8

 ס"מ לפחות מפני החצץ.  20המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה   . 9

 

 ראש בקרה, כמסווג בכתב הכמויות: יח' אופן המדידה

 

 על קרקעי–ארון הגנה  

     IP  –  65שנים  ברמת אטימות    10-א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל

הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה     VDE.  0660ובתקן עמידות   

 +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה    20ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  

 של  דלת הארון . 

 ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה. 

מפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר     2המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם,    ד.  

 אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות. 

 ס"מ מדופן הארון. 20רכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק הארון יו   ה. 

 יש להשאיר מקום בארון ההגנה למגופים נוספים בעתיד.  ו. 

 ארון הגנה, כמסווג בכתב הכמויות: יח' אופן המדידה

 יחידת קצה אלחוטית  

"מוטורולה" או  "אגם"  יהיה מסוג  ובעלת   או   המחשב  ע"י הרשות המקומית  יכולת    ש"ע מאושר 

 לתקשר עם מחשב אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה.  

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.  

מינימום    12-16תשלוט באופן עצמאי על עד  היחידה   וקבלת  כל  ו חיוויים    4מגופים  על  תתריע 

 חריגה 

 לברז הבא. עבור תו תסגור ברז היחידה מתכנית ההשקייה. על כל חריגה מתכנית ההשקייה, 
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 סוגי החריגות: ספיקה מעל ומתחת למתוכנן 

 פתיחת מגופים ללא תכנית  

 אי פתיחה של מגופים עם תכנית  

 חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(. 

 תפעיל ותבקר השקייה, עפ"י חישובי כמויות. 

 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקייה. 

 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת.  

אנרגיה   למקור  לנתוני V.DC24   תחובר  הכל בהתאם  סולארי.  או תא  תאורה,  לעמוד  השטח   , 

 בנפרד(.   ולדרישות הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו 

תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע 

 ח על תורן.בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פ

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע   התיאור ותכולת המחיר: 

 מושלם 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    20וריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל  )המחיר כולל: כבלים, או צינ

 האלחוטית וכולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 

 :  חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה

מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י הרשות    6בגובה     2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר " 

תק תו  עם  הספק  המקומית,  עם  יהיה  התא  של     W10ן.  בעוצמה  נטענת  סוללה  עם   ,7 

 אמפר/שעה. 

 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת.  

 לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. 

 . V.AC220 -  V.DC 24.בתחתית עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

ובהנחיות  בתיאום  וכן  החשמל  חב'  של  התקנים  פי  על  מוסמך,  חשמלאי  ע"י  תבוצע  העבודה 

 .  של עת"א המחלקה לשירותים הנדסיים במנהל התפעול

 קצה אלחוטית, כמסווג בכתב הכמויות: יח' אופן המדידה
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 , )בהתאם להוראות  LATCH ,V 24 - V12ונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים : סולסולונואיד

 תוצרת "בקרה"/"ברמד" או ש"ע, עם אפשרות הפעלה ידנית.  DC    או AC  היצרן(,  

מ"מ דרג    8יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר  

המערכת    הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראשוהתחברות לברזים    10

יהיה עם אפשרות   יציבותו. סרגל הסולונואידים  או באופן אחר שיבטיח את  פיליפס,  בברגי 

 התקנה של סולונואיד נוסף, מעל למתוכנן. 

 התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

המדידה פולסים,  אופן  דרכי  תלת  סולונואיד  יח'   :V24  ,AC  אוDC    מתכת פס  על  מותקן 

                      מגולוונת.              

 טיפול ואחזקת מערכות השקיה 

 . הפעלתו במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא 

 מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה הראשונה.

הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו הדורשים תיקון.  

  לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה אחראי, בתקופת 

שעות   12 ת, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוךו עבודוע הביצ

רציניות תקלות  ובאבזרים.  בצנרת  ופיצוצים  דליפות  נזילות,  התקלה,  גילוי  הכרוכות   משעת 

התקלה. חלקי    בפריצת מים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון 

. כל  על חשבון הקבלן לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו   מערכת פגומים או 

האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם  תקן יקבלו את אישור  

  המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל קוטר נדרש. 

לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמירה על הציוד והאביזרים מפני  הקבלן אחראי אחריות מלאה   

ולנקוט בכל אמצעי סביר   ידאג לבטח את המערכת בהתאם,  כך  לצורך  וכיו"ב.  גניבה השחתה 

 למניעת נזק למערכת. 

בשעות     השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, 

בהתאם    להשקיה  מרבית  המותרות  לב  תשומת  תוך  ולצמחיה,  המקום  לצרכיי  השנה,  לעונת 

המים    לחיסכון במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות

 ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.

הוראות   עפ"י  ו/או    ההפעלה  תוכניות  עפ"י  להשקיה  המומלצת  המים  מכמות  חריגה  כל    על 

 . מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימלייםקבלן של המחשבונו   המפקח, יקוזז
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 סלילת כבישים ורחבות - 51פרק 

 עבודות הכנה ופירוק       51.01

   כללי     51.01.00

, יפרק הקבלן בכל מקום שיידרש, ר בחלק א' של המפרט המיוחד לעילבנוסף לאמו 

בטון,   יסודות  מבנים,  ועומק:  אורך  שפה,  בכל  אבני  בטון,  משטחי  גדרות,  עמודים, 

שילוט, עמודוני מחסום, ספסלים, אשפתונים שערי מתכת, סלעיות וכל אלמנט הקיים 

למחסני  , על חשבונו,בשטח ויסלק את כל החומרים הנ"ל על יסודותיהם ותשתיותיהם

בורות ותעלות    העיריה ו/או  למקום שפך מאושר, הכל על פי הנחיות המפקח באתר.

ייוצרו עקב פירוק, יסתמו ע"י הקבלן במיטב העפר המקומי/מילוי נברר, אשר יאושר ש

 ס"מ בבקרה מלאה, עד למפלס המתוכנן.   15למילוי ע"י המפקח ויהודק בשכבות בעובי  

 עבודות הפירוק יעשו בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח באתר.

מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות פסולת הפירוק תפונה לאתר  

 על הקבלן. 

כל החומרים המפורקים באתר והניתנים לשימוש חוזר, כגון מרצפות או אבני שפה,  

הם רכוש המזמין. החומרים יפורקו בצורה מקצועית ויאוחסנו בהתאם לדרישות המזמין  

ר אחסנה כל שהוא  לשימוש חוזר. האחסנה והשמירה על החומרים או הובלתם לאת

 כלולה במחירי היחידה לביצוע עבודות הפירוק . 

 כמסווג בכתב הכמויות.  –תשלום להמדידה 

 

 העתקת פסל   51.01.001

 קיים. במסגרת פריט זה יבצע הקבלן העתקת פסל   

ולבצע   על הקבלן לתאם את העתקת הפסל עם מחלקת האומנויות של עירית תל אביב

 את העתקת הפסל על פי ההנחיות שינתנו על ידי העיריה.   

יודגש כי הקבלן אחראי לשלמות הפסל בכל שלב משלבי העבודה מקבלת צו התחלת  

העבודה ועד למסירה סופית של המקטע בו מצוי הפסל. אין באמור כאן לגרוע מאחריות  

האחריות   תקופת  במהלך  האתר  מסירת  לאחר  גם  הפסל  ותקינות  לשלמות  הקבלן 

 שתקבע על ידי העיריה.  

 ' קומפלט.ביח   תשלום להמדידה        
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 חישוף  51.01.002

 בכתב הכמויות  51.010.0020סעיף     

בנוסף לאמור במפרט הטכני חלק א', מחיר החישוף כולל גם סילוק לכל מרחק  

 לאתר שפיכה מאושר שמחוץ לתחומי הפרויקט ועל כל העלויות הכרוכות בכך.

 

 פירוק אבני שפה ופינוין   51.01.01

 הכמויות. בכתב  51.010.0440סעיף     

 סעיף זה מתייחס לכל סוגי אבני השפה.   

 מחיר הפירוק כולל בין היתר גם פירוק היסוד ועבודות העפר.        

 פירוק אבני תעלה ופינויין 51.01.02

 בכתב הכמויות.  91.006.0002סעיף        

 לעיל. 51.01.01המחיר כולל את כל האמור בסעיף   

 

 מיסעת אספלט קיים קרצוף וחספוס   51.01.03

סעיפי הקרצוף לסוגיהם וסעיף החספוס כוללים בין היתר גם קרצוף וחספוס אספלט   

 קיים שבוצע במסגרת חוזה זה לצורך הסדרי תנועה זמניים. 

 

 פירוק עמוד עם תמרור )על עמוד אחד(, לרבות פירוק יסוד  51.01.04

וכן    עליו  מותקנים  תמרורים  מספר  עם  לעמוד  גם  מתייחס  זה  תמרורים  לסעיף 

אשר ימדדו לתשלום וכו',    קיים  , ע"ג עמוד רמזורקיים  המותקנים ע"ג עמוד תאורה

 . , לפי עמודי תמרורביח'

 

)לרבות    או אלמנטים קיימים אחרים\ם מבטון מזויין ו מי הריסת קירות תומכים קיי        .05.0151

 מובל הנחושת הקיים בתחום המסומן( 

 בכתב הכמויות.  51.010.0330סעיף   

אתר  אל  וכוללת את הריסת המבנים ופינוי החומר    במ"קלתשלום  העבודה תימדד  

 .שאינם מפורקים וכן את עבודות הסיתות של האלמנטים הקיימים פסולת מורשה 
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 עבודות עפר   51.02

 כללי  - עבודות חפירה וסלילה  51.02.01

סעיפי החפירה, הידוק מבוקר של מילוי, הידוק מבוקר של קרקע יסוד, עיבוד שתית   

 \ ס"מ, מצעים לסוגיהם, מילוי נברר, ציפוי אספלט לסוגיהם  40לעומק  

 ואספלטים לסוגיהם בכתב הכמויות:   

עבור התמיכות הזמניות לצורך ביצוע כל עבודות החפירה , המילוי והסלילה, במידה  

ויידרשו ו/או במידה ויבחר הקבלן להשתמש בהן, לא תשולם כל תוספת והעלות תהיה   

 כלולה בשאר הסעיפים אשר בכתב הכמויות לרבות תכנון התמיכות. 

ושבילי   הכבישים, המדרכות  בסלילת  הצורך  בגין  כל תוספת  לקבלן  לא תשולם  כן,  כמו 

וכן  האופניים, עבודות הקירצוף, הפירוק והריבוד וכו', בקטעים צרים, מוגבלים ולא רציפים,  

וכו' ומתוכננים  קיימים  אופניים  ושבילי  מדרכות  מיסעות,  קטעי  מבני    ;בין  ביצוע  בגין 

המתוכ השונים  בשלבים,  השכבות  השוניםננים  הביצוע  שלבי  חפירות    ;עפ"י  בגין 

וכן בגין ביצוע הידוקים בכלים קטנים "מדרגות" במדרונות לצורך ביצוע עבודות מילוי,  

 ובמכבשים ידניים וללא ויברציות , לקבלת הידוק מבוקר.

 

 שר( חפירה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה )לרבות סילוק לאתר מאו   51.02.02

 בכתב הכמויות.  51.020.0010סעיף    

 האמור להלן הינו בנוסף לאמור במפרט הטכני חלק א'  בסעיף חפירה.  

בשטחים   הקרקע  בתת  קיימת  לפסולת  עפר,  ולעודפי  חפירה  לעודפי  מתייחס  זה  סעיף 

האספלט,  כל  במבנה  מיסעות  מיסעות,  שכבות  מבנה  אספלט,  תוצרי  לרבות:  שנחפרו, 

 , משטחי בטון וכו' קיימים שנחפרו לצורך עבודות הסלילה. מדרכות ושבילים

 שימוש חוזר בחומרי מיסעה קיימת יותר רק בהוראת המפקח בכתב.  

 

 ס"מ   40עיבוד שתית לעומק    51.02.04

 בכתב הכמויות.  51.020.0132סעיף   

שתית  ס"מ של   20ס"מ, עירום זמני, תיחוח לעומק   20עיבוד השתית כולל חפירה לעומק 

החפירה והידוק מבוקר בהרטבה, והחזרת החומר החפור בשכבה בהידוק מבוקר לרמת  

 במפרט הכללי. 51הידוק ורטיבות נדרשת כמפורט בפרק 
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ס"מ יבוצע בשטחי חפירה בתחתית החפירה, ובשטחי מילוי בפני    40לעומק  שתית ודעיב

 קרקע קיימת לאחר חישוף )במידה והחישוף יידרש מהמפקח בכתב(. 

 טיפול ועיבוד הקרקע.  – במפרט הטכני חלק א'בניגוד לאמור 

    שיבוצע בפועל. המדידה לתשלום לפי מ"ר

החפירה,   של  מושלם  לבצוע  הדרוש  הכללי  ובמפרט  לעיל  האמור  כל  את  יכלול  המחיר 

עבודות עיבוד השתית, המילוי החוזר בהידוק בבקרה מלאה )לרבות פינוי הפסולת בתת  

על כל   , במידה ויידרששפיכה מאושר שמחוץ לתחומי הפרויקטר  הקרקע לכל מרחק לאת 

 (. העלויות הכרוכות

 

 חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים    51.02.05

 בכתב הכמויות.  91.006.0003סעיף    

. החרישה, התיחוח וההידוק יבוצעו לאחר פירוק האספלט לכל עוביו  100%דרגת ההידוק  

לרבות שכבת החול. פירוק האספלט לכל עוביו ופירוק ופינוי  ופירוק ופינוי הריצוף הקיים  

 הריצוף הקיים לרבות שכבת החול ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. 

 

 מצעים ותשתיות    51.03

 מצע מחומר נברר )סוג ג'(    51.03.01

 בכתב הכמויות.  51.030.0025סעיף    

 משרדי.-ללי הבין במפרט הכ 51יבוצע ויהודק כמפורט בפרק   

סלילה  בשטחי  השכבות  מבנה  לתחתית  מתחת  הנדרשות  המילוי  לרבות:    ,עבודות 

וכו', לרבות במקומות בהם תמצא   במיסעות, במדרכות, בשבילים, בשבילי אופניים 

מצע סוג ג'    -פסולת בתת הקרקע והמפקח יורה בכתב לסלקה, יבוצעו במילוי נברר

 וש בעודפי חפירה למילוי בשטחים אלו. מהודק בהידוק מבוקר. לא יותר שימ

 

 "שברי אבן" )מחצבה( לייצוב שתית לרבות פיזור והידוק מבוקר )אופציונלי(    51.03.02

 בכתב הכמויות.  51.030.0050סעיף    

 במפרט הכללי הבינמשרדי בהתאם להוראת המפקח בכתב.  51יבוצע עפ"י פרק   
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לאחר התייצבות השתית תפוזר מעל שכבת שברי האבן שכבת פלוס ממצע סוג א' בעובי   

בבקרה    10-12 תהודק  הפילוס  שכבת  באספלטים.  הסלילה  עבודות  תחילת  לפני  ס"מ 

 . 100%מלאה לדרגת צפיפות  

ת עובי שכבות שברי האבן הדרושות לייצוב הקרקע וכן את על הקבלן לקחת בחשבון א 

 שכבת הפילוס, בעת ביצוע החפירות לפיזור שברי אבן.

 

 

 עבודות אספלט    51.04

בעובי    PG70-10, ביטומן  0/5מאבן בזלתית מסוג    SMAשכבה אספלט נושאת עליונה     51.04.01

ס"מ עם אבן דולומיט    3ס"מ; שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי    5

 לרבות פיזור והידוק  PG68-10מ"מ, ביטומן   12.5גודל מקסימלי  

תכונות תערובות האספלטים וקווי הדירוג וכן הדרישות האחרות לסוגי אספלט אלו וכל  

-נחיות מחלקת הדרכים בעירית תליתאימו בין היתר גם להסוגי האספלטים האחרים,  

 אביב: 

אספלט   בכתב    98.040.0001  -ו   51.040.0114בסעיפים  תשולם    -   SMAשכבת 

 הכמויות. 

בכתב    51.040.0041תשולם בסעיף    –ס"מ    3שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי  

 הכמויות. 

שכבות    2-ס"מ  מתייחס ל  3סעיף שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי  

זמניים  בשבילים  האספלט  ולשכבת  האופניים  בשבילי  והתחתונה(  )העליונה  האספלט 

 להולכי רגל במהלך שלבי הביצוע.

 טיפול בסדיקה    51.04.02

הטיפול בסדיקה במקומות  ,  טיפול במיסעה קיימת    –  במפרט הטכני חלק א'בניגוד לאמור   

 בהם יורה המפקח ויועץ תכן מבנה בכתב, יבוצע ע"י קרצוף וריבוד באספלט. 

במסגרת    וישולמו  יחושבו  העלויות  וכל  מחיר  תוספת  תשולם  לא  בסדיקה  טיפול  עבור 

 הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות )סעיפי קרצופים, אספלטים, ריסוסים(.

 

 עבודות ניקוז   51.05
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בגב המעבר התחתי ומובל להנחת צינורות  לביצוע מובל הנחושת החדש ו פרק זה מתייחס   51.05.00

 המים פרדסים.

 

קוטר     .010.0551 קרקעי  תת  לניקוז  מחורר  שרשורי  ומילוי    200צינור  גיאוטכני  בד  עטוף  מ"מ 

בגב המעבר התחתי    ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי   50/50באגרגט שומשום/חצץ  

 " פרדסים" גב מובל המים להולכי רגל וב 

 בכתב הכמויות.  51.062.0110סעיף  

 את עבודות החפירה והכיסוי.גם וכוללת  במ"אלתשלום העבודה תימדד 

 

  מ"ק( \ק"ג  130. המחיר כולל זיון )לפי  30-מעבירי מים )מובל סגור(, מבטון מזויין ב   .020.0551

 מובל הנחושת 

 בכתב הכמויות   51.0363.0030סעיף    

יבוצעו סעיף   יצוק באתר. עבודות הבטון המזויין של האלמנט  זה מתייחס למעביר מים 

של המפרט מיוחד זה והמפרט הכללי הבין משרדי. סוג הבטון    02בהתאם למצוין בפרק  

 .40-יהיה ב

יש להדגיש כי בתחום היצוק באתר האלמנטים הם בעלי זויות לא ישרות וכוללים פתחים 

 לשוחות.

תימדד   עבודות   את  וכוללת  במ"קום  לתשלהעבודה  עבור  המזויין.  הבטון  עבודות  כל 

מ"ק ישולם לקבלן \ק"ג  130-האיטום, שאיבת מי התהום מילוי וכו' עבור תוספת זיון מעבר ל

 . 02בנפרד בסעיף מתאים בפרק 

 

ב   .05.03051 מזויין  סגור(, מבטון  )מובל  טרומיים  מים  )לפי  30-מעבירי  זיון  כולל    130. המחיר 

 מובל הנחושת . "ק(מ \ק"ג

 בכתב הכמויות.   51.0363.00301סעיף  

ס"מ. עבודות הבטון המזויין    275/125סעיף זה מתייחס למעביר מים טרומי  במידות פנים  

של המפרט מיוחד זה והמפרט הכללי הבין   02של האלמנט יבוצעו בהתאם למצוין בפרק  

 .50-משרדי. סוג הבטון יהיה ב

 . 03במפעל העונה לדרישות המפרט הכללי פרק  האלמנטים הטרומים יבוצעו 
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 יציקת כל אלמנט תתבצע ברציפות ללא הפסקת יציקה.

קבלן כולל תכנון והתקנת אביזרי הנפה, אלמנטים  \ הנפת המובל באחריות המפעל הטרומי 

 משוכנים בבטון, יצירת פתחי שירות וחיבור לצנרת ניקוז עירונית.   

 החיבור בין המובלים יהיה שקע תקע ויאטם בהתאם למצוין בתכניות.

 כוון ואופן התקנת המובל באחריות הקבלן. 

 

תימדד האיטום,   במ"ק  םלתשלו  העבודה  עבודות  המזויין,  הבטון  עבודות  כל  וכוללת 

 ההנפה והשינוע וההרכבה.

 עבור כל שאר העבודות ישולם לקבלן בנפרד. 
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 עבודות ניקוז      -   57.1פרק 

 

"עבודות מים,    57פרק  הוראות  זה היא להשלים, להוסיף או לשנות את    פרקשל    תו מטר . 1

   .מפרט המיוחדוניקוז" לעיל, בחלק א' של הביוב 

 מתייחס רק לעבודות ניקוז. פרק זה  

 :ותפרויקט הנוכחי כוללהעבודות בתחום תיעול עירוני במסגרת 

ניקוז קיימים בקטרים שונים, פירוק שוחות בקרה קיימות במידות שונות, פירוק    פירוק קוי  •

 מתקני קליטה קיימים

קו  • ל  י הנחת  קרקעיים  תת  בקוטרים  ניקוז  כבישים  מיסעת  ניקוז 

כולל התקנת קולטנים, תאים משולבים, שוחות 35.5,40,50,60,80,100,150  , ס''מ  

 בקרה. 

 ס''מ   250קוטר  PVCהתקנת שוחות ניקוז בהתאם ליציאות ניקוז של רק''ל, כולל צינור   •

קוטר   • צינור  לרק''ל  המקביל  קטע   , ניקוז  מובל  רק''  150התקנת  חוצה  קטע  ל  ס''מ, 

ובין מובל   150, וקטע מעבר בין צינור קוטר  1.25X2.75מאלמנטים טרומיים במידות  

 מלבני תוכנן יצוק באתר. 

,  3.25X6.90מעביר מים בחציית רק''ל עם נחל פרדסים. מעביר תוכנן במידות    תהתקנ •

עדת למעבר בעלי חיים ו מ' המי  1.0מ' וגובה  0.7מעביר תוכננה מדרגה ברוחב הבתוך 

 . 20%מות בנחל. גובה מדרגה תואמת לעומק זרימה בהסתברות  בזמן זרי 

 

 :הטכני המיוחד חלק א' להלן רשימת השלמות, שינויים ועדכונים למפרט . 2

 ניקיון האתר, סילוק פסולת ועודפי העפר   –  9. השלמה לסעיף 2.1

ותשטיפים על הקבלן יש להימנע מזריקתו של פסולת ,עודפי עפר, בטומנים , שומנים  

על הקבלן לבצע בדיקה שאפיק הנחל פנוי מפסולת   ותדו אל נחל פרדסים. בתום ההעב

 מסוג כל שהוא ומציוד.  

 סימון ומדידות –  10. השלמה לסעיף 2.2

יש לבצע גישוש צינורות ניקוז קיימים במיוחד במקומות התחברות בין קו מתוכנן אל  

ההתחברות, גם מבחינת איכות שוחה קיימת.  מפלס    תהתאמשוחה קיימת, גם מבחינת  

 57.4.2הערה הזו מתייחסת גם לסעיף 
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 הגנה מפני הצפות : -13השלמה לסעיף  .  2.3

בזמן ביצוע קווי ניקוז יש לשמור על הרצף ולהימנע מהתנתקות של קטע במעלה ממוצע  

ומערכת   חדשה  מערכת  בין  זמניים  בחיבורים  להשתמש  יש  הצורך  במידע  במורד. 

 של מפרט הנוכחי. 15.1.8מת. הדרישה הזו תואמת לסעיף קיי 

 " עטיפת חול" -בחלק א' למפרט הטכני לעיל   57.2.4השלמה לסעיף     2.4

על הקבלן לנקות את תחתית החפירה מעפר חופשי,    57.2.4לפני ביצוע הנדרש בסעיף  

החפירה   תחתית  את  להביא  עליו  מכן,  לאחר  וכו'.  אורגנית  פסולת  לרטיבות אבנים, 

אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון המהנדס במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע"  

 ערך מאושר ע"י המפקח. חפירת יתר תמולא בחול דיונות מהודק -או ציוד שווה

 "צינורות לקוי ביוב ותיעול"   –בחלק א' למפרט הטכני לעיל  57.4. סעיף 2.5

 : 57.4.24.2עדכון לסעיף  2.5.1

מורכבת מצינורות בטון, פי.וי.סי,  פלסטים,  ומובלי בטון במידות   לרשת התיעו 

שונות. הקבלן נדרש להתמודד עם סוגי הצנרת השונים. כמו כן, תוכננו במסגרת  

הפרויקט שרוולים מצינורות פלדה במקומות הצטלבות קו תיעול עם קו מקורות  

שכונה בסמוך   ותעלת בטון לצורך הגנת מסילת רק''ל ממי נגר עילי עד להקמת

  למסילה.

לסעיף    2.5.2 סעיף  תת  פי.וי.סי,    ה הנח "   -לעיל    57.4.5הוספת  בצנרת  וטיפול 

   :"פוליאתילן ובטון

אל מערכת ניקוז תת קרקעית יתוכננו   2חיבורי מערכת ניקוז אינפרה    57.4.5.4

   PVCתתוכנן שוחת הניקוז עם צינור    2כדלקמן: מול כל יציאת ניקוז של אינפרה  

של צינורות אמור   ILמ' אל תחום  רצועת הרק''ל.    1-מ''מ החודר כ  250קוטר   

מ''מ   250קוטר    PVCמ' מתחת למפלס המתוכנן של רק''ל. צינור    0.83להיות  

, הטיה מותרת  INFRA  2אמור להיות הונח בניצב לשוחה עתידית של מערכת  

 מעלות.  5מעלות לא יותר  90מזווית 

 "(: בטון  ופלטות  בטון  עטיפת" 57.4.29א )תחת 57.4.29עדכון תת סעיף    2.5.3

מ'    1.0ניקוז מצינורות  פי.וי.סי. או פלדה בכיסוי פחות מ  \כל קו או חיבור ביוב

ס, למעט צינורות פי.וי.סי. קוטר - 136-01יבוצעו עם עטיפת בטון חיצונית לפי פרט  
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. לפי הנחיות נת''ע יש לעטות את  2מ''מ אשר תוכננו עבור מערכת אינפרה    250

 הצינורות האלו ב סי.אל.אס.אם.

 

 א  חלק הטכני במפרט 57.1.5סעיף  ל תוספת  2.5.4

, השוחות,  צנרת  רשימת   את ''  אביבים''מי  ו   המתכנן   לאישור  להגיש   הקבלן   על

 אישור ולקבל ואביזרים הציוד, ברזל היצקת שפה אבן , הקולטנים

 

 במפרט הטכני חלק א'  5.2.2.2 לסעיף עדכון  2.5.5

 העדכון''.  נוספים''מ  ס  20''לחפור    לקרוא  יש''  נוספים''מ  ס  10''לחפור    במקום

 57.2.4 לסעיף גם מתייחס הנוכחי 
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 וביוב מים עבודות  -  57.2 פרק

 

"עבודות מים,    57פרק  הוראות  זה היא להשלים, להוסיף או לשנות את    פרקשל    תו מטר .1

   .מפרט המיוחדביוב וניקוז" לעיל, בחלק א' של ה

  

 תאור העבודות העיקריות:  57.1.1שינוי לסעיף  .2

 וולנברג, דבורה הנביאה.מ"מ לאורך מסעה רח'   250÷450הנחת קו ביוב בקוטר  −

 חציות תוואי רק"ל ע"י קווי ביוב.   4 −

 חציות תוואי רק"ל ע"י ביצוע חידוש קו ביוב קיים בשיטת ניפוץ. 3 −

 חציות תוואי רק"ל ע"י קווי מים. 5 −

, מגופים, נקודת אויר, נקודת ניקוז. העבודה כוללת ביצוע קווי 3" - 12הנחת צינורות מים " −

 מים זמניים.

 כיבוי אש. התקנת ברזי  −

 התקנת חיבורי צרכן לראשי השקיה.  −

 כולל ברזי כיבוי אש.   6התקנת חיבור צרכן עבור נת"ע, הנחת קו מים " −

 התחברות לחיבורי צרכן קיימים, לקווים קיימים.  −

לרומים  − מכסים  רום  התאמת  כולל  לשימור,  המיועדים  קיימים  ביוב  קווי  על  שמירה 

 מתוכננים של פני השטח.

 קווי מים וביוב קיימים המיועדים לביטול בהתאם להנחיות המפקח. פירוק וסילוק  −

 מ"מ עבור פארק גני יהושע.  32,  3, "6הנחת צנרת מים " −

מבוטל אסבסט של חברת מקורות כולל פירוק וסילוק נקודת אויר   40פירוק קטע קו " −

 בחצר.

ואבק   אסבסט  מפגעי  למניעת  חוק  לדרישות  בהתאם  אסבסט  צינורות  מזיק  פינוי 

במפרט של נת"ע. יש לסגור בבטון את קצוות הצינור אשר   30ופרק    2011התשע"א  

 נישאר בקרקע. 

 בעטיפת הבטון. 60תוואי הרק"ל חוצה את צינור מקורות " 11+760בק"מ  −

 דגשים 
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אין לבצע כל עבודה בקרבת קו מקורות ללא פיקוח ונוכחות נציג חברת מקורות בשטח 

 ובכתב.וקבלת אישורו מראש 

להתקשר    יש  פיקוח  לתאום  בשטח.  מקורות  נציג  של  צמוד  בפיקוח  יתבצעו  העבודות 

 050-8771465שבוע ימים מראש למר שלומי קרני טלפון: 

מטרים   3העטוף בטון יתבצעו ברוחב רצועה של    60כל עבודות הידוק השתית מעל לקו "

  מ'( מכל צד של הקו לפי ההנחייה הבאה:  6)סה"כ 

  וי של המטר הראשון יבוצע ע"י מכבשים ידניים וללא ויברציות.גובה המיל

 

לסעיף   .3 )"  57.1.5תוספת  לעיל  א'  חלק  המיוחד    ציוד ,  שוחות,  לצינורות  אישורבמפרט 

על הקבלן להגיש לאישור המתכנן, "מי אביבים" את רשימת הצנרת, השוחות,  "(  ואביזרים

 הציוד והאביזרים וקבלת אישורם.

 

החפירה תבוצע  :  "(חפירה  עבודות"  –)במפרט המיוחד חלק א' לעיל    57.2.2.2יף  שינוי לסע .4

  ו/או לפי טבלת עומקים להנחת צנרת מים בגליון פרטים לפי החתכים לאורך של הקווים  

 נוספים עבור הכנת מצע חול בתשתית.  ס"מ 20והוראות המפקח. יש לחפור 

 

רוחב החפירה יהיה לפי חתכים :  המיוחד חלק א 'במפרט      57.2.2.357.2.2.4  סעיפים  שינוי   .5

 טיפוסיים וטבלת "רוחב עליון תיאורטי של תעלה בכביש ובמדרכה" בגליון פרטים.

 

הבינמשרדי",      "מפרט בנוסף נדרש לפי    במפרט המיוחד חלק א',   57.2.2.5תוספת לסעיף   .6

על הקבלן לנקות את תחתית החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר  

מכן, עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון המהנדס  

ערך מאושר ע"י המפקח. חפירת  -במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה

 דיונות מהודק. יתר תמולא בחול 

 

   יוחלף בנוסח הבא: במפרט המיוחד חלק א'" עטיפת חול"  57.2.4סעיף  .7

החתך    לפי  יבוצעו  אורכם  לכל  לצינורות  מסביב  החול  ומעטפת  החפירה  תחתית  ריפוד 

 הטיפוסי בפרט בגליון הפרטים.
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יונות  משקלי, כאשר החול יהיה מחול ד  8%הריפוד ועטיפת החול יהיו עשויים מחול מצומנט  

#(, כמות    4מ"מ )  4.75מהודק ונקי או מאגרגט דק, גרוס או טבעי, עובר כולו דרך נפה  

במפרט   51.04.10.01במשקל.  לפי סעיף  #25%( לא תעלה על    200הדקים )עובר נפה 

 . 51הבינמשרדי פרק  

 החול יהיה נקי/חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ ואבנים.  

כבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ועל שכבת זו יונחו  על קרקעית החפירה תפוזר ש

 הצינורות. 

 

לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו, איזון של רום הצינורות, רישום טבלת גבהים 

ביומן העבודה ואישור הטבלה ע"י המפקח יבוצע מילוי הביניים. במילוי הביניים יש להמשיך  

פרט בגיליון פרטים ולהנחיית יצרן/ספק הצינור. החול  בביצוע עטיפת החול המצומנט ע"פ  

יותר מ יפוזר בשכבות של לא  ס"מ שתהודקנה היטב בתוספת מים לרוויה   15-המצומנט 

בהידוק מבוקר, פיזור שכבות החול עד לגב הצינור והידוקו יעשה במקביל משני צדדי הצינור 

 כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצינור. 

ס"מ מעל לגב הצינור יעשה בהידוק מבוקר ובשכבות ועליו  15  -י החול עד להמשך מילו 

 יונח סרט סימון כמפורט בפרט בגיליון פרטים. 

המחיר עבור מעטפת החול המצומנט יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא ישולם 

 בנפרד.

 

.  יבוטלו תת סעיפים ב', ג', ה' במפרט המיוחד חלק א' " תעלות  מילוי "  57.2.6סעיף לשינוי  .8

 : יבואו  במקומםו 

יעשה  המצומנט,  החול  עטיפת  מעל  הצינורות,  הנחת  לאחר  התעלות  של  החוזר  המילוי 

תוך הבאת החומר    98%בהתאם לחתך הטיפוסי בגליון הפרטים ויהודק לדרגת צפיפות של  

 ב"מפרט הבינמשרדי".   לרטיבות אופטימלית ע"י השקיה ברוויה, הכל כנדרש

הכיסוי הסופי בשטח פתוח יעשה ע"י אדמה מקומית ללא אבנים ושורשים. לאחר השלמת  

הכיסוי יהודק המילוי ע"י מעבר מחפר או שופל עם כף מלאה. לאחר מכן יש להוסיף תלולית  

 ס"מ של עפר עודף למקרה של שקיעת המילוי. 20בגובה 

ספלט או מסילה יבוצעו המילוי והכיסוי לפי חתך  עבור קטע צינור מתחת לכביש, משטח א

 אופייני בגיליון פרטים. 
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במעבר הקו בדרכים ובכבישים אין להשתמש בפסולת חפורה כל שהיא בשימוש חוזר למילוי 

צמנט מובא מהודק ברוויה ו/או   8%-, ו/או חול דיונות נקי מעורב בCLSM- התעלות אלא ב

 בשכבות. 98%במצע סוג ג' מהודק 

ך צמצום בהפרעות לתנועה השוטפת בעבודות הכוללות חציות לרוחב של צירי תנועה לצור

ראשיים או בעבודות בצמתים או לפי הוראת מפקח, יועץ הקרקע או המתכנן יבוצע המילוי  

 ( עם תוספת חומר להתקשות מהירה. (CLSMהחוזר בחומר בעל חוזק מבוקר נמוך 

 של המפקח.  רק לפי הוראה מפורשת בכתב CLSM-השימוש ב

כאשר קו הצינורות חוצה דרכים יחפור הקבלן, אם יידרש לכך ע"י המפקח, את התעלה עד  

לחצי הדרך ויניח את הצינורות באופן שישאיר את מחצית הדרך השניה פתוחה לתנועה, או  

 יכין דרך אלטרנטיבית למעבר אשר תאושר ע"י המפקח וללא כל תשלום נוסף. 

 

ידי יועץ הקרקע, יועץ  -הכביש יהיה כעובי השכבות הנדרשות על עובי שכבות המילוי ומבנה

 .מטעם המזמין  תכן ומתכנן הכביש

המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקת הקו, כולל בדיקת אטימות ומתן  

 אישור ע"י המפקח ופיקוח עליון כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.

ומילוין תוך הידוק, יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא ישולם המחיר עבור חפירת תעלות  

 עבורן בנפרד.

 המחיר עבור מעטפת החול המצומנט יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא ישולם בנפרד. 

או בחול מצומנט ישולם עפ"י    CLSM-עבור המילוי החוזר החלפת אדמה במצע סוג ג', ב

 הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

וכן   המחיר עבור סידור כל ההרחבות הדרושות בתעלה לחיבורי כל האביזרים והצינורות 

 הרחבות עבור יציקת גושי בטון, יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא ישולם עבורן בנפרד. 

במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש, יהיה על הקבלן למלא  

וא עד לגובה הדרוש במצע חול או אדמת המקום נקיה  את החפירה המיותרת על חשבונו ה

 מאבנים ולהדקה היטב, הכל בהתאם להוראותיו של המפקח. 

באם עקב חפירת התעלות תסתם הדרך הטבעית לניקוז מי הגשמים, יהיה על הקבלן לסדר  

 דרכי עקיפין שיבטיחו מפני סכנת שטפונות, ללא קבלת כל תשלום נוסף.  
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:  יבוא  במקומו יבוטל ו תת סעיף א'    ":הידוק המילוי"   -  במפרט המיוחד חלק א'  57.2.7  סעיף .9

 הידוק המילוי לפי הרשום בחתכים טיפוסיים בגליון פרטים.

 

  במי  עבודה"  27.2.9)תחת סעיף    במפרט הטכני המיוחד חלק א'  57.2.9.4תוספת לסעיף   . 10

משקלי תונח   8%ת צינור מחול מצומנט  לפי חתך טיפוסי בגליון פרטים סביב עטיפ"(:  תהום 

 גר' או שו"ע.  200יריעה מסוג "אורית" 

 

 : להלן  57.4.26.3 קטן   סעיףיתווסף  "פוליאטילן   צינורות"   –לעיל   57.4.26לסעיף  . 11

ריתוך צינורות הפוליאתילן או המופות לקו רציף יתבצע ע"י ספק הצינורות או בא כוחו בהתאם  

 ההנחה וההרכבה של היצרן. למפורט בחוברת כללי 

הריתוכים יבוצעו ע"י אנשים מיומנים של שירות השדה מטעם יצרן/ספק הצנרת ובסיום העבודה  

שנים לטיב הצנרת ואיכות החיבורים, ע"י יצרן הצנרת. אנשי שירות השדה    10תינתן אחריות של  

שינויים, תיקונים   והציוד הנלווה יעמדו לרשות המזמין ו/או הלקוח בעתיד למקרה של תוספות,

 וכו'.

עבודות ריתוך והכנת הצנרת יבוצעו בליווי ואישור שרות השדה של יצרן הצנרת והמפקח. שרות 

 השדה יבדוק כל קטע לפני כיסוי ו/או הפעלה ויאשר בכתב את תקינות הצינור והחיבורים.

 רתך הצנרת יאושר מראש ע"י שרות השדה של יצרן הצנרת והמפקח.     

 תוך יאושר מראש ע"י יצרן הצנרת והמפקח. ציוד הרי 

 לפני תחילת הריתוכים יעביר הקבלן למפקח אישור תקינות וכיול לציוד הריתוך   

 

. אין להשתמש בצינורות פלדה ", מבוטלצינורות פלדה לביוב וניקוז"  -לעיל    57.4.27סעיף   . 12

 עבור מערכת הביוב.

 

 ": צינורות בטון לביוב ולניקוזלעיל " 57.4.28שינוי סעיף  . 13

 עבור תאגיד "מי אביבים" אין להשתמש בצינורות בטון עבור מערכת הביוב.בביצוע עבודות   

 

ג( יבוטלו ויוחלפו בנוסח  -" )ס"ק אעטיפת בטון ופלטות בטוןלעיל " 57.4.29סעיף הוראות  . 14

 הבא:

. חיבורי ביוב ממגרשים שבהם CLSMמטר יבוצע עם עטיפת    1.0-קו ביוב בכיסוי פחות מ 

לכל אורך הקו בין    CLSMס"מ יבוצעו עם עטיפת  50גובה קו המים מעל קו הביוב הוא עד 

מ'    1-שוחות סמוכות. חציית קווי המים הראשיים בכל מקום שבו קו המים נמצא פחות מ  2
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מטר    6.0קו הביוב/ניקוז גבוה מקו המים יבוצעו עם שרוול באורך  מעל קו הביוב/ניקוז או ש 

 מ' מכל צד.  3.0 -

 . 0-01-80יבוצע ללא התייחסות לפרט א  ":  מדרכהו   תיקון כבישלעיל "  57.4.11שינוי סעיף   . 15

במקום בו יהיה צורך לפרוץ כבישי אספלט, מדרכות או שבילי אספלט קיימים לצורך התקנת  

מכני. החיתוך יהיה לעומק    מסורוחות, יפרוץ הקבלן את האספלט בעזרת  קווי צינורות או ש

או   הקווים,  התקנת  לאחר  החפירה.  לעומק  המתאים  וברוחב  האספלט,  לעובי  מתאים 

כמפורט   הפריצה,  לפני  שהיה  למצב  אותו  ויביא  האספלט  את  הקבלן  יתקן  הצינורות 

 במפרטים. 

או שבי  כבישי אספלט, מדרכות  פרוץ  עבור  קווי המחיר  לצורך התקנת  קיימים  לי אספלט 

 צינורות או שוחות, יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא ישולם עבורן בנפרד. 

במקומות בהם יידרש הקבלן להחזיר זמנית את הכביש לקדמותו ובמקומות בהם המערכות  

יבוצעו במהלך עבודות הסלילה הסופית, ישולם עבור מצעים סוג א' ואספלטים במסגרת  

 בכתב הכמויות.    51עיפים המתאימים בפרק הס

 

 "(: מים למגופי  תאים" 57.5.1לעיל )תחת סעיף  57.5.1.2סעיף  ל  תוספת . 16

תאים לאביזרים ולמגופים של תאגיד "מי אביבים" יבוצעו לפי פרטים מתאימים בגליון   •

בגליון  פרטים. תאים למגופים של מערכות מים פרטיות יבוצעו לפי פרטים מתאימים  

 פרטים.

" על כל תתי סעיפיו יבוטלו ויוחלפו בנוסח  שוחות בקרה לביובלעיל " 57.5.2סעיף  הוראות . 17

 הבא:

 .הקבלן ידאג כי מבנה השוחה יהיה יציב לכוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום

, בהתאם לגודלם. על  4חוקת הבטון חלק    466או ת"י    658התאים יתאימו לדרישות ת"י  

ל המחברים,  הקבלן  הטרומיים,  האלמנטים  לטיב  אחריות  כתב  השוחות  מיצרן  המציא 

 שנים לפחות.  10החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

הגמישים  האטמים  יישום  ותקרה,  )קירות(  חוליות  תחתית,  השוחה,  הרכבת  עבודות 

מים  והאטמים בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטו 

את   הקבלן  ירכוש  ממנו  יצרן/ספק  של  שדה  שרות  ובפיקוח  בהדרכת  הנחיות,  לפי  ייעשו 

 השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.
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שוחות הבקרה תהיינה עגולות או מלבניות מחלקים טרומיים מזוינים, חרושתיים, תקניים,  

רה ולנדרש  עם שלבי דריכה וכל האביזרים, בהתאם לפרטים בתכניות השונות לשוחות הבק

 ע"י תאגיד המים והביוב, השוחות תהיינה אטומות. 

החוליה התחתונה תכלול תחתית ודופן מיוצרים ביציקה מונוליטית אחת )בגובה המקסימאלי  

 האפשרי במפעל(  ותונח על ביסוס עפ"י הנחיות יועץ קרקע. 

קוניים, טרומיים  בחלקים  להשתמש  תחתית   אין  מסוג  טרומית  בתחתית  להשתמש    אין 

 משולבת בטון + פוליאתילן.

מיוחדים   גמישים  אטמים  באמצעות  יהיה  וביציאה  בכניסה  השוחה  לקיר  הצינורות  חיבור 

בבית  יעשה  עבור המחבר  איכותי מאושר. הקדח  ערך  שווה  או  "איטוביב"  מסוג  לשוחות 

המרווחים   יאטמו  דרך המחבר  הצינור  לאחר השחלת  למחבר.  בגודל המתאים  החרושת 

 בטיט צמנט.סביב המחבר 

איכותי  ערך  שווה  או  "ולפמן"  תוצרת  "איטופלסט"  אטם  ע"י  ייעשה  החוליות  בין  האיטום 

בי.גי.בונד,  מסוג  מקשר  וחומר  צמנט  בטיט  ימולא  החוליות  בין  שנשאר  והמרווח  מאושר 

 לקבלת דופן אחידה וחלקה.

 ביציאה.  עיבוד המתעל ייעשה מבטון הידראולי, גובה המתעל יהיה כקוטר הצינור הראשי 

 ס"מ.   60עם שני פתחים בקוטר מ' יותקנו פודסטים  6.00בשוחות בעומק מעל 

 על הקבלן לקבל אישור מטעם יועץ הבטיחות.

 

תהום  מי  חדירת  מפני  המוחלטת  אטימותה  הינו  השוחה  לקבלת  הכרחי  תנאי  כי  יודגש, 

 פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה.

 

 הבקרה תקרות ומכסים לשוחות   

 )כבד(. 104.2.2ממין  1חלק  489התקרות תהיינה תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י  

מעודכן, עם סמל וכתוביות   489המכסים יהיו מדגם יציקת ברזל, יכללו מסגרת וסגר ולפי ת"י  

 ס"מ.  60וכן כיתוב "ביוב". קוטר המכסים  העירוני  התאגיד

ובתחום מדרכות, גינון ושטחים פתוחים ,  D-400בתחום כבישים וחניות יהיה המכסה ממין  

 אלא אם צוין אחרת. B-125יהיה ממין 

תהיה   המכסה  מסגרת  מרוצפים  באזורים  עגולה,  תהיה  המכסה  מסגרת  אספלט  בתחום 

 מרובעת או עגולה בהתאם להוראות המפקח ובתיאום עם תכנית הפיתוח. 
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בגינ המפקח,  הוראות  לפי  ו/או  בתכניות  כמסומן  יהיה  המכסה  פתוחים רום  ובשטחים  ון 

 ס"מ מעל לפני הקרקע.  20 –תבלוט תקרת השוחה כ  

. שלבי ירידה יותקנו  631בשוחות מתחת למכסה יותקנו שלבי ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י 

הראשי   הביוב  קו  על  בשוחות  פלב"מ.  סולם  או  רחבים  דריכה  שלבי  ויהיו  סולם  בצורת 

 ירידה. מ' יש לבצע סולם 3.5-ובשוחות בעומק הגדול מ 

 

 חיצוני עם חלון-מפל 

במקום כמפורט בתוכניות ו/ או עפ"י הנחיית המפקח יותקן בצמוד לדופן שוחות הבקרה מפל  

מ"מ עם "חלון" בדופן השוחה, ועטיפת בטון לפי הפרטים   200מ"מ, או    160חיצוני בקוטר  

 בתוכנית לשוחת בקרה. 

 MULTIאו    DROPמ"מ יהיו חרושתיים מדגם    200  -מ"מ ו    160מפלים חיצוניים בקוטר  

DROP  .מתוצרת חברת "וולפמן" או ש"ע מאושר 

מ"מ יהיו בהתאם עם "חלון" בדופן השוחה ע"פ פרט    200מפלים חיצוניים בקטרים מעל  

 בגיליון פרטים. 

. חיבור והצמדת עטיפת הבטון 20  -על גבי המפל החיצוני תותקן עטיפת בטון מבטון מזוין ב

ס"מ    10מ"מ ולעומק    8לדופן התא הטרומי יהיה באמצעות קידוח והחדרת קוצים בקוטר " 

 לדופן התא, כולל הדבקת הקוץ בדבק כימי הנדרש לאישור מוקדם ע"י המפקח. 

 לא יתקבלו מפלים חיצוניים שיבוצעו "בתוך" השוחה ללא אישור מתכנן/המפקח. 

 ביחידות. -בקרה, בשלמות. המדידה-כתוספת למחיר שוחתהתשלום יהיה 

 

 חיבור לשוחה קיימת או לקו קיים או לקצה צינור 

 חיבור לשוחה קיימת

ובהתאם  והבטיחות  הזהירות  לכללי  בהתאם  תבוצענה  קיימת  לשוחה  החיבור  עבודות 

להוריד  זה  במפרט  התיאור  בא  לא  מקרה  בשום   העבודה.   משרד  ותקנות  להוראות 

תו הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב עבודות מאחריו 

 המבוצעות ע"י הקבלן. 

חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, במפרטים הכלליים והמיוחדים ולפי  

 הוראות המפקח ובאישור המזמין. 
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השוחה,  התקנת  עבודת החיבור כוללת את החפירה הנדרשת, פתיחת פתח מתאים בקיר  

אטם מתאים סביב הצינור ע"פ הנחיית יצרן/ ספק הצנרת, חיבור צינור ועיגונו בקיר השוחה 

ע"י בטון לא מתכווץ עם מוספים בהתאם להנחיות יצרן הצינורות, סתימה או הטיה זמנית 

או שאיבה של הנוזלים כדי לאפשר עבודה בשוחה יבשה על חשבון הקבלן, עיבוד הקרקעית  

 תיקון הקירות, פתיחת הסתימה הזמנית והפעלת הקו מחדש.  מחדש, 

בטון לא מתכווץ יהיה כדוגמת "רוק בטון" מתוצרת "רטרד" עם מוספים בהתאם להנחיות  

 יצרן הצינורות.

 .לנושא ביצוע קווי ביוב מבוטל – "שוחות בקרה לתיעול"  –לעיל  57.5.3סעיף  . 18

 . לנושא ביצוע קווי ביוב מבוטל  – "למי גשם תאי קליטה " –לעיל  57.5.5סעיף  . 19

 " יבוטלו ובמקומם יבואו ההוראות להלן:מגופים " –לעיל  57.6.1סעיף  הוראות  . 20

תוצרת    61י  "יהיו מגופי טריז בעלי תקן ישראלי ת  16ועד "  3מגופים על קווי מים בקוטר " 

 לי ציפוי אפוקסי., או ש"ע מאושר, בעTRS, או תוצרת "רפאל" דגם EKO-S"הכוכב" דגם 

כל מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים, מוט מאריך וגלגל/מפתח   

אטמ'. המגופים יהיו   24אטמ' ולחץ בדיקה    16סגירה. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה של  

להפעלה  יהיה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות    12תת קרקעיים. במגופים בקוטר עד " 

 ע"י מוט מאריך וגלגל/מפתח סגירה מבחוץ. 

 מבוטל. -  "( (דרסרים)  מכניים  מחברים" 57.6.3לעיל )תחת סעיף    57.6.3.3סעיף  . 21

": מספר הפרט הכתוב בסעיף יבוטל ובמקומו  ברזי כיבוי אש "  –  לעיל   57.6.6שינוי סעיף   . 22

 יש להתייחס למספר הפרט בגליון הפרטים.

  

סעיף    57.6.9.2סעיף  הוראות   . 23 )תחת  בתים"  57.6.9לעיל  לחיבורי  יבוטלו   –  "( הכנה 

ואוגן עיוור.    4ומגוף "  4יבור למגרש ריק יהיה עם רגל " ובמקומם יבואו ההוראות להלן: ח

 לפי פרטים בגליון פרטים.  3וברז " 3חיבור להשקייה יהיה עם רגל "

 חלף בנוסח להלן:לעיל יו  57.6.9.3סעיף המשפט הראשון של   . 24

יהיה עד לזווית   4. צינור "4ומגוף "  4חיבור למערכת המדידה הבייתית יהיה עם רגל בקוטר " 

 העליונה )אם לא צויין אחרת בגליון הפרטים(.  

 האמור בסעיף במפרט המיוחד חלק א' לעיל.  המשך תוכן הסעיף לפי  

 מבוטל. - "אנודות מגנזיום " –לעיל    57.6.11.1סעיף  . 25

 " להלן: מחבר פירוק מאגן "  – 57.15 יתווסף סעיףלעיל המיוחד חלק א' במפרט  57לפרק  . 26
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 בר.  16לחץ עבודה  •

 .   EN1092-  PN16תקן  אוגנים לפי  •

 בהתאמה.             – מידות : המחבר יתאים להתקנה באוגנים הנידרשים  בקוטר נומינלי של הצינור  •

 חומרי מבנה ודרישות טכניות: 

  S235 and/or  S275-GGG ,50גוף המחבר  •

  S235 and/or  S275-GGG ,50גוף המחבר  •

   Steel -hot dip galvanized  -ברגיי הידוק  •

    Steel -hot dip galvanized  (25% restrained) -ברגי  קישור  •

  AISI 304 –A2או   AISI 316 - A4   אופציונלי  ברגי הידוק •

-Fusionמיקרון  לפחות.    250בצבע  אפוקסי  בעובי  ציפוי הגוף וחבק המחבר פנים וחוץ   •

Bonded Epoxy >250micron  blue RAL 5015     עפ"י  דרישה אפשרי  ציפויים  אחרים  ,

 כדוגמת  רילסן  או  אמאייל . 

 EPDM to EN-681אטם קוני צורתי ,עם שטח מגע רחב לאטימה עשוי   –אטם  •

המחבר מעוגל באופן  מושלם למניעת    לפיו מבנה  AWWA C219המחבר מתאים  לתקן    •

 והבטחה מפני דליפה במחבר. 

 או ש"ע     WARSהמחבר מתאים לתקן מי שתיה  •

מציע המחבר חייב להיות יצרן או סוכן קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפת, חלקי חילוף,  •

 שירות שדה ותמיכה הנדסית מלאה .

יתווסף    57לפרק   .   27 לעיל  א'  חלק  המיוחד  והשחלת  "   -  57.16ף  סעי במפרט  מגן  שרוולי 

 " להלן: צינורות 

  צינורות

 לפחות, אם לא צוין אחרת בתכנית. 12.5צינור השרוול יהיה מפוליאתילן בדרג 

 ריתוך הצינורות ייעשה בהתאם להוראות היצרן ושרות השדה. 

 צינורות שיונחו בחפירה פתוחה יונחו בקרקע עפ"י פרט בגליון פרטים. 

 

 סנדלי בידוד

במפרט    57.04.04.03על הצינור המושחל יורכבו לפני השחלה סנדלי סמך כמפורט בסעיף  

 נת"י.  
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וכולל את כל הסיגמנטים הדרושים, הכלים,  מחיר הסנדלים כלול במחיר השחלת הצינור 

לרומים   בהתאם  במקומו  הצינור  להשחלת  להביא  מנת  על  אומים  ברגים,  החומרים, 

 המופיעים בתכנית. 

 אטם קצה

כדוגמת  סתימ סטנדרטי  אלסטומרי  קצה  אטם  בעזרת  תבוצע  השרוולים  קצוות  ת 

השרוול   APSאו     RACIתוצרת של  לקטרים  יתאים  האטם  מאושר.  איכותי  ערך  אושווה 

 והצינור המושחל.

 

יתווסף   57לפרק   . 28 לעיל  א'  זמניים  "   –  57.17סעיף    במפרט המיוחד חלק  התקנת ביבים 

 להלן: " והטיית שפכים על ידי שאיבה

בטון שקע ומאספים ראשיים פעילים עשויים מצינורות  ביוב  קיימים קווי  -בתוואי העבודה 

 תקע, פי.וי.סי, חרס או אסבסט עם שוחות בקרה וחיבורי בית.

הקבלן אחראי להמשך תפקוד מערכת הביוב כולה תוך "דילוג" על קטעים בהם מתבצעות 

 ן.חפירה  ו/או חציבה ו/או עבודה כפי שמפורט להל 

 לא תורשה גלישה חופשית של מי ביוב על פני השטח בשום אופן ולו גם לזמן קצר. 

לפיכך, על הקבלן להניח ביבים זמניים, דרכם יוזרמו השפכים במשך תקופת הביצוע, לצורך 

זה  יספק הקבלן צינורות מתאימים עשויים פלדה, פי.וי.סי, "פקסגול" או כדו' ויניחם בתוואי 

ביצוע העבודות. הקבלן יהיה אחראי לזרימתם התקינה של השפכים   שלא  יפריע למהלך

 עד להטייתם אל הקו החדש.   ותעבודביצוע הכל משך דרך הביוב  הזמני 

 בגמר השימוש בביבים הזמניים יפרק הקבלן את הצינורות ששימשו לכך וירחיקם מהשטח.

לעי כאמור  זמניים  ביבים  באמצעות  ולא תתאפשר הטיית שפכים  )בגרביטציה(, במידה  ל 

יהיה על  הקבלן לבצע הטיה באמצעות שאיבה. לצורך זה תותקן על ידו משאבה בתא בקרה  

 שבמעלה  הקטע בו תבוצע העבודה.  

בקרה   לתא  סניקה  קו  בעזרת  השפכים  יועברו  וממנו  מתאים,  בפקק  ייסתם  התא  מוצא 

מים, כנדרש על  שבמורד הקטע בו תבוצע העבודה או לביובית. פעולה זו תתבצע מספר פע 

הסניקה    וקווי  השאיבה  ציוד  את  לספק  הקבלן  על  העבודה.  והתקדמות  השטח  תנאי  פי 

למשך  שאיבה  לצרכיי  חשמל  ואספקת  חשמל  חיבור  אפשרות  לעצמו  ולהבטיח  והביובית 

 תקופת הביצוע.



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

260 

 

התשלום עבור סעיף זה במלואו, במהלך כל משך העבודה ולאורך כל הקטע הכלול במכרז,  

והפעולות  יהיה   החומרים  העבודה,  הציוד,  כל  את  שיכלול  השונים  היחידה  במחירי  כלול 

 לתפעול  ותחזוקה כנדרש על פי המפרט לעיל. 

עבור האמצעים שיידרשו לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השונים שבכתב 

 הכמויות.

 

 PIPE BURSTING - חידוש קווי ביוב בשיטת הניפוץ  . 29

  PIPE BURSTINGתכולת העבודה עבור ביצוע חידוש קווי ביוב בשיטת  

מפרט זה מפרט את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר    

 קווי ביוב קיימים.

מ"מ ועד    160-, חייב לאפשר ביצוע בקטרים מלהלן ציוד הניפוץ בבעלות המציע שיפורט  

 מ"מ.  500

 וליאתילן פוהשחלת צינור  PIPE BURSTINGכל סוג בשיטת ניפוץ והשחלה חידוש קו ביוב מ  

SDR 17 PE100+  RC HDPE 

  

 - יובהר כי לא תאושר לקבלן כל שיטה אחרת מלבד שיטת הניפוץ המצוינת לעיל  

            PIPE BURSTING  ולא יאושר שימוש בציוד קידוח אופקי במקום השיטה המצוינת. על ציוד

 מ"מ. 710מ"מ ועד  160-שבבעלות הקבלן לאפשר ביצוע בקטרים מהניפוץ 

 הקבלן יבצע את עבודות חידוש קו ביוב, בהתאם לשלבים וכמפורט להלן:  

 החדרת ראש ניפוץ באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו לתוך צנרת קיימת הטמונה בקרקע.  

צנרת פוליאתילן, שיהיה    פתיחת מנהרה חדשה בקרקע ומשיכה של הצינור החדש העשוי   

 קטן במעט מקוטר המנהרה. 

והשחלת צינור פוליאתילן חדש   PIPE BURSTINGהשיטה לביצוע הניפוץ תהיה בשיטת ניפוץ    

 ובהתאם למפורט להלן.   +HDPE RC SDR17 PE100מסוג 

השיטה    כי  יובהר  המזמין.  לבחירת  בהתאם  שלהלן  השיטות  משתי  באחת  יבוצע  הניפוץ 

קבע בהתאם לקוטר הצינור הקיים ומצבו, סוג הקרקע, הימצאות מי תהום, אורכי לביצוע ת

ההשחלה, הימצאות תשתיות סמוכות לקו, אפשרויות לחפירת בורות כניסה ומשיכה ועוד  

 ותאושר מראש ע"י המזמין:
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בשיטה זו ראש ניפוץ פניאומטי "מבקע" המוחדר לקו הקיים דרך   -  בשיטה הפניאומטית  

מטר ובעומק הקו. המבקע    2-5פתח מוכן מראש ולכן מבוצעת חפירת תעלה באורך של  

הניפוץ   ראש  את  יחבר  הקבלן  הפעלתו.  לצורך  דחוס  באוויר  ומוזן  בכננת  מלפנים  נמשך 

לכ הקדמי  ובחלקו  לצינור החדש  האחורי  בחלקו  את  הפניאומטי  יפעיל  וכננת,  משיכה  בל 

הבוכנה וימשוך את ראש הניפוץ אל תוך הצינור המשורוול. הפעולה המשולבת של הבוכנה  

 תגרור את מערכת הניפוץ בתוואי הצינור הקיים עד לניפוצו.

בשיטה זו מושך הקבלן את הצינור המוחדר באמצעות כננת משיכה    -  בשיטה הידראולית   

וץ ותוך כדי המשיכה, מנפצת את הצינור הקיים ומחדירה  בעוצמה הנדרשת למהלך הניפ

 לחלל הנוצר את הצינור החדש.

טון, תלוי    400בדומה לשיטה הקודמת, יחבר הקבלן ראש ניפוץ שיכול להגיע לעומס עד   

ויחדיר את ראש  באופי העבודה. בשיטה זו, ימשוך הקבלן באמצעות המכונה את הצינור 

לוי בתנאי השטח, יעביר הקבלן כבל משיכה  תטנים יחסית,  הניפוץ מהצד השני. בעומסים ק

בעומסים  הידראוליות.  בוכנות  באמצעות  הניפוץ  ראש  את  וימשוך  לצד  מצד  שרשרת  או 

 גדולים יותר, ימשוך הקבלן את ראש הניפוץ באמצעות מוטות פלדה. 

 

 עבודות ובדיקות מקדימות לביצוע הניפוץ  

כולל     ורומים  תוואי  מדידות  הקבלן  יבצע  העבודה,  תחילת  מפלים    I.L טרם  השוחות,  של 

חיצוניים וכו' וחישוב שיפוע הקו הקיים בין של שתי שוחות ע"י מודד מוסמך, כולל מדידה לקו  

 החדש לכל אורכו וצילום בסרט וידאו לקו הקיים לפני הניפוץ ולקו החדש אחרי הניפוץ.

תיאור מפורט של    ,ח סרט וידאו לקו הקיים לבדיקת מצב הקו לפני הניפוץהקבלן יגיש למפק  

הדרושה   התעלה  מידות  ההחדרה,  נקודת  מיקום  את  היתר  בין  הכולל  הביצוע  תהליך 

להחדרה, אורכי ההשחלה הנדרשים, מיקום הציוד בזמן הביצוע מעקפי זרימה כולל מיקום 

למעקפי הזרימה וכל יתר הפרטים   הצבת המשאבות, כמותן, היקפן ומערך הצנרת שישמש

 הנדרשים. 

 

בשוחות  פתחים  הצינור   -  הרחבת  של  והיציאה  הכניסה  בנקודות  בשוחות  הפתחים  כל 

המנופץ יורחבו למידה הנדרשת לצורך חדירת הצינור החדש. בנוסף, יורחב המתעל הפנימי  

מוחדר. יש  מקוטר הצינור ה  30%-בהתאם לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש, וכן יונמך ב

 להימנע מהריסת השוחות במהלך עבודות אלו.
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לפני השטח או לבורות    ,חל איסור חמור על הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב  -   מעקפי זרימה  

החפורים ולקרקע. הקבלן יבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו המשרוול ויוודא כי כמות  

ם לדרישות הקו. הקבלן ייערך לכל  המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יהיו מספיקי 

עבודות הטיית זרימת השפכים ממעלה הקטע המושחל והעברתם למורד הקטע. המעקפים  

לספיקת   בגודל מספיק  והצבת משאבות  באמצעות התקנת פקקים במעלה הקטע  יוסדרו 

הקו, אשר יסנקו את השפכים בצנרת בקוטר המתאים אל מעבר לקטע המנופץ. הקבלן יחזיק 

 שאבה נוספת לחירום למקרה תקלה. באתר מ

 

מחתך הצינור,    20%-במידה והקווים סובלים מכמות משקעים של יותר מ  -  ניקוי הקווים  

 יבצע הקבלן שטיפה מוקדמת של הלכלוך ויפנה אותו למקום שפך מאושר. 

 

הבורות יוכנו במקומות המאושרים ע"י המזמין. על פי תכנית השחלות שתוכן    -  בורות כניסה  

מראש ותאושר ע"י המזמין. מידות הבורות יהיו מינימליות על פי הנדרש. הקבלן ינסר את 

האספלטים או יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן ויחפור בזהירות על פי כל 

לעבוד הבטיחות  והוראות  לניפוץ  המפרטים  המיועד  הביוב  לצינור  ההגעה  עד  חפירה  ות 

 וחשיפתו לאורך הנדרש. 

 

טרם תחילת העבודות ימוקם כל הציוד הנדרש, כולל כננת משיכה בצד    -  הצבת ציוד הניפוץ 

לצנרת הפוליאתילן המושחלת כשהוא מחובר  הניפוץ הפניאומטי  וראש  כולו   \אחד  כאשר 

 כשיר ומוכן לפעולה.

ת עבודה מפורטת הכוללת את מיקומי הבורות, מידותיהם השונות ואורכי  הקבלן יגיש תכני  

ההשחלה של הקטעים השונים וזאת לאחר שערך את כל הבדיקות המוקדמות כגון בדיקת  

קטרים קיימים, אורכים מדויקים, מכשולים על קרקעיים סמוכים לקו כגון עצים, גדרות וכו', 

 העלולים להינזק כתוצאה מעבודות הניפוץ. 

יובהר כי העבודה לא תאושר במידה ויתברר כי שיפוע הקו החדש לכל אורכו בין שתי שוחות   

בקרה איננו שיפוע אחיד ורציף ולא נמוך בשום קטע כלשהו של הקו החדש משיפוע הקו  

 שנופץ.
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הקבלן יבדוק אילו תשתיות ת קרקעיות מכל סוג סמוכות לקו הביוב המנופץ ויעריך את מידת   

תיות הסמוכות במהלך עבודות הניפוץ. במידה וקיימות תשתיות שעלולות להיות  הסכנה לתש 

בסיכון, יבצע הקבלן את עבודות החפירה בתיאום עם המזמין ואישורו ויחשוף את התשתיות  

 הסמוכות במהלך עבודת הניפוץ.

 

מראש    שתוכן  תכנית  פי  על  המזמין  ע"י  המאושרים  במקומות  בורות  יכין  ידוהקבלן    על 

 ושר ע"י המזמין. מידות הבורות יהיו מינימליות ועל פי הנדרש לפרוייקט.ותא

לצורך ביצוע אטימות בצנרת חדשה, באחריות הקבלן לברר את סוג הקרקע סביב הצינור  

הקיים, הימצאות מי תהום ו/או מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור אחר באזור העבודה,  

ט צמנט או בטון(, קוטרו הפנימי וקוטר השוחות  טיב הצינור הקיים )פלסטיק, חרס, אסבס

 הקיימות. 

יובהר כי במידה ונדרש מעקף זרימה סביב קטעים בצינור המיועד לשיקום, יציב הקבלן את  

המעקף בנקודה שלפני הקטע הדורש תיקון וישאב את הנוזלים לקטע שמעבר לקטע הדורש  

יות מותאמים בגודל ובקיבולת  תיקון, או למערכת סמוכה. על המשאבה וצינור המעקף לה

 לספיקה. 

לבורות החפורים   או  לפני השטח  הביוב  לקווי  מחוץ  ביוב  על הגלשת  איסור  כי חל  יובהר 

  ולקרקע. 

המזמין יבדוק את התכנית והקבלן יחל בביצוע העבודות רק לאחר אישור המפקח את תכנית   

 העבודה.

העבודות על כל נזק אפשרי ובאם יידרשו הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע   

 פעולות מיוחדות. 

הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך עבודות אלו וכל נזק שייגרם לשוחה יתוקן על ידו ועל  

 חשבונו.

 כל האמור במפרט הטכני לגבי השוחה הינו רלבנטי גם עבור המפל החיצוני של השוחה.  

יאה, הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות  הקמת שטח ההתארגנות, כולל בור כניסה ויצ 

 החזרת המצב בשטח לקדמותו.

 

 חומרים וציוד לביצוע העבודות  
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מיצרן מוכר ובעל תקן ישראלי.    +HDPE RC PE-100הצינור החדש יהיה מסוג פוליאתילן   

 .SDR 17הצינורות יהיו בעלי עובי דופן מחושב לפי 

ישראלי    תקן  בעל  יהיה  החדש  מתוצרת    4427- ו   5392הצינור  ערך,  שווי  תקנים  או 

 "פלסים" או שו"ע. 

יובהר כי הצינור שיסופק יהיה מרותך רציף ואטום, במידת הצורך הקבלן יידרש לרתך   

 עבודה בהתאם לאורכי ההשחלה.את הצינור באתר ה

הצנרת תגיע במוטות ישרים שירותכו באתר העבודה לאורכים בהתאם לאורכי ההשחלה   

 הנדרשים. 

 

 רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים לסוג הצינור ובר תוקף מאת יצרן הצינורות.  

הוראות    ריתוך הצנרת יבוצע בשיטת ריתוך פנים בציוד ריתוך תיקני של יצרן הצנרת ולפי  

 היצרן הקבלן יציג למפקח אישורים בכתב מהיצרן או נציג היצרן.

 

 עבודות הכנה של קו הביוב  

 שטיפה וניקוי הצינור

עד  א.          המשקעים,  כל  להוצאת  הישן  הביוב  קו  של  יסודית  שטיפה  יבצע  הקבלן 

 שהצינור יהיה נקי.  

 שן.הקבלן יפנה את כל השפכים מתוך קו הביוב הי  ב.         

מפרטים   ג.          )לפי  בלחץ  שטיפה  ציוד  בעזרת  הגרביטציה  צינורות  את  ינקה  הקבלן 

 עבור שיקום מערכות מאספי ביוב(.  NASSCO מומלצים של 

ביצוע העבודה   ד.          לוודא את מצב הקו טרם  בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן  כי  יובהר 

במידה וכמות משקעים בכמות ובהתאם לממצאים ולבצע שטיפה מוקדמת של הקו  

 מחתך הצינור.  20%-גבוהה יותר מ

הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים, חצץ, שומנים, שורשים וכל פסולת או זיהום  ה.        

 שיפריעו למהלך הבדיקה והביקורת. 

 צילום יתבצע במקביל )בו זמנית( לביצוע השטיפה של הקו. בקו  -ו.       בקו ביוב פעיל         

צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על    -ביוב חדש )לא פעיל(  

 שעות.  24
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יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע    ז.        

 על מהלך הצילום התקין. 

בציוד מתאים,  באחריות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת   ח.        

 ניקוי והוצאת כל פסולת בעת ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה. 

סקירת הקווים תבוצע על ידי כח אדם מנוסה, המיומן באיתור שברים, מכשולים      ט.            

ומסירת   וידאו  צילום  באמצעות  וזאת  שירות  של  CDוחיבורי  מילולי  פירוט  כולל   ,

ח. יש לבדוק באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו. על מנת  הממצאים לידי המפק

לאתר מיקומם של נקודות העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול הספוג, כמו  

 למשל מקומות בהם הצינור שקע, נגזר או צף. 

על הקבלן לבדוק את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר כשלים בצינור העלולים  י.        

להתק שקע  להפריע  הצינור  בהם  מקומות  )כגון:  וההשחלה  הניפוץ  של  תקינה  נה 

 נקטע או צף( וידווח על מכשולים אלה למפקח. 

קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים )מוצקים, נזילות ממחברים, חיבורי בולטים,  יא.      

הקבלן ידווח    כאמור  אם נתגלה מכשולצינור שקרס או נמחץ והיצרות בחתך הצינור(.  

 הטיה של הקו.  כך מיד למפקח עד לפתרון הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו או ע"י   על

 

 צילום טלוויזיוני

הקבלן יבדוק את מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני, וכן את מצב הקו באופן   א.

היצרויות כללי. יש לוודא כי נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה, וכי אין  

 שונות. 

הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק את מוכנות   ב.

למהלך   להפריע  העשויים  ממצאים  ויאובחנו  במידה  וההשחלה.  הניפוץ  לביצוע  הקו 

השרוול, או שישפיעו בצורה מסוימת על העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם  

שחלה. הממצאים יטופלו בהתאם לאישור המפקח. כל הצילומים יהיו  ביצוע הניפוץ והה

 .DISK ON KEYאו  CD על גבי 

על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים: פירוט לגבי מצב הקו, ניקיון  ג.

הקו, הימצאות נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה והיצרויות, עפ"י  

 ת מעבדות המעודכן ביותר. מסמך הרשות להסמכ
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עד    ,יובהר כי הקבלן יבצע צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה ד.

לזיהוי ודאי של מצב הצנרת. יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב  

 ימשיך הקבלן בביצוע העבודות.-הצנרת

 

 מעקפי זרימה 

פל למספר שעות, ימשיכו השפכים במעלה הקו  יש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המטו  א.

)"ביי  עוקפת  צנרת  ומערכת  משאבות  באמצעות  רגיל  באופן  מערכת  -לזרום  פס"(. 

למניעת   תקלה  למקרה  נוסף  לציוד  גיבוי  עם  בקו  הזרימה  לכמויות  תתאים  השאיבה 

 הצפות לפני הקרקע. 

וב מחוץ לקו על פני  הקבלן יבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת בי  ב.

 השטח או לבורות החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו. 

המשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המטופל, ויטו את השפכים ממעלה   ג.

 הקו למורד הקו. 

 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.  ד.

 הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.יובהר כי  ה.

במידה ונדרש מעקף זרימה גם מסביב לקטע מסוים בצינור, יציב הקבלן את המעקף   ו.

בנקודה שלפני הקטע הדרוש תיקון, וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל מערכת  

 דל ובקיבולת הספיקה. סמוכה. המשאבה וצינור המעקף צריכים להיות מתאימים בגו 

דקות    30טרם ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך   ז. 

 לפחות. 

 

 אישור המפקח 

יובהר כי הקבלן יחל בביצוע הניפוץ וההשחלה רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום   א.

 הקו ולתכנית העבודה כמפורט לעיל. 

 

 עבודות הניפוץ  

רק    יחל  כפי  הניפוץ  הנדרשות  ההכנה  עבודות  כל  כראוי  שווידא הקבלן שהוכנו  לאחר 

 שפורט.
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דקות    15-בשלב הסופי של ההכנות יחסם הקו בפקקים, יופעלו משאבות המעקף למשך כ 

 לפחות ורק אז יפורק קטע מצינור הביוב החשוף, דרכו יוחדר הצינור החדש.

עליהן לצורך החזרתן. הקבלן   הקבלן ינסר את האספלטים או יפרק את המרצפות וישמור 

יבצע את כל עבודות החפירה באורך ובעומק הנדרש בהתאם לשיטת הניפוץ שתבוצע 

 עד הגעה לצינור הביוב המיועד וחשיפתו באורך הנדרש לביצוע העבודה. 

 הקבלן יחבר צינור פוליאתילן מושחל לראש המשיכה בקצה הבור.  

 ת מסור מכני ולפי דרישת המפקח. הקבלן יפתח את מיסעת כביש האספלט באמצעו  

הקבלן ירחיב את כל הפתחים בשוחות בנקודות הכניסה והיציאה של הצינור המנופץ   

 למידה הנדרשת לצורך חדירת הצינור החדש. 

-הקבלן ירחיב את המתעל הפנימי בהתאם לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ויונמך ב 

 מקוטר הצינור המוחדר. 30%

פתחים בקיר השוחה ובקיר המפל החיצוני לכניסה ויציאה של הצנרת  הקבלן יגדיל את ה 

הצינור     L.Iוישבור את הבנצ'יק, כך שיאפשר מעבר ראש הניפוץ בצורה חלקה וישמור על  

 ברומים הנדרשים.

מכשולים   וללא  האפשר  ככל  ישר  בקו  ויימתח  גלגלות  גבי  על  ייגרר  המושחל  הצינור 

 ור הביוב הקיים.וחיכוכים לאורכו ויוצב בפתח צינ

תהליך הניפוץ יחל עם משיכת כבל המתיחה הכננת מלפנים והפעלת מערכת הניפוץ  

 הפניאומטית. 

 

 תהליך הניפוץ ימשך באופן רציף עד להגעת ראש הניפוץ לקצה ההשחלה בצד המרוחק.  

עם הגעת הצינור לצדו השני, יפרק הקבלן את ראש המשיכה וכל המתקנים האחרים   

 אטום ותקין של הקצוות בין השוחות שבקצות הקטע.  ויבצע חיבור

הקבלן יחבר את הצינור המושחל לראש המשיכה בקצה הבור ויגרור אותו בצורה מתוחה   

הצינור   בפתח  שיוצב  עד  לאורכו,  וחיכוכים  מכשולים  ללא  ישר  בקו  גלגלות  גבי  על 

 דש.המושחל. הקבלן יפרק קטע מצינור הביוב המושחל דרכו יוחדר הצינור הח

הקבלן ימשוך את כבל המתיחה מהכננת ויפעיל את מערכת הניפוץ הפניאומטית באופן  

 רציף עד שראש הניפוץ יגיע לקצה מרוחק של הצינור.
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גושי    הצינור,  סביב  בטון  גוש  )כגול  הניפוץ  במהלך  נקודתית  הפרעה  וקיימת  במידה 

נ חפירה  הקבלן  יבצע  וכו'(,  הצינור  את  החובקים  גדולים  להסרת  שורשים  קודתית 

 ההפרעה הנקודתית. 

במידה ולא מדובר    -במקרה של קרקע קשה במיוחד מכשולים רבים וכו' בקטע מסוים   

הקטע   החלפת  הקבלן  יבצע  המזמין,  לדרישת  ובהתאם  ביצוע  בטעות  או  לקוי  בציוד 

 באמצעות חפירה, ללא חפירת בורות כניסה/יציאה.

לשוחה    החיצוני  המפל  את  יחליף  חפירה הקבלן  כולל  החדש,  לקוטר  הקיים  מהקוטר 

 הדרושה לכל עומק המפל. המפל החיצוני יהיה "מפל חלון" לפי מפרט שיאשר המזמין. 

הקבלן יפרק את המפל הקיים כולל עטיפות הבטון סביב המפל ויבצע מפל חדש בקוטר  

רי  "עבה" לביוב, כולל כל הספחים הדרושים. עבודה זו כלולה במחי  PVCהחדש מצינור  

 היחידה ותתבצע ללא תוספת מחיר. 

הקבלן ירחיב את הפתחים בשוחות, כולל במפל החיצוני של השוחה, בנקודות הכניסה   

  30%-והיציאה של הצינור, את המתעל הפנימי לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ונמוך ב

מקוטר הצינור הקיים, וישבור את הבנצ'יק כך שיאפשר מעבר של ראש הניפוץ בצורה 

כולל   והרומים  התוואי  למדידות  בהתאם  החיצוניים.     L.Iחלקה  והמפלים  השוחות  של 

 יובהר כי הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך ביצוע העבודות. 

 

 לאחר ביצוע הניפוץ

הקבלן יחתוך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים צדדיים, כך שכל הפתחים   א.

 בשוחות הבקרה יהיו פתוחים כבעבר.

 לאחר ניפוץ הצנרת, יפרק הקבלן את ראש המשיכה ויאטום את הקצוות של השוחות.  ב.

 הקבלן יעבד את הבנצ'יק בתחתית השוחה.  ג.

הקבלן יבצע אטימה של השרוול בין החלל שנוצר בין הצינור החדש לקיר השוחה וקיר  ד.

 מפל חיצוני.

העליון שלו, יעגנו לקיר השוחה ויאטום את הקבלן יבצע עטיפת בטון מזויין למפל ובחלון  ה.

 הפתח בין הצינור החדש לקיר המפל. 

יבוצע   ו. יותקנו בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו והאיטום  אטמי הידרוטייט 

 בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט, לכל אורך קצה השרוול החתוך. 
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לקירות השוחה ובין קצוות השרוול   שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או  ז. 

 החתוך לבנצ'קים, אך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך.

יוודא כי המערכת אטומה לחלוטין לכל אורכה, בדגש על קצוות הצינור החדש   ח. הקבלן 

בשוחות ועל קצוות הצינור החדש בחתוך בבנצ'קים או במקומות בהם תהיה הפסקת  

 החדש. רציפות הצינור 

דקות לפחות,    15- הקבלן יחסום את הקו בפקקים, יפעיל את משאבות המעקף למשך כ ט.

 ולאחר מכן יפרק קטע מצינור הביוב החשוף אשר דרכו יוחדר הצינור החדש.

הקבלן יחל בעבודות הנדרשות על מנת להשיב המצב לקדמותו אשר כוללות בין היתר   י.

 את הפעולות שיפורטו להלן:

 ה של קו הביוב בצינור המושחל וסילוק כל ציוד מעקפי הזרימה.הפעלה סדיר −

 תיקון הפתחים בשוחות מסביב לצינור המושחל והשלמת המתעלים החדשים. −

סגירה של התעלות והבורות שנחפרו לפי הנחיית המפקח באמצעות מילויים בחומר  −

 לפי החלטת המפקח.   CLSMמצע סוג א' או 

פיזור מצעים, אס − והוזזו בזמן הידוק המילוי,  יתר המתקנים שפורקו  פלטים, תיקון 

 החפירה.

שיורה  − כפי  סילוק  לאתר  ופסולת  חוזר  למילוי  מתאים  שאינו  חפור  חומר  סילוק 

 המפקח. 

ללא   − חופשית  לתנועה  והמדרכה  הכביש  לפתיחת  הדרושות  העבודות  כל  ביצוע 

 הפרעות. 

 

   אופני מדידה לחידוש קווי ביוב בניפוץ    

בסעיפים המתאימים בכתב הכמויות, כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם ושלם  המחיר   

באיכות הנדרשת במפרט הטכני לעיל כולל אספקת כל החומרים הנדרשים )צנרת, איטום 

 השוחות בכניסה ויציאה וכו'(.
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 אופני מדידה ותשלום לעבודות מים, ביוב  . 30

 

 הערות כלליות  30.1

ראות עיניו לבטל ביצוע מתקנים ועבודות שונות. ביטול מתקנים אלה לא המזמין רשאי לפי   א.

 ישפיע על מחירי היחידה של יתר הסעיפים שידרשו לביצוע. 

מחיר הפרטים השונים הוא קומפלט וכולל את כל עבודות העפר, המצעים, האיטום, הבניה,  ב.

העזר    אספקת וחומרי  עבודות  כ"כ  והאביזרים  הצנרת  הציוד,  לבצוע  והתקנת  הנדרשים 

מושלם של העבודה ופעולה תקינה של המתקנים גם אם אלו לא פורטו במלואם בכתבי 

 הכמויות.

 

 מחיר צנרת מים כולל 30.2

 עבודות עפר  30.2.1

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע כולל סלע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים שידרשו,  א.

קח וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים  לעבודות ידיים במקומות שהדבר ידרש ע"י המפ 

 קשים ומוגבלים.

 

כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה כגון: גישוש, לצורך גילוי מערכות   ב.

תת קרקעיות קיימות, נקוי, סימון, מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום  

טת כל אמצעי הזהירות  העבודה, ביצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו, נקי 

והתקנת כל הדרוש למניעת תאונות כגון: גידור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון התעלות  

וכיו"ב. ביצוע כל הכרוך בהסדרי תנועה זמניים על פני תכניות הסדרי תנועה שיימסרו 

לקבלן באגף המים הביוב והתיעול בעירייה כולל אספקת תמרורים, צביעה, מחסומים 

 מירה וכיו"ב.זמניים, ש

 

ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימה של מי גשמים, מים עיליים, מי ביוב או מי  ג.

  תהום כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה. 

 

בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם את כל   ד.

 המפורט להלן: 
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לשמש  סיווג   .1 צורך,  יש  אם  והכשרתו,  מילוי  כחומר  לשמוש  המתאים  החומר 

 כחומר מילוי. 

לאתר   .2 מחוץ  אל  ופסולת  לשימוש  שנפסלה  אדמה  חפור,  חומר  עודפי  סילוק 

העבודה לאתר סילוק פסולת המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, בכל מרחק  

 שהוא.

הפ  .3 תסולק  שאליהם  שטחים  באיתור  הכרוכות  ההוצאות  עודפי כל  ו/או  סולת 

האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי אגרות,  

 מיסים וכיו"ב. 

איתור האתרים להפקת חומר למילוי המופק ממחפורות השאלה כולל בדיקות   .4

והידוקו  פיזורו  העבודה,  לאתר  הובלתו  החומר,  והכשרת  סיווג  מיון,  הקרקע, 

 ות בתיאום, רישוי, אגרות, מיסים וכיו"ב.כנדרש וכן כל ההוצאות הכרוכ

ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות הביצוע  .5

 אינה עונה לדרישות המפרט.

תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה ו/או  .6

תת או  על  ובי - מערכת  מראש  עליה  ידוע  בין שהיה  והחזרתם  קרקעית  שלא  ן 

הרכוש  בעלי  ו/או  הרשויות  עם  בתאום  הכל  הנזק,  גרימת  טרם  שהיה  למצב 

 הניזוק ולשביעות רצון המפקח. 

 

 :והנחת צינורות מיםספקה א 30.2.2

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצוע  א.

 והתאמתן לתכנון. 

כל ההוצאות הכרוכו  ב. קווים לרבות את  וחטוי  בדיקות הידראוליות, שטיפת  ת בביצוע 

 המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים, הריאגנטים.

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. ג.

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או   ד.

רכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל  מע

הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש  

 הניזוק ולשביעות רצון המפקח. 

 את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק חול לצורך עטיפה וריפוד צנרת.  ה.
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ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הקיימות המבוטלות הנמצאות בתוואי את כל   ו.

 הקווים החדשים. בהתאם להחלטת המפקח ישולם בסעיף נפרד. 

מטר והוראות המפקח כולל    2.0תכנון והרכבת הדיפון והתימוך לפי הצורך עד עומק   ז. 

  2.0ן בעומק מעל  תימוך והגמת צינורות קיימים מקבילים או חוצים במידת הצורך. דיפו 

 מטר ישולם לפי סעיף נפרד.

 יצירת תשתית מתאימה לצינור בתחתית התעלה.  ח.

, הובלה, פריקה, אחסון, פזור והנחה בתעלה או הרכבה או השחלה של צנורות אספקה ט.

 עפ"י הנדרש. 

וכל שאר האביזרים   אספקה  י. והרכבת הסתעפויות, מעברים מקוטר לקוטר, קשתות 

 ם לאורך הקו ישולם לפי סעיפים נפרדים.והספחים הנדרשי 

בקווי מים יימדד אורך הצינור לאורך הקו המרחבי עליו מונח הצינור לרבות  יא.

 האביזרים והספחים וזאת לאורך ציר הצינור. 

 והכנת עטיפת חול מצמנט מהודקת בשכבות לפי הנדרש.  אספקת יב.

 חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר.  יג.

צנורות    אספקת יד. של  ריתוך  ראשי  ועטיפת  מתכווצים  וסרטים  מתכווצות  יריעות 

או   הריתוך,  ובמקומות  נפגעה  בו  מקום  בכל  החיצונית  העטיפה  תיקון  ואביזרים, 

 צבע וצביעת צנורות הפלדה בהתאם למצויין במפרט, בתכניות ובפרטים. אספקת

 ת המפקח. צילומי רדיוגרפיה בהתאם למצויין במפרט ולפי הוראו  טו.

 והנחת סרט אזהרה כחול מעל קו המים, ישולם לפי סעיף נפרד.  אספקת טז.

 בדיקות של העפר והחול.  יז.

 ניקוי שטח העבודה.  יח.

עבודה  יט. לקבלת  הנדרשים  העזר  ועבודות  ההכנה  עבודות  החומרים,  הציוד,  יתר  כל 

 מושלמת ותפעול תקין. 

 

 ים ומחיר ניתוק וסתימה כוללים מחיר חיבור צינור מים חדש לקו מים קי 30.3

 חפירה לגילוי הקו הקיים, חיתוכו, ניקוזו וריתוכו. א.

 סגירת המים בקטעי קווי המים הקיימים הסמוכים לפי הצורך. ב.

 סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת המים במידת הצורך.  ג.
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הכל    -והרכבת כל האביזרים הנדרשים כגון: זויות, הסתעפויות, מעברי קוטר    אספקת ד.

 ע"פ המפרט הטכני. 

 חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לבצוע החבור. ה.

 חפירה וכיסוי עבור החיבור בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים. ו.

 חיתוך, פירוק וסילוק קטע קו הקיים לפי הצורך. ז. 

חיבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל וסתימתו ותיקון העטיפה החיצונית  ח.

 במידת הצורך. 

לא ישולם עבור חיבור קו חדש לקו קיים שבוצע קודם במסגרת עבודה זו, גם אם   

 הקו הקיים הוא קו חי בו מוזרמים מים. 

 

 מחירי מגופים ואביזרים כוללים  30.4

יחידת המידה להתקנת מגופים תהיה ביחידות שלמות מסווג לפי קוטר, המחיר יכלול  א.

הכל    -, הובלה והתקנת מגופים, אטמים, ברגים, אוגנים נגדיים ומחבר לאוגן  אספקה

 לפי פרק רלוונטי.

 המחיר יכלול את כל החיתוכים והריתוכים הנגדיים. ב.

שלמות לפי סוג האביזר וקוטרו כולל יחידה המידה להתקנת אביזרים תהיה ביחידות   ג.

 כל החומרים וחומרי העזר.

 

 

 

 

 מחיר שוחות למגופים כולל 30.5

, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון והרכבת תאי מגוף בקוטר ובסוג ע"פ המפרט  ספקהא א.

הטכני כולל חוליות, תקרה. תשלום עבור מסגרת ומכסה עבור התא לפי סעיף נפרד  

 הכמויות.בכתב 

וכיסוי  ב. חפירה  דיפון,  העפר,  עבודות  כל  השוחה,  להתקנת  הדרושות  העבודות  כל 

מהודק, אלמנט בטון להעמדה מעל הקו, מצע חצץ וחול בתחתית וכל העבודות וחומרי 

 העזר הדרושים לקבלת עבודה מושלמת. 
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ק יהיה  התשלום עבור שוחות טרומיות למגופי מים או אביזרים אשר הקבלן ידרש לספ ג.

 ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה וסוג התקרה. 

 

 מחיר אספקה והנחת קו מים זמני כולל  30.6

 אספקה, הובלה, פריקה והנחת קו מים זמני מכל סוג ובכל קוטר. א.

 חיבור קו מים זמני למקור המים כולל חומרי העזר ועבודות העזר הנדרשות.  ב.

 ערכת המדידה הקיימת במגרש/בניין לקו זמני.חיבור מ ג.

 פירוק הקו וחיבורים זמניים בעת ביצוע החיבור הקבוע. ד.

 סילוק החומרים והאביזרים בהם השתמש הקבלן לצורך קו מים וחיבורים זמניים. ה.

 

למערכת   עד  זמני  מקו  חיבורים  לאורך  וקוטרו,  הצינור  לסוג  ללא קשר  אחיד  הוא  המחיר 

ת וכמות מערכות המדידה הקיימות. המחיר הוא עבור קומפלט של קו זמני  המדידה הקיימ

ת מדידה קיימות וחיבורים אליהן, ללא  ו עלויות של צנרת מחברת למערכ  וכולללאורך הרחוב  

 קשר לאורך ולכמות. 

 ביצועו אורך קו המים הזמני לאורך הרחוב יאושר ע"י מח' המים תאגיד "מי אביבים" לפני 

לפי מ"א של קו גלוי ותלוי על גדרות החצרות, כולל הסתעפויות וקווי משנה המחיר יהיה  

למגרשים, כולל חיבור למערכות המדידה השונות ופירוק הקו בסיום העבודה וכל האביזרים 

 והעבודות הנדרשות לצורך קבלת עבודה מושלמת.

 

 פתיחה וסגירה של מערכת מים  30.7

קוי מים והתרעות לתושבים על הפסקות מים,  עלות הזמנת אזוראי לפתיחה    וסגירה של 

 יחולו על הקבלן. המחיר יכלל במחיר היחידה להנחת קוי מים ולא תשולם תוספת. 

 

   מחיר עטיפת בטון לצינור כולל 30.8

גליון  א. לפי  הכל  זיון,  וברזלי  בטון  עבודות  תבניות,  כולל  לצינור  מסביב  בטון  עטיפת 

 פרטים.

 השונות, כולל בדיקות חוזק וכו'. בדיקות הבטון  ב.

עבודה  ג. לקבלת  הנדרשים  העזר  ועבודות  ההכנה  עבודות  החומרים,  הציוד,  יתר  כל 

 מושלמת ותפעול תקין. 
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 מחיר צנרת הביוב כולל  30.9

 לעיל.  30.2.1עפ"י המוגדר בסעיף   -עבודות עפר  א.

התח ב. שוחות,  מיקום  המתוכנן,  הצינור  הנחת  ומקום  תוואי  בלוקים, סימון  ברויות, 

 עטיפות ומשטחי בטון, עמודי תמיכה וכו'.

 ישור השטח במידת הצורך ולפי הוראות המפקח.  ג.

פירוק הקווים והשוחות הקיימים המבוטלים הנכנסים לתחום החפירה ופינוי הפסולת   ד.

 כנדרש. 

והוראות מ' ולפי הצורך    2.0תכנון והרכבת הדיפון והתימוך בעומק הנחת הצינור עד   ה.

במידת   חוצים  או  מקבילים  קיימים  צנורות  והגנת  תימוך  כולל  והמפקח,  קרקע  יועץ 

 הצורך.

 מטר ישולם לפי סעיף נפרד. 2.0דיפון בעומק מעל  

 יצירת תשתית מתאימה לצנור בתחתית התעלה.  ו.

, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והנחה בתעלה או הרכבה או השחלה ספקהא ז. 

 ות על פי הנדרש.של צנור

 ןהרכבת אטמים, מופות ומחברים בין צנורות, במידת הצורך.  אספקת ח.

, שאיבת מי ביוב BY-PASSאת כל התמורה עבור ביצוע חיבורים זמניים לרבות ביצוע   ט.

כמופיע במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, עבודה בקווי ביוב פעילים ולרבות כל הכרוך  

 לצינור קיים.בחיבור צינור חדש 

 והכנת עטיפת חול מצומנט מהודקת בשכבות לפי הנדרש.  אספקת י.

 חיתוכים, ריתוכים, הדבקות וכל החומרים ועבודות העזר.  יא.

 בדיקות אטימות ודפורמציה. יב.

 בדיקות של העפר והחול.  יג.

לפי דרישות   יד. או עד לתחתית מבנה הכביש,  כיסוי הצינור עד למפלס קרקע מתוכנן 

 פרט הטכני והוראות המפקח. המ

 שטיפת הקו בלחץ. טו.

 צילום וידאו.  טז.

 ניקוי שטח העבודה.  יז.
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עבודה  יח. לקבלת  הנדרשים  העזר  ועבודות  ההכנה  עבודות  החומרים,  הציוד,  יתר  כל 

 מושלמת ותפעול תקין. 

בין שני   יט. לפי המרחק שבין הדפנות הפנימיות  יחושב  אורך הצינורות  לצורך תשלום, 

 ם )שוחות( סמוכים.תאי 

השוחות  כ. עומקי  בין  ממוצע  כעומק  ימדד  שוחות  שתי  בין  הצנור  קטע  הנחת  עומק 

 בהתאם לאופן מדידה שלעיל.

 מחיר שוחת ביוב מחוליות טרומיות כולל  30.10

 סימון מיקום השוחה. א.

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי האדמה, דיפון החפירה. ב.

,  658, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת שוחות בקורת עגולות לפי ת"י  ספקתא ג.

, כולל בצוע 2003מספטמבר    489כולל מכסה ומסגרת כנדרש במפרט הטכני לפי ת"י  

 איטום בין חוליות כנדרש, כולל קידוחי פתחים כנדרש בהתאם למיקום השוחה בפועל. 

 אחסון והתקנת הרצפה, התקרה והפקק. , העמסת, הובלת, פריקת, אספקת ד.

או סולם מפיברגלס או פלב"מ )כולל כלוב   631והרכבת שלבי ירידה לפי ת.י.    אספקת ה.

 הגנה במידת הצורך(. 

 עיבוד השוחה. ו.

 אספקת והתקנת מחברי שוחה כנדרש.  ז. 

 ציון מספר שוחה על הדופן הפנימית.  ח.

 מילוי חוזר סביב השוחה כנדרש.  ט.

 המצב לקדמותו לאחר ביצוע עבודה במגרש. החזרת   י.

עבודה  יא. לקבלת  הנדרשים  העזר  ועבודות  ההכנה  עבודות  החומרים,  הציוד,  יתר  כל 

 מושלמת ותפעול תקין. 

 מהתחתית עד לרום המכסה. -עומק השוחה ימדד באמצע )מרכז( השוחה  יב.

 

 מחיר התחברות לשוחת בקורת קיימת  30.11

זמניים, מעקפי הזרימה בכל מרכיביהם כולל חיבורים זמניים, שאיבת פקקים וסתימות   א.

 ביוב במידת הצורך.

 שבירת חור בשוחה. ב.

 חיבור צינור לשוחה כולל יציקת חגורת בטון מסביב הצינור וקשר בין ברזלי הזיון. ג.



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

277 

 

 , הובלה, והתקנת מחברי שוחה ואטמים. אספקה ד.

 תיקון והתאמת עבוד השוחה. ה.

 היציאה המבוטלת.   סתימת ו.

עבודה  ז.  לקבלת  הנדרשים  העזר  ועבודות  ההכנה  עבודות  החומרים,  הציוד,  יתר  כל 

 מושלמת ותפעול תקין. 

לא ישולם עבור חיבור קו חדש לשוחה קיימת שבוצעה קודם במסגרת עבודה זו, גם אם  

 השוחה הקיימת הנ"ל היא על קו חי בו מוזרם ביוב. 

 

 שוחות ומתקני ביוב קיימים מבוטלים כולל: מחיר פירוק צנרת   30.12

 פירוק צנרת, מתקנים ושוחות קיימים, שלא נכנסים לתחום ביצוע עבודות הצנרת.  א.

 סילוק החומר אחרי פירוק מחוץ לשטח כנדרש.    ב.

כולל   ג. לפי הנדרש,  ושוחות  קולטנים  צנרת, מתקנים,  פירוק  )בור( אחרי  מילוי תעלה 

 והובלת החומר. ספקה א

 

 קורת חדש על קו ביוב קיים כולל י מחיר תוספת עבור הרכבת תא ב  30.13

 גילוי מיקום התקנת התא ו/או סימון מיקום המתקן. א.

 לעיל לגבי שוחות ביוב. 30.10כל הנאמר בסעיף   ב.

 סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת המים במידת הצורך.  ג.

 ום מורשה בהתאם להנחיות לעיל. פירוק קטע קו קיים באורך הנדרש ופינויו למק ד.

תאום כל נושא הפתחים, המעברים, השרוולים והצנורות בבטונים וכן ביטון אלמנטים  ה.

 שונים ואבטחה שכל ההכנות אכן בוצעו במקומות הנכונים.

כולל ביטון מסביבם במידת   אספקת ו. והרכבת מופות, אטמים ומחברי שוחה כנדרש 

 הצורך.

 חיזוקים ועיגונים וכל החומרים ועבודות העזר. חיתוכים, ריתוכים,  ז. 

 חיבור צנורות קיימים לתא חדש. ח.

 

 קווי ביוב זמניים  30.14
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של    למ"א  היחידה  במחירי  יכללו  העבודה  במהלך  ביוב  זרימת  והסדרת  זמניים  ביוב  קווי 

ופירוקם   לבתים  חיבורם  התקנתם,  אספקתם,  על  תוספת  כל  תשולם  ולא  הביוב  צינורות 

 לאחר העבודה. 

 

 מפל חיצוני או פנימי לביוב  30.15

מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות מסווגות לפי קוטר וסוג הצינור ולפי גובה. גובה  א.

המפל יחושב בין תחתית הצינור בכניסה עליונה לבין תחתית הצינור הפנימי בכניסה 

 צינור של כניסה תחתונה.  ILהנמוכה. גובה מפעל שווה הפרש 

מחיר היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל עפ"י תכנית הסטנדרט   ב.

זיון,  ברזל  המפל,  סביב  הבטון  ליציקת  תבניות  הכנת  קשתות(  "טע"  )הסתעפות 

 אספקת הבטון, יציקתו וכל העבודות הדרושות. 

חירו ס"מ אשר יבוצע בעיבוד פנימי לא ישולם בנפרד ומ 45עבור מפל פנימי עד גובה  ג.

 יהיה כלול במחירי היחידה להנחת תאי בקרה. 

מפלים פנימיים אשר יבוצעו מצינורות ולא בעיבוד פנימי )כפוף לאישור מחלקת ביוב  ד.

( ימדדו ביחידות שלמות ומוגמרות לפי קוטר וסוג הצינור ולפי גובה. של העיריה  ותיעול

לפי  לביצוע המפל  כל הספחים הדרושים  יכלול את  היחידה    , תכנית סטנדרט  מחיר 

 לרבות אספקה והתקנת שלות לחיבור המפל לדופן השוחה.

 

 עבודות תיקונים והשלמות בקווי ביוב  30.16

לסוג    30.16.1 בהתאם  ומוגמרות  שלמות  ביחידות  ישולם  ומסגרת  מכסה  אספקת  עבור 

 המכסה )ברזל או בטון(, מידות הפתח ולעומס. המחיר יכלול הובלה לאתר. 

עבור החלפת מכסה )פקק בלבד( ישולם ביחידות לפי סוג המכסה. המחיר יכלול       30.16.2

 פירוק מכסה ישן, ניקוי שוחה, פינוי פסולת לאתר מאושר והתקנת מכסה חדש.

 

  עבור החלפת מכסה ומסגרת ישולם ביחידות לפי סוג המכסה והעומס, המחיר      30.16.3

פירוק   מדרכה,  או  כביש  פירוק  שוחה, התקנת  יכלול  ניקוי  ומסגרת,  מכסה    מכסה 

ומסגרת חדשים, החזרת המצב  לקדמותו או בהתאם למתוכנן ופינוי פסולת למקום 

   מאושר.

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

279 

 

 הנחיות סביבתיות בעת ההקמה  -  90פרק 

לביצוע   השונים  היחידה  במחירי  וכלול  הקבלן  ע"ח  הינו  מטה  הסביבתיות  בהנחיות  האמור  כל 
 העבודה. \הפרויקט

במסמכי   דרישות  ותקנותיו,  החוק  לשון  תולדת  הם  זה  במסמך  המפורטים  והדרישות  הנושאים 
)תת"ל   המשרד 71התכנית  ביניהם  השונים,  הרגולטורים  ודרישות  המאושר  הסביבתי  הנספח  ג(, 

ור  להגנת הסביבה, משרד הבריאות, רשות המים, הות"ל, הרשויות המוניציפליות וכו'. בנוסף לאמ
בנספח זה על הקבלן לעמוד בכל דרישות החקיקה הסביבתית, התקנות והנחיות הגופים המוסמכים.  
לבחון את תוקף הדרישות  ועל הקבלן חובה  כתיבת המסמך  למועד  זה תקפות  הדרישות במסמך 

 ולעדכנן במקרה הצורך.  
כלולים בסעיפים  עבור מגבלות הביצוע הסביבתיות שנובעות מתנאי האתר לא ישולם בנפרד ויהיו  

 השונים בכתב הכמויות. 
 

 : 2-ו 1תתי המקטעים  G4-9הנחיות סביבתיות למקטע 

 
 כללי  90.1

בעת   .א הידועים  הביצוע  ותכניות  עבודה  כלי  עבודה,  לשיטות  מתייחסות  זה  באישור  וההתניות  המגבלות 

המבצע ייתכנו    עריכת המסמך כפי שהוגשו על ידי המתכנן. מכיוון שהדו"ח הסביבתי לא נערך על ידי הקבלן

שינויים בשיטות, בכלי העבודה ובתכניות הביצוע שבמסגרתם תתאפשר הגשת עדכון/שינוי למסמך הביצוע  

 הסביבתי לאישור הות"ל.  

במסמך   .ב מפורטים  שהם  כפי  הסביבתיים  והנהלים  ההנחיות  ההוראות,  בכל  לעמוד  הקבלן  באחריות 

 בדיני איכות הסביבה.  הסביבתי הנ"ל, בתנאים להיתרים ולרישיונות השונים ו

 על הקבלן להיערך למתן מענה סביבתי הולם לתלונות תושבים ו/או דרישות מקצועיות של הות”ל.  .ג

הקבלן יפעיל בתיאום עם מנהל המקטע ומפקחיו מנגנון של קשרי קהילה אשר יעבוד בתיאום עם מוקד   .ד

כל פעולה   על  והמוקד העירוני מראש  ליידע הציבור, השכנים  ולטפל  נת"ע במטרה  להוות מפגע  העלולה 

בתלונות. במקרים יוצאי דופן בהם תידרש פעילות חריגה העשויה לגרום להשפעות סביבתיות על הסביבה  

 הקרובה והרחוקה יתבצע יידוע של הציבור. מנגנון היידוע ייקבע מראש ויאושר על ידי נת"ע.  

ת שמות, תפקידים ופרטי התקשרות  הקבלן יודיע לנת"ע על מועד תחילת העבודות ויעביר רשימה הכולל .ה

)טלפון ומייל( של בעלי התפקידים הבאים: הקבלן, מנהל הביצוע, מנהל המקטע, אחראי איכות הסביבה,  

ליועץ הסביבתי מטעם   ישירות  גם תועבר  זו  ותלונות מתושבי האזור. רשימה  פניות  פרטי מוקד לקבלת 

 הות"ל.  

ות להיות להן השלכות סביבתיות כגון זרימת מים וביוב,  אחריות הקבלן לטפל ללא דיחוי בתקלות שעשוי .ו

דליפה בלתי מבוקרת של חומרים מסוכנים, מפגעי רעש ואבק ועוד. זמני טיפול בתלונות השונות מפורטים  

 בהנחיות השונות להלן. 

בתיאום  . עבודות מחוץ לתחום שעות זה מחויבות  07:00-19:00ככלל, ביצוע העבודות יתרחש בין השעות   .ז

 ואישור עם הרשות המקומית והמשטרה. 

הקבלן יגיש תכנית לניהול סביבתי לאישור נת"ע, אשר הינה מסמך פעיל המפרט את הסדרי הניהול של   .ח

והדרישות מהמסמכים הסביבתיים, ממפרטי המכרז   כל המידע  ולוקח בחשבון את  סוגיות סביבתיות 

ההרשאה או אישור שיינתנו. התכנית תתייחס בין  לקבלן ובהתאם לכל הנחייה ותנאי שיוגדרו במסגרת  

היתר לנושאים הבאים: איכות אוויר ומניעת אבק )לרבות התייחסות לטיפול באסבסט במידת הצורך(,  
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איכות   בנושאי  ועצים, הדרכות  ערכי טבע  שימור  ושפכים,  במים  טיפול  חפירה,  ועודפי  בפסולת  טיפול 

 מונו מטעמו. יישום התכנית באחריות הקבלן. סביבה. התכנית תחול גם על קבלני משנה שי

במסגרת תכנית הסביבה הקבלן יגיש לאישור מנהל המקטע והיזם תכנית לניהול ותיעוד מערך ההדרכה   .ט

המשנה   קבלני  העובדים,  כל  כי  יוודא  הקבלן  והספקים.  המשנה  קבלני  לכל  כולל  באתר  העובדים  לכל 

וההנחיות   סביבתי  לניהול  התכנית  של  המעשיים  ההיבטים  את  כיאות  ומכירים  מודעים  והספקים 

 לוונטיות לפעולותיהם.  הר

 ובקרה פיקוח 90.2

באחריות היזם לוודא כי צוות העבודה של הקבלן יכלול אחראי איכות סביבה שיהיה אחראי לביצוע מעקב   .א

 ובקרה על עבודות הקבלן.  

אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יהיה בקשר עם יועץ הסביבה מטעם הגורם המוסמך על מנת לקבל   .ב

וגעות לעבודות באתר. תנאי לתחילת העבודות ולסיומן יהיה בין היתר אישור  ממנו הוראות ודרישות הנ 

 הות”ל כי התנאים הסביבתיים מולאו.  

אחראי איכות הסביבה ידווח לנת"ע על פי נוהל מסודר שייקבע וכן באחריותו לדווח למנהל המקטע וליועץ   .ג

 חייבות.  הסביבה כנ"ל על כל חריגה מערכי סף מוגדרים ו/או מהוראות עבודה מ

יוכן "יומן אירועים" שבו יפורטו אירועים חריגים, תלונות הציבור, טיפול שוטף במפגעי אבק )הרטבות,   .ד

טאטוא ופעולות ניקיון(, פינוי עודפי עפר, פינוי פסולת, הדרכות לעובדים בנושאי סביבה ומניעת מפגעים  

ידי מנהל המקטע ויועץ הסביבה מטעם  וכדומה. פורמט היומן יוכן על ידי הקבלן ויאושר מראש ובכתב על  

הות"ל. כל חריגה תתועד ביומן באשר למהותה, למועד והגורם אליו הופנתה, להוראות ולאמצעים שניתנו  

וננקטו כדי לתקנה ולמועד בו הושלמה הפעולה המתוקנת. חריגה לעניין זה כוללת גם כל תלונה ו/או פנייה  

ומית, נציגי ציבור, המשרד להגנת הסביבה ואחרים. היומן יישמר  מגורמים חיצוניים כגון נציגי הרשות המק 

שנים לאחר סיומן. הקבלן יעמיד את תכולת התיק    5- ויהיה זמין במשרדי הקבלן בכל תקופת העבודות ועד ל

 לעיון על פי דרישה של הות"ל. 

הא .ה את  יכירו  העבודה  לאתרי  הנכנסים  המשנה  וקבלני  הספקים  העובדים,  כי  יוודא  מצעים  הקבלן 

המפורטים בהמשך מסמך זה לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ויפעלו על פיהם. ההדרכות יבוצעו לכל  

 הפחות אחת לשבוע ויתועדו ביומן האירועים כנ"ל.  

 הרחוב ותפקוד נגישות 90.3

 מ' עם כניסות למבנים.   1.3לאורך רצועות העבודה יישמרו מעברי הולכי רגל ברוחב  .א

 ס"מ.  20היה באזור לא מרוצף, תבוצע שכבת מצע בעובי במקומות שמעברים אלו י .ב

מעברי הולכי הרגל יהיו מגודרים לצורך הפרדה מרצועות העבודה בגדר רשת מלבנית עבור הולכי רגל בגובה   .ג

 מ'.   1.3של 

 ישמרו כניסות ויציאות לשימושים בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים.   .ד

 הרגל. יבוצע שילוט הכוונה מתאים עבור הולכי  .ה

 מ' לצורך גישה לנ"ל.  1.3במעברי חציה וגישה לתחנות אוטובוס ישמר גם כן מעבר של  .ו

 תישמר גישה לשבילי הולכי רגל היוצאים מרחוב ראול ולנברג לאורך המקטע.   .ז

שטחי ההתארגנות והעבודה, שבאזור נחל הירקון, לא יחסמו את הגישה לגדות הנחל ולא יפריעו להולכים   .ח

 לאורכו ולשטים בו לכל אורך שלבי הפרויקט.  
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 מניעת מפגעי אבק ולכלוך  90.4

)נת"ע( באופן שימנע ככל הניתן   .א נייד בהתאם להוראות היזם  יגודר בגידור  טרם תחילת העבודות האתר 

 כלוך. מפגעי אבק ול

תבוצע מידי בוקר ובזמנים קבועים, בהתאם לעונות השנה, הרטבה במים של אזור העבודות להקטנת כמות   .ב

האבק. הרטבות נוספות תתבצענה בהתאם לצורך או כפי שיורה אחראי איכות הסביבה, מנהל המקטע או  

י השטח לפני ובמהלך  גורם פיקוח אחר. ככלל, ביצוע עבודות חפירה ו/או קידוח יעשה לאחר הרטבה של פנ 

אין   בפרט.  ולכביש  בכלל  ציבוריים  לשטחים  יזרמו  לא  מים  שעודפי  לוודא  יש  כן  כמו  העבודה.  ביצוע 

 להשתמש במים מלוחים לצורך זה.  

יש לדאוג לאמצעי הרטבה מתאימים )מומלצת הרטבה בערפול( וליעילות הביצוע: מיקום עמדת ההרטבה   .ג

 קור הפליטה. עם כיוון הרוח וקרוב ככל האפשר למ

שופלים,   .ד מחפרים,  מנופים,  כגון  )צמ"ה(  וההנדסי  המכני  הציוד  כל  מנועי  יכוונו  העבודה,  תחילת  לפני 

גנרטורים וכו' על מנת לייעל את מנועי הציוד ולצמצם פליטת ריחות ועשן. במידה ובמהלך העבודה יתברר  

יכוון המנוע לפני החזרת המתקן  שמתקן צמ"ה גורם למטרדי עשן או ריח, יושבת המתקן ויתוחזק ו/או  

 לעבודה. 

  2.5דיזל גנרטור הגורם למטרד עשן או ריח יועתק למקום בו אינו מהווה מטרד, או יחובר לארובה בגובה   .ה

 מ' מינימום למניעת מטרדי עשן וריח, ובתנאי שהדבר אינו גורם למטרד לבתי מגורים. 

עות או שתימנע מהן פליטת חלקיקים ע"י כך  שעות יכוסו בירי  72- ערמות חומר שאינן פעילות למעלה מ .ו

 שיושם חומר מנחית אבק או ע"י הרטבה ושמירה על לחות בשטח הפנים של הערמות. 

 שפיכת חומרי חפירה/מילוי מהמחפר או מדלי המנוף על המשאיות תיעשה בגובה נמוך ככל האפשר.  .ז

ויוצאות מאתרי .ח פסולת המגיעות  ו/או  ו/או חול  כיסוי מוחלט    המשאיות העמוסות בעפר  יכוסו  העבודה 

 ביריעות על מנת למנוע פיזור אבק לסביבה. 

יועץ הסביבה מטעם הות”ל או אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן רשאים למנוע שינוע עפר בתנאי מזג   .ט

 אוויר חריגים. 

 קמ"ש. באתר יוצב שילוט מתאים.    30-מהירות הנסיעה של כלי רכב בתחום אתר העבודות תוגבל ל .י

ל .יא בכדי  יש  אמצעים  ינקטו  לו.  ובשטחים המשיקים  האתר  ניקוי המשטחים הסלולים בתחום  על  הקפיד 

התנועה   צירי  את  שילכלכו  מבלי  העבודות  מאתר  הבטון  ומערבלי  הרכב  כלי  של  יציאתם  את  להבטיח 

הראשיים ודרכי הגישה אליהם בבוץ וגושי עפר, לרבות הקמת בור לשטיפת גלגלי הרכבים בנקודת היציאה,  

במידת הצורך,  שיורה עליהן אחראי איכות הסביבה. במידה וייאספו אבק ועפר על הדרכים שמחוץ לאתר,  

 שעות.  48הקבלן יהיה אחראי לאספם תוך 

 שעות.   24טיפול בכל תלונה העוסקת באבק יסתיים לרבות יידוע המתלונן תוך  .יב

לנקוט בכדי לצמצם את פליטות האבק.  כל העובדים באתר יקבלו הדרכות בדבר האמצעים שבאפשרותם   . יג

 (.1.2סעיף  יהיה תיעוד לביצוע הדרכות אלו ביומן האירועים )

 פינוי עודפי עפר 90.5

במסגרת תכנית הסביבה הקבלן יגיש לאישור מנהל המקטע והיזם תכנית לניהול פינוי עודפי עפר ופסולת   .א

( ותכלול ביצוע  במסמך הסביבתי למניעת מפגעים  2.5סעיף  בניין. תכנית זו תתבסס על הערכות עודפי העפר )
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הפרדת פסולת )בניין, עודפי עפר וכד'(. הקבלן יביא לאישור מנהל הפרויקט את אופן ביצוע הפרדה זו ואזורי  

 הפינוי בטרם יישומם. 

 כל הדרישות בנושא סילוק עודפי עפר שמקורם בחפירה ופינוי הקרקע יבוצעו ויהיו באחריות הקבלן.  .ב

מוש חוזר בקרקעות חפורות נקיות ככל הניתן בתוך גבולות המקטע ו/או במקטעים אחרים של  יעשה שי .ג

 תוואי הרק"ל.  

הקרקע אשר לא ניתן לעשות בה שימוש חוזר תפונה לאתר מורשה או לאתרים ייעודיים אחרים )כגון מילוי   .ד

משטח העבודה אלא לאחר  מחצבות וכד'(. במקרה בו נחפרה קרקע מזוהמת, הקבלן לא יוציא כל עודפי עפר  

 אישור נוהל פינוי בהתאם לתוצאות האנליזה של הדגימות שנלקחו והתכנית להוצאת עודפי העפר. 

טרם תחילת עבודות החפירה יציג הקבלן ליועץ הסביבה מטעם הות”ל הסכם חתום עם מפעיל אתר מורשה   .ה

העפר יתבצע רק על ידי קבלני    או מוקד קבלת העודפים על הסכמתו לקלוט את עודפי העפר. פינוי עודפי 

ניתן   בהם  הנדסית  מאושרים  יעדים  ולמצוא  מזוהמת  שאינה  קרקע  לנצל  רשאי  הקבלן  מאושרים.  עפר 

 לעשות בקרקע זו שימוש חוזר באישור מנהל המקטע. 

יומן האירועים יכיל את המידע הבא: כמויות עודפי העפר שנחפרו ופונו, יעדי הפינוי, אישורים על קבלת   .ו

יבטיח התאמה בין הכמות    החומר  באתרים מורשים וכמויות שישמשו לצורך מילוי חוזר. אופן המעקב 

שיוצאת מהאתר לכמות הנקלטת ביעד ודיווח בדו"ח חודשי שיועבר למנהל המקטע. התיק יישמר ויהיה  

אי  שנים לאחר סיומה. במקרה של תוצאה חריגה על אחר   5- זמין במשרדי הקבלן בכל תקופת העבודות ועד ל

 איכות הסביבה לדווח אודותיה מידית למנהל המקטע ולקבלן.  

 טיפול בפסולת 90.6

 יוכן נוהל טיפול בפסולת בהתבסס על מדיניות נת"ע.   .א

באתרי העבודה יימצאו מכלי אצירה בנפח מתאים לפינוי פסולת שאינה עודפי עפר. מכלים אלו יוקצו טרם   .ב

 תחילת העבודות.  

 מו כך שתימנע גישת בעלי חיים אל האשפה.  האשפה תיאסף לפחים סגורים שימוק  .ג

הפסולת תופרד לסוגיה ויעשה בה שימוש חוזר ככל הניתן )פסולת ביתית, פסולת בניין, פסולת ברזל, פסולת   .ד

עץ, פסולת אריזות(. כל סוג יפונה לאתרים מורשים בלבד או לכל מוקד פינוי אחר בכפוף לאישור מנהל  

 מרו ויוצגו לביקורת לפי דרישה.  המקטע ובהתאם לחוק. אסמכתאות ייש

על   .ה הות”ל הסכם חתום עם מפעיל אתר מורשה  ליועץ הסביבה מטעם  היזם  יציג  טרם תחילת העבודות 

 הסכמתו לקלוט את פסולת הבנין.  

 בהתאם לצורך יזמין מנהל הביצוע פינוי לפסולת שהצטברה או במועד שנקבע לפינוי פסולת הבניין.  .ו

 בגובה מינימאלי ככל הניתן. טעינת ופריקת פסולת תהיה   .ז

חל איסור מוחלט של שפיכת או זריקת פסולת ו/או כל חומר מזהם אחר אל מחוץ לאתר העבודות שלא   .ח

 עפ"י הדין, כולל איסור על שפיכת פסולת או עפר מכל סוג שהוא אל מחוץ לשטח המוגדר לפרויקט.  

 ית. אסורה שרפה או הטמנה בקרקע של פסולת מסוג כלשהו בתחומי התכנ  .ט

 הגדר סביב אתר העבודה תנוקה במהלך העבודות מפסולת שנאספה עליה בתדירות של פעם בשבוע לפחות.  .י

 אתרי התארגנות 90.7

 על הקבלן להכין תכנית מפורטת לפריסת השימושים במחנות העבודה לאישור מנהל המקטע.  .א

 הסביבתיות.באחריות מנהל המקטע לפקח על ביצוע האתר ותחזוקתו בהתאם להנחיות  .ב
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יגודר בגדר איסכורית בגובה   .ג ס"מ בתוך    10-מ' ועד לעומק של כ  2שטח מחנה הקבלן/אתר ההתארגנות 

 האדמה. הגדר תמנע זליגת פסולת מתחום האתר לשטחים הגובלים וכניסת אנשים ובעלי חיים למחנה. 

וכד' יהיו בתוך השטח  כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מכלי דלק ושמנים, מתקני איסוף פסולת, שירותים   .ד

 התחום. 

 חניית רכב וציוד כבד שלא בשעות העבודה יהיו בתחום המגודר בלבד.   .ה

לחבר   .ו ניתן  ולא  במידה  שניתן.  ככל  העירונית  הביוב  למערכת  חיבור  עם  רטובים  שירותים  להתקין  יש 

 למערכת הביוב, יותקנו שירותים כימיים.  

התקין באתר משטח בטון )מידות יימסרו בהמשך( עם  במידה ומבוצעת תחזוקה תפעולית של הצמ"ה יש ל .ז

שיפועים ותעלות ניקוז היקפיות ומתקן לאיסוף שמנים מתוכן. כל פעולות התחזוקה, תדלוק וכדומה יבוצעו  

 מעל משטח בטון זה.  

 תדלוק כלי הצמ"ה יעשה על גבי משטח הבטון המוזכר לעיל וע"י משאיות תדלוק בלבד.  .ח

ליטר כל    50דלק/סולר מרכזיים. באתר יוצבו רק מכלים קטנים, בנפח של עד    חל איסור על אחסנת מכלי  .ט

אחד, לצורכי חירום ו/או פעולות מצומצמות כגון תדלוק גנרטורים על פי צורך. המכלים הללו יושמו בתוך  

 מהמכל.   110%מאצרות ייעודיות בנפח 

מהמכל.    110%ייעודית בנפח    יש להתקין במחנה מכל מרכזי סגור של שמן משומש שיושם בתוך מאצרה  .י

 השמן יפונה לאתר מורשה על פי חוק ובהתאם לנוהל פינוי חומ"ס של המשרד להגנת הסביבה.  

יש להתקין במחנה מכל סגור לאיסוף מסנני שמן משומשים שבסיום העבודות יפונה לרמת חובב או לכל   .יא

 נת הסביבה.  אתר אחר מורשה על פי חוק ובהתאם לנוהל פינוי חומ"ס של המשרד להג

שימושי   .יב או  ממגורים  ביותר  בנקודה הרחוקה  בתחום האתר  יש למקמו  בגנרטור  שימוש  וייעשה  במידה 

 קרקע רגישים.  

בתום העבודות, שטחי ההתארגנות ודרכי הגישה של הקבלן יפונו )מתקנים, כלי עבודה וכו'(. השטח יוחזר   . יג

 ו המקורי טרם תחילת השימוש.  לגבהים המקוריים ו/או לגבהי הפיתוח המתוכננים וכן למצב

 להלן.   1.8בסעיף כל אחסון חומ"ס יהיה בהתאם להנחיות המוצגות  .יד

 עמידה בתנאים הבאים:  1בנוסף להנחיות הנ"ל יידרשו לאתר התארגנות  .טו

 כל העבודות באתר יתואמו ויאושרו עם רשות נחל הירקון ורשות ניקוז ירקון.   •

באחריות הקבלן להכין ולהגיש תכנית הגנה על נחל הירקון, כולל גדותיו, מכלל עבודות ההקמה באתר   •

הכוללות התייחסות לזיהום מים, זיהום אוויר, מטרדי רעש, ניקוז וכיוצ"ב. התכנית תכלול בין היתר  

ת שימושים באתר ההתארגנות ואמצעים למניעת זיהום בתחום האתר וממנו כלפי הסביבה.  גם פריס

 התכנית תוגש לאישור נחל הירקון ורשות ניקוז ירקון.  

אחסון החומרים היכולים לגרום לזיהום קרקע ו/או מי תהום באתר, יעשה על גבי משטח אטום ומנוקז   •

 מהמאצרה.  באזור מקורה, למניעת הצטברות נוזלים וזליגתם

למניעת   • הנדרשים  לאמצעים  המתייחסת  ההתארגנות,  לאתר  ניקוז  תכנית  לתכנן  הקבלן  באחריות 

זו תכלול הסדרת   נגר עילי, לרבות פגיעה אפשרת בנחל הירקון ומי תהום. תכנית  וזיהום מי  הצפות 

צורך בבור  מערכת ניקוז לפינוי התשטיפים של מי הנגר העילי למערכת הביוב העירונית וכן בדיקת ה

 שיקוע.  
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על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע זליגה של תשטיפים )בנטונייט, דלק, שמן וכו'( לסביבה   •

 או לנחל.  

גיבוי   • ובמערכות  יאוחסנו באמצעים  שיאוחסנו באתר ההתארגנות  וחומרי החפירה  הגלם  חומרי  כל 

 עי גשם.  למניעת זליגה וזרימה לסביבה, לאורך כל השנה ובמיוחד באירו

 באחריות הקבלן למנוע מטרדי אבק מאתר ההתארגנות לאורך כל תקופת הפעלתו.   •

לרשות נחל הירקון תהיה אפשרות לטפל במקרים דחופים לאורך הנחל, גם אם הדבר יצריך כניסה   •

 ועבודות מתוך אתר ההתארגנות כלפי חוץ.  

 אמצעים למניעת זיהום קרקע ו/מי תהום 90.8

ע סריקה ויזואלית של אתר העבודות לגילוי וזיהוי כתמי שמן ו/או דלקים על  טרם תחילת העבודות תבוצ .א

ותאוכסן   תיאסף  היא  מזוהמת  קרקע  תמצא  במידה  טמונים.  ו/או  עיליים  ודלקים  סולר  מכלי  הקרקע, 

במיכל ייעודי שיפונה לאתר מאושר מתאים. במקרה של גילוי חומ"ס יש להימנע מביצוע עבודות באתר עד  

 וי המיכלים )באחריות בעל המיכלים(. לריקון ופינ 

במהלך   .ב הקרקע  ריח  ו/או  בצבע  שינוי  כל  על  הסביבה  איכות  לאחראי  במיידי  לדווח  הקבלן  באחריות 

 העבודות.  

מנפח המכל    110%מכלים המכילים דלקים/ שמנים יאוכסנו בתוך מאצרות תקניות, בעלות נפח אצירה של   .ג

 המיועד. המאצרות יכוסו בחומר בלתי חדיר למים )כגון יריעת פוליאתילן( למניעת כניסת מים והצפתן.   

נשארו או נוצרו    על הקבלן להציב כלי קיבול ייעודיים ולסלק לתוכם חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או .ד

בשמנים   מוכתמת  קרקע  ושמנים,  דלק  עודפי  כדוגמת  מסוכנים  כחומרים  המסווגים  מעבודתו  כתוצאה 

ודלקים, סמרטוטים מוכתמים וכיו"ב. פינוי חומרים אלו ייעשה לאתר מורשה בהתאם לנוהל פינוי חומ"ס  

האירועים. תישמרנה אסמכת  ביומן  וירשם  בסיום העבודות,  או  הצורך  פי  לפי  על  לביקורת  שיוצגו  אות 

 דרישה.  

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הפיזיים )כדוגמת אחסון דלקים ושמנים במאצרות תקניות המותאמות   .ה

לנפח החומר המאוכסן, מלאי זמין של חומרי ספיחה לטיפול באירוע שפיכת דלקים ושמנים( הנדרשים  

 למניעה או לטיפול במקרה של זיהום.

 אחסון של חומרים מסוכנים )עברית, אנגלית, ערבית ורוסית( ובו פירוט על תכולתם.יוצב שילוט בעמדות ה .ו

במידה ותמצא קרקע חשודה בזיהום, על הקבלן לדווח באופן מיידי לנת"ע, למנהל המקטע וליועץ הסביבה   .ז

  מטעם הות"ל ולהפסיק את העבודה באזור הגילוי עד לטיפול בקרקע. הטיפול בקרקע יבוצע על פי כל דין 

 ובתיאום ואישור המשרד להגנת הסביבה.  

במידה ויהיה תדלוק כלים בשטחי העבודה, מחוץ לאתרי ההתארגנות, הוא יבוצע מעל למגשי טפטוף או   .ח

 מאצרות תקניות בלבד.  

על הקבלן למנוע פיזור של תרחיף בנטונייט סביב הקידוח, על ידי שאיבת התרחיף ישירות מקדח הכלונס   .ט

 והובלתו למכל המחזור.  

תרחיף בנטונייט שאינו מיועד לשימוש חוזר יסולק למאגר פסולת זמני ולאחר מכן למקום מאושר על ידי   .י

 הרשויות המוסמכות.  

רכות תיעול וביוב. במהלך העבודות יגן הקבלן על פתחי הניקוז על  חל אישור לשפוך תרחיף בנטונייט למע .יא

 מנת למנוע כניסת בנטונייט.  



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -  ע"נת

  

 

285 

 

 בעת שימוש בבנטונייט גדרות האתר יאטמו בתחתיתן על מנת למנוע זליגת בנטונייט אל מחוץ לשטח האתר.   .יב

   .1.17סעיף לנושא פריצת תשתיות מזוהמות ראה  . יג

 עצים  -שיקום נופי 90.9

 לחוק התכנון והבנייה.   89צע על פי הנחיות תיקון הטיפול בעצים יבו .א

של   .ב והאגרונום  הנוף  אדריכל  המקטע,  מנהל  ע"י  בכתב  אישור  לאחר  רק  יתבצע  אלו  בעצים  טיפול  כל 

הפרויקט, ובתנאי שהתקבל לכך אישור גם מפקיד היערות. במידת הצורך יש לקבל אישור מרשות הטבע  

גדרתו בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים  והגנים לכריתה/העתקה של ערך טבע מוגן כה

 .  1998 –ואתרי הנצלחה, תשנ"ח 

עבודה   .ג נהלי  להכין  בעירייה,  הרלוונטיים  הגורמים  ויידוע  ובשיתוף  נת"ע  הנחיות  עפ"י  לפעול  הקבלן  על 

 ולתדרך את עובדיו בהתאם. העצים יסומנו, יטופלו ויגודרו עפ"י ממצאי סקר העצים. 

בצ .ד בצמחים  הטיפול  "טיפול  רט"ג  של  המדיניות  מסמך  המלצות  פי  על  יעשה  ומתפרצים  פולשים  מחים 

ואנגרט,   )וולצ'אק  אורכיות"  תשתיות  על  בדגש  תשתית  בעבודות  ומתפרצים  מסמך  2012פולשים  ולפי   )

פולשים בתכנון והקמת מתקנים וקווים של חברת מקורות   ההנחיות למניעת התבססות וטיפול במינים 

 (.   2016רור, ד-)דופור

פולשים   .ה צמחים  גדלים  שבו  משטח  חומר  מהבאת  להימנע  יש  ולצמצומם  פולשים  מינים  נזקי  למניעת 

מ' לפחות( ואין להשתמש בקרקע זו לצורך חיפוי בשל החשש מהימצאות זרעים שעשויים    10)במרחק של  

 לנבוט ולהתבסס באתרים חדשים.

)ל .ו פולשים  כמינים  ושיחים המוגדרים  עצים  דופורככלל,  בישראל",  הפולשים  )-פי "הצמחים  (  2013דרור 

בהוצאת רט"ג והמשרד להגנת הסביבה, או לפי פרסומים עדכניים יותר( הגדלים בתחום התכנית יודברו  

 או ייכרתו בהתאם לטיפול המיטבי לכל מין או פרט(.   

 ניקוז 90.10

או קיר תמך ו/או אבן שפה  / מסביב לשטח אתר ההתארגנות תותקן תעלת ניקוז היקפית ו/או סוללות עפר ו .א

להטיה ומניעת כניסת נגר לשטח האתר וממנו. במידת הצורך יבוצע בור שיקוע בנקודה הנמוכה ביותר או  

 לעיל(.  טו'  1.7בסעיף ראה הנחיות  1כל פתרון אחר למטרה זו )לגבי אתר התארגנות 

  יקוז העירונית.במהלך העבודות יבוצעו פעולות לווידוא כי מי נגר ינוקזו אל מערכת הנ .ב

ושפכים.  .ג מים  עודפי  לניהול  תכנית  והיזם  המקטע  מנהל  לאישור  יגיש  הקבלן  הסביבה  תכנית  במסגרת 

 הקבלן לא יוציא עודפי מים משטח העבודה ללא אישור אחראי איכות הסביבה.  

 

 עתיקות 90.11

 לא תתחלנה כל עבודות בשטח אתר העתיקות ללא אישור רשות העתיקות.   .א

 ין ללא נוכחות ואישור של מפקח מטעם רשות העתיקות.   אסור לקבלן לבצע שום עבודה במקרקע  .ב

הקבלן ישתף פעולה עם המפקח ויציית להוראותיו בכל הנוגע לשמירת העתיקות שבאתר ולמניעת הפגיעה   .ג

 בהן, וכן יפסיק את העבודה כל אימת שהמפקח יורה על כך. 
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רשות, היא תודיע את תנאיה  אם במהלך העבודות יתגלו עתיקות הטעונות חפירה, לפי שיקול דעתה של ה .ד

החפירה   הרשות  תבצע  מיידית,  הצלה  חפירת  ביצוע  שיחייבו  עתיקות  ויתגלו  במידה  העבודות.  להמשך 

 ותיידע את הקבלן בהקדם האפשרי לגבי החפירה ולגבי העלות בה יהיה עליו לשאת. 

 ₪ ליום.   1,450על הקבלן לשאת בעלות הפיקוח, על סך  .ה

לטיב והיקף העתיקות שבאתר ובהתאם לתוכניות העבודה שהוגשו. שינוי  תנאי הרשות נקבעים בהתאם   .ו

בתוכנית העבודה עשוי לשנות את הפגיעה הצפוי בעתיקת וממילא את היקף הפעילות אותו יהיה צריך לבצע  

 כתנאי למתן אישור הרשות.  

המעיד על  על הקבלן לשלוח לרשות העתיקות העתק מלשכת מרשם המקרקעין )נסח טאבו( או מסמך אחר   .ז

 היותו בעל זכות החזקה במקרקעין הנ"ל, ועל זכותו להזמין את רשות העתיקות לבצע את הפיקוח בשטח.   

 יש להדגיש כי הכרזת השטח כאתר עתיקות אינה תלויה בגילוי עתיקות במהלך העבודות. .ח

 רעש ורעידות 90.12

המשרד להגנת הסביבה,    עבודות ההקמה במקטע יבוצעו בכפוף לקריטריונים המפורטים בתקנות והמלצות .א

 על כל עדכוניהן: 

 . 1979-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט •

 . 1990 -התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן •

 . 4/2011ועדכון לתקנות מ  -   1992התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(  תשנ"ג  •

 בגרסתן העדכנית.  -ביצוע עבודות בניה הוראות הגה"ס בדבר מניעת רעש בזמן  •

 הוראות מחלקת איכות סביבה בעיריית תל אביב.   •

השפעה על בני אדם    -, "רעידות במבנים  2חלק    DIN4150כלל העבודות יעמדו בתקן הרעידות הגרמני   •

 במבנים".  

 טרם תחילת העבודות:  .ב

ם לנספח האקוסטי המצורף למסמך  מ' על גבול ביצוע העבודות. בהתא  2.5יש להקים מתרס אקוסטי בגובה   •

 (. כל שינוי דורש עדכון חישובי הרעש.למסמך הסביבתי למניעת מפגעים נספח ה'זה )

למסמך    נספח ה'יש להגביל את שעות פעילות אתר העבודות בהתאם לנספח האקוסטי המצורף למסמך זה ) •

 (.הסביבתי למניעת מפגעים

ההתארגנות )גנרטורים וכדומה( לעמוד בתקנות למניעת מפגעים  על המערכות המכאניות הקבועות באתרי  •

 .1990)רעש בלתי סביר(, התש"ן 

 ליווי עבודות ההקמה: .ג

סמוך לתחילת העבודות באתר הקבלן יבצע מדידת רעש הנפלט מכלי העבודה באתר ובסביבתו בהתאם   •

 .  1979-לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט

לשלבי    מדידות  • בהתאם  הרעש  מפלסי  ובחינת  החישובים  מודל  אמינות  לבחינת  יערכו  העבודות  הרעש 

 הביצוע השונים. 

 תוכן תכנית למדידות הרעש תאושר ע"י מנהל הפרויקט ונת"ע.  •

 שבוע לאחר תחילת העבודות יבצע הקבלן מדידות רעש בהתאם לתכנית המדידות. •
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עצרנה העבודות עד למציאת פתרון הנדסי לרעש או הצעת  תי  -במידה ותימצאנה חריגות מקריטריון הרעש   •

 פינוי יום לתושבים. 

 יוגשו דו"חות מסכמים לאישור נת"ע בהתאם לפירוט לעיל.   •

במידה ויתקבלו תלונות על רעש או רעידות, יערך מענה מסודר לכל תלונה בה יתואר: מקור הרעש הגרם   •

גרם לחריגה מקריטריוני הרעש   המומלצים, במידה ונדרש אמצעים למניעת חזרת חריגת  לתלונה, האם 

 ימים מקבלת התלונה.   3הרעש. המענה יועבר למנה"פ ולנת"ע תוך 

 רעידות:  .ד

לבתי   • וקרבתם  עבודתם  זמן  משך  המרעידים,  הכלים  למיקום  בהתאם  רעידות  למדידת  תכנית  תערך 

 המגורים, בתרחישים הבאים:

 לונסאות. מ' מקידוחי כ 33מבנים הנמצאים במרחק של  •

 מ' מתנועת משאיות.  22מבנים הנמצאים במרחק של  •

 מ' מפטישון.  13מבנים הנמצאים במרחק של  •

 מ' מאיסוף שאריות בטון והעמסה.  3מבנים הנמצאים במרחק של  •

 מדידת רעידות בסמוך לתחילת ביצוע עבודות:  .ה

ו • עבודתם  זמן  משך  המרעידים,  הכלים  למיקום  בהתאם  רעידות  למדידת  תכנית  לבתי  תערך  קרבתם 

 המגורים.

המדידה תיערך בזמן עבודת הכלי במרחקים שונים לקביעת התפשטות הרעידות במרחב וכן קביעת   •

 . 2חלק  DIN4150מפלס ייחוס בהתאם לתקן  

 . 2חלק  DIN4150תוצאות המדידות יושוו לקריטריון הרעידות המפורט ב   •

, ניתן  2חלק    DIN4150נקבע תקן  בכפוף למפלסי הייחוס המדודים ובכפוף לקריטריון הרעידות ש •

 לקבוע באופן מדויק את אזור השפעת הרעידות. 

 יש לאשר את תכנית המדידות טרם הביצוע בנת"ע.  •

כולל קביעת אמצעים    –יש להגיש את המסמכים עם מסקנות מדידת הרעידות והשפעות צפויות לתכנון   •

 .2חלק  DIN4150בהתאם לתקן 

 למחרת )עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות(:  07:00- ל 19:00עבודות חריגות אחרי בין השעה  .ו

לשעות העבודות הרגילות, במצבים בהם לא תיתכנה עבודות בשעות הרגילות בשל   • ביצוע עבודות מחוץ 

 דרישות בטיחות או כל סיבה אחרת, יעשה תוך תיאום עם הרשות המקומית והמשטרה.

אפש • להם  ותינתן  לתושבים  פניה  תעשה  הצורך,  הרועשות  במידת  העבודות  בזמן  חלופי  לדיור  רות 

והמרעידות במצבים בהם תחושב או תימדדנה חריגות מקריטריוני הרעש המומלצים על ידי המשרד להגנת  

 הסביבה.  

עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות ילוו בניטור רעש רציף, בסמוך למוקדי הרעש, כנדרש על ידי המשרד   •

 להגנת הסביבה. 

 מפגעי אסבסט מניעת  90.13
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אינפרא   .א עבודות  במסגרת  לטפל  צורך  יהיה  בהן  אסבסט  המכילים  תשתיות  או  מבנים  ויתגלו  ,  1במידה 

התשע"א   מזיק,  ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  לחוק  בהתאם  יבוצעו  "החוק"(    2011  –העבודות  )להלן: 

י מוצר אסבסט"  ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה "בעניין ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינו

(2018 .) 

 שריפות 90.14

 חל איסור מוחלט על שריפת פסולת מסוג כלשהוא או הבערת אש בתחומי שטח העבודות. .א

 עישון יותר בפינות עישון ייעודיות בלבד.  .ב

 מניעת יתושים  90.15

 תיאסר היווצרות מים )או מי גשמים או ביוב או נוזלים אחרים מכל סוג( עומדים וחשופים לאוויר.   .א

ח הפתוח צמיגים משומשים. צמיגים משומשים יאוחסנו על גבי משטח מיוחד המיועד לכך  אין לפזר בשט  .ב

 כולל שילוט מתאים ויפונו מאתר העבודה תוך שבוע לכל המאוחר מהחלפתם. 

לעת גילוי מקור לדגירת יתושים יש לפעול מיידית לפינוי המקור וטיפול בעזרת מדביר מוסמך ולדווח על   .ג

 מטעם הקבלן וליועץ הסביבה מטעם הגורם המוסמך.   כך לאחראי איכות הסביבה

בסמכות יועץ הסביבה מטעם הגורם המוסמך להורות על הפסקת העבודות לאורך התוואי. חידוש המשך   .ד

 העבודות מותנית באישור הצוות המלווה וחיסול המקור.

 זיהום אור 90.16

תאורה באתרי ההתארגנות תתוכנן באופן שיגביל תאורה לשטח העבודות בלבד. התאורה תצומצם ככל   .א

האפשר ויועדף מיקום גופי התאורה במרכז השטח על מנת למנוע הפרעה למבני מגורים, זליגה של האור  

 לשטחי פארק הירקון או סינוור הנוסעים בכבישים הסמוכים. 

ניאון .ב שימוש בתאורת  לעשות  של תאורה    אין  ויהיה הבהוב  במידה  בקביעות.  כל תאורה מהבהבת  ו/או 

 שעות לכל המאוחר. 48כתוצאה מתקלה, היא תטופל תוך 

 מניעת פגיעה בתשתיות מזהמות 90.17

במשרדי הקבלן תימצא רשימת אנשי קשר ובעלי עניין כולל פרטי התקשרות )שמות, תפקיד ומספר טלפון   .א

 כל מקרה חירום.   אישי( מטעם חברות התשתית, להודעה על

 במשרדי הקבלן יימצאו מפות עדכניות של התשתיות הקיימות.   .ב

בטרם תחילת העבודות, יבוצע סיור בעלי עניין לזיהוי מיקום התשתיות וסימונן בשטח. בסיור ישתתפו לכל   .ג

 הפחות הקבלן, אחראי איכות הסביבה, נציג מטעם כל חברת תשתית.  

ית מזהמת )כגון דלק/גז/ביוב( תופסק במיידי העבודה ויועבר דיווח  במקרה של זיהוי פגיעה/פריצה בתשת .ד

לאיש הקשר הרלוונטי מטעם החברה האחראית, לאחראי באגף התברואה של העירייה, לאחראי איכות  

 הסביבה וליועץ הסביבה מטעם הות"ל.  

 כחלק מתכנית ניהול הסביבה יהיה "נספח אירועי חירום" שיכיל את כל הכתוב לעיל.  
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 : 3תת מקטע  G4-9הנחיות סביבתיות למקטע 

 
 כללי  90.1

בעת   .א הידועים  הביצוע  ותכניות  עבודה  כלי  עבודה,  לשיטות  מתייחסות  זה  באישור  וההתניות  המגבלות 

עריכת המסמך כפי שהוגשו על ידי המתכנן. מכיוון שהדו"ח הסביבתי לא נערך על ידי הקבלן המבצע ייתכנו  

י למסמך הביצוע  שינויים בשיטות, בכלי העבודה ובתכניות הביצוע שבמסגרתם תתאפשר הגשת עדכון/שינו 

 הסביבתי לאישור הות"ל.  

במסמך   .ב מפורטים  שהם  כפי  הסביבתיים  והנהלים  ההנחיות  ההוראות,  בכל  לעמוד  הקבלן  באחריות 

 הסביבתי הנ"ל, בתנאים להיתרים ולרישיונות השונים ובדיני איכות הסביבה.  

 ועיות של הות”ל. על הקבלן להיערך למתן מענה סביבתי הולם לתלונות תושבים ו/או דרישות מקצ .ג

הקבלן יפעיל בתיאום עם מנהל המקטע ומפקחיו מנגנון של קשרי קהילה אשר יעבוד בתיאום עם מוקד   .ד

ולטפל   להוות מפגע  כל פעולה העלולה  על  והמוקד העירוני מראש  ליידע הציבור, השכנים  נת"ע במטרה 

שפעות סביבתיות על הסביבה  בתלונות. במקרים יוצאי דופן בהם תידרש פעילות חריגה העשויה לגרום לה

 הקרובה והרחוקה יתבצע יידוע של הציבור. מנגנון היידוע ייקבע מראש ויאושר על ידי נת"ע.  

הקבלן יודיע לנת"ע על מועד תחילת העבודות ויעביר רשימה הכוללת שמות, תפקידים ופרטי התקשרות   .ה

נהל המקטע, אחראי איכות הסביבה,  )טלפון ומייל( של בעלי התפקידים הבאים: הקבלן, מנהל הביצוע, מ

ליועץ הסביבתי מטעם   ישירות  גם תועבר  זו  ותלונות מתושבי האזור. רשימה  פניות  פרטי מוקד לקבלת 

 הות"ל.  

אחריות הקבלן לטפל ללא דיחוי בתקלות שעשויות להיות להן השלכות סביבתיות כגון זרימת מים וביוב,   .ו

פגעי רעש ואבק ועוד. זמני טיפול בתלונות השונות מפורטים  דליפה בלתי מבוקרת של חומרים מסוכנים, מ

 בהנחיות השונות להלן. 

. עבודות מחוץ לתחום שעות זה מחויבות בתיאום  07:00-19:00ככלל, ביצוע העבודות יתרחש בין השעות   .ז

 ואישור עם הרשות המקומית והמשטרה. 

פעיל המפרט את הסדרי הניהול של  הקבלן יגיש תכנית לניהול סביבתי לאישור נת"ע, אשר הינה מסמך   .ח

והדרישות מהמסמכים הסביבתיים, ממפרטי המכרז   כל המידע  ולוקח בחשבון את  סוגיות סביבתיות 

לקבלן ובהתאם לכל הנחייה ותנאי שיוגדרו במסגרת ההרשאה או אישור שיינתנו. התכנית תתייחס בין  

סות לטיפול באסבסט במידת הצורך(,  היתר לנושאים הבאים: איכות אוויר ומניעת אבק )לרבות התייח

איכות   בנושאי  ועצים, הדרכות  ערכי טבע  שימור  ושפכים,  במים  טיפול  חפירה,  ועודפי  בפסולת  טיפול 

 סביבה. התכנית תחול גם על קבלני משנה שימונו מטעמו. יישום התכנית באחריות הקבלן. 

ית לניהול ותיעוד מערך ההדרכה  במסגרת תכנית הסביבה הקבלן יגיש לאישור מנהל המקטע והיזם תכנ  .ט

המשנה   קבלני  העובדים,  כל  כי  יוודא  הקבלן  והספקים.  המשנה  קבלני  לכל  כולל  באתר  העובדים  לכל 

וההנחיות   סביבתי  לניהול  התכנית  של  המעשיים  ההיבטים  את  כיאות  ומכירים  מודעים  והספקים 

 הרלוונטיות לפעולותיהם.  

 ובקרה פיקוח 90.2

ות העבודה של הקבלן יכלול אחראי איכות סביבה שיהיה אחראי לביצוע מעקב  באחריות היזם לוודא כי צו  .ו

 ובקרה על עבודות הקבלן.  
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אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יהיה בקשר עם יועץ הסביבה מטעם הגורם המוסמך על מנת לקבל   .ז

יתר אישור  ממנו הוראות ודרישות הנוגעות לעבודות באתר. תנאי לתחילת העבודות ולסיומן יהיה בין ה 

 הות”ל כי התנאים הסביבתיים מולאו.  

אחראי איכות הסביבה ידווח לנת"ע על פי נוהל מסודר שייקבע וכן באחריותו לדווח למנהל המקטע וליועץ   .ח

 הסביבה כנ"ל על כל חריגה מערכי סף מוגדרים ו/או מהוראות עבודה מחייבות.  

יוכן "יומן אירועים" שבו יפורטו אירועים חריגים, תלונות הציבור, טיפול שוטף במפגעי אבק )הרטבות,   .ט

טאטוא ופעולות ניקיון(, פינוי עודפי עפר, פינוי פסולת, הדרכות לעובדים בנושאי סביבה ומניעת מפגעים  

וכדומה. פורמט היומן יוכן על ידי הקבלן ויאושר מראש ובכתב על ידי מנהל המקטע ויועץ הסביבה מטעם  

וראות ולאמצעים שניתנו  הות"ל. כל חריגה תתועד ביומן באשר למהותה, למועד והגורם אליו הופנתה, לה

וננקטו כדי לתקנה ולמועד בו הושלמה הפעולה המתוקנת. חריגה לעניין זה כוללת גם כל תלונה ו/או פנייה  

מגורמים חיצוניים כגון נציגי הרשות המקומית, נציגי ציבור, המשרד להגנת הסביבה ואחרים. היומן יישמר  

שנים לאחר סיומן. הקבלן יעמיד את תכולת התיק    5- ד לויהיה זמין במשרדי הקבלן בכל תקופת העבודות וע

 לעיון על פי דרישה של הות"ל. 

האמצעים   .י את  יכירו  העבודה  לאתרי  הנכנסים  המשנה  וקבלני  הספקים  העובדים,  כי  יוודא  הקבלן 

המפורטים בהמשך מסמך זה לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ויפעלו על פיהם. ההדרכות יבוצעו לכל  

 ת לשבוע ויתועדו ביומן האירועים כנ"ל.  הפחות אח

 הרחוב ותפקוד נגישות 90.3

 מ' עם כניסות למבנים.   1.3לאורך רצועות העבודה יישמרו מעברי הולכי רגל ברוחב  .ט

 ס"מ.  20במקומות שמעברים אלו יהיה באזור לא מרוצף, תבוצע שכבת מצע בעובי  .י

ודה בגדר רשת מלבנית עבור הולכי רגל בגובה  מעברי הולכי הרגל יהיו מגודרים לצורך הפרדה מרצועות העב .יא

 מ'.   1.3של 

ישמרו כניסות ויציאות לשימושים בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים. גישה לשימושים אלו תישמר   .יב

 לאורך כל שלבי העבודה, על בסיס דרכים קיימות או זמניות, בתיאום עם הקבלן המבצע. 

 רגל. יבוצע שילוט הכוונה מתאים עבור הולכי ה . יג

 מ' לצורך גישה לנ"ל.  1.3במעברי חציה וגישה לתחנות אוטובוס ישמר גם כן מעבר של  .יד

 מניעת מפגעי אבק ולכלוך  90.4

יגודר בגידור נייד בהתאם להוראות היזם )נת"ע( באופן שימנע ככל    העבודות  טרם תחילת העבודות אתר .יד

 הניתן מפגעי אבק ולכלוך. 

תבוצע מידי בוקר ובזמנים קבועים, בהתאם לעונות השנה, הרטבה במים של אזור העבודות להקטנת כמות   .טו

טע או  האבק. הרטבות נוספות תתבצענה בהתאם לצורך או כפי שיורה אחראי איכות הסביבה, מנהל המק

גורם פיקוח אחר. ככלל, ביצוע עבודות חפירה ו/או קידוח יעשה לאחר הרטבה של פני השטח לפני ובמהלך  

אין   בפרט.  ולכביש  בכלל  ציבוריים  לשטחים  יזרמו  לא  מים  שעודפי  לוודא  יש  כן  כמו  העבודה.  ביצוע 

 להשתמש במים מלוחים לצורך זה.  

טבה בערפול( וליעילות הביצוע: מיקום עמדת ההרטבה  יש לדאוג לאמצעי הרטבה מתאימים )מומלצת הר .טז

 עם כיוון הרוח וקרוב ככל האפשר למקור הפליטה. 
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שופלים,   .יז מחפרים,  מנופים,  כגון  )צמ"ה(  וההנדסי  המכני  הציוד  כל  מנועי  יכוונו  העבודה,  תחילת  לפני 

במהלך העבודה יתברר  גנרטורים וכו' על מנת לייעל את מנועי הציוד ולצמצם פליטת ריחות ועשן. במידה ו

שמתקן צמ"ה גורם למטרדי עשן או ריח, יושבת המתקן ויתוחזק ו/או יכוון המנוע לפני החזרת המתקן  

 לעבודה. 

  2.5דיזל גנרטור הגורם למטרד עשן או ריח יועתק למקום בו אינו מהווה מטרד, או יחובר לארובה בגובה   . יח

 אינו גורם למטרד לבתי מגורים. מ' מינימום למניעת מטרדי עשן וריח, ובתנאי שהדבר 

שעות יכוסו ביריעות או שתימנע מהן פליטת חלקיקים ע"י כך    72- ערמות חומר שאינן פעילות למעלה מ .יט

 שיושם חומר מנחית אבק או ע"י הרטבה ושמירה על לחות בשטח הפנים של הערמות. 

 בגובה נמוך ככל האפשר. שפיכת חומרי חפירה/מילוי מהמחפר או מדלי המנוף על המשאיות תיעשה  .כ

כיסוי מוחלט   .כא יכוסו  ויוצאות מאתרי העבודה  פסולת המגיעות  ו/או  ו/או חול  המשאיות העמוסות בעפר 

 ביריעות על מנת למנוע פיזור אבק לסביבה. 

יועץ הסביבה מטעם הות”ל או אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן רשאים למנוע שינוע עפר בתנאי מזג   .כב

 אוויר חריגים. 

 קמ"ש. באתר יוצב שילוט מתאים.    30-ת הנסיעה של כלי רכב בתחום אתר העבודות תוגבל למהירו .כג

בכדי   .כד אמצעים  ינקטו  לו.  ובשטחים המשיקים  האתר  ניקוי המשטחים הסלולים בתחום  על  להקפיד  יש 

התנועה   צירי  את  שילכלכו  מבלי  העבודות  מאתר  הבטון  ומערבלי  הרכב  כלי  של  יציאתם  את  להבטיח 

ודרכי הגישה אליהם בבוץ וגושי עפר, לרבות הקמת בור לשטיפת גלגלי הרכבים בנקודת היציאה,  הראשיים  

במידת הצורך,  שיורה עליהן אחראי איכות הסביבה. במידה וייאספו אבק ועפר על הדרכים שמחוץ לאתר,  

 שעות.  48הקבלן יהיה אחראי לאספם תוך 

 שעות.   24ע המתלונן תוך טיפול בכל תלונה העוסקת באבק יסתיים לרבות יידו .כה

כל העובדים באתר יקבלו הדרכות בדבר האמצעים שבאפשרותם לנקוט בכדי לצמצם את פליטות האבק.   .כו

 (.2.2סעיף  יהיה תיעוד לביצוע הדרכות אלו ביומן האירועים )

 פינוי עודפי עפר 90.5

ודפי עפר ופסולת  במסגרת תכנית הסביבה הקבלן יגיש לאישור מנהל המקטע והיזם תכנית לניהול פינוי ע .ז

( ותכלול ביצוע  למסמך הסביבתי למניעת מפגעים  2.5סעיף  בניין. תכנית זו תתבסס על הערכות עודפי העפר )

הפרדת פסולת )בניין, עודפי עפר וכד'(. הקבלן יביא לאישור מנהל הפרויקט את אופן ביצוע הפרדה זו ואזורי  

 הפינוי בטרם יישומם. 

 עודפי עפר שמקורם בחפירה ופינוי הקרקע יבוצעו ויהיו באחריות הקבלן. כל הדרישות בנושא סילוק   .ח

יעשה שימוש חוזר בקרקעות חפורות נקיות ככל הניתן בתוך גבולות המקטע ו/או במקטעים אחרים של   .ט

 תוואי הרק"ל.  

י  הקרקע אשר לא ניתן לעשות בה שימוש חוזר תפונה לאתר מורשה או לאתרים ייעודיים אחרים )כגון מילו .י

מחצבות וכד'(. במקרה בו נחפרה קרקע מזוהמת, הקבלן לא יוציא כל עודפי עפר משטח העבודה אלא לאחר  

 אישור נוהל פינוי בהתאם לתוצאות האנליזה של הדגימות שנלקחו והתכנית להוצאת עודפי העפר. 

תר מורשה  טרם תחילת עבודות החפירה יציג הקבלן ליועץ הסביבה מטעם הות”ל הסכם חתום עם מפעיל א .יא

או מוקד קבלת העודפים על הסכמתו לקלוט את עודפי העפר. פינוי עודפי העפר יתבצע רק על ידי קבלני  
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ניתן   בהם  הנדסית  מאושרים  יעדים  ולמצוא  מזוהמת  שאינה  קרקע  לנצל  רשאי  הקבלן  מאושרים.  עפר 

 לעשות בקרקע זו שימוש חוזר באישור מנהל המקטע. 

הבא: כמויות עודפי העפר שנחפרו ופונו, יעדי הפינוי, אישורים על קבלת    יומן האירועים יכיל את המידע .יב

יבטיח התאמה בין הכמות   החומר באתרים מורשים וכמויות שישמשו לצורך מילוי חוזר. אופן המעקב 

שיוצאת מהאתר לכמות הנקלטת ביעד ודיווח בדו"ח חודשי שיועבר למנהל המקטע. התיק יישמר ויהיה  

שנים לאחר סיומה. במקרה של תוצאה חריגה על אחראי    5- ן בכל תקופת העבודות ועד לזמין במשרדי הקבל

 איכות הסביבה לדווח אודותיה מידית למנהל המקטע ולקבלן.  

 טיפול בפסולת 90.6

 יוכן נוהל טיפול בפסולת בהתבסס על מדיניות נת"ע.   .יא

באתרי העבודה יימצאו מכלי אצירה בנפח מתאים לפינוי פסולת שאינה עודפי עפר. מכלים אלו יוקצו טרם   .יב

 תחילת העבודות.  

 האשפה תיאסף לפחים סגורים שימוקמו כך שתימנע גישת בעלי חיים אל האשפה.   . יג

ולת ברזל, פסולת  הפסולת תופרד לסוגיה ויעשה בה שימוש חוזר ככל הניתן )פסולת ביתית, פסולת בניין, פס .יד

עץ, פסולת אריזות(. כל סוג יפונה לאתרים מורשים בלבד או לכל מוקד פינוי אחר בכפוף לאישור מנהל  

 המקטע ובהתאם לחוק. אסמכתאות יישמרו ויוצגו לביקורת לפי דרישה.  

על   .טו הות”ל הסכם חתום עם מפעיל אתר מורשה  ליועץ הסביבה מטעם  היזם  יציג  טרם תחילת העבודות 

 מתו לקלוט את פסולת הבנין.  הסכ

 בהתאם לצורך יזמין מנהל הביצוע פינוי לפסולת שהצטברה או במועד שנקבע לפינוי פסולת הבניין.  .טז

 טעינת ופריקת פסולת תהיה בגובה מינימאלי ככל הניתן.  .יז

חל איסור מוחלט של שפיכת או זריקת פסולת ו/או כל חומר מזהם אחר אל מחוץ לאתר העבודות שלא   . יח

 דין, כולל איסור על שפיכת פסולת או עפר מכל סוג שהוא אל מחוץ לשטח המוגדר לפרויקט.  עפ"י ה

 אסורה שרפה או הטמנה בקרקע של פסולת מסוג כלשהו בתחומי התכנית.  .יט

 הגדר סביב אתר העבודה תנוקה במהלך העבודות מפסולת שנאספה עליה בתדירות של פעם בשבוע לפחות.  .כ

 אתרי התארגנות 90.7

 ין תכנית מפורטת לפריסת השימושים במחנות העבודה לאישור מנהל המקטע. על הקבלן להכ .טז

 באחריות מנהל המקטע לפקח על ביצוע האתר ותחזוקתו בהתאם להנחיות הסביבתיות. .יז

מ'. הגדר תמנע זליגת פסולת מתחום    2שטח מחנה הקבלן/אתר ההתארגנות יגודר בגדר איסכורית בגובה   . יח

 ים ובעלי חיים למחנה. האתר לשטחים הגובלים וכניסת אנש 

כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מכלי דלק ושמנים, מתקני איסוף פסולת, שירותים וכד' יהיו בתוך השטח   .יט

 התחום. 

לחבר   .כ ניתן  ולא  במידה  שניתן.  ככל  העירונית  הביוב  למערכת  חיבור  עם  רטובים  שירותים  להתקין  יש 

 למערכת הביוב, יותקנו שירותים כימיים. 

חניית רכב וציוד כבד שלא בשעות העבודה יהיו בתחום המגודר בלבד ועל גבי משטח אטום עם שיפועים   .כא

ותעלות ניקוז היקפיות ומתקן לאיסוף שמנים מתוכן. כל פעולות התחזוקה, תדלוק וכדומה יבוצעו מעל  

 משטח זה.  
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ב .כב העבודה  בשטחי  יתבצע  התדלוק  ההתארגנות.  באתר  הכלים  של  תדלוק  יתבצע  להנחיות  לא  התאם 

 להלן.   2.8שבסעיף 

חל איסור על אחסנת מכלי דלק/סולר מרכזיים. באתר יוצבו רק מכלים קטנים לצורכי חירום ו/או פעולות   .כג

 מצומצמות כגון תדלוק גנרטורים על פי צורך.  

יש להתקין במחנה מיכל מרכזי סגור של שמן משומש. השמן יפונה לאתר מורשה על פי חוק ובהתאם לנוהל   .כד

 פינוי חומ"ס של המשרד להגנת הסביבה.  

יש להתקין במחנה מיכל סגור לאיסוף מסנני שמן משומשים שבסיום העבודות יפונה לרמת חובב או לכל   .כה

 אתר אחר מורשה על פי חוק ובהתאם לנוהל פינוי חומ"ס של המשרד להגנת הסביבה.  

בנקודה הרחו .כו בתחום האתר  יש למקמו  בגנרטור  שימוש  וייעשה  שימושי  במידה  או  ממגורים  ביותר  קה 

 קרקע רגישים.  

בתום העבודות, שטחי ההתארגנות ודרכי הגישה של הקבלן יפונו )מתקנים, כלי עבודה וכו'(. השטח יוחזר   .כז

 לגבהים המקוריים ו/או לגבהי הפיתוח המתוכננים וכן למצבו המקורי טרם תחילת השימוש.  

 להלן.   2.8בסעיף כל אחסון חומ"ס יהיה בהתאם להנחיות המוצגות  .כח

 אמצעים למניעת זיהום קרקע ו/מי תהום 90.8

טרם תחילת העבודות תבוצע סריקה ויזואלית של אתר העבודות לגילוי וזיהוי כתמי שמן ו/או דלקים על   .יד

ותאוכסן   תיאסף  היא  מזוהמת  קרקע  תמצא  במידה  טמונים.  ו/או  עיליים  ודלקים  סולר  מכלי  הקרקע, 

שר מתאים. במקרה של גילוי חומ"ס יש להימנע מביצוע עבודות באתר עד  במיכל ייעודי שיפונה לאתר מאו

 לריקון ופינוי המיכלים )באחריות בעל המיכלים(. 

במהלך   .טו הקרקע  ריח  ו/או  בצבע  שינוי  כל  על  הסביבה  איכות  לאחראי  במיידי  לדווח  הקבלן  באחריות 

 העבודות.  

מנפח המכל    110%, בעלות נפח אצירה של  מכלים המכילים דלקים/ שמנים יאוכסנו בתוך מאצרות תקניות .טז

 המיועד. המאצרות יכוסו בחומר בלתי חדיר למים )כגון יריעת פוליאתילן( למניעת כניסת מים והצפתן.   

על הקבלן להציב כלי קיבול ייעודיים ולסלק לתוכם חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו או נוצרו   .יז

מסוכנ כחומרים  המסווגים  מעבודתו  בשמנים  כתוצאה  מוכתמת  קרקע  ושמנים,  דלק  עודפי  כדוגמת  ים 

ודלקים, סמרטוטים מוכתמים וכיו"ב. פינוי חומרים אלו ייעשה לאתר מורשה בהתאם לנוהל פינוי חומ"ס  

לפי   לביקורת  שיוצגו  האירועים. תישמרנה אסמכתאות  ביומן  וירשם  בסיום העבודות,  או  הצורך  פי  על 

 דרישה.  

צעים הפיזיים )כדוגמת אחסון דלקים ושמנים במאצרות תקניות המותאמות  על הקבלן לנקוט בכל האמ . יח

לנפח החומר המאוכסן, מלאי זמין של חומרי ספיחה לטיפול באירוע שפיכת דלקים ושמנים( הנדרשים  

 למניעה או לטיפול במקרה של זיהום.

 ובו פירוט על תכולתם.  יוצב שילוט בעמדות האחסון של חומרים מסוכנים )עברית, אנגלית, ערבית ורוסית( .יט

תדלוק הכלים יבוצע בשטחי העבודה, באמצעות משאיות תדלוק, מעל למגשי טפטוף או מאצרות תקניות   .כ

 בלבד. 

במקרה של זיהוי פגיעה/פריצה בתשתית מזהמת )כגון ביוב( תופסק במיידי העבודה ויועבר דיווח לאיש   .כא

הקשר הרלוונטי מטעם החברה האחראית, לאחראי באגף התברואה של העירייה, לאחראי איכות הסביבה  

 וליועץ הסביבה מטעם הות"ל. 
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 עצים  -שיקום נופי 90.9

 לחוק התכנון והבנייה.   89ן הטיפול בעצים יבוצע על פי הנחיות תיקו  .ז

של   .ח והאגרונום  הנוף  אדריכל  המקטע,  מנהל  ע"י  בכתב  אישור  לאחר  רק  יתבצע  אלו  בעצים  טיפול  כל 

הפרויקט, ובתנאי שהתקבל לכך אישור גם מפקיד היערות. במידת הצורך יש לקבל אישור מרשות הטבע  

יים, שמורות טבע, אתרים לאומיים  והגנים לכריתה/העתקה של ערך טבע מוגן כהגדרתו בחוק גנים לאומ

 .  1998 –ואתרי הנצלחה, תשנ"ח 

עבודה   .ט נהלי  להכין  בעירייה,  הרלוונטיים  הגורמים  ויידוע  ובשיתוף  נת"ע  הנחיות  עפ"י  לפעול  הקבלן  על 

 ולתדרך את עובדיו בהתאם. העצים יסומנו, יטופלו ויגודרו עפ"י ממצאי סקר העצים. 

ומתפרצים .י פולשים  בצמחים  בצמחים    הטיפול  "טיפול  רט"ג  של  המדיניות  מסמך  המלצות  פי  על  יעשה 

ואנגרט,   )וולצ'אק  אורכיות"  תשתיות  על  בדגש  תשתית  בעבודות  ומתפרצים  מסמך  2012פולשים  ולפי   )

פולשים בתכנון והקמת מתקנים וקווים של חברת מקורות   ההנחיות למניעת התבססות וטיפול במינים 

 (.   2016דרור, -)דופור

פולשים    למניעת .יא צמחים  גדלים  שבו  משטח  חומר  מהבאת  להימנע  יש  ולצמצומם  פולשים  מינים  נזקי 

מ' לפחות( ואין להשתמש בקרקע זו לצורך חיפוי בשל החשש מהימצאות זרעים שעשויים    10)במרחק של  

 לנבוט ולהתבסס באתרים חדשים.

ב  .יב הפולשים  )לפי "הצמחים  פולשים  כמינים  ושיחים המוגדרים  עצים  דופורככלל,  )-ישראל",  (  2013דרור 

בהוצאת רט"ג והמשרד להגנת הסביבה, או לפי פרסומים עדכניים יותר( הגדלים בתחום התכנית יודברו  

 או ייכרתו בהתאם לטיפול המיטבי לכל מין או פרט(.   

 ניקוז 90.10

שפה    מסביב לשטח אתר ההתארגנות תותקן תעלת ניקוז היקפית ו/או סוללות עפר ו/או קיר תמך ו/או אבן .ד

להטיה ומניעת כניסת נגר לשטח האתר וממנו. במידת הצורך יבוצע בור שיקוע בנקודה הנמוכה ביותר או  

 כל פתרון אחר למטרה זו. 

 מי נגר נקיים בלבד ינוקזו אל מערכת הניקוז העירונית.  .ה

ושפכים.  .ו מים  עודפי  לניהול  תכנית  והיזם  המקטע  מנהל  לאישור  יגיש  הקבלן  הסביבה  תכנית  במסגרת 

 הקבלן לא יוציא עודפי מים משטח העבודה ללא אישור אחראי איכות הסביבה.  

 עתיקות 90.11

 לא תתחלנה כל עבודות בשטח אתר העתיקות ללא אישור רשות העתיקות.   .ט

 ן ללא נוכחות ואישור של מפקח מטעם רשות העתיקות.   אסור לקבלן לבצע שום עבודה במקרקעי .י

הקבלן ישתף פעולה עם המפקח ויציית להוראותיו בכל הנוגע לשמירת העתיקות שבאתר ולמניעת הפגיעה   .יא

 בהן, וכן יפסיק את העבודה כל אימת שהמפקח יורה על כך. 

הרשות, היא תודיע את תנאיה  אם במהלך העבודות יתגלו עתיקות הטעונות חפירה, לפי שיקול דעתה של   .יב

החפירה   הרשות  תבצע  מיידית,  הצלה  חפירת  ביצוע  שיחייבו  עתיקות  ויתגלו  במידה  העבודות.  להמשך 

 ותיידע את הקבלן בהקדם האפשרי לגבי החפירה ולגבי העלות בה יהיה עליו לשאת. 

 ₪ ליום.   1,450על הקבלן לשאת בעלות הפיקוח, על סך  . יג
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לטיב והיקף העתיקות שבאתר ובהתאם לתוכניות העבודה שהוגשו. שינוי    תנאי הרשות נקבעים בהתאם .יד

בתוכנית העבודה עשוי לשנות את הפגיעה הצפוי בעתיקת וממילא את היקף הפעילות אותו יהיה צריך לבצע  

 כתנאי למתן אישור הרשות.  

המעיד על    על הקבלן לשלוח לרשות העתיקות העתק מלשכת מרשם המקרקעין )נסח טאבו( או מסמך אחר .טו

 היותו בעל זכות החזקה במקרקעין הנ"ל, ועל זכותו להזמין את רשות העתיקות לבצע את הפיקוח בשטח.   

 יש להדגיש כי הכרזת השטח כאתר עתיקות אינה תלויה בגילוי עתיקות במהלך העבודות. .טז

 רעש ורעידות 90.12

 העבודות יבוצעו בכפוף לקריטריונים המפורטים בתקנות, על כל עדכוניהן: .ז

 1961-חוק למניעת מפגעים, התשכ"א •

 . 1979-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט •

 . 1990 -התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן •

 . 4/2011ועדכון לתקנות מ  - 1992התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג   •

השפעה על בני אדם    -, "רעידות במבנים  2חלק    DIN4150כלל העבודות יעמדו בתקן הרעידות הגרמני   •

 במבנים". 

 הוראות מחלקת איכות סביבה בעיריית תל אביב.   •
 טרם תחילת העבודות:  .ח

 יש להגביל את שעות פעילות אתר העבודות בהתאם לנספח האקוסטי המצורף למסמך זה. •

לעמוד   • וכדומה(  )גנרטורים  למניעת  על המערכות המכאניות הקבועות באתרי ההתארגנות  בתקנות 

 . 1990מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 

 ליווי עבודות )מדידת רעש ורעידות(:  .ט

סמוך לתחילת העבודות באתר הקבלן יבצע מדידת רעש הנפלט מכלי העבודה באתר ובסביבתו בהתאם   •

 . 1979-לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט

תיעצרנה העבודות עד למציאת פתרון הנדסי לרעש או הצעת    -ריון הרעש  במידה ותימצאנה חריגות מקריט •

 פינוי יום לתושבים. 

 יוגשו דו"חות מסכמים לאישור נת"ע בהתאם לפרוט לעיל.  •

במידה ויתקבלו תלונות על רעש או רעידות, יערך מענה מסודר לכל תלונה בה יתואר: מקור הרעש הגורם   •

 הרעש המומלצים ובמידה ואמצעים למניעת חזרת חריגת הרעש.  לתלונה, האם גרם לחריגה מקריטריוני 

 ימים מקבלת התלונה.   3המענה יועבר למנה"פ ונת"ע תוך 

 רעידות  .י

מ' משימושים רגישים יעשה בתנאי שיבוצעו ההנחיות כפי   30כל העבודות המרעידות ברדיוס של  •

"אמצעים   -( הסביבתי למניעת מפגעיםלמסמך  נספח ה'בדו"ח האקוסטי המלא ) 6.3שמפורטות בפרק 

 ובקרת רעידות בשלב ההקמה". 

 מדידת רעידות בסמוך לתחילת ביצוע עבודות:  •

 תערך תכנית למדידת רעידות בהתאם למיקום הכלים המרעידים, משך זמן עבודתם וקרבתם לבתי המגורים. 
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המדידה תיערך בזמן עבודת הכלי במרחקים שונים לקביעת התפשטות הרעידות במרחב וכן   •

 . 2חלק  DIN4150קביעת מפלס ייחוס בהתאם לתקן 

 . 2חלק  DIN4150תוצאות המדידות יושוו לקריטריון הרעידות המפורט ב   •

, ניתן  2 חלק  DIN4150בכפוף למפלסי הייחוס המדודים ובכפוף לקריטריון הרעידות שנקבע תקן   •

 לקבוע באופן מדויק את אזור השפעת הרעידות. 

 יש לאשר את תכנית המדידות טרם הביצוע ב'תכנית אב לתחבורה'.  •

כולל קביעת   –יש להגיש את המסמכים עם מסקנות מדידת הרעידות והשפעות צפויות לתכנון  •

 . 2חלק   DIN4150אמצעים בהתאם לתקן  

 למחרת )עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות(:  07:00- ל 19:00עבודות חריגות אחרי בין השעה  .יא

לשעות העבודות הרגילות, במצבים בהם לא תיתכנה עבודות בשעות הרגילות בשל   • ביצוע עבודות מחוץ 

 דרישות בטיחות או כל סיבה אחרת, יעשה תוך תיאום עם הרשות המקומית והמשטרה.

לד • אפשרות  להם  ותינתן  לתושבים  פניה  תעשה  הצורך,  הרועשות  במידת  העבודות  בזמן  חלופי  יור 

והמרעידות במצבים בהם תחושב או תימדדנה חריגות מקריטריוני הרעש המומלצים על ידי המשרד להגנת  

 הסביבה.  

עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות ילוו בניטור רעש רציף, בסמוך למוקדי הרעש, כנדרש על ידי המשרד   •

 להגנת הסביבה. 

 מניעת מפגעי אסבסט  90.13

  2011  –כל העבודות הכרוכות באסבסט יבוצעו בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א   .ב

)להלן: "החוק"( ובהנחיות המשרד להגנת הסביבה "בעניין ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר  

 (. 2018אסבסט" )

 בהיתר זה.  על הקבלן להוציא היתר עבודות אסבסט, ולפעול בהתאם להנחיות המנויות  .ג

יפורק ע"י קבלן מורשה    -מבנה המקווה ומבנה בית הכנסת    –האסבסט שימצא במבנים המיועדים להריסה   .ד

 עם כל אמצעי הבטיחות הדרושים, האסבסט יפונה לאתר שפך מאושר.  

 אחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן יוודא כי עבודות אלו מבוצעות בהתאם לחוק.   .ה

 שריפות 90.14

 שריפת פסולת מסוג כלשהוא או הבערת אש בתחומי שטח העבודות.חל איסור מוחלט על  .ג

 עישון יותר בפינות עישון ייעודיות בלבד.  .ד

 מניעת יתושים  90.15

 תיאסר היווצרות מים )או מי גשמים או ביוב או נוזלים אחרים מכל סוג( עומדים וחשופים לאוויר.   .ה

על גבי משטח מיוחד המיועד לכך  אין לפזר בשטח הפתוח צמיגים משומשים. צמיגים משומשים יאוחסנו   .ו

 כולל שילוט מתאים ויפונו מאתר העבודה תוך שבוע לכל המאוחר מהחלפתם. 

לעת גילוי מקור לדגירת יתושים יש לפעול מיידית לפינוי המקור וטיפול בעזרת מדביר מוסמך ולדווח על   .ז

 כך לאחראי איכות הסביבה מטעם הקבלן וליועץ הסביבה מטעם הגורם המוסמך. 
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בסמכות יועץ הסביבה מטעם הגורם המוסמך להורות על הפסקת העבודות לאורך התוואי. חידוש המשך   .ח

 העבודות מותנית באישור הצוות המלווה וחיסול המקור.

 זיהום אור 90.16

של תאורה   .ג ויהיה הבהוב  במידה  בקביעות.  כל תאורה מהבהבת  ו/או  ניאון  שימוש בתאורת  לעשות  אין 

 שעות לכל המאוחר. 48תטופל תוך כתוצאה מתקלה, היא 

 נחל פרדסים  90.17

 כל העבודות באתר יתואמו ויאושרו עם רשות הניקוז.   .א

ככל שניתן, יבוצעו העבודות בנחל פרדסים וסביבתו בתקופה היבשה. במידה ויהיה צורך בביצוע העבודות   .ב

אותם מבעוד מועד    בעונה הרטובה, על הקבלן לנקוט באמצעים למניעת פגיעה בנחל וקריסת גדותיו, ולאשר

 מול נת"ע.  

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע זליגה של פסולת, חומרים )בנטונייט, דלק, שמן וכו'( , שפך   .ג

 כולל גידור גדות הנחל באזורי העבודה טרם תחילת העבודות.  ביוב, עודפי עפר ותשטיפים לנחל ולסביבתו

מיידי כל פסולת או חומר שיזלגו לנחל בהתאם להנחיות    על הקבלן לבצע סריקות שוטפות ולאסוף באופן .ד

 לעיל.   2.8-ו 2.6בסעיפים הניתנות לנושא זה 

 יש להבטיח שמעביר המים לא יחסם באדמה או אבנים ושהכניסה אליו תתאים לשימוש בע"ח.   .ה

  מעביר המים יתוכנן כך שיאפשר מעבר בע"ח הכולל גם מדרגה המאפשרת מעבר בעת הצפה חלקית. ראה .ו

 עבודות בטון.  02פרק  4הנחיות לתכנון המעבר  בכרך 

 יש להקפיד על שיפועים תקינים ותחזוקה של מעביר המים למניעת הצטברות מים עומדים. .ז

 התאורה באתר ההתארגנות תתוכנן כך שלא תזלוג לשטחים הפתוחים מסביב בדגש על נחל פרדסים.   .ח

או   .ט ציוד  נקייה מכל  וגדותיו,  פרדסים  נחל  על  בדגש  העבודה,  כי סביבת  לוודא  על הקבלן  עבודתו  בתום 

 פסולת.    
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 2014מאי  26      

 תשע"ד אייר בס"ד,
 

 עצים בשמיטה ונטיעת העתקת הנדון: 

לאחר התייעצות עם אגרונום מוטי שומרון והרב יהודה עמיחי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר פקיד היערות  הנחיות

 ממכון התורה והארץ

 רקע:

 

ת עץ כמוהה מאחר והעתק טה תשע"ה אסור לשתול צמחים ועציםעל פי ההלכה בשנת השמי

 אסור להעתיק עצים בשנת השמיטה. . כמו כן ע"פ ההלכה כשתילה

א)ב( כי על פקיד היערות לקחת בחשבון את שנת השמיטה ככל 15בפקודת היערות מצוין בסעיף 

 :כאשר ביקש זאת בעל הרישיוןשמדובר בהנחיות לנטיעה חליפית 

 את ,הרישיון מבקש זאת ביקש אם ,תהיערו פקיד יביא בחשבון הנטיעה מועד קביעת לעניין "...

 ".שמיטה שנת של מועדה

  

 העתקות: .א

 : הנפקת רישיוןפקיד היערות להנחיות ל

המבקשים להעתיק עצים תוך  .ככלל , החוק מאפשר הנפקת רישיון העתקה גם בשנת שמיטה

שמירה על כללי שנת השמיטה יקבלו רישיון העתקה רגיל מפקיד היערות ויטמיעו את המפרט 

 .להלן וצעהמ

  

 תרשים מצורף בנספחמפרט ו

 

 נטיעה חליפית:ב. 

א )ב( לפקודת היערות יקבע פקיד היערות את מועד הנטיעה החליפית תוך 15בהתאם לסעיף 

 זאת מבקש הרישיון. אם ידרושהתחשבות בשנת השמיטה 

 

  -הנחיות לפקיד היערות

 לעניין שנת השמיטה. בדרישתוב ובהתחשמועד הנטיעה החליפית ייקבע בתיאום עם בעל הרישיון 

 .אין כל שינוי בשאר התנאים לרבות שיטת החישוב וגביית ערבות בנקאית למימוש
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 הנחיות להעתקה בשמיטה

קט מוצע רום לפגיעה משמעותית ולנזק לפרוייקטים בהם עיכוב בהעתקה של עצים עלול לגבפרו

פרט טכני שמאפשר ביצוע העתקה בשנת השמיטה לתוך בור שיהיה מחופה ביריעה אטומה להלן 

שתיצור מעין מיכל סגור. דבר שיאפשר לבצע את העתקה. לאחר השמיטה יש צורך לחורר את 

 היריעה כדי לאפשר לשורשים לפרוץ את גבולות היריעה ולהתבסס בקרקע המקומית. 

 

 יק*.שלבי העבודה: מחייב מפרט מדו

 הכנת העץ להעתקה .1

 פלריג / יוטה וקשירה ע"מ שלא יתפורר.רשת / עטיפת גוש השורשים ב .2

ס"מ יותר  30-הכנת בור השתילה במיקום הסופי. מידות הבור תהינה בקוטר של כ .3

 מקוטר גוש השורשים.

ס"מ  30-חיפוי בור הנטיעה בשתי יריעות פלסטיק אטומות למים באופן שיש חפיפה של כ .4

 ראה ציור מצ"ב(בין היריעות )

טרפלן ]חומר /אשר הוספג בטריאוקסוןמאוורר ומעביר מים  הנחת "בלוק" מחומר סופג  .5

בין שתי היריעות למניעת יציאת שורשים מחוץ ליריעות, אך  המונע צמיחת שורשים 

 לאפשר ניקוז עודפי המים החוצה.

 ]???[הדבקת שתי היריעות יחד בסרט דביק למניעת יציאת שורשים לקרקע. .6

 ס"מ מעל לפני הקרקע. 20-יריעות הפלסטיק יבלטו כ .7

 לחורר את היריעות בדקר לעידוד השתרשות בקרקע. ישלאחר השמיטה  .8

 לכתית של ועדת השמיטה.לבדיקה ה הצעות לפרט טכני אחר יתקבלו בברכה ויובאו .9
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