
 

 2/1-מסמך ג

 המהווה חלק בלתי נפרד

 שוהם

 שכונה כ"א

 גשרים וקירות אקוסטים

 

 9201/40מחוזה מס': 

 

 מפרט טכני מיוחד
 

 

 

 

 2019 יליו



 

 חברת עמק איילון   :    ניהול פרויקט
 9777514מיקוד , ירושלים 14הרטום  
 08-9765090טלפון :  

alons@Ayalon2000.co.il 
 

 מירון כהן  : הכנת תכנית בינוי 
 94182ירושלים,  7רחוב שלמה המלך     
 054-4645762נייד :  02-9663600טלפון :     
    office@ct-arch.co.il 

 
  ק.ס.מ קבוצת סוף מערב אדריכלים  :  אדריכל נוף

 קוהת/ ג' פתח  21רח' יגיע כפיים 
  9214510-03פקס :  9214510-03טלפון :     
    bruce@ksm-a.com 

 
 מוטי יוגר : ביסוס-מהנדס קרקע

 60920קדימה  6רח' אקליפטוס      
 09-8911490פקס:  09-8992096טלפון :     
    yuert@bezeqint.net 

 
 יוסי רפופורט  : מהנדס תאורה וחשמל

 רחובות 5אופנהיימר רחוב     
 0505202366:  נייד 08-9315305טלפון :     
    office@yrap.co.il 

 
 ד.א.ל. מהנדסים  :  מהנדס כבישים

 תל אביב 55יגאל אלון     
 03-6366444`  03-6366418טלפון :     

 
 מהנדסים לביא נטיף  :  הידרולוגיה

 אזור 3השיקמה     
 0522366198נייד  03-5584506טלפון :     
    office@lavi-natif.co.il 

 
 פתילת המדבר נעם ביבי :   םאגרונו

 צור יגאל 20הברוש     
 052-8490001נייד :  077-3182086טלפון :     
    bibinoam@gmail.com 

 
 

 רוקח מהנדסים ברק רוקח :  קונסטרוקציה
 תל אביב 52בורלא     
 054-4583339נייד :  03-6994427טלפון :     
    ra@ra-eng.com  

 
 ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים בע"מ :  תכנון מים וביוב

 13רמת השרון, כט בנובמבר     
 054-9755546נייד:  073-7903901טלפון :     
    ziv@hgm-eng.co.il 

 

 

 

 
 

mailto:alons@Ayalon2000.co.il


 

 רוקח מהנדסים - וקירות גשרים תקונסטרוקציי

 מוקדמות – 00פרק 

 

 הדגשיםאופן ומהלך ביצוע הפרויקט/  תיאור 00.01

  פלדה .1 

במחברי  . כל הברגיםs355J0 כל הפלדות יהיו מסוג  –דרויינגס( -שופייצור )שרטוטי   

ת בתכנית, אלא אם צוין אחר 5.6ובמחברי פלדה לבטון מסוג  8.8מסוג  פלדה לפלדה

"י גלוון + צבע כל קונס' הגשרים צבועות בצבע אפוקסי, מעקות וקיר אקוסטי יוגנו ע

 בהמשך מסמך זה.  בהתאם למפורט

 .ובאישור המתכנן מראש לפי התכנית בלבדהחיבור מקומות   

הקבלן יבצע הרכבת ניסיון של כל חלקי הגשר במפעל כדי לוודא את התאמת החלקים  

 והרכבה ללא סטיות, במידת הצורך יתקן סטיות ורווחים לפני ההובלה לאתר.

על  TEKLA 2017 –יעודית יהמחשב הבתוכנת  סי תלת מימדיהקבלן יקבל מודל הנד

ל זה הקבלן יבנה מודל "שופ דרויינג" מימנו יופקו תכניות הייצור לגשרים יס מודבס

 ויובאו לאישור המתכנן.

 הובלה .2 

 החלקים יגיעו בשלמות לפי חלוקת האלמנטים בתכניות.  

  מ'. 24 -כ הינואורך מקסימאלי צפוי להובלה 

 '.מ 4.5-הובלות ברוחב הגדול מ ישנם 

 התארגנות .3 

 בשכונה כ"א באתר העבודה.ניית הגשר ימוקם רגנות ובשטח ההתא  

 יםהגשרשלבי ביצוע  .4 

י מגדלב בנה במיקומה הסופי תוך שימושת קונסטרוקציית הפלדה של מבנה הגשרים  

 ות נוספות ככל שיידרשו.מנופים ותמיכ ם,זמני תמיכה

ל עבודת כוואי הנחל המדופן ביריעות, וע לא תותר כניסה של כלים לתבכל משך הביצ 

העפר מתחת הגשרים לצורך הביצוע )במידה וידרשו( יאושרו מראש על ידי מנהל 

 הפרויקט. בסיום העבודה המצב יוחזר לקדמותו על ידי הקבלן.  

בסיום הרכבת גשרי הפלדה הקבלן יבצע מדידה של כל הגשר ושל מישור המיסעה 

 קון סטיות.יבמידת הצורך יקבל הנחיות לתבפרט, יעביר למתכנן לאישור ו

 בסיום כל שלב יציקת המיסעה הקבלן יבצע מדידה לפני הבטון.

ס"מ. במקרה של סטיות גדולות ידרש עדכון תכנון  5-לא יאושרו סטיות גדולות מ

 מפלסי הכביש ואישור צוות המתכננים.

 ות זמנים בגין כך.חשבון הקבלן ללא עיכוב בלוח עדכון תכנון מפלסי הכביש יהיה על

 ם נוסף.ללא תשלוכל הנ"ל 

 בטון .5 

 הבטון תהיה על גבי קונס' הפלדה ללא תמיכה מהקרקע, ראה פרט הטפסנות למיסעות  

 עקרוני בתכניות. תכנון וביצוע של הטפסנות תיעשה ע"י הקבלן ובאישור מהנדס

 05בפרק ה יתאים לקבלת איטום כמפורט גמר היציק הקונס' ) "רוקח אשכנזי"(.

 חדשיםטגו ה תיעשה מדיקטים *כל הטפסנות התקר  



 

 

 

 בפרויקט:כל עבודות קונס' הפלדה מפעלים העומדים בתנאי הסף הבא יוכלו לבצע את    00.02

השנים האחרונות גשר  5 -ביצע במפעל מתכת אשר  או, )לפחות( 2ב'  320בעל סיווג  מפעל מתכת

 .לפחות טרמ 50 וומפתח לפחות פלדה טון 500 במשקל

 

ושל  1,2,3של גשרים עבודות קונס' הפלדה באים יוכלו לבצע את בשני תנאי הסף המפעלים העומדים 

 הקיר האוקוסטי בלבד:

 )לפחות( 1 –ב'  320בעל סיווג  .1

 (1טון. )בפרויקט  400השנים האחרונות קונס' פלדה במשקל של לפחות  5-ביצע ב .2

 : לצורך הבהרה

  ם.ים בין מרכזי הסמכימרחק נקי ללא עמוד –מפתח 

 ה לגשר הולכי רגל או גשר רכב בלבד.הכוונ -גשר 

 הכוונה לייצור במפעל המוצג וסיום הקמת קונס' הפלדה במיקומה הסופי. -ביצע 

  2לכל היותר  –הקבלן יבצע את כל העבודות אך ורק במפעלים העומדים בתנאי הסף  

 מפעלים.

  / לדה לקבלני משנה. למסור חלקים מביצוע קונס' הפאין להשתמש 

 
 הצוות ההנדסי של הקבלן    00.03

 
לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן, באתר, באופן קבוע          א.

 ובמשך כל תקופת הביצוע:
 

 יצועשנים לפחות בישראל בב 10של  מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח         .1
 עבודות דומות.

 ד העבודה.לקבל אישור של משר ודה חייבמנהל העב
מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח          .2

שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום במועצה  10של 
 חות.המקומית כאחראי על הביצוע, אחראי לביקורת וכאחראי בטי

ידות, על הקבלן להעסיק ולמדים( ון )לרבות חידוש הסימונלעבודות סימ         .3
במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד 

מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי 
המודד ללא שיקבע מהמפקח. כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י 

 תשלום כלשהו.
יקט בדרגת מהנדס רשום ומנהל עבודה בדרגת פרו מנהל, לעבודות חשמל          .4

שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות  10הנדסאי, בעלי ניסיון מוכח של 
 דומות.

מנהל איכות או מפקח ריתוך  במפעל ובאתר יוצמד עבודות הריתוךכל משך ל       . 5
 (19מוסמך )ראה פרק 

 
הנ"ל באם ימצא כי אינם מתנהגים וות י הצלבקש החלפת מי מהם מאנשהמפקח רשאי          ב.

 5כראוי או אינם מתאימים לתפקידם. במקרה ותידרש החלפה, תתבצע ההחלפה תוך 
 ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט.

 
 יום לכל אורך תקופתבקביעות יום צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה           ג.

 ח.בוד בכפיפות להוראות המפקיעו הביצוע
 העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח.            

 



 

לא יועסק בפרויקטים )מהנדס הביצוע ומנהל העבודה( שצוות הביצוע  מודגש בזאת         ד.
 אחרים.

 
ורק  עישור המפקח לפני תחילת הבצווות ופרטי נסיונם, יועברו לאשמות אנשי הצ         ה.

לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיקת המפקח בענין זה היא 
   בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.

 
אינו ממלא את תפקידיו  נציג כלשהו מהצוות ההנדסיאם לדעת ב"כ המהנדס נמצא כי           ו.

ן נשוא מכרז זה, יהיה הי מתאימים לביצוע העבודות שיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתכ
המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל 

 כישורים מתאימים, וקביעתו בענין זה תהיה סופית.
 
 מדידות.המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ו          ז.

דידת כל סוג מדידה שירצה לבצע מפקח למלרשות הקבוצת המדידה יעמדו המודד ו            
בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו( וזאת ללא כל  ביוזמתו

המודד יהיה מצויד בציוד עבודה מתקדם ויהיה בעל יכולת לספק  תשלום נוסף.
 מטריות מורכבות.( של אלמנטים מרחביים בגאוx y zמדידות תלת מימדיות )

 
אות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא ישולם כל ההוצ         ח.

 לקבלן עבורן בנפרד.
 
 מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה".  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך          ט.
 

 
 

ות או לסעיפי כתב ירט זה, או בין מפרט זה לתכנסתירה ביו סעיפים שונים במפ במידה ויש  00.04

 . בטרם הביצועהכמויות, בין מפרט זה להנחיות יועצים אחרים, הקבלן יציג את הסתירה למפקח 

ההחלטה לגבי המסמך הקובע ואופן המשך הביצוע נתונה למפקח, לא תשולם כל תוספת בגין סתירה 

 בין מסמכים.

 

 עבודות עפר – 01פרק 

 

 לליותות כהנחי 01.01

 לליתיאור כ 01.01.01

בכל סוגי  לחפירה ו/או חציבה, תהיה הכוונה "חפירה"בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה  .1

 הקרקע הקיימים באתר.

ועבודת  , חציבהחפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים .2

 לכל השיטות.זהה  ידיים, כאשר המחיר

"י הקבלן על חשבונו אך יות ומחירים תבוצע עלצורך התחשבנות כמו צב קייםמדידת מ .3

 טעונה אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.

הקבלן יהיה אחראי על יציבות דפנות המחפורות והוא יקבע את שיפועי החפירה שיבוצעו  .4

התקינה  , על הקבלן לעמוד בכל דרישותבפועל, על אחריותו הבלעדית. עם זאת

רונות חפירה ובכל הנחיות יועץ הקרקע לביצוע עבודות חפירה דהמתייחסת ליציבות מ

 ומילוי.

בניגוד לאמור במפרט הכללי כל עבודות החפירה )לרבות חפירה בשטח( ימדדו בהתחשב  .5

 בדפנות חפירה זקופות. גבולות חפירה כללית בשטח יקבעו ע"י המפקח.

 



 

 עבודות חפירה 01.02

 כללי 101.02.0

 תשולם בנפרד. נכללת במחיר חפירה ליסודות. קע לצורך תמוך לאחפירה לשיפועי קר .1

גשמים -כל עבודות החפירה יהיו מדורגים במטרה להבטיח ניקוז זמני, במקרה של היקוות מי .2

, ראשי ים. כל אמצעים נוספים הנדרשים לניקוז במסגרת חפירה לכלונסאות-מי /

 לן המבצע.נם באחריות הקביהרות יסוד, , יסוד עובר וקוכלונס

 

 חפירה למבני גשרים וקירות תמך , לרבות חפירה בסמוך למבנים קיימים .0201.02

 משרדי , סעיף זה כולל גם את העבודות הבאות:-במפרט הכללי הבין 51.04.03בנוסף לאמור בסעיף 

החפירה כללית ו/או מפני ורות יסוד, יבצע הקבלן מפני חפירות ליסודות, לראשי כלונס, לק .1

 או מפלס תחתון של החלפת הקרקע. הקיים ועד למפלס תחתון של הבטון הרזה חהשט

במידה והקבלן מכשיר בחפירה שטח עליו ימוקמו תמיכות לטפסות ליציקת אלמנטי בטון,  .2

שר יוודא כי עומסי תחתית החפירה תהודק לפי דרישת מתכנן הקבלן )יועץ ביסוס(, א

רקע במאמץ התואם את חישוביו, ולכל קועברים דרך הטפסות יתקבלו בהיציקה המ

 מודיפייד א.א.ש.ט.ו. 96% -הפחות ל

חפירה בסמוך למסלעה קיימת או לקירות דיפון תבוצע בזהירות יתרה, כפי שמוראה בתכניות,            . 3

 ה הקיימת.בכל מקרה אין לחפור מתחת למפלס תחתית המסלע

 

 הידוק שתית 01.03

פרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק במ 21.02.03.01ת לפי טבלה השתית תהודק לצפיפות הנדרש

51.02. 

 

 עבודות מילוי 401.0

 

 קיר נציבמילוי  מהודק  מאחורי  10.401.0

 הבינמשרדי ובהתאם לרשום בדוח הקרקע לפי המפרט הכללינברר המילוי יבוצע מחומר  .1

 המצורף למפרט.

 א.א.ש.ט.ו. מודיפייד 98%הידוק של  ס"מ לדרגת 20בשכבות של  קודיהמילוי ה .2

ידי חיתוך מדרגות בגובה של -בכל מקום שהמילוי מתחבר אל קרקע קיימת, יבוצע החיבור על .3

ס"מ בסוללה הקיימת, וחיבור השכבות החדשות של המילוי אל השכבות  20-כ

 ל רציפות מושלמת.הידוק באזור החיבור, כדי לקבהקיימות תוך הקפדה על 

 בים בהתאם ליציקות קירות הבטון לתמיכה.יהיה בשל המילוי .4

 דוק בסמוך למבנים, במידה וידרש, יבוצע בכלים עדינים.הי            . 5

 

 ותשלום מיוחדיםמדידה אופני  501.0

 כללי 0101.05.

-ושר לתשלום עלשל החפירה, שתבוצע בפועל וא חפירה תימדד ותשולם לפי הנפח התיאורטי . 1

 . לכל עומק שהואמחיר יהיה זהה ההמפקח.  ידי 

 החפירה כוללת חפירה בשלבים, בשיפועים ובמדרגות בהתאם לפרטים בתכ' חפירה. .2



 

התהום, כלולים במחירי היחידה ולא -מחיר סוללות הגנה, שאיבת מים ו/או השפלת מפלס מי . 3

 רד.ימדדו לתשלום בנפ

 מ"ר.רד, לפי ימדד בנפהידוק תחתית המחפורת  .4

מהודק מאחורי נציבי הקצה ימדד לפי נפח והמחיר כולל  את אספקת החומר מובא  ילוימ . 5

האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד כולל את ההידוק המבוקר, חיתוך  ואת כל 

 , פיזור והידוק בשלבים.בסוללות הקיימותהמדרגות 

 ם רק עבור הידוק.ומר מקומי )מילוי חוזר( ישוללמילוי מח .6

למען הסר ספק , מחיר החפירה כולל חפירה עדינה בסמוך למבנים קיימים, חישוף המסלעה             . 7

עד למלפס תחתית יסוד , לרבות בעבודת ידיים וכלים עדינים וכולל את עלות הקיימת 

 15במרחק של עד  מנה מורשההעובדים , הכלים, השינוע, סילוק החומר לאתר הט

 הטמנה. כולל תשלום אגרות מ מהאתר, ק"

 לא תשולם תוספת עבור התארגנות חוזרת לצורך עבודות עפר וסלילה בסמוך לגשרים.             . 8

 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02רק פ

 

 הנחיות כלליות 02.01

 

 תיאור כללי 0102.01.

תבוצענה בכפיפות  עבודות של בטון יצוק באתר, אשרהוראות פרק זה חלות על כל ה .1 

 במפרט הכללי. כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים.  02 קרלדרישות פ

 .1923כלל עבודות בטון יצוק באתר יבוצעו בכפוף להנחיות ת"י  .2 

 

 חומרים 02.02

 בטון .1002.02

על סמך חוזק הבטון  118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  .1 

 יום. 28בגיל 

 המפורש של המפקח. באתר ללא אישורו ןולא יותר ערבוב בט .2 

, שהוכן 601והיה ולא יוסכם אחרת, הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי  .3 

  בתנאי 'בקרה טובים'.

יעת קבהקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של: כל החדירות דרך הבטון,  .4 

גנים , חריצי ניקוז, עוןות או "שן" באלמנט בט, נסיגוהמדרכותאלמנטי פלדה לגשר, 

יצוקים באתר וצנרת, הארקה והגנה מפני ברק, וכן הלאה בהתאם למסמכים 

והדרישות של כל המלאכות, בין אם אלה מוצגים בתוכניות, או שאינם מוצגים. כאשר 

בל את לק בתוכניות הקונסטרוקציה, יש פרופיל בטון המבנה הנדרש שונה מזה המוצג 

ים אלה לפני היציקה. כל ההוצאות הכרוכות בתאום זה לדבאישור המפקח לשילוב ה

 ייחשבו כאלו נכללו במחירי הבטון. 

לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא אם הותר הדבר במפורש על ידי  .5 

 , פיסקה ד.02031יף בנוסף לאישור המתואר במפרט הכללי סע המפקח 



 

ותענה על  עם גימור חלקחזיתי כבטון גלוי בו שויים מעל פני הקרקע יחם הגלוהבטוני .6 

 במפרט הכללי. 02.09ף הדרישות בהתאם למצוין בסעי

בקרת איכות "סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה ויבוצעו בתנאי  .7 

 ן:ערכי המחדל של סוגי הבטון כלהל. כאשר הוראות אלה חסרות, יהיו "טובים

 .לבטון רזה 30-ב  

 .כיבי הבטון הקונסטרוקטיבייםרשאר לכל  40-ב  

ימים מצו  14. הקבלן יגיש לאישור המפקח את שם מפעל הבטון ותערובות הבטון בתוך 8

 התחלת עבודה.

 אלא אם צויין ואושר מראש אחרת. 5. דרגת החשיפה תהייה 9

 

 פלדת זיון .2002.02

מצולעים( בהתאם לדרישות  תתכונות הידבקות טובים )מוטופלדת הזיון תהיה רתיכה ובעלת  

מגפ"ס(. היה והקבלן מתכוון לרתך פלדת זיון, אף אם לצורך  500) W500דרגה  4466ת"י 

 W500P)  4466הקשחת כלוב זיון בלבד, עליו להשתמש בפלדת זיון רתיכה על פי דרישות ת"י 

ברשתות  שולא יותר שימ לכיפוף זיון. 466הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  (. כיפוף כל מוטות

 א אם צוין במפורש בתכניות.אל

  

 

 מחירים לעבודות הבטון השונותכולת אופני מדידה ות 302.0

 

 ן לגשרים וקירותיציקות בטו 01302.0.

, ותכלול את כל החומרים והמלאכות נפח תאורטי בתכנית המדידה תיעשה במ"ק .1 

 הדרושים לביצוע העבודה.

 , מישק יציקה עם שן גזירה,ת, אפי מים, שקעיםוערמג רולקות, ,קיטומי פינהיר מח .2 

 בנפרד. יםנמדד םבמחירי הבטונים ואינכלולים תפרי התפשטות 

המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין  , לוחות קלקרמחיר פוליסטירן מוקצף .3  

 ולא נמדד בנפרד. יציקות, כלול במחירי הבטון

נפח האלמנט הרלבנטי.   ים ומצרפים לחישובללמנטי בטון כלשהם, כוטות באלנפח בלי .4  

 משולם, איפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות ומשולמות הבטון בבליטות 

, לרבות השלמות יציקה בכל אלמנט בטון כלשהוא, בנפרד, וזאת ללא תלות במידותיהן

 ל הגשר.מעל אלמנטי פלדה ש

מדדו לתשלום לפי קה אחרת, יייצמכל סוג וכל י ות מסדג, קורמכל סולגשר קירות  .5 

 .יחידה )מ"ק( מטרים מעוקבים בטון יצוק 

 לפי החתכים של הבטון בתכניות. -המדידה נטו   

 פלטות גישה יוצקו ע"ג בטון רזה עם טפסנות בהיקף. .6 

ת ה גאומטריובכל צור י מעוגל, קשתי ומודרגמחירי עבודות בטון יכללו ביצוע בתווא .7 

 ולא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע הנ"ל.יות נכבהתאם לפרטים בת

 לא יאושרו יציקות בימי שיש וערבי חג. .8 

 CURING COMPOUNDלא יאושר השימוש בחומר  .9 



 

 :המחיר כולל בין היתר .10 

 "י מודד מוסמך.קביעה וסימון מידות האלמנטים ומפלסיהם ע 10.1  

בות הטפסות בהתאם לתכניות, לר ןפרט ולתכניות והרכבתהתאם למטפסות ב 10.2  

 הדרושות ליצירת תפרים, מגרעות בתפרים וכד'.

לאלמנטים מעל פני  חזותי עיבוד הטפסות ברמה הנדרשת לקבלת בטון חשוף 10.3 

  .הקרקע

 עיבוד הבטון והטפסות בתפרים וכיו"ב. 10.4  

לרבות  ,ר"מ במפגש יסוד קיר תמך והקימ 7קוי וחספוס פני בטון לעומק ני 10.5  

 מישק יציקה כמצוין בפרט.

כל ההוצאות עבור הרכב התערובת והבדיקות לרבות , תוספת מוספים 10.6  

 . הדרושות לנ"ל

 

חזותי בגמר קורדרוי יימדד בנפרד, התשלום לפי  הבטון כבטון חשוףפני עיבוד       10.7

הוא  תין בתכניהמצו קורדרוי העובישל קיר בגמר  ת קורדרוי. במקרהמ"ר חזי

 בי נטו בחתך המינימלי.עו

ופירוק התבנית. יש לבצע אשפרה באמצעות בד ייעודי + כיסוי ניילון. אשפרה  10.8  

במידת הצורך הקבלן ידאג למכליות ולמערכת טפטפת לאשפרה רציפה. אין 

 הנדרש ליציקה נמצא באתר.להזמין בטון לאתר לפני שכל הציוד 

כמפורט, לרבות החלקה חוזרת לסגירת עה סמכרכוב ההחלקת הבטון בפני  10.9  

כנדרש לקבלת פני בטון ברמה הנדרשת עבור בטון הכול סדקים פלסטיים, 

 חשוף.  

בבדיקות חוזק או  –מבחינת המתכננים  ם ותיקוני בטון שנפסלתיקון פגמי 10.10  

 חזותית.

 ידות התיאורטיות בתכניות.קות כנגד הקרקע ימדדו על פי המיצי 10.12  

לא ימדדו  וז )צינורות שרשורים, נקזים, חצץ עטוף בד גאוטכני וכו'(קינפרטי  10.13  

 בנפרד וכלולים במחיר הבטון.

תוספת למחיר הבטון עבור גמר קורדרוי כוללת את עיבוי הבטון לקבלת גמר       10.14

נפח התאורטי של ה לא ימדדו והתשלום יהיה לפי הקורדרוי, עיבויים אל

 אש ישר/ה ללא עיבויי הקורדרוי.ר /קורה / קיר 

הדרושות לביצוע הקיר   כל העבודותסעיף קירות תומכים כולל בתוכו את     10.15

, פרטי תפרים, איטום, עבודות עפר, נקזים וכל  זיוןלרבות: בטון רזה, 

 שלם של הקיר כמפורט בתכניות.החומרים הדרושים לצורך ביצוע מו

מדדו וישולמו גם הם לפי צעים בקצה קירות תומכים יובבלוקי קצה המ               

 קירות תומכים.

ניקיון באמצעות גרניק )מזרק מים בלחץ גבוה( ושואב אבק תעשייתי כלול      10.16

הקבלן יחזיק ציוד זה באתר לכל משך ביצוע עבודות  –במחיר היחידה 

 ציקה.הי

חילת עבודות האיטום, ת ילפנמבטון תבוצע בדיקת הצפה למיסעות גשרים     10.17

 במידת  הצורך יינתנו השלמות לקבלת שיפועים המתאימים לניקוז.



 

 תערובת בטון עם מקזז הצטמקות עבור מסעות הגשרים כמפורט בתכניות.     10.18

 

 ן לגשרים וקירותפלדת זיו 0202.03.

 םירטון משקל של מוטות פלדה בקטתימדד לתשלום לפי יחידה )טון( פלדת זיון  .1 

ומכופפים, מורכבים וקשורים, מושלמים ומאושרים ע"י המפקח.  השונים, ישרים 

הכמות לתשלום תחושב לפי האורכים התיאורטיים של המוטות בהתאם לתכניות 

ספת עבור המוטות בכל הקטרים, ללא תו מ"א של /כפול המשקלים הנומינליים ק"ג

של המוטות לבקשת  הנלם תוספת עבור חלוקה שותשו , לאפחת מכל סוג שהוא

 . לןהקב

כל עבודות פלדת הזיון ימדדו וישולמו במסגרת זו, גם כאשר הדבר לא נאמר במפורש  .2 

 בסעיפים האחרים, אלא אם כן צוין באחד הסעיפים כי פלדת הזיון לא תימדד בנפרד.

 בין שכבות ברזל. ת פלדה המשמשים ליצירת מרווחיםלא ימדדו חלקי מוטו .3 

 וגישור באמצעות מוטות זיון ימדדו כפלדת זיון. הארקה יצירת .4 

 מחיר פלדה הזיון יהיה אחיד עבור כל אלמנטי הבטון, בכל המקומות. .5 

 :המחיר כולל בין היתר .6 

הנדרשות אספקת מוטות פלדה ורשתות בקטרים השונים בכל מידות האורך  6.1  

 בתכניות.

 בהתאם לתכניות. תוהמוטות והרשתות לצור וכיפוףחיתוך  6.2  

 .הרכבת הזיון בהתאם לתכניות וקשירתו  6.3  

אספקה והרכבת חלקי מוטות פלדה בקוטרים שונים ליצירת מרווחים בין  6.4 

 שכבות ברזל.

 חפיפות בין המוטות והרשתות במידה ויבוצעו לפי בקשת הקבלן. 6.5  

מרווחים  רוצוייחרושתיים מכל סוג שהוא  אספקת מרווחים סטנדרטיים 6.6  

 יצוקים באתר.

 .)"ספייסרים"( כיסוי בטון כדרוש קבלתהמרווחים ל שומרי סדור והרכבת 6.7  

 עשיית כל הסידורים אשר ידרשו ע"י המפקח בכדי לאפשר ביקורת העבודה.   

 ם לפי דרישותיו.אישור העבודה אצל המפקח וביצוע תיקוני   

יתברר חדשים במקום כאלה ש ל מוטות פלדה ורשתותהרכבה שאספקה ו 6.8  

שאינם עונים לדרישות התקנים, וזאת בכל שלב משלבי העבודה לרבות לאחר 

 ביצוע היציקות וכן כל העבודה הנוספת אשר תידרש עבור התיקונים.

 הכנת רשימות ברזל לחשבונות. 6.9  

 .דבקים באפוקסיון קדוחים ומווכן מוטות זי תדים מגולווניםמימוטות         6.10

)המדידה לפי משקל המוטות בלבד. מוטות קדוחים לכלונסאות לא ימדדו ומחירם 

 כלול במחיר הקיר המיישר(

בסעיף קירות תומכים הזיון לא ימדד בנפרד לתשלום והוא כלול במחיר       6.11

 היחידה של מ"ק קיר תמך.

 במפעל. זיון כלונסאות מכלובים מרותכים       6.12



 

 טוםיא עבודות - 05 פרק

 

 הנחיות כלליות 05.01

 

 כללי 0105.01.

 או מהשכבות אחד לכל נכון הדבר. לחלוטין יבשה להיות חייבת להדבקה התשתית .1 

 .האיטום שלבי

 ולהציג לאישור איטום מתכנן עם להתקשר הקבלן על, האיטום עבודות התחלת לפני .2 

 .מבצע וניסיונוה ןחומרי האיטום, היצרן, הקבל המתכנן את תכנית פרטי האיטום,

 

 הקבלן אחריות 1.0205.0

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו  .1 

שנים מיום מסירת המבנה. במשך  5בשכבות אטומות בפני חדירת רטיבות לתקופה של 

רם לעבודות האיטום, פרט ן על חשבונו כל נזק העלול להיגתקופה זו יתקן הקבל

שנגרמו מסיבות שאינן קשורות בטיב האיטום וזאת לפי קביעתו הבלעדית של  םיקלנז

כן ישא הקבלן בכל נזק שיגרם למבנה או לתכולתו כתוצאה -המזמין או בא כוחו. כמו

 מחדירת הרטיבות.

או בא שביעות רצונו המלאה של המזמין הקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו ל .2 

חר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך ובמידת הצורך ואיכוחו ובתיאום עמו לא 

אף במועד מוקדם יותר. באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות 

משנתיים עד תום תקופת האחריות, תוארך אחריות הקבלן לתקופה של שנתיים 

 תוככולות להיות לאופי הנזק השללקי המבנה שלא ניזוקו במידה וילפחות גם לגבי ח

 כוחו.-לגביהם וזאת לפי קביעתו הבלעדית של בעל הבנין או בא

 

 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע )תעלות וקירות כנף 205.0

 תיאור ודרישות ביצוע 01205.0.

אלמנטי בטון הבאים  מערכת האיטום המפורטת להלן תיושם על כל שטחי הפנים של .1

לגביהם יורה המפקח בכתב שיש לבצע  םיחקע  במצבם הסופי וכן ע"ג שטבמגע עם קר

 את האיטום.

ישום מערכת האיטום יהיה לפי ההנחיות היצרן ולאחר השלמת הכנת השטחים כולל  .2

תיקוני בטון, ביצוע רולקות, ניקוי פני הבטון בעזרת התזת חול או אמצעי דומה  עד 

מערכת  תובאין להתחיל בביצוע יישום שכון יהיו בצבע אפור בהיר אחיד. שפני הבט

 האיטום, לרבות פריימר, לפני קבלת אישור בכתב של המפקח.

 מערכת האיטום תהייה מערכת ביטומנית והיא תבוצע עפ"י השלבים הבאים: .3

או ש"ע על כל השטח המיועד לציפוי  GS 474כיסוי בפריימר ביטומני מסוג  .3.1

 גרם/מ"ר בערך.  250בכמות ביטומני 



 

יסוי בפרמייר כ -ורף על בטון רטוב חב"ל במקרה והציפוי נעשה ה לנחלופ .3.2

ביטום או ש"ע -ביטומני על בסיס מים כגון פלינטקוט מדולל או פריימקוט

 גרם/מ"ר. 250בכמות כ 

מ"מ בערך(  1ק"ג/מ"ר כ"א )עובי  1.0בכמות  75/25שתי שכבות אספלט חם  .3.3

 בי. היישום על פריימר יבש.מ"מ עו 2.0סה"כ 

 ס"מ. 3)קלקר( בעובי  p-30צף קוהגנה מלוחות פוליסטירן מכת מער .3.4

אין להתחיל בעבודות מילוי הקרקע לפני קבלת אישור המפקח להשלמת עבודות  .4

 האיטום הנ"ל.            

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 02205.0.

תשלום לפי שטח נטו )מ"ר( של איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע יימדד ל .1

 טום.יאהי בטון עליהם מיושמת מערכת פנ

מחיר היחידה כולל את כל  המלאכות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה  .2

 .  הכנת שטחים ותיקוני בטון, יישום מערכת האיטום כולל פריימר +לרבות

שולמו בנפרד לפי ימדדו וי להגנה על מערכת האיטום p-30פלטות פוליסטרן מוקצף  .3

 . כתב הכמויותהסעיף הקיים ב

 לעיל. 02היחידה לעבודות בטון פרק  כלול במחירי ביצוע רולקות .4

 מחיר היחידה יהיה ללא תלות בסוג הפריימר שיבוצע בפועל . .5

איטום קירות תמך במערכת הגנה זו כלול במחיר מ"ק בטון של הקיר ולא יימדד  .6

 לתשלום. 

 

 גשרים איטום רכיבי מסעת 05.03

 

 כללי 05.03.01

 מאושרת ביטומנית והגנה אטימה מערכת של קנהתהוה האספקההתכנון  את כולל הז מפרט 

 שמופיע כפי הינו לאטום יש אותו השטח. אספלטי ציפוי לקבל המיועדות גשרים למסעות

 .פ"מנה הנחיות פי על או בתוכניות

 

 חומרים 05.03.02

 ממפעל ויהיו פ"מנה י"ע ובכתב מראש יאושרו זה במפרט שימוש יעשה בהם החומרים כל 

 . 1430/3עפ"י ת"י  SBSובעל תו תקן ליצור יריעות  2000מהדורה  ISO 9001 -ל הסמכה בעל

 אפוקסי בסיס על יסוד ציפוי יהיה שימוש יעשה בו היסוד ציפוי - יסוד )פריימר( ציפוי .1 

 אלסטומרי לביטומן הטוב הדבקות ובעל( אלקלית) בסיסית לסביבה העמיד במים

 לפני שבועיים פ"מנה י"ע תעשה היסוד ציפוי בחירת. הפרויקט מנהל י"ע שיאושר

במימשק עם קונס' פלדה יש לבצע שימוש בפריימר הייעודי למשטחי  .העבודה תחילת

 פלדה.

 למים האטומה הביטומנית הממברנה - למים אטימה אלסטומרית ביטומנית ממברנה .2 

 לש "795 אלסטוגום" כמו SBS -ב משופר אלסטומרי ביטומן עשויה תהיה ולכלורידים



 

. הביטומן האלסטומרי יסופק לאתר בגושים בגודל המאפשר ש"ע או פזקר חבי

הכנסתם למכונה המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. המכונה תהיה בעלת דפנות 

 כפולות עם חמום שמן או אויר המאפשרת בקרה של טמפרטורת

 תמעלו 160-210 הטמפרטורות וחבטו C°10 על יעלו שלא בסטיות החם הביטומן  

 .צלזיוס

 .הבניה באתר ביטומן חביות חימום יורשה לא  

 רמות בעל הינו החומר כי המעידה בדיקה תעודת הפרויקט למנהל ימציא הקבלן  

יום  50הבדיקה תעשה על בטון שגילו  ASTM 1202 י"עפ לכלורידים זניחה חדירות

 ויותר.

, חם לאספלט עמידה הממברנ תהיה האיטום על הגנה שכבת - הגנה על האיטום שכבת .3 

. הביטומנית האטימה לשכבת האספלט שכבת בין ליישום המיועדת מ"מ 3 של בעובי

 55בפרק  המופיעה סדקים השתקפות למניעת ליריעה לדרישות תתאים היריעה

יריעת  בין יח הדבקות מלאהלהבט בכדי, 2000במפרט הכללי לעבודות בניה מהדורה 

בת הגנה בעלת גב העשוי עה המשמשת כשכירהאיטום תהיה הי ה לבין שכבתההגנ

פוליאתילן הניתן לקילוף בקלות מגב היריעה לפני התקנתה מעל לשכבת האיטום. 

 -הסמכה ל בעל במפרט הכללי, יהיה יצרן היריעות 55בנוסף לדרישות המופיעות בפרק 

9001 ISO  ליצור יריעות  1430/3, ובעל תו תקן עפ"י ת"י 2000מהדורהSBS ליצרן .

ור בתוקף של אגף חומרים ומחקר במע"צ ליריעות המיועדות להתקנה בין יה אישהי

 שכבות האספלט.

 

 ציוד 05.03.03

 החימום מתקן. פ"מנה י"ע שיאושר מתאים חימום במתקן הביטומן לחימום להשתמש יש 

 160-210 הטמפרטורות חבטוו C°10 של טמפרטורה בקרת רויאפש כפולות דפנות בעל יהיה

, הביטומן טמפרטורת למדידת טמפרטורה מד, פנימי מערבל יהיה למתקן. צלזיוס מעלות

 .הביטומן טמפרטורת של ובקרה לויסות תרמוסטט

 

 התקנה 05.03.04

 כללי .1 

 להתבצע ראמו בה בשיטה סיוןיונ ידע בעלי, מיומנים עובדים י"ע תבוצע העבודה  

 .החומר יצרן ידי על הסמכה ושקיבל כאלה או האיטום

 

 תנועה הגבלת .2 

, שנאטם המיסעה חלק על רכב כלי תנועת תורשה לא, האיטום מערכת יישום בזמן  

 עבודות תחילת לאחר. סלילה וציוד םהאיטו בפעולת ישירות הקשורים רכב כלי למעט

 עההמיס חלק על רכב כלי תנועת רשהתו לא, ההגנה שכבת ליישום ועד, חול ריסוס

 .שנאטם

 

 

 



 

 נהלים .3 

 השהיות או זמן פערי יהיו שלא כך, ברצף האיטום עבודות כל את יבצע בלןקה  

 .זה מפרט י"עפ הנדרשות השהיות למעט, השונות האיטום בפעולות

 

 עבודה התחלת פקודת .4 

 .כלשהן וםטאי עבודות ביצוע לפני שעות 48 של התראה למפקח ייתן הקבלן  

 

 יטוםאל השטח הכנת .5 

 תחילת לפני לפחות ימים 24 במשך יאושפר, מעקות כולל ,סעהיהמ בפני הבטון  

 .באתר יצוק בטון עבודות 02 בפרק כמפורט תעשה הבטון אשפרת. האיטום עבודות

 קרצוף" י"ע או, חול ריסוס י"ע יסוד ציפוי לקבלת להכין יש סעהיהמ פני שטח את  

 הקרוס הסרת רלאח הבטון פני את לנקות יש .עליון קרום ללא בטון לחשיפת", סיכות

 האבק את השואב מכני במטאטא להשתמש או. משמנים נקי דחוס אויר בעזרת העליון

 .סעהיהמ מפני

 ללא יהיו השטח שפני כך, הבטון להספגת מספיקה תהיה המיושמת היסוד ציפוי כמות  

 מיישום ימנעהל יש. אפוקסי בסיס על יסוד יציפו מיישמים כאשר השטח בפני ברק

 ציפוי את. אפוקסי יסוד בציפוי מבריק מראה י"ע לביטוי הבא דבר, דויס ציפוי עודף

 השטח פני על היסוד ציפוי של אחיד פיזור שיבטיח ציוד בעזרת ליישם יש היסוד

 תטמפרטור וכאשר, בלבד יבש בטון על ליישם יש היסוד ציפוי את. הנדרשת בכמות

 הנדרש ציוד של יהלע תאופשר לא. עליה במגמת אתונמצ C°10 -מ גבוהה האויר

 היסוד ציפוי. דביק ואינו מוחלט באופן התייבש היסוד שציפוי לפני האיטום לביצוע

 '.מר'/גר 400 של כללית בכמות שכבות בשתי ייושם

 

 וסדקים תפרים איטום .6 

 .יםוסדק תפרים לאיטום תינתן מיוחדת לך תשומת  

 מ"מ 3 בעובי חמה יתנמביטו שכבה ליישם יש ומניתיטהב הממברנה שוםיי לפני  

 .לקצותיו מעבר מ"ס 30 -ו הסדק אורך לכל, הסדק משפתי מ"ס 20 למרחק

 משופר טיח העשויה, מ"ס 3x3 של" רולקה" להתקין יש רצפה קיר מפגשי בכל  

 להגנת המשמש היריעה גמסו חיזוק יריעת בריתוך תותקן הרולקה ומעל, בפולימרים

, הביטומנית הממברנה ישוםי לפני תותקן קהחיזו יריעת. מ"ס 50 ברוחב האיטום

 .המתוכננת האספלטית סעהיהמ לגובה מעל מ"ס 5 שתבלוט כך תותקן

 

  ביטומנית ממברנה יישום .7 

 המיועד כפולה ןדופ בעל ןמתק לתוך זנולעיל יו כמפורט אלסטומרי ביטומן גושי  

 י"ע תצלמהמו והיישום ההתכה טמפרטורת על ובקרה שמירה תוך ביטומן לחימום

 רציף לערבול בבוחש מצוידת תהיה הביטומן להתכת המיועדת היחידה. הביטומן יצרן

 בכל. תפריס ללא רציפה בצורה תיושם הביטומנית הממברנה. החם הביטומן של

 בעובי תהיה ביטומניתה הממברנה. מ"ס 15 של חפיפה לבצע יש קר תפר יוצר בו מקום

 .מ"מ 4 של



 

 

 הגנה שכבת שוםיי .8 

 האיטום ממברנת עובי כי לבדוק הקבלן על, ההגנה שכבת של היישום תחילת ניפל  

 הסרת לאחר האיטום לשכבת ירותכו ההגנה יריעות. זה במפרט למפורט מתאים

 הדבקה להבטיח בכדי וזאת, ההגנה יריעת בתחתית המותקנת הפוליאתילן יריעת

 יהיו ההגנה שכבת לש הביצוע פרטי שאר. האיטום תלממברנ ההגנה יריעת של מלאה

 לפני. ביטומניות יריעות ליישום 2000במפרט הכללי מהדוגה  05בפרק  המפורט פי על

 3 בעובי( קר-קל) מוקצף פוליסטרן לוחות ההגנה לשכבת הקבלן ידביק המילוי ביצוע

 .מ"ס

 

 מעבדה ובדיקות דגימה .9 

 ההגנה תבכומש הביטומנית מהממברנה תפקמס כמות לדגום לדרוש עשוי פ"מנה  

 .יותר מאוחר במועד שיערכו, מעבדה לבדיקות

 המסמכים כל חודש לכל היותר. 36בנות  יהיו לאישור שיוגשו מעבדה בדיקות תוצאות  

. העבודה תחילת לפני שבועיים למפקח יועברו לשימוש החומרים לאישור הקשורים

 .לאישור שיוגשו החומרים על נוספות המעבד בדיקות ביצוע לדרוש שויע פ"מנה

 

 לשימוש מאושרים חומרים רשימת .10 

 י"ע שיאושר ע"ש או מ"בע קרזפ' חב תוצרת - מים בסיס על אפוקסי יסוד שכבת  

 .פ"מנה

 שיאושר ע"ש או מ"בע פרקר' חב תוצרת - 795 אלסטוגום ביטומנית ממברנה 10.1  

 .פ"מנה י"ע

 ע"ש או מ"בע פוקר 'חב תוצרת - 3/250 פוליפז םהאיטו על הגנה יריעת 10.2  

 .היישום לפני בקלות לקילוף הניתן פוליאתילן גב בעלת, פ"מנה י"ע שיאושר

 

 אלמנטי פלדה במגע עם הקרקע .11 

שעות לפחות אחרי יישום מערכת הצבע הכללית של הקונסטרוקציה יש  24 11.1  

 :על גבי הקטע הנ"ל באופן הבא לבצע צביעה נוספת

 להסרת הברק מהצבע. 120העליון בנייר לטש  א. שיוף מכאני של הצבע   

וניגוב מידי  4-100ב. שטיפת פני השטח באמצעות מטלית ספוגה במדלל    

 במטלית נקייה ויבשה עד קבלת שטח יבש לחלוטין.

מיקרון. ייבוש 80-100בעובי יבש  80ג. יישום שכבה אחת של צבע אקופוקסי    

 מפרטורה רגילה.טשעות ב 48שעות לפחות עד  24לשכבה הבאה 

)גוון שחור זפת( בעובי  400ד. ייבוש שכבה או שתי שכבות של צבע אפוטראן    

 מיקרון על גבי צבע היסוד הנ"ל. 300יבש כולל של 

 ימים בטמפרטורה רגילה. 7 –ה. זמן הייבוש לפני ההטמנה בקרקע    

 

 

 



 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 505.03.0

כל האמור  את יכלול המחיר. מבט על ר"במ המיסעה שטח יתהיה לפ איטום עבורמדידה ה 

 ממברנה, יסוד ציפוי אספקת, כנדרש חול ניקוי גם כולללעיל, לרבות כל ההכנות הנדרשות, 

במסעה חפיות בין מערכות האיטום, רולקות ואיטום קורות כרכוב  ,הגנה יריעת, ביטומנית

 ואספקת לביצוע הנדרשת אחרת ודהבע וכל תנועה והכוונת טיפול ,והגבהות מסעה מקומיות

 .מושלמת איטום מערכת

 

 איטום פני טבלת גישה במערכת איטום צמנטית 605.03.0

 המדידה לתשלום היא לפי שטח )מ"ר( עליהם מיושמת המערכת.

ניקוי   עדין,ביצוע, לרבות ליטוש, כרסום מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים ב

)שכבת יסוד, שכבת איטום ושכבת הגנה(, עיבוד רולקות,   התקנת מערכת האיטום  ,חוהכנת פני השט

חיבור לאלמנטים שונים )תפרים וכד'( וכל עבודה אחרת הנדרשת לצורך התקנת מערכת האיטום 

 בשלמותה.



 

 אומן פלדה ומסגרות נגרות עבודות - 06 פרק

 

 הנחיות כלליות 06.00

 כללי 0.0106.0

, ארונות, חיפויים, קונסטרוקציות משניות , קירוי, כיסויםיאלמנטי ריהוט, דק .1

הן  כל עבודות נגרות אומן ומסגרות אומן -לתושבות והסתרות של מערכות, וכד' 

)לרבות  המסגרות של האדריכל רשימתלפי ותכנון וביצוע ע"י הקבלן  עבודות

במדור  יומתכנן הקבלן יהיה מהנדס רש .ת משניות לתמיכת האלמנטים(קונסטרוקציו

אלמנטים לפי דרישות התקנים הישראליים ובינלאומיים מבנים ויתכנן את ה

 הרלוונטים.

לפני תכנון מפורט, מתכנן הקבלן יגיש את הנחות היסוד ואת העומסים עליהם יבסס  .2

 את התכנון למפקח לאישור.

ולמתכנן הגשר לאישור יים ותכניות ביצוע לאדריכל הקבלן יגיש חישובים סטט .3

 הצורך יעדכן את התכנון לפי דרישתם. ובמידת

הבינמשרדי, פרק  הכללי המפרט לדרישות יתאימו ועיבודם החומרים, תכונותיהם כל .4

ישראליים  ותקנים צביעה עבודות – 11 ופרק פלדה ומסגרות אומן נגרות עבודות - 06

 .מתאימים ובינלאומיים םישראליי ותקנים מתאימים

והפרטים  הפרטים הפריסות, חוברת ,המסגרות תורשימ עם יחד ,זה מפרט לקרוא יש .5

 .האדריכלות שבתכניות

לפי  השונות והמסגרות הנגרות מיחידות ודוגמאות ייצור תוכניות להכין הקבלן על .6

 .האדריכל דרישת

 לפני ם ואביזריםלחומרים, מוצרי המפקח והאדריכל אישור לקבל יהיה הקבלן על .7

ן לצורך לעומסים שנלקחים בחשבו סדהדוגמאות, וכן אישור המהנ עתחילת ביצו

 חישוב ואופן החיבור והעיגון של האלמנטים.

 ועל תפסל) סופית הינה המפקח המפקח והאדריכל )פסיקת ידי על תאושר שלא דוגמא 

 אישור קבלתל עד לדרישות להתאמתה הנדרשים השינויים כל את לבצע הקבלן יהיה

 .של המפקח סופי

תקין(  העבודה )במצב בגמר פקח והאדריכל תתקבלנהמה ידי על שתאושרנה דוגמאות  

 .זו עבודה מהזמנת חלק המהווה כפריט מושלם

 .הדוגמאות ביצוע עבור כלשהיא תוספת שום תשולם לא  

 .השוטף בייצור להתחיל יהיה ניתן הסופי האישור קבלת לאחר רק  

מגולוונים  יוהי האלמנטים .אחרת מצוין אם אלא ,מגולוונים יהיו הפלדה כל אלמנטי .8

יורשו  לא ,המרכיבים של ולא שלמות יחידות של בטבילה הביצוע ,שלמות כיחידות

שבהם  במקרים ורק אך אלא ,המושלם המוצר של השונים המרכיבים בין חיבורים

 .הטבילה לבריכת םמותא שאינו האלמנט גודל בעיית או הובלה בעיית מתעוררת



 

לאישור  הקבלן י"ע לאישור שיוגש פרט ילפ ורק אך חיבורים יורשו ,האל במצבים

 .המפקח

 1:1 מידה בקנה מוגדלים פרטים לתכנן ועליו אלטרנטיבי תכנון להציע רשאי הקבלן .9

 .הקבלן של הצעתו במחיר ככלולה תיחשב התכנון עבודת .והמפקח האדריכל לאישור

 דע לתקנם הקבלן על יהא ,יכלדרהא של דעתו את יניחו לא גשושיו והפרטים במידה

תוספת  שום וללא היחידה במחיר שינוי ללא זאת וכל ,מהאדריכל סופי אישור לקבלת

 .בהצעתו הקבלן שהגיש למחירים

 

  ודיגום הקבלן תכניות 06.00.02

כולל תנוחה ופריסת  מפורטות עבודה הביצוע, תוכניות לפני להגיש הקבלן על .1

 מסגרות, ושארו תוהנגר אחד מפריטי כל שליים( אלמנטים )לא רק פרטים טיפוסה

 יפרט בתכניותיו,  .האדריכל ברשימות המסגרות והשונות לאשור המופיעים האביזרים

הפרופילים, תוכניות חיתוך פחים, אופן ביצוע  הבאים: צורת הדברים כל את הקבלן

מורת , אופן הצביעה וסוג הצבע. תצורות מורכבות של מסגרות האומן, עובי הצבע

 .מהאדריכל בכתב לבצוע בלן. על הקבלן לקבל אשורקההתוכניות כלולה בהצעת 

כל  מסירת ולאחר האדריכל י"ע 1:1 מ"בקנ הקבלן של התכניות שיאושרו לאחר .2

האדריכל  י"ע סופי ואישור לביקורת בגשר דוגמא פריט מכל להרכיב יש האישורים

תהליך  במהלך פריט למכ דגמים מספר לבצע מתחייב המבצע/והמפקח. הקבלן

 על הם הדגמים .האדריכל/המזמין י"ע שיידרש כפי פריט כל של אישורהו הבדיקה

 .הקבלן חשבון

 ותותקן והגמר החומר וטיב הביצוע התכנון,  מבחינת מושלמת להיות חייבת הדוגמא  

 .הסופיות לדרישות בהתאם הקבלן ח"ע

י "ע שיידרש שינוי כל בה להכניס הקבלן ל, על"כנ אישור תקבל לא והדוגמא במידה .3 

 .תשלום תוספת ללא האדריכלים

 .העבודה התחלת צו קבלת מתאריך ימים 90 תוך תבוצענה הדוגמאות כל  

 .הפריטים כל ייצור בגמר השוואה לצורך תשמש הדוגמא  

 

 

 נגרות אומן 06.01

 הנחיות כלליות 06.01.01

 החומרים טיב - לנגרות חומרים -כללי  .1 

 .ירוק קןתב יעמדו הנגרות פריטי כל ללככ  

 הסיבים כיוון ,העץ חוזק מבחינת ביותר המעולה מהסוג יהיו לנגרות החומרים כל  

 כל ולפי חרקים/ומזיקים עובש נגד מטופלים ,אחרים ופגמים סיקוסים ,רטיבות

 לאישור דוגמאות להגיש המבצע על .הישראליים התקנים לעיל וכל המפרטים דרישות

 .התקנים מכון ודרישות הישראליים קניםתה התאמה לכל תעודות כולל כלהאדרי



 

 מהוקצים עץ שטחי .2 

נסתרים, המחברים יהיו מחברים נסתרים של היצרן המותאמים  יהיו החיבורים כל  

 .לדק במבוק

 הנגרות פריטי כל על הגנה .3 

בגשר  הרכבתם בעת ,ואחסנתם הובלתם בעת תהנגרו פריטי כל על להגן אחראי הקבלן  

במהלך  שייגרם נזק/פגם כל .סופית למסירה עד הבנייה שלבי לבכ/הבנייה במשך

 יוחלף ייפגם/שיינזק נגרות פריט כל .המלאה אחריותו על יהיה ההרכבה/הבנייה

 .האדריכל / המזמין / המפקח של י הוראתו"עפ לאלתר

 בדיקות .4 

 החלים הישראליים התקנים כל י"עפ הנדרשות הבדיקות כל את לבצע הקבלן על חובה  

 של הכללי המפרט י"עפ לבדיקות הדרישות כולל הנגרות, המסגרות ובטון כל פריטי על

 כל של דרישות או/ומפרט חב' נתיבי ישראל ו ט"משהב של משרדית הועדה הבין

 .מעודכנתה במהדורתו 1965 ה"התשכ התכנון והבנייה חוק או/ו התכנון רשויות

 .המתאימים האישורים בכל לגשר ילווה יורכב/סופקיש אביזר/פריט כל  

 .ירוק בתקן עמידות בדיקות אישורי בעבור הדק במבוק להציג הקבלן על  

 

 רצפת עץ 06.01.02

 כלליות הערות .1 

 של ההנדסיות ותוכניות האדריכליות תוכניות עם יחד זה מפרט לקרוא יש 1.1  

 .טורסטרוקוהקונ האדריכל להנחיות כפוףה וכן העץ רצפת

 ANTI-SLIP –ספוס נגד החלקה יו עם רצועות חהילוחות הדק  1.2  

 .רצועות החספוס יהיו בעלי תקן אירופאי   

לוחות הדק יגיעו ממפעל היצרן ביחד עם חומר החספוס יצוק בחריצים    

ת החריצים )ולא מודבק על הלוחות בשלב שני(. צורת החריצים, מידו בלוחות

 טיחות.בהלפי דרישות האדריכל ויועץ  וצבע המילוי יהיו

 



 

 ים השונים יהיהעהשיפו בין המעבר ,בליטות ללא יורכבו חלקיו על הדק רצפת 1.3  

 ,האזורים אחיד בכל יהיה הדק לוחות הנחת "שבירות". כיוון וללא חלק

 מרכזית.ובמאונך לקורה ה הלוחות לאורך הקווים והמשכיות ישרים קווים

תקנים הרלוונטיים בכל ה  קעמידת הדדא ולקבל אישורים לעל הקבלן לוו 1.5  

ובדרישות החוזק של הקונסטרוקטור. על הקבלן לקבל אישור עמידת הדק 

 ANTIכולל רצועות  לכל הכיוונים R13בתקן ישראלי נגד החלקה בדרגת 

SLIP דרגת הלוח עצמו ללא רצועות נגד החלקה תהיה( .R11) 

מ"מ 8רג קוטר ובלדה של הגשר ייעשה באמצעות חיבור התשתית לקורות הפ 1.6  

עובר דרך חורים קדוחים בתשתית ובפלדה וסגור עם דיסקה  316מפלב"מ 

 ואום.

מ"מ 6בקוטר  316חיבור הדק לתשתית ייעשה ע"י בורג קודח מנירוסטה  1.7  

יבור ייעודיים מ"מ בעץ התשתית. לחלופין ניתן להתחבר עם פרטי ח 50מעוגן 

יסתרים החריץ חיבורים נ במיקרה של ישור מתכנן הגשר.של היצרן ובא

 ימוקם במרכז עובי הלוח.

 לסמן יש .אדריכלות לתכניות בהתאם הלוחות בהנחת ישרים קווים ישמרו 1.8  

 האדריכל אישור לאחר ורק ,מודד בעזרת העבודה גבול של המתאר קו את

 .החיפוי עבודות עם להתקדם יהיה ניתן

מחומרים/ביצוע לקויי  כתוצאה קיידרש בדאחראי לכל תיקון ש הקבלן יהיה     1.9

 השנים הראשונות. 5במשך 

 תנאיי סף .2 

  של הגודל בסדר מערכות 10 לפחות בעבר בצע כי ,יוכיח העץ עבודות מבצע 2.1

 .הזה הסוג מן עץ בעבודות שנים 5 לפחות של ניסיון ובידו ,זה מכרז

 בעבר שבצע תלעבודו והמלצות אישורים מיןהמז בפני יציג העץ עבודות עמבצ 2.2

 .המכרז נשוא של הגודל בסדר והינן

 עבודות כל .מורשה מהנדס כולל הנדסית מחלקה בעל יהיה העץ עבודות מבצע 2.3

 .הפרויקט מהנדס י"ע יאושרו בחזיתות העץ ושבכת העץ דק וביסוס ההנדסה

 מנהל אצל עובד הוא שעימה העץ יבוא חברת את יאשר העץ עבודות מבצע 2.4

 .הפרוייקט

 בשטח ר"מ 1,000 לפחות של עץ דק עבודות ביצוע של ניסיון בעל יהיה המבצע 2.5

 .פרויקט באותו רציף אחד

 המזמין ,האדריכל י"ע מאושר להיות יצטרך העץ עבודות מבצע 2.6

 אם גם .זיותהחו וההתקשרות העבודות תחילת לפני הפרויקט מנהל/והמפקח

 .משנה קבלן הוא

 חומרים .3 

 הקונסטרוקציה( ת )מרישייתתש קורות 3.1  

 סיווג  בדרגת סקנדינבי אורן מעץ הרצפה )המרישים( יהיו קורות 3.1.1   

B,(5בחתך ) מצורף. מפרט י"עפ ברוטו  מ"מ על הרמפה 120/70ו 



 

 (262כ "מפמ לפי – מזיקים )אימפריגנציה נגד חיטוי עם יהיה העץ 3.1.2   

 .20%-מ תריו לא של בלחות

 היוצר בצבע אחיד לקבלת כיסוי עד באמבט יוטבלו הקורה חלקי כל 3.1.3   

 .ש"ע "פולינג" או :כגון רטיבות כנגד הגנה שכבת

( להימצאות 335 EN) CLASS 5יש לוודא שהעץ עומד דרגת שימוש  3.1.4   

 יס הדק.בתוך מים היות וניקוז המים בגשר מתבצע דרך בס

 הדק לוחות – המדרך לוחות 3.2  

 או ש"ע  "MOSO"וצרת חברת בנוי משכבות ת במבוק 3.2.1   

 .מ"מ 40/140 סטנדרט מידות – הלוחות חתך 3.2.2   

 אורך הלוחות יהיה לכל רוחב הגשר. 3.2.3   

 לפי בחירת האדריכל – הדק גוון 3.2.4   

  .ק"מ/ג"ק 1150 סגולי משקל 3.2.5   

 9.5kg/mm2  BRINELL HARDNESS EN1534קשיות דרגת 3.2.6   

 14%-10%  לחות תכולת 3.2.7   

  Mpa90 חוזק בכפיפה 3.2.8   

 Mpa1000 תואלסטי מודול 3.2.9   

 0.2  תרמית מוליכות 3.2.10   

 Mpa80  במתיחה עמידות 3.2.11   

 BFL-S1 אש עמידות דרגת 3.2.12   

 ,רקנמד WOCAחברת  של בחומר ונדרש במידה הלוחות צביעת 3.2.13

 .לכירהאד בחירת לפי ובגוון

 חיתוך צורה צבע מבחינת הדק לכל אחיד מראה בעל יהיה העצים פני 3.2.14   

  .וכדומה

 .האדריכל דק  לאישור דוגמת תובא ההרכבה ולפני האספקה לפני 3.2.15   

 הגשר. אורך הלוח יהיה כרוחב מדרך                                                       

 הקונסטרוקציה(  הרצפה )מרישי רותוק לחיבור ברגים 3.3  

 לוחות ,הניצבות וקורות הרצפה את הנושאות העץ קורות לחיבור הברגים   

 יהיו מברגים עוברים וסגורים עם אום. ו"וכ החיבור

 נוספים חיבור אמצעי .43  

 וכל ריםמסמ ,ברגים "כגון הרצפה קמתלה שיידרש נוסף חיבור אמצעי כל   

 .הקונסטרוקטור ובאישור נירוסטה 316 מ"מפלב ויאחר יה מתכתי חיבור

  החיבור ולוחות הניצבות הקונסטרוקציה( קורות הרצפה )מרישי לקורות צבע 3.5  

 טמבור מסוג "פוליגג" יהיה הרצפה ללוחות מתחת העץ קורות לאיטום הצבע   

 מלא כיסוי לקבלת דע ,בהברשה יעשה העץ וחלקי תהקורו איטום .ע.ש או

 .ואחיד



 

או ש"ע. יש  WOCAחודשים יש לבצע מריחת שמן חודר של חברת  3לאחר  3.6

 להקפיד על משיחת הקצוות החתוכים.

 ביצוע שלבי .4 

 .הפיקוח עם בתיאום המדרך יבוצע לוחות כיוון הרכבת 4.1  

 חיבור  לוחותו ניצבות הרצפה, קורות קורות צביעת 4.2  

 בשתי יצבעו הדק לרצפת מתחת שיהיו העץ חלקי וכל הרצפה תקורו 4.2.1   

 כולל הקצוות. צבע "פוליגג" שכבות

 ישר משטח על מעל מסודרת בצורה יאוחסנו הצבועים העץ חלקי כל 4.2.2   

 בטון./מהקרקע קורות הפרדה עם

 .יבשים לא עץ חלקי או קורות להרכיב אין 4.2.3   

 דק המדרך לוחות הרכבת .34  

שנים בעבודות  10יהיה בעל ניסיון של  הקבלן שיבצע את המדרך 4.3.1   

ציבוריות בהיקף דומה, ויאושר ע"י מהנדס הגשר והאדריכל. הקבלן 

 יבצע את החישובים ויגיש את הפרטים לאישור המהנדס והאדריכל.

ברגים עוברים  החיבור של תשתית העץ לקרות הגשר יהיה באמצעות 4.3.2   

 ברגים קודחים(.בלבד)לא ע"י 

 5-כ יהיו הלוחות בין יפסלו. המרווחים בהרכבה סדקים עם תוחלו 4.3.3   

 ואחידים. מ"מ

לוחות  .ההרכבה בעת 14%-ה את תעבור לא בלוחות הלחות אחוז 4.3.4   

  .יפסלו ההרכבה בזמן מפותלים

 והשלמות תיקונים .44  

 והיועץ.  האדריכל להנחיות בהתאם רק יבוצעו ותוהשלמ תיקונים 4.6.1   

 רק יותקנו ההרכבה בעבודות או ליקויים שנפגעו, נסדקו לוחות 4.6.2   

 על שאינם עונים האלמנטים כל את יפרק הקבלן באישור, אחרת

 המפרט.

 .הקבלן של חשבונו על יהיה החלפה תיקון כל מקרה בכל 4.6.3   

 העץ טיב .54  

 גוריוהד הסקנדינביות המנסרות ודאיג להנחיות בהתאם יהיה ורןהא עץ סיווג   

חוברת  פי על ויזואלית תעשה הבדיקה הישן(. הסיווג לפי 5) Bמסוג  יהיה

Nordic Timber – Grading rules 

 ותעודות בדיקות .64  

 ולבמבוק לעץ בדיקות 3.8.1   

 אורן עץ – הרצפה לקורות ,חשבונו על לעץ בדיקות יבצע הקבלן    

 .התקנים בוק במכוןמב עץ – הרצפה וללוחות

 2 משלוח )לפחות מכל המכון נציגי י"ע ויילקח לבדיקה ותאמדוג    

 יכללו: בפרויקט( הבדיקות בדיקות

 ובגזירה, צפיפותו וסיווגו בכפיפה העץ חוזק בדיקות  3.12.1.1    

 BSלפי 



 

 755י "ת לפי באש סיווג בדיקת  3.12.1.2    

 .לחות בדיקת  3.12.1.3    

ס       ות לפי דרישת המהנדינהקבלן יבצע בדיקות מכ  3.12.1.4    

לצורך אימות התכונות המכניות, לרבות בדיקת 

 לוחות עד לשבר ומדידת השקיעות 3העמסה של 

 תעודות .264.   

 .הבאים ואביזרים החומרים על בדיקה תעודות יספק הקבלן    

 .ברגים  3.12.2.1    

 .צבעים  3.12.2.2    

 .ואיכותו מקורו – עץ חולמש כל על משלוח תעודת  3.12.2.3    

 .האורן עץ חיטוי על 262 כ"למפמ בהתאם תעודה  3.12.2.4    

 אופני מדידה ותכולת מחירים .5 

 המדידה במ"ר והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.  

מלאות ק לרבות הכנת תכניות ייצור בין היתר תכנון מפורט מלא של הד המחיר כולל

לביצוע הדק  והעקיפות(העבודות הנדרשות )היישירות  )לא רק פרטים( ואת כל

 במיקומו הסופי באופן מושלם.

תחילת ביצוע הדק הקבלן יבצע קטע דוגמה לאישור המתכננים והמפקח, לא לפני 

 ישולם בעבור קטע הדוגמה והוא לא יימדד לתשלום. 

תכנון  עיפים בכתב הכמויות וכולליםמדדים ביחידות קומפלט לפי סאלמנטי ריהוט נ

 וביצוע של הקבלן עד לקבלת אישור המפקח.

  



 

  

 מסגרות אומן 06.00

 מעקות להולכי רגל 06.02.01

של  תכנית המעקהלפי ותכנון וביצוע ע"י הקבלן  המעקה הן עבודותכל עבודות  1

ם ויתכנן את האלמנטים לפי מתכנן הקבלן יהיה מהנדס רשוי במדור מבני האדריכל.

 אומיים הרלוונטים.לנרישות התקנים הישראליים וביד

לפני תכנון מפורט, מתכנן הקבלן יגיש את הנחות היסוד ואת העומסים עליהם יבסס  2

 את התכנון למפקח לאישור.

הקבלן יגיש חישובים סטטיים ותכניות ביצוע לאדריכל ולמתכנן הגשר וליועץ  3

 פי דרישתם.דת הצורך יעדכן את התכנון להבטיחות לאישור ובמי

ות הנוגעות במעקה )גופי תאורה, מילואה, חשמל ם את כל העבודאתבאחריות הקבלן ל 4

וכד'( ולבצע הכנות להתחברות לפי פרטי היצרן של האלמנטים של אותם יצרנים 

 שיסופקו.

 הקבלן יבנה את המעקה בשלמותו בתוך מודל השופ דרווינגס של הגשר ויקבל את 5

 אישור המפקח.

מ' 10-מ"מ כל כ20של  ( יהיו תפריםםימעט רשתות וכלבהאופקיים )ל בכל האלמנטים 6

תקע או בניתוק ויואשרו ע"י מהנדס הגשר -לאורך הגשר. התפרים בפרט שקע

 והאדריכל.

כל המעקות ייחתכו במדויק ע"י חיתוך ממוחשב לפי קבצי האדריכל למעקות ויעורגלו  7

האדריכל( כולל כל בוע של המעקות בגשר )בפרטי ויקופלו בהתאם לחתך הק

 חיבורים, ריתוכים וקיבועים הנדרשים לגמר מושלם. החיתוכים,

מידות האדריכל הן ע"פ התוכניות ויש להתאים את המידות של האדריכל למצב ביצוע  8

 הגשר בפועל ולוודא התאמה ביניהם.

 תקן לרבות ,ישראלייםה התקנים דרישות כל על ויענו מגולוונים יהיו המעקות כל 9

 באתר ולחוק ההתקנה המעודכנים ליום 1227 ותקן 2142תקן ישראלי  1142 ישראלי

 משטרה ,אש כגון: מכבי התכנון רשויות כל ולדרישות 1965 ה"התשכ והבניה התכנון

 .והאדריכל המבנה מהנדס ,הבטיחות יועץ ולדרישות

ם, לרבות עמודי המעקה, באחריות הקבלן להגיש את שרטוטי פרטי המעקה בשלמות 10

כבלים, רשתות, זכוכית  -מילואת המעקה  ,שהמעקה, מאחזי היד במידה וי אזני

וכדומה הכנות לגופי תאורה ומעבר כבלים וכו'. הקבלן יצבע תיאום בין קבלני המשנה 

)ויתאים את כל ההכנות לפרטים שיסופקו בביצוע( כבר בשלב השופ דרווינג )גופי 

בין  ן להראות את כל פרטי החיבורשתות, כבלים וכו'(. על הקבלתאורה, חיפויים, ר

, 19אלמנטי המעקה, ובין המעקה לגשר. על הקבלן לתכנן את הנ"ל לפי דרישות פרק 

ולהגיש חישובים סטטיים למתכנן הגשר עד לקבלת אישורו, כל זה כלול במחיר 

 המעקה ולא יהיה עליהם תשלום נוסף.

המפקח,  ת לאישורשדו 3באורך 1:1 -ב למעקה אפ-דוגמת מוק להציג הקבלן על 11

אפ -המוק .הדוגמא אישור לפני בייצור הקבלן להתחיל יוכל לא ,יכלרדהמתכנן והא



 

יכלול בתוכו את כל אלמנטי המעקה, לרבות תכנון, ביצוע, צבע, מחברים, רשתות וכו. 

 אפ כלול במחיר המעקה ולא יהיה עליו תשלום נוסף.-הכנת המוק

עקה לפי מהוכל הנדרש לביצוע מושלם של ב הכמויות כולל את כל הנ"ל המחיר שבכת 12

 פרט האדריכל

 

 XTENDעם רשת  – 05מעקה בצדי גשר  06.02.02

 מ"מ.  2.0קוטר  "WEBNET"רשת פלב"מ  –תהיה מסוג  XTENDרשת  .1

 או ש"ע. "JAKOB-rope systems"תוצרת  20256-0200-040דגם מספ' 

 עוין באישור האדריכל.כיוון האלכסון הארוך של המ

אלי ובאישור יועץ פוס על פי התקן הישריטאינה ניתנת ל-מוגדרת כתהיה הרשת 

 הבטיחות.

או  10810-1600, דגם JAKOBמ"מ תוצרת  16הרשת תימתח בעזרת שני כבלי פלב"מ  .2

ש"ע. הכבל האורכי יהיה באורך הגשר המלא, מקצה לקצה ללא הפסקות אלא אם 

 האדריכל ומהנדס הגשר. אושר אחרת במפורש ע"י

ה/קצה הגשר וכו' יהיו מוטות חיבור לבלוק הקצ ים, פרטי הקצה, סיומות,מחברכל ה .3

 פרטי יצרן ייעודיים ויוגשו לאדריכל ולמהנדס הגשר לאישור לפני הזמנה.

מערכת הרשתות לרבות כל החיבורים, כבלים, אלמנטי מתיחה וכדומה כלולים בסעיף  .4

 המעקה שבכתב הכמויות.

 

 

 

 

 

 



 

 מסגרות חרש – 19פרק 

 

 הנחיות כלליות 19.01

 מיותמקד תדרישו 

הקבלן יעסיק, על חשבונו ובמהלך כל זמן העבודה במסגריה ובאתר, מהנדס הבקי  .1

צמוד,  בייצור והרכבה של מבני פלדה. כן יעסיק מנהל איכות וכן מפקח ריתוך מוסמך

שני תפקידים אלה בתנאי  או שווה ערך לו שיאושר על ידי המפקח. ניתן לשלב בין

 חומים.תה בשניי שימלא אותם יש הידע שלמ

 אין לבצע עבודת ריתוך באתר ללא מפקח ריתוך צמוד שנמצא פיזית באתר.

הרתכים והמסגרים יהיו בעלי תעודות מתאימות לעבודתם ותקפות. תעודות אלה  .2 

 לפני תחילת עבודתם. ייםיוצגו למפקח לפחות שבוע

 נה.ורכרים במפרט זה במהדורתם האחמצויד בתקנים הרלבנטים הנז הקבלן יהיה .3 

מעבדת בדיקה שתועסק על ידו תהיה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות, או  .4 

 כזו שתאושר על ידי המזמין.

חומרים שיירכשו על ידי הקבלן ילוו בתעודות איכות תואמות לתקן על פיו יוצרו  .5 

 לפני שעושים יםן לפחות שבועיועברו על ידי הקבלן למזמי אותם רכיבים. תעודות אלה

 למזמין ישנה זכות בכל עת לעשות בדיקת אימות מקבילה.בהם שימוש. 

על  TEKLA  2017–הייעודית מחשב הבתוכנת  .       הקבלן יקבל מודל הנדסי תלת מימדי6

ייצור לגשרים בסיס מודל זה הקבלן יבנה מודל "שופ דרויינג" מימנו יופקו תכניות ה

 המתכנן. ויובאו לאישור

 

 םינמפרטים ותק .2019

, עבודות 19, פרק ןהביטחוטכני בהוצאת משרד ההעבודה תתבצע בכפוף למפרט  .1 

 מסגרות חרש.

התקן הישראלי, האמריקאי, הבריטי, והתקנים הבינלאומיים המאוזכרים לעיל  .2 

במהדורתו  AWS D1.5 התקן האמריקאי לגשרי פלדה הוא במהדורתם האחרונה.

 .AWS D1.1 .ותקן  האחרונה

 

 חיות ביצוענה 19.03

אשר יוודא את  ועל חשבונוכל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם קבלן הפלדה  .1 

 המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.

יקבע לפי התקן האמריקאי  מותר( בייצור האלמנטיםהטולרנס הבולת המותרת )יסה .2 

AISC קמן:כדל  ו הסיבולת בהרכבה תקבעואיל 

 גוןיע  יבברגי 2.1  

 מ"מ  1          -גון באותה קבוצה     יי עימרחק בין ברג   

 מ"מ  3עגון רתומים בבטון     ימרחק בין קבוצות ברגי   

 מ"מ. - 5+ מ"מ לבין  25בין  -מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן    

 בקורות 2.2  



 

 מ"מ אורך קורה. 10,000לכל מ"מ   3-מקו ישר בקורות יתמכסימל הסטיי   

 מ"מ.  2    -במפלסי רכיבים ביחס למתוכנן  2.3  

 ימכסימלמרווח  2.4  

 מ"מ. 2-במקום כלשהו בין משטחי המגע לא יגדל מ המכסימליהרווח    

ור כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה.  אביזרים כגון: מחברי גזירה או פחיות לחיב .3 

 ה .דון יהיה לבצע באתר במשטח העבאלמנטים לצרכי הובלה נית

מודל זה   TEKLA  2017הקבלן יקבל ממתכנן הגשר מודל תלת מימדי בפורמט תוכנת  .4 

ישמש כבסיס למודל השופ דרווינג הסופי ממנו יבנו את הגשר. מרגע קבלת המודל, 

על הקבלן לוודא את  .הקבלןהאחריות המלאה של המודל והתאמתו לתכנון היא של 

 טונים לפי מצבם בשטח.בלהמודל לבטונים המתוכננים והתאמת 

במסגרת עבודת קבלן הפלדה, יכין הנ"ל על חשבונו כנדרש פרטי חיבור מפורטים,  .5 

הפרטים הנ"ל יתוכננו   SHOP DRAWINGS. - תכניות בית מלאכה ליצור האלמנטים

אישור. עם חישובים סטטיים למפקח ל ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן ויוגשו ביחד

התלת מימדי של הקבלן יכלול גם את כל החורים / פתחים  "מודול ה"שופ דרויינג

לצורך מעבר צנרות חשמל , מים וכו', לרבות תאום מול היועצים והספקים השונים עד 

 עבודה זו כלולה  במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד. -ליצירת המודל המלא 

יציבות המערכת  תתכניות הרכבה המפרטות אפקח הקבלן יכין ויגיש לאישור המ  .6 

תוך התחשבות  והמערכות הכלליות הן בשלבי ההרכבה, והן במצבם המוגמר הבודדת

כולל תוכניות  –בסכימה הסטטית המשתנה של הגשר ובנקודות הסמך בכל שלב ושלב 

ו הנדס רשוי מטעם הקבלן ויוגשהפרטים הנ"ל יתוכננו ע"י מ .העמדת מנופים ועומסים

עבודה זו כלולה  במחירי היחידה ולא  קח לאישור. פמביחד עם חישובים סטטיים ל

 ישולם עליה בנפרד.

 הקבלן ימסור לאשור המתכנן את שם המהנדס או המחלקה הטכנית אשר יכינו את .7 

 את המחלקה אשרהתכניות הנ"ל, כבר בשלב מסירת המכרז. המתכנן רשאי שלא ל

 רת, לפי ראות עיניו.הטכנית ולדרוש להחליפה באח

חישובים סטטיים של המחברים ושל כל שלבי ההרכבה של הגשר לאישור  יגיש ןהקבל  

 מתכנן הגשר. החישובים יעשו ע"י מהנדס רשוי בעל ניסיון בתכנון מבנה פלדה.

 כל המחברים יתוכננו לפי תסבולת הפרופיל המחובר.  

לכל רכיב  בקנה מידה מתאיםכה של הקבלן תהיינה תכניות תכניות בית המלא .8 

גם את גודל הרכיבים, , בין השאר לו,ויכל ,ה שלמה לצרכי יצור והקמהווה יחידהמה

פתחים ושרוולים, חירור מתאים, סוג הריתוך, עובי הריתוך וכן תכניות הרכבה אשר 

לקבלת תמונה וכל הנדרש  ,האומים והדסקיות הנחוצים יבהירו את סוגי ברגים,

 פול בקונסטרוקציה.שלמה ומלאה לטי

צע תיקונים בתכניות והקבלן מתחייב לב ,הנ"ל תובאנה לאישור המהנדסת ויהתכנ .9 

 ו עד לקבלת אישור צוות התכנון וללא כל תשלום נוסף.במידה ויידרש

התכניות תהיינה אסמכתא לעבודה רק לאחר שהמהנדס אישר אותן בכתב. אישורי  .10 

לדרך הפתרון  הומהוות רק הסכמחריות למוצר את הקבלן מא ותרטות אינן פותכני

 המוצע.



 

צורך קר בבית המלאכה לבל תכנן, המפקח או המזמיןבכל מהלך העבודה רשאים המ .11 

ביקורת על הייצור, לבחינת רמת העבודה, קצב העבודה וצורת הטיפול ברכיבים. 

 שיידרש להציג בהקשר לכך. הקבלן מתחייב למסור את כל ההסברים והמידע

 יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית.דעת המפקח, יתוקן או  לכל רכיב לקוי, לפי שיקו .12 

לווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהליכים שיאושרו על יכל מהלך עבודתו של הקבלן  .13 

 תעודות ביקורת יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודות.  זמין.ידי המ

ע לטיב גואו המפקח בנ זמיןעל ידי המ יקה חזותית יתעורר חשש סבירבמידה ובבד .14 

שא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה יריתוך, ברגים, גוף הרכיב וכד' י-יווצר, קהמו

קוליות  אולטרה, בדיקות בקרינה מייננתבדיקות -מעמיקה של התופעה שנתגלתה, קרי

 .אחרותו

ה ולנקוט ישיתעטיחות הנדרשים ע"י משרד ההקבלן מתחייב לעבוד לפי כל כללי הב .15 

או צד שלישי כתוצאה מעבודתו, וכי אמצעי שים להגן על עובדיו ו/רדבכל האמצעים הנ

 הנ"ל כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד. הבטיחות

פיגומי עזר, רשתות,  , יתקין הקבלן על חשבונוובבטיחות ןבביטחולצרכי ביצוע עבודתו  .16 

להדרכת  אחראי הוא גםבעובדים או באחרים.  מות וכל הנדרש למניעת פגיעהסול

 עובדיו.

אחרים, הדרושים מוכנים ים רכיבקבלן הפלדה יתאם מקום לאחסון של פרופילים ו .17 

 האחסון ייעשה בצורה שלא תאפשר פגיעה בהם עד שישתמשו בהם.     ה.מבנלהרכבת ה

ומנהלי  םילימפע,בעזרת עגורנים מתאימים ומם תעשה הפלדה למק רכיביהנפת  .18 

  .ים ושל מפעל המתכתנופמהחברת של  עבודה

הקבלן יגיש תכניות הנפה מפורטות לרבות מיקומי העגורנים בכל שלב, עומסים על  .19 

העגורן בכל שלב, ופרטי החיבור של הקונסטרוקציה לעגורן לאישור המפקח, בנוסף 

 ם של הנ"ל.לתכנית יש להגיש חישובים מפורטי

נתזים או , סיגיםנקיים מכל שאריות,  םהוקציה יימסרו למזמין כשנסטרהקו רכיבי  .20 

הקבלן מתחייב לפנות כל פסולת בגין עבודתו לאתר פסולת , כמו כןאחר.  לכלוךכל 

את מורשה על ידי הרשויות, על חשבונו עם גמר העבודה וכמו כן לנקות מפעם  לפעם 

 ת המפקח.לפי דרישו אתר העבודה

הקבלן יתכנן את מערכת  -ן יות הקבלרחהזמניות באמלא של התמיכות  תכנון וביצוע .21 

התמיכות הזמניות )לרבות פרטי חיבור, קונסטרוקציית המגדל, ביסוס המגדל(  לצורך 

 שלבי הביצוע שיציע. הקבלן יגיש חישובים סטטיים ותכניות למפקח לאישור.

דות ויאפשר כיוון מפלס בסטיות אפשריות בביצוע היסובתכנון המגדל הקבלן יתחשב   

 גדל.מהראש 

ק"ג 200בתכנון המגדל הקבלן יתחשב במשקל אלמנטי הפלדה ובעומס שימושי של   

 למ"ר לפחות.

אלא אם  1227בתכנון המגדל הזמני יש להתחשב בעומס התנגשות רכב בנציב לפי ת"י   

תחשב בתכנון הסדרי התנועה יש לה יתכנן אמצעי הגנה למניעת התנגשות המגדלים.

 שלהם. במגדלים ובאמצעי ההגנה

 אלמנטי פלדה במגע עם הקרקע .22 



 

שעות לפחות אחרי יישום מערכת הצבע הכללית של הקונסטרוקציה יש  24   

 לבצע צביעה נוספת על גבי הקטע הנ"ל באופן הבא:

 מהצבע. להסרת הברק 120א. שיוף מכאני של הצבע העליון בנייר לטש    

יגוב מידי ונ 4-100 ללת ספוגה במדטח באמצעות מטליב. שטיפת פני הש   

 במטלית נקייה ויבשה עד קבלת שטח יבש לחלוטין.

מיקרון. ייבוש 80-100בעובי יבש  80ג. יישום שכבה אחת של צבע אקופוקסי    

 שעות בטמפרטורה רגילה. 48שעות לפחות עד  24לשכבה הבאה 

 יב)גוון שחור זפת( בעו 400אן או שתי שכבות של צבע אפוטר ד. ייבוש שכבה   

 מיקרון על גבי צבע היסוד הנ"ל. 300יבש כולל של 

 ימים בטמפרטורה רגילה. 7 –ה. זמן הייבוש לפני ההטמנה בקרקע    

 

 

 לפלדה פירוט טכני 419.0

 .00.01ראה סעיף  –ש ומישייעשה בהם סוגי הפלדה ש .1 

 :s355J0 מסוג  לפלדה תמינימליותכונות  .2 

 מגפ"ס. 355       -מ"מ  16 -קטן מ השעוביי הלפלד ימינימל FY)כניעה ) ולגב  

 מגפ"ס. 345                  -מ"מ  40-מ"מ אך קטן מ 16-גדול מ העובייכנ"ל אך   

 מגפ"ס. 335                  -מ"מ  80-מ"מ אך קטן מ 40-גדול מ העובייכנ"ל אך   

 מגפ"ס                                         470-630  מ"מ100-מ קטן השעוביי לפלדה-FU)) יהמינימלהמתיחה חוזק   

 . 21%           -בשבר  תמינימליהתארכות   

 ג'אול מינ. 27 –מ"צ  0חוזק להולם )נגיפה( בטמפרטורה                            

אם צוין אחרת לא , א8.8יהיו מסוג  פלדה מנטיג הברגים אשר בהם יחוברו האלסו .3 

 לברגים אלו הם: תהמינימליו. התכונות 1225גדר בתקן הישראלי ומכ בתכניות,

 מ"מ. 16 -לברגים אשר קוטרם קטן או שווה ל   

 מגפ"ס. 640               - ימינימל FO)2גבול כניעה )  

 .מגפ"ס 800           - ימינימל FBU)חוזק מתיחה )  

 .12%          -  בשבר תמינימאליהתארכות   

 מ"מ.  16 – וטרם גדול מאשר ק לברגים  

 מגפ"ס.  660               - ימינימל FO2)גבול כניעה )  

 מגפ"ס.  830           - ימינימל FBU)חוזק מתיחה )  

 12%         -   בשבר  תמינימאליהתארכות   

 , אלא אם צוין אחרת5.6יהיו מסוג  פלדה רו האלמנטיג הברגים אשר בהם יחובסו  .4

 לברגים אלו הם: תהמינימליו. התכונות 1225כמוגדר בתקן הישראלי  ת,ויבתכנ

 מגפ"ס. 300               - ימינימל FO)2גבול כניעה )  

 מגפ"ס. 600           - ימינימל FBU)חוזק מתיחה )  

 .20%          -  בשבר תמינימאליהתארכות   

 המהנדס. את אישור שמ"מ דור 16 - מ קוטרם נמוך בברגים אשר שהשימו  



 

 ISO 898/2כפי שמוגדר בתקן הבינלאומי  בהתאם לסוג וקוטר הבורגסוג האומים יהיו  .5 

 (4)טבלה  .1225, ות"י          

 

 DIN931 –כל הברגים יהיו בעלי הברגה חלקית לפי  .6 

 חמה" עם שכבת אבץ בעובי יהיו מגולוונים ב"טבילה יותוהדיסק הברגים והאומים .7 

, בסיום הרכבת המבנה יש לצבוע את כל הברגים 918מיקרון לפי ת"י  40של  ימאלינמי

 עם מערכת צבע הגנה נגד קורוזיה.

אלומיניום -ציפוי אבץ -אבץ דפוזיוני וצביעה*לחלופין ניתן להשתמש בברגים עם ציפוי   

 יאסטר בעובייקרון+ שכבת פולמ 20-25, בעובי ISO17668 2016דפוזיוני לפי תקן: 

, בסיום הרכבת המבנה יש לצבוע את כל )של חברת פרופימט או ש"ע( וןמיקר 20-25

 הברגים עם מערכת צבע הגנה נגד קורוזיה.

אבץ  -ציפוי אבץ ניקל וצביעה אלקטרופורטית*לחלופין ניתן להשתמש בברגים עם   

צביעה אלקטרופורטית בעובי + ASTM-B- 841 -רון לפי תקןמיק 15-20ניקל בעובי 

, הברגים מגיעים בגוון שחור בלבד, בסיום ,)של חברת מברג או ש"ע( מיקרון 15-20

 יש לצבוע בצבע המבנה לפי הנחיות האדריכל.ההרכבה 

תעודות ספק  ויישאוכל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר  .8 

 מית, ו/או בינלאומית.המעוגנות במערכת תקינה מקו מסודרות

קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות  עם מיד  

 לפני תחילת הביצוע., זמיןהמ תלביקור

 מסירת המכרז. מועדהפלדה ב תסופקהקבלן ימסור את שם המקור ממנו  .9 

, יםהמסמכים הנדרשוהתעודות  ,דעיספק הקבלן את כל המי ת החומריםילפני קני  

 לכך. זמיןולקבל את אישור המעזרים אמורים להיקנות, הובדבר המקור ממנו הפלדה 

יסופקו אותם אלמנטים עם תעודות בדיקה ואישור  –היה והאלמנטים יכילו ריתוכים                            

 לאותם ריתוכים.

תוקנו בצבע ם כתוצאה מהובלה או הרכבה יכל הפגיעות שיתהוו באלמנטים הצבועי .10 

 ליטוש המקומות עד קבלת משטח פלדה מבריק, אחיד ונקי. רחהמתאים באתר, לא

 מ"מ. 2עד  -הסטייה המותרת במיקום קבוצות חורי הברגים  .11 

לאחר כל הברגים  ייבדקו .  אום כפול דסקיתברגים אשר עובדים במתיחה יקבלו  .12 

 הקבלן. לים על ידי עובד אחראי מטעםויסומנו כנעוהידוקם 

רגילה אחת. מתחת לכל אום ירכיב  הקבלן דיסקיתרג ירכיב ובמתחת לכל ראש  .13 

 כנ"ל. דיסקיותרגילה אחת. בשום אופן אין להשתמש ביותר משתי  הקבלן דיסקית

בסיום הרכבת האומים והדיסקיות תבלוט הברגת הבורג בשלש כריכות לפחות מעל 

 לפני האום.

  

 

 וךרית .0519

יו אחידים וחלקים בדומה לאלה אחרת, יה פסולתו יםיגלא יכללו סך ותיחי הרשט .1 

המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך 

 נוסף.ד ל ידי עיבוענו קאשר לא יענו על הדרישות האלה יתו



 

 ילדה או מכשירת פצעות מברשושטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה באמ לנקות אתיש   

לכלוך, או שמן, עד לקבלת שטחים מתכתיים , לוגער לודה, קליפתל חמכה זחשה

 נקיים לחלוטין.

ות הסמכה תקפות דתעו יבוצעו אך ורק על ידי רתכים מנוסים, בעליים כותירה .2

 ומתאימות.

קן של המפרט הכללי ולדרישות הת 19תוך יתאים לדרישות המפורטות בפרק ב הרייט

    מבין השניים. מורהח – AWS D1.5 האמריקאי 

ריתוך(  של ְרָתכים )תפרי הורסות ות עינו בדיקות לא אי רפהיה רשאי לבצע לקח יפמה .3 

ף נוסם ולשל תללא כ -בבית המלאכה של הקבלן או באתר ההקמה, והקבלן יהיה חייב 

עצמה תבוצע על  רושה לשם ביצוע הבדיקות . הבדיקה ה דיהתשאת העזרה  ישהגל -

 .חשבון הקבלן

ם ובסי.  על חשבונוש מחד תח על ידי הקבלן ויבוצעפסל , ייפייפר ריתוך( שתכל רתך ) .4 

  הרתך מחדש בבדיקה לא הורסת.  קהתיקון ייבד

. האלקטרודות לריתוך בקשת יד יתאימו 1338קטרודות תתאמנה לדרישות ת"י לאה .5 

 , הכל לפי העניין.E7018יו מסוג יהוכת , המרותה לדהפלסוג 

 את נהלי הריתוך,  מפקחש הקבלן לאישורו של היגי התחלת עבודת הריתוך ילפנ .6 

השימוש  רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת

ור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה איש לכל סוג וסוג.

 .ןאמצעותהריתוכים המבוצעים ב כות האלקטרודות ולטיביאלת של הקבלן והבלעדי

מעובי הפח הדק  0.7יהיה  יהמינימל (1227)המדוד לפי ת"י  הריתוך המילאתי בוע .7 

, אך בכל מקרה לא יותר מעובי דופן )עובי זה מתייחס לצוואר הריתוך( המחבר

  האלמנט.

אורך הריתוכים יהיה כאורך המלא של  יות,נדה ואורך הריתוך לא מצוין בתוכבמי  

במקרה של ריתוכים לא  ברים בריתוך.ם המחויטהיקף שטח המגע של שני האלמנ

 ( בין הריתוך הקונס'.seal weldרציפים יבצע הקבלן ריתוך מינימאלי לאטימה )

דא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון ווש ליך ותוע הריני ביצפל .8 

 מציות מקומיות אחרות.רופובד תוך התחשבות בהתכווצות התפריםוהמדויק, 

ם להיות יבשים לחלוטין ומיובשים ייביח ךוריתל דיםעות והחלקים המיודרוטקלאה .9 

 על פי הוראות התקן והיצרן.

צמצם כדי לו ביה ד על הידוק נכון של הרכיבים המיועדים לריתוך אשר יהיש להקפי .10 

 ורמציות והמאמצים.פדל הדולמינימום את געד 

 קבר תנודות בלתי מופרעות עשפותכים ייקבעו באופן אשר יארמלקים ההח .11 

 וצותם של התפרים.התכו

ה לאכ ות או ינכטי החיבור ומקומות החיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתורפ .12 

 שיסוכמו על דעת המפקח בעת תהליך התכנון המפורט.

 ר ומקומות החיבור קבלן לתכנן ולקבל אישור לפרטי החיבוידה ואין פירוט, על המב  

  לבצע.  עשהוא מצי

ורות, וכו', יבוצע קעמודים,  –מרכיב של כל אחד מהאלמנטים הנושאים במבנה  .13 

 ת.ורמיחידה שלמה ולא   מיחידות מחוב



 

האלמנט  הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה ומס' רכיבי כל  .14 

 רכי הרכבה.לצ

אשר יובאו  יםמתאימ (Bevels)רים דמבתוך  יהיו אחידים ויעובדוכל ריתוכי האלמנטים . 15

 לידי ביטוי בתכניות בית מלאכה של הקבלן.

ללא עובי חסר,  רכיבחומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני ה  

 או נקבוביות. , קעקועיםגומות

 רכיבר לב  ע  ו מ  מלוא עובי התפר לכל אורכו יש להמשיכ ריתוך על מנת להבטיח את  

השווה  ימינימלמשך זמניים  )פחיות טכנולוגיות( באורך י לוחות הבגהמרותך על 

 מ"מ. 50לפחות לשלוש פעמים עובי התפר, או 

מעובי הרכיב הדק ולא  10%ים המרותכים לא תעלה על רכיבאי התאמה בין פני ה  

והפינה שנוצרה  למת הריתוכים יסולקו לוחות ההמשך הנ"מ"מ. לאחר השל 3 -יותר מ

 .תעוגל

היא ה ת הסביבלא יתבצע כל ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר כאשר טמפרטור .16 

 מעלות צלסיוס, וכן לא ירתכו על מתכת רטובה חשופה לגשם ורוח. 5-ל מתחת

חיות שבמפרט נוהל על פי ההנ יש לחמם לפני ריתוכהומעלה מ"מ  40 השעובייפלדה  .17 

 .המאושר הריתוך

ת משטחים אטומים מפני לקבל 100%-יהיו מרותכים ב ם.    כל משטחי הפח של הגשרי18

 מים.

( יעברו בדיקות בלחץ גז 05.    רכיבים המיוצרים מפחים מרותכים )קורות ראשיות גשר 19

ועות( בר לצורך בדיקת אטימות )כולל שימוש בתמיסה ייעודית לבדיקת ב 0.5של 

 פני צביעת הקורות.בדיקה זו תבוצע בבית המלאכה ל

 ס לכל אלמנטי הגשר כאלמנטי מתיחה + לחיצה.להתייח ש.    י20

בדיקות  100%בדיקות וויזואליות, ריתוכי השקה יעברו  100%.   כל הריתוכים יעברו 21

אולטרה סוניות, בכל המקומות בהם בדיקה אולטרה סונית לא אפשרית יש לבצע 

 יבדקו בבדיקות מגנטיות.מריתוכי מילאת  20%דיקה רדיוגרפית. ב

הקבלן יכין מפת ריתוכים אשר תכלול שם/מספר לכל ריתוך, לכל ריתוך יהיה פירוט    .22

אודות סוג הריתוך, עובי ריתוך, תהליך הריתוך, תאריך הריתוך, סוג הבדיקה, 

 תוצאות הבדיקה וכל מסמכי האיכות הרלוונטיים.

 

 גשרים – מערכת  צביעה של קונסטרוקצית הפלדה 619.0

 אחריות 

במשך  שיתגלה בצביעה פגם כל. לפחות שנים 8 למשך הצביעה לטיב איאחר הקבלן  

 .ועל חשבונו הקבלן ידי על יתוקן הצביעה או/ו הגלוון לתהליך רוקשו זו תקופה

 הקבלן לב לתשומת

 .כנדרש צבועים כשהם ויורכבו לאתר יובאו והפלדה המסגרות מוצרי כל  

 צבע בשכבת יצבעו והמוצרים בצבע הפגמים יתוקנו המסגרות מוצרי כל הרכבת לאחר  

 .המפקח של רצונו לשביעות הכל ,סופית

 

 



 

 כללי 01619.0.

לפי  SA 2.5עד לדרגה  בהתזת גרגריםכל רכיבי הפלדה, ללא יוצא מהכלל, יעברו ניקוי  .1 

 . SIS 055900התקן השוודי 

 ה שלעשה לצורך הגנה נגד קורוזייתוהמפורט להלן, אלמנטים תהיה לפי צביעת ה .2 

 הקונסטרוקציה. רכיבי

 צביעה.ללא  -רכיבים ה"מוטבעים" בבטון  .3 

רישת האדריכל, הקבלן יביא בחשבון כי יתכן ל הגשרים יקבע לפי ד.    הגוון בסופי ש4

 שימוש במספר גוונים שונים.  

 

 מתאים למעקות הגשרים ולקיר אקוסטי - מערכת צביעת הפלדה עם צבע אפוקסי 2.0619.0

 

 Killed - ועהגרתהיה פלדה והיא  ,וון ב"טבילה חמה"לקבלת גל מותאייי הפלדה יברכ .1 

Steel,  למחצה  הוערגאו– Semi Killed Steel  0.03% -הקטן מ צורן, בעלת אחוז . 

וחומצה ואחר כך  יאלקאלרכיבי הפלדה יעברו ניקוי מחלודה על ידי טבילה בתמיסת  .2 

 מעלות צלסיוס. 450אבץ נוזלי בטמפרטורה של יקבלו גלוון ב"טבילה חמה" באמבט 

 כדלהלן: ט לפי הפרו 1979, דצמבר 918יה בהתאם לת"י עובי הציפוי יה .3 

   610 –מיקרון ולא פחות מ 85 ימינימאלעובי  -מ"מ ויותר  8 השעובייפלדה ב 3.1  

 גרם ציפוי אבץ למ"ר שטח פנים של פרופיל.

מיקרון ולא  70 יאלמינימעובי  -מ"מ  5-גדול ממ"מ ו 8-קטן מ השעובייפלדה ב 3.2  

 של פרופיל.אבץ למ"ר שטח פנים  ציפוי  גר' 500 - פחות מ

בזמן ים וותיעל, העלולים לגרום פלדהריתוך בתוך ההמאמצי את  בכדי להקטין .4 

את סדר הריתוכים בהתאם למקובל באלמנטים שצריכים לקבל  הכיןיש ל, הגלוון

 .גלוון

 בזמן אבץ הנוזליחורים ומעברים ל ייצורי לגלוון על יד את הרכיבים ןיכהקבלן י .5 

 .והנחיות המגלווןים המקובלים טבילה באמבט לפי הכללה

 

 מתאים למעקות הגשרים ולקיר אקוסטי – צביעה על גבי פלדה מגולוונת בטבילה חמה .06.0419

 הכנת השטח .1 

 לוך, אבק, שמן וגריז בעזרתיש לנקות את שטחי הפלדה המגולוונת מכל לכ 1.1  

 ממיס מתאים.

-SOLVENT CLEANING SSPC-SP-1 נה לדרישות:מאושר כל אלמנט העו   

1982 

 " או ש"ע.GESהמסופק ע"י "  2230אקוקלין לדוגמא :    

 טיפול בפני השטח באחת משתי השיטות הבאות : .2 

. ניתן לבצע PS-SSPC-7בהתאם לתקן מיקרון(  30)לעומק  קלה התזת גרגרים 2.1  

לכך. ההסמכה תכלול די עובדים שהוסמכו יבשיטה זו רק על הניקוי את 

 10-ר פחת של יותר מָת לפני התזת החול ולאחריה. לא יּו הגלווןבי מדידת עו

 קרון . מבחן זה יהיה הקריטריון לבקרת האיכות בזמן העבודה כולה.ימ



 

יזציה מטיפוס "אבץ יש לטבול את החלק באמבט פוספט - טיפול כימי 2.2  

 . BS-3189-1991בהתאם לתקן פוספט" 

מיקרון.  50" תוצרת טמבור בעובי אפוגלמסוג " צביעה בצבע יסוד: שטחיםת המצביע .3 

 50תוצרת טמבור, בעובי  PEטמגלס צבע עליון שתי שכבות של לאחר מכן יש ליישם 

 בגוון לפי בחירת האדריכל.כל שכבה מיקרון 

 מיקרון. 150יבש  סה"כ עובי פילם  

 

 ט למעקות.מתאים לכל חלקי הגשרים פר – )לא מגלוונת( שחורהעה על גבי פלדה צבי  .4

 הכנת השטח 4.1  

הכנה מכאנית: הסרת כל תוצרי הריתוך הדבוקים למשטח, השחזת ריתוכים 

 והחלקתם.

של  2230הסרת שומנים: יש להסיר זיהומים שומניים באמצעות אקוקלין 

נטרלי, או באמצעות  PHקים עד ע מלווה בשטיפת מים מתוש" או GESחברת 

 השטח במטלית יבשה.  ינוייבוש פ 1-32רוויה במדלל מטלית 

 (SSPC SP1 SOLVENT CLEANING)ראה    

לפי תקן שוודי)כדוגמת  SA2.5ניקוי וחספוס אברסיבי: התזת גרגרים לדרגה 

 מיקרון. 50-60התזת חול(, עומק החספוס 

 

  4.2 COAT EPSTRI – ת קונסטרוקציהעל ריתוכים ושפו 

ים קשים לגישה ם אזוריה היניות ושפות הקונסטרוקצמכיוון שריתוכים, זוו

יש ליישם מעליהם בהברשה שכבה נוספת בעובי מינימלי  –ונגישות לצביעה 

 ון יבש.רמיק 60של 

שעות אחרי הייבוש של  16-24תיעשה  STRIPE COAT -השמת שכבת ה

 ת.השכבה הקודמ

ד , תיעשה כשעה עSTRIPE COAT-ג שכבת ההשמת השכבת העיקרית, ע"

 .STRIPE COAT-של שכבת ה אחרי היישום שעתיים לפחות

   

 INTERNATIONAL PAINTבאמצעות מערכת צבע תוצרת  – צביעת משטחים 4.3  

 שנה. 25אורך חיים מצופה  –או ש"ע    

זמן ההמתנה  תאור מוצר)או ש"ע( מיקום

 אהלשכבה הב

עובי יבש 

 מיקרון –

-כיסוי ל כושר

 מ"ר1

 4שעות עד  10 אפוקסי דו רכיבי INTERSEAL 670HS שכבת יסוד

 שבועות

 ל\מ"ר6.4 120

STRIPE COAT INTERSEAL 670HS שעה פני שכבה  1 אפוקסי דו רכיבי

 מלאה

  

פוליסילוקסן  INTERFINE 878 עליון

 אקרילי

 ל\מ"ר12 60 

  180    סה"כ עובי כולל

 

 

 הערות: .5 



 

צבע  נפגע יש ליישם שכבה אחת של ר הריתוך וניקויו ובכל מקום שהגלווןלאח 5.1  

  מיקרון. 40-50ר אבץ מסוג גלווצינק תוצרת טמבור בעובי של עשי

 בכל מקום בו יש שתי שכבות של צבע זהה, יש ליישם בכל שכבה גוון שונה. 5.2  

 אלו הם : היצרנים המאושרים לאספקת צבעים 5.3  

 טמבור בע"מ  5.3.1

 .יברקול בע"מאונ 5.3.2

 לעומקו. תייבשלא י וי בטווח זמן שבו הצבעאין לצבוע לפני גשם צפ 5.4

 מעלות צלזיוס 10-50ניתן ליישם על מתכת רק בטמפרטורות בין  5.5

מעלות צלזיוס, לחות יחסית פחות  10-35ניתן ליישם בטמפרטורת סביבה של  5.6

 85%-מ

ש הראשונים שם בימי החורף. בשלב הייבואין לצבוע על טללים או סמוך לג 5.7

מקרים קתית( ובל להלבין)תוך יצירת שכבה אבצבע הבא במגע עם מים עלו

 קיצוניים עלולים לשנות את תכונות הצבע.

 העוביים הנ"ל הינם עוביים מינימליים. 5.8

הצריכה שבטבלה הינה צריכה תיאורטית ואינה כוללת פחתים התלויים  5.9

 הצבע.בתנאי הסביבה ובמיומנות 

עלות מ 25-30בות הינם בטמפרטורת מתכת של זמני ההמתנה בין השכ 5.10

 "ל יש לפנות ליועץ מומחה.ונות מהנצלזיוס. בטמפרטורות הש

 יש לדאוג להספקת אוויר נקי משמנים וממים 5.11

יש להתאים את תנאי ההתזה )רוחות, מרחק האקדח מהתשתית, דילול...(  5.12

 .OVER SPRAYלהפחתה מירבית של 

את תנאיי הסביבה)טמפרטורה, לחות,  דה הכולל בין השאריומן עבויש לנהל  5.13

חומרים, יחסי הערבוב, אופן ההכנה ת השטח, שמים, נקודות טל, וכו(, הכנג

 והיישום, עוביים, זמני ייבוש והמתנה, וכל פרט רלוונטי אחר. 

 

 (Shear Studsמחברי הגזירה ) .0719

 כללי .1 

 לרכיבירגי עיגון כב Studs Shear חף וך ברגימפרט זה מתאר את הדרישות לרית  

 הקונסטרוקציה.

 לפי דרישת המתכנן.רגים יבוצעו במפעל או באתר הב                           

 לא תשולם תוספת בעבור ביצוע במפעל או באתר.                           

אדים אין לצבוע את רות צבועות לפני חיבור הסטאין לצבוע את הסטדים. במידה והקו                           

 רכת הצבע.ם דרך מעסטאדים. אין לרתך את הסטאדיקווי החיבור של ה

 דרישות .2 

 תכונות מכניות: 2.1  



 

 )משוך בקר( בהתאם לתקן  Cold drawnבשיטת  ייוצרו Studs)) חף ברגי   

ASTM A108   מפלדה מסוגS235J2 + C450 יות דרישות המכנל שתתאים

 : הבאות

UTS (Mpa) YP (Mpa) El (%) RA (%) 

450 350 15  min 50 min 

 

 .ASTM A 380כניות תבוצע בהתאם לתקן כונות המבדיקת הת 2.2  

שימוש תוך הקונסטרוקציה  רכיבימים לריתוך בקשת לייהיו מתא סטאדים 2.3  

ו נדרשים כמהפרמטרים הב"אקדח" אוטומטי בעל יכולת בקרה ופיקוד על 

דומה ב זרם ריתוך,חשמלית ו לפני יצירת הקשתחק משטח פני הפח זמן, מר

 NELSON ASTLAS 1800-4סוג:  TRWלאקדח ריתוך מתוצרת 

 סטאד.כל  עבורלריתוך  ים, יהיו מוכנFerrules)מיובשים    קרמיים קונוסים 2.4  

 וך.יכולים לשמש לתהליך הרית ואושרו ע"י המפקחשעברו "הסמכה"  םברגי 2.5  

 :חף ברגילמידות  סיבולות 2.6  

 אורך )מ"מ( קוטר )מ"מ(

0.00 + 

0.38 - 

1.6 + 

1.6- 

 :חףאיכות בורג  2.7  

סדקים, קפלים, פיתול וכפיפה וללא כל פגם  כגוןהבורג יהיה חופשי מפגמים    

 אי רציפות. של

 :Studsתהליך יישום ריתוך  .3 

 אין לצבוע את שטח פני הבורג         3.1

 משמן ולחות. הברגים יהיו חופשיים מחלודה, ונקייםבעת תהליך הריתוך,  3.2  

 יהיה צבוע או מצופה באבץ, קדמיום או כל ציפוי אחר.ורג לא בסיס הב 3.3  

, (Scale)נקי מקליפה  יהיה חףפח שאליו מרתכים את בורג הההשטח על פני  3.4  

 ת או דסקית ליטוש.נוקה בעזרת מברשת סובבילחות. השטח או  ,חלודה

 במשך C°120' של בתנור בטמפ לאחר שהונח "יבש" יהיה  הקרמי קונוסה 3.5  

 לפני השימוש.שעתיים 

 מ"מ! 40-יהיה פחות מלא פח הלבין "קצה"  חףהמרווח בין מיקום ריתוך ה 3.6  

תכנון רוחב פח המשען לקורה ייקח בחשבון הגבלה זאת המצוינת   :הערה   

הפרעה בריתוך וקבלת "תופעת יותר יגרום ל מרווח קצר  ןבסעיף הנ"ל שכ

  ך לא יהיה מושלם.ת  ר  וה ,קצה"

 . תוע"י שביר הקונוס הקרמי יוסר לאחר ביצוע הריתוך 3.7  

 וכו'. הם כגון סדקים, חוסר התכה, קורוזימיך יהיה חופשי מפגת  ר  יקף הה כל 3.8  

 ( תתקבל.7%מידה מסוימת של חוסר התכה ) 3.9  

 ."מתקבלים" Shrink fissuresסדקי התכווצות  3.10

 :Studsוך טכניקת רית .4 



 

 וזרם ישראקדח אוטומטי המחובר למקור מתח  בעזרת צעבויהריתוך  4.1  

 )קוטביות ישרה(

ספק באם עבודת הריתוך מתבצעת עם "שני אקדחים" המקבלים זרם מאותו  4.2  

 רק לאקדחשיאפשר   ter lockIn-אזי האקדחים חייבים שיהיו מצוידים ב כח

 לבצע ריתוך בו זמנית. אחד

עד השלמת  החזיק את האקדח ללא תנועהביצוע פעולת הריתוך יש ל עתבש 4.3  

 ך )גמר התמצקות(.ותיהר

 

 

 

 :ברגי חףדרישות להסמכת תהליך ריתוך  .5 

יצרן ויאושרו ההמיועדים לריתוך חייבים לעבור הסמכת ריתוך אצל  םברגי 5.1  

קודם תעודה זו תועבר למפקח  ת הברגים.קורת המלווה אידו בתעודת הבי על

 תחילת העבודה.

יחשבו שעברו הסמכה באם לאחר  (Ferrule) הקונוסיםיחד עם ב םברגיה 5.2  

להשפיע  כדי  שיש בובורג פעולת ההסמכה לא בוצע שינוי גיאומטרי בבסיס ה

 על המאפיינים של הריתוך.

 כת תהליך:הכנת הדגם להסמ 5.3  

 , ירותכו במצבהמשמשים בתהליך חףאת ברגי ה ויצגהדגמים שי 5.3.1   

 .(Flat position) כלפי מטה

ירשמו עבור כל דגם ימדדו ויהזרם והזמן י, הריתוך בעת ביצועמתח ה 5.3.2   

שנבדק. התוצאות שיתקבלו יהיו באמצע הטווח שבדרך כלל מומלץ 

 דיקה יועברו למפקח.ות הבתוצא על ידי היצרן לייצור סדרתי.

  בדיקות .45  

 בדיקת כפיפה: 5.4.1   

ביחס לציר שבו הוא מצוי. הבורג ייחשב  °90-הבורג ייבדק לכפיפה ב    

הכיפוף התרחש "שבר"  ה מפעולתכעבר את "ההסמכה" באם כתוצא

 או בגוף הבורג אבל לא בריתוך עצמו. חבפ

  בדיקת מומנט: 5.4.2   

הבורג  מתאים."מפתח מומנטים" למומנט בעזרת הבורג ייבדק     

בהתאם  ,טאם כתוצאה של הפעלת המומנייחשב כעבר הסמכה ב

 לא נגרם כשל לבורג. , לדרישות הטבלה המצורפת

 ערכי מומנט המופעל בתהליך בדיקה בהתאם לקוטר הבורג.    

 

Required torque for testing threaded studs 

Testing torque Threads per inch & 

Series designated 

Nominal diameter of studs 

J Ft-lb  mm In 



 

Required torque for testing threaded studs 

Testing torque Threads per inch & 

Series designated 

Nominal diameter of studs 

6.8 5.0 8UNF2 6.4 ¼ 

5.7 4.2 UNC20  ¼ 

12.9 9.5 UNF24 7.9 5/16 

11.7 8.6 UNC18  5/16 

23.0 17.0 UNF24 9.5 3/8 

20.3 15.0 UNC16  3/8 

36.6 27.0 UNF20 11.1 7/16 

32.5 24.0 UNC14  7/16 

57.0 42.0 UNF20 12.7 ½ 

50.2 37.0 UNC13  ½ 

81.4 60.0 UNF18 14.3 9/16 

73.2 54.0 UNC12  9/16 

114.0 84.0 UNF18 15.9 5/8 

100.0 74.0 UNC11  5/8 

200.0 147.0 UNF16 19.0 ¾ 

180.0 132.0 UNC10  ¾ 

320.0 234.0 UNF14 22.2 7/8 

285.0 212.0 UNC9  7/8 

470.0 348.0 UNF12 25.4 1 

430.0 318.0 UNC8  1 

 

 תיפיקוח על הריתוך הסדר .6 

לפני ריתוך סדרתי בסדרת פרמטרים ספציפית המותאמת לקוטר בורג ולסוג,  6.1  

בדיקה על שני הריתוכים הקבלן עשה יובתחילתו של כל יום/משמרת, 

" כלומר על פח באותו אמ  הבדיקה על "מצע ד  לעשות את הראשונים. אפשר 

  ך.להתבצע הרת יו מיועדעובי דופן כמו זה שעל

ך ת  באופן חזותי. חובה שהר  על ידי מבקר האיכות של הקבלן ך ייבדק ת  הר   6.2  

  (.°360יהיה מלא לכל היקפו )

מהציר  °30לזווית של  בבדיקת כפיפה לאחר שהבורג התקרגם בצע הקבלן י 6.3  

שיורכב על  ו ע"י צינור חלולהאנכי. ניתן לבצע את הבדיקה ע"י מכות פטיש א

 .לכיפופובורג וישמש ה

שבעת הבדיקות נוצר כך אינו "מלא" בכל היקפו או ת  באם בבחינה חזותית הר   6.4  

לאחר ו ,את הפרמטרים של התהליך ולשנות ל באזור הריתוך, אזי יש לתקןש  כ  

. הבדיקה הנוספת תהיה גם דגם פח נפרדק שני ברגים שרותכו על ובדל מכן



 

ול. באם התרחש ומומנט פית ינות לכפיפהבהתאם לשיטות הבדיקה המצו היא

פעם נוספת על בדקו יוהברגים י ,הפרמטרים נ ה הקבלן שוב אתל נוסף ישש  כ  

 יעמדו בבדיקות ברציפות. ששני ברגיםעד  ידו

 סדרתיהריתוך הבאם נעשה שינוי כלשהו בפרמטרים שאושרו, לאחר תחילת  6.5  

 לעיל. 5 כנזכר בסעיף דיקותאת הביש לבצע 

 :לריתוך ברגי חף ךָת הסמכת הר   .7 

 הבדיקות טרום ריתוך סדרתי ישמשו להסמכת הרתך. 7.1  

לפני ביצוע ריתוך סדרתי, באם הרתך המיועד לא היה מעורב בתהליך הסמכת  7.2  

יבדקו. באם שני ברגים יהרתך, אזי שני ברגים ראשונים שרותכו על ידו 

 י.ריתוך הסדרתתך להמשיך בעמדו בדרישות אזי יוכל הרפות ברצישרותכו 

ך ותיבהשחזה את מקום הר קיש לנקות ולהחלי בבדיקה לש  כָ  חףבאם בורג  7.3  

ל בדיקת פיתול יש גלע בק  ש  באותו מקום שבפח לקראת ריתוך חוזר. אם נוצר 

  אלקטרודה דלת מימן ולהחליק את פני השטח.בלמלא את השקע 

 

 

  ת מחיריםולתכ 19.09

חיר הסופי . הממשקל ) טון (תהיה לפי  סטרוצית הגשר ונלקת המדידה יחיד - גשרים .1 

התיאורטי של נפח הפלדה המופיע בתכניות בית המלאכה יהווה את מכפלת המשקל 

. תכניות בית המלכה של הקבלן יבוצעו בתוכנת פקחשל הקבלן והמאושר על ידי המ

ובץ ( ובנוסף קDB1)קובץ  המודל המלא והמושלם ( ,teklaמחשב ייעודית לכך )

VIEWER  קבצי(tbpיועבר למ )משקל לצורך אישור כמויות הפלדה הסופיות. ) פקח

 ללא התחשבות בריתוך, פחת, משקל הפלדה לשקילה יהיה טון/מ"ק 7.85סגולי של 

ם ד' , כל אלה אינם נמדדים לתשלווכ , ברגים, אומים, דסקיות, תמיכות זמניות,צבע

 .ודת הגשר עצמוכלולים במחיר היחידה של פל

כל הפחים, הזויות המחברים, פחי ההקשחה וכל אביזר מרותך או מוברג לרכיבי  .2 

הראשיים ישולמו לפי משקלם. הנ"ל מתייחס גם לפחי חיזוק או שרוולים  הפלדה 

 סביב פתחים ומעברים.

טון של מחיר היחידה יהיו כלולים בימדדו בנפרד ו לא בסיס, /פלטות פילוסעיגון,  ברגי .3 

 .ם בפועלשר לפי משקלפלדת הג

תכנון מפורט השלמת מודל עד לקבלת אישור לביצוע והכנת  מחירי היחידה כוללים גם .4 

עד  מטעם הקבלן על חשבונו ומנוסה תכניות בית מלאכה והרכבה ע"י מהנדס רשוי -

 .לקבלת אישור מתכנן הגשר

ם למפורט תאבהכיפוף  ,לערגו ,יצורי ,ם כולל את אספקהמחיר האלמנטים השוני .5 

, מנופים, במות, עגלות, הנפה הרכבה, )גם הובלות מיוחדות(, הובלה ,אחסנה ,לעיל

בסיסים, כל העבודות המפורטות התקנה וקיבוע לשלד ההסדרי תנועה, ליווי משטרתי, 

 גשר באתר.עד למסירת ה כולל כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלםבמפרט זה, 

 :בין היתר כולל שלוםלצורך ת ציההקונסטרוק משקל .6 



 

 (,04)כפי שקיים בגשר  , אלמנטים חרוטיםכל סוגי הפרופילים, הפלטקות 6.1  

אשר ימדדו לפי  בהתאם לתכניותקורות פחים,  סטדים , צירים/פינים 

 . משקלם בפועל

 

 6.1פורטים בסעיף וכלולים ברכיבים המ לא ימדדו לצורך תשלוםלצורך הבהרה 

הברגים,  רכיבים הבאים במגע עם הקרקע,איטום  צביעה, כים,הריתו 6.2  

, דייס, תמיכות חומרי העזראומים, דסקיות  עוגנים כימיים, החיזוקים,

 זמניות, ביסוס לתמיכות זמניות, פירוקם ופינויים.

ת דרישלפי  ומכל סוג לקביעת טיב הריתוך בכל כמות ותרסוה לאבדיקות  6.3  

 המפקח. 

 בע באתר לאחר הרכבה.+ תיקוני צ ביעה וצביעההכנות לצ 6.4  

 קביעה בקשת )ערגול(. 6.5  

בכל  או ההרכבה\כל התמיכות הזמניות ומבני העזר שיבנו לצורך ההנפה  ו 6.6  

 , ביסוס, עבודות עפרקורות הרמה, כבלים , לרבות אזני הרמה,שלבי הביצוע

נוסה מטעם ל תכנונם ע"י מהנדס רשוי ומולכ ,החזרת המצב לקדמותוו

 חישובים ותכניות מפורטות עד לקבלת אישור המתכנן.קבלן, הגשת ה

ולהחזיר את המצב הזמניות  בגמר העבודה על הקבלן לפרק את התמיכות 6.7  

 לקדמותו .

 לפי אותם כללים ימדדו פלדה טון -משקל ביחידת ויימדדש ות רכב וקיר אקוסטימעק .7 

פרט זה( ועבודה זו כלולה ועים )לפי מולוונים וצבהמעקות יהיו מג  לעיל. 1-6ים בסעיפ

 במחיר היחידה של טון פלדה.

.         כל עבודת פלדה נוספת ו/או שונה מהמצוין בתוכניות )במידה ותידרש כזו( תשולם לפי 8

 טון פלדה במחיר המכרז בלבד ולא תימדד בנפרד בין עם תבוצע באתר או במפעל.

חשמלי. גידול בכמויות הפלדה שיטת ריתוך נת לביצוע בקונסטרוקציית הפלדה מתוכנ .9

, משיקולי הובלה, הקמה או כל  SHOP DRAWING  -כתוצאה מתוספות בתהליך ה

שיקול אחר של הקבלן כפי שיוצע על ידו ויאושר ע"י המתכנן, יהיה על חשבון הקבלן 

פחתו ומימנו יו של בית המלאכה ימדדולא יימדד לצורך התשלום. )המודל הסופי 

 .(ת שיתווספו התוספו

כל עבודות הפלדה בכל מבנה בפרויקט יבוצעו אך ורק ע"י מפעל המתכת שאושר לצורך   *       

 .  00אותו מבנה ועומד בתנאי הסף המפורטים בפרק 



 

 ומיניפיילים קידוח ויציקת כלונסאות – 23פרק 

 

 כלונסאות 23.01

 בי ישראל.במפרט נתי 23פי האמור בפרק סאות יבוצעו לביצוע הכלונ  

 

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של  23העבודות יבוצעו וימדדו ע"פ האמור בפרק 

 נת"י וכן בהתאם להנחיות יועץ הקרקע המצורפים למפרט זה.

יפסוק המפקח לבין דרישת המפרט המיוחד  23ן המוגדר בפרק בכל מקרה של סתירה בי

 יועץ הקרקע.ו

 יון בלבד.עללמפרט זה  דו"ח הקרקע מצורף

מעורבת  חרסית ,חרסיתהקרקע שבו מתוכנן לבצע את הכלונסאות הנו קרקע מסוג  תווך

 .תווך קרקע אטרוגני  –י קרטון גיר ודלומיט ראה דו"ח הקרקע סלע, ועד  בחלוקי נחל

 בכל הקרקע תנאי את, שוןאר לכלונס ניסיוני קידוח ביצוע באמצעות, לבדוק אחראי הקבלן

  .הכלונסאות את לבצע מתוכנן שבו קטע

 הקבלן יתאים את מכונת הקידוח לסוג הקרקע בכל מקום באתר.

 PREDRILLING"לא תשולם תוספת מחיר בעבור עבודה עם מקדח מסוג ווידיה ו/או ביצוע "

 פייל  במידה ויידרש. –מספר פעמים לרבות אפשרות לשילוב מכונת מיקרו 

 בדבר טענה כל תקבלת לא. הקידוח ילראש הצפוי לאיאת הב בחשבון לקחת הקבלן לע

 . כך שלב הקבלן מצד זמן או/ו  עלות תוספת

המפקח ראשי  ,466-ו 26כמות בדיקות הבטון המינימאליות יהיו בהתאם לדרישות ת"י 

 להגדיל את כמות הבדיקות.

 .בדיקות אולטרה סוניות יבוצעו לכל כלונסאות הגשרים

 בד.ת סוניות בלבדקו בבדיקוכל כלונסאות הקיר האקוסטי י

 יבדקו בבדיקה סונית כל כלונאס שני. 05כלונסאות דיפון באזור גשר 

 המחיר כולל גם קידוח בסמוך ליסודות ו/או לתשתיות קיימות.

לא ישולם עבור התארגנות חוזרת לקידוחים בכל שלב ולכל מבנה, מחירי הכלונסאות עצמם 

וסוללות עפר לצורך בניית דרך  חים לרבות :את כל ההתארגנות הנדרשת לקידוכוללים 

 העמדת המכונה על גבי הסוללה הקיימת לבניית הקיר האקוסטי ופירוקם בסיום העבודה.



 

 –עד למפלס קידוח הכלונסאות והחזרת המצב לקדמותו  05בניית סוללות מהודקות בגשר 

וכנן ות ממפלס מתנם אך ורק לצורך ביצוע כלונסאראה תכנית שלבי ביצוע )עבודות עפר שהי

 במחיר הכלונסאות (. כלולים

מילוי מהודק לצורך בניית כבישים לשלב הסופי ישולם לפי סעיפיו בכתב  –לצורך הבהרה 

 הכמויות. 

בכל שיטה ו/או שלבי ביצוע שידרשו  05מ' בגשר  2ביצוע כלונאס בקוטר  –לצורך הבהרה 

 תוספת.   פי הסעיף בכתב הכמויות ללא כללביצוע מושלם ישולם ל

 לזמן לאתר את יועץ הקרקע לאישור אורך הכלונסאות הסופי. שי

 

 קירות אקוסטיים – 71פרק 

 כללי :

הקירות האקוסטיים המבוצעים במסגרת מכרז/חוזה זה, יבוצעו ימדדו וישולמו בכפיפות 

 -חתת רעשים להנ: מתרסשל נת"י במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 71לפרק 

 . ות אקוסטייםאקוסטיקה וקיר

העשויים מלוחות אקריליים שקופים, קירות סונוליט, וקירות קירות אקוסטיים      .71.01

 רות מפרופילי פלדה .מותקנים במסג"רוק דלתא" 

 כללי 

 (:pmma) מ"מ 20לוחות אקריליים שקופים בעובי  .1

 מסוג  מ"מ כמפורט לעיל, 20ים בעובי הקירות האקוסטיים יבנו מלוחות אקריליים שקופ

 ס" "פלרם" או ש"ע מאושר.יסגל"פלק

  –  הלוחות האקרילים יחוברו למסגרות הפלדה באופן הבא

, ומוצמדים אליהם באמצעות זויתנים, HEAמושחלים מלמעלה בין שני פרופילי פלדה מסוג 

 ס"מ. 30כל  1/2מ"מ, וברגים בקוטר " 4-ניאופרן בעובי כ

נות שקופים אים או כחלות שקופים מלקט כקירובתחום הפרוי אלו באיםאלמנטים 

 , בגבהים משתנים."סונוליט" ו/או "רוק דלתא"משולבים בתוך קירות 



 

 חלות המפרט:        .1

(, המיועדים לשימוש כקירות אקוסטיים PMMAמפרט זה חל על לוחות אקריל )    1.1

 ממ'.  10.0-20.0בשיחול בעובי של     ומיוצרים 

 אזכורים:          .2

 : בינלאומיים תקנים   2.1 

 

ASTM D- 638:  Test Method For Tensile of Properties Plastics.    

 ASTM D- -790 1996: Test Method For Flexural Properties Of Plastics.                         

ASTM D- 648-1996: Test Method for  Deflection Temperature Of Plastics Under  Flexural 

Load.  

ASTM D- 792-1991:Test Method for Specific Gravity )Relative Density( and Density of Plastics 

By Displacement.  

ASTM D-1003-1995:Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent 

Plastics.  

ASTM D-1925-1970)88(:Test Method for Yellowness Index of Plastics.                         

ISO 7603/1-1985:Determination of Multiaxial Impact Behavior of Rigid Plastics Falling Dart 

Method.     

ISO 140/6-1998: Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings and of building 

elements -- Part 6: Laboratory measurements of impact sound insulation of floors.  

ISO 717/1-1996: Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of building elements -- 

Part 1: Airborne sound insulation  

 

 1034ת"י ,  ים.ימוש בבניינמפלסטיק לש : לוחות זיגוג1878ת"י   ליים:תקנים ישרא   2.2 

מדידות  -: אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בניין 6   חלק 

 של בידוד מפני קול הולם של רצפות )תקרות(.   מעבדתיות



 

וסטי בבניינים והבידוד : אקוסטיקה : הערכת שיעור הבידוד האק1חלק  985ת"י ,         

 ידוד בניינים ואלמנטי הפנים שלהם מפני קול נישא באוויר. ב  -בניין  י של אלמנטיהאקוסט

 תאור המוצר:          .3

 ( שקוף. PMMA)  חומר הגלם אשר ישמש לייצור הלוחות יהיה פולימתיל מתאקרילט     3.1

  5ת בסעיף .ם לדרישות המפורטומשני צידיו, בהתא UVהלוח יהיה מוגן לקרינת     3.2

 (. 7יה בהתאם להזמנה )טולרנסים למידות מפורטים בסעיף הלוחות יה גוון   3.3

 תכונות:          .4

 (. MDהתכונות המכניות מתבצעות בכיוון המכונה בלבד )     4.1

      תכונות הלוחות מפורטות בטבלא הבאה:         4.2

תקן  תכונה 

ASTM  

ה תוצא יח' 

רשת נד

 )מינימום( 

  D  792  gr./cm 1.18-1.19 לי משקל סגו

 Flexural(  מאמץ כניעה

Strength(  

D  790  MPa   110  

מודול בכפיפה 

)Flexural Modulus(  

  3000  

 Tensile(חוזק בכניעה 

Strength(  

D  638  MPa  60  

מודולוס מתיחה 

)Tensile Modulus(  

  3500  

HDT  מס של)עו MPa 

1.82 ) 

D  648  C  85  

לם ת בהועמידו

)Falling Dart(  

ISO 

7603/1  

 15.0עובי לוח  

  35Jממ': 



 

 20.0עובי לוח    

  120Jממ': 

 

 )בלייה אקלימית מואצת(:  עמידות בקרינה .5

 24שעות, במחזורי בדיקה בני  360, במשך UV-Bבדיקה תתבצע בנורה פלואורנית מסוג    5.1

שעות ללא הקרנה בטמפ' של  oC .4)47+2(של קרנה בטמפ' שעות ה 20 -עות, כמפורט להלן:ש

)47+2(oC . 

 הדרישות לגבי התכונות האופטיות לאחר החשיפה:         5.2

 מערך העברת האור שנמדד לפני החשיפה.  2%ירידה מקסימלית של      5.2.1

  ΔYI=1  שינוי מקסימלי מותר במדד הצוהב:     5.2.2 

 

 (: D ASTM-1003קה לפי )בדי דרישות אופטיות .6

 מעבר האור )%( בלוחות שקופים צבעוניים יהיה כמוסכם בין היצרן ללקוח.   6.1

 לפחות.  91%  לוחות בגוון שקוף טבעי יעבירו אור בשיעור של        6.2 

  3%( בלוחות לא תעלה על HAZEרמת האובך )        6.3

  מידות: .7

 .מן בתוכניותאורך, רוחב ועובי הלוחות כמסו  7.1

  5%+/0-ממ'. הסטיה המותרת:  1אורך הלוח ורוחבו ימדדו במכשיר שדיוקו  אורך ורוחב:

   מהמוצהר בסימון.

ממ'. נקודות  0.01מודדים את עובי הלוח במיקרומטר נאות, שדיוקו   עובי הלוח:    7.2

 חות. הממוצעממ' לפ 25, במידת האפשר( כדי משולי הלוח )וזו מזו  המדידה יהיו מרוחקות

   עובי הלוח הנבדק.  המדידה הוא תוצאות  של

 מהמוצהר בסימון.  5%+  -עובי הלוח לא יסטה יותר מ         

  ההפרש   מודדים את אורך שני האלכסונים של הלוח ומחשבים את   ניצבות הלוח:   7.3

          ביניהם.



 

  ( L Δונים )האלכס    י רש בין אורכ(. ההפ Wיצב לכיוון הייצור ) מודדים את רוחב הלוח בנ

                  מ"מ.   0.0035xW   יהיה קטן מ:

  פגמים חזותיים     .8

מסירים את היריעה המגינה על הלוח. בוחנים את הלוח המותקן כחלון, כאשר האור עובר 

 עד  45בזווית של   מ' 1של דרכו, בעין בלתי מזוינת, במקום מואר היטב, ממרחק 

 אות נדרשות: י הלוח. תוצמעלות כלפ  90

 פני הלוח יהיו מישוריים.  8.1

 הלוח יהיה נקי ואחיד במראהו, בשקיפותו ובגוון שלו.    8.2

לא ייראו סדקים, שריטות, בועות, גומות, חתכים, חורים, שברים או כל פגם אחר    8.3

   ו בחזותו.העלול לפגום בשמישותו של הלוח א

 ות תכונות אקוסטי .9

 1חלק  985( וכן לפי ת"י ,ISO 140/6)תואם  6חלק  1034ייבדקו חד פעמית לפי ת"י ,       9.1

 (. ISO 717/1)תואם 

              

עובי לוח 

 )ממ'( 

תוצאת מינימום נדרשת, לפי מדד הבידוד 

(Insulation Index[ )dB ] 

10.0  30  

15.0  35  

18.0  36  

20.0  37  

 

  הלוחותסימון  .10

מתאימה, להגנה מפני  PEהלוחות יסופקו כאשר הם מוגנים משני הצדדים ביריעת   10.1

 שחיקה. 



 

 על היריעה העליונה בכל לוח יסומנו בבירור הפרטים הבאים:   10.2

 שם היצרן.    10.2.1

 שם המוצר )כולל עובי(.    10.2.2

 הלוח.  התקנת   אחרמיד ל PEרה מיידית של יריעות משפט אזהרה להס   10.2.3

  אריזה וסימונה:    11

 הלוחות יסופקו באריזה המגינה עליהם מפני פגיעה בשמישותם ובחזותם.   11.1

 בכל אריזה יהיו לוחות ממין אחד, במידה אחת ובגוון אחד.   11.2

 הפרטים הבאים:   אתכל אריזה תסומן בעברית בסימון ברור ובר קיימא, הכולל   11.3

   תובתו.שם היצרן וכ   11.3.1

 שם המוצר.    11.3.2

 מידות הלוח בממ' )אורך, רוחב ועובי(.    11.3.3

 כמות הלוחות במשטח.    11.3.4

 הלוחות יאוחסנו במקום יבש ומוצל, המוגן בפני רטיבות ולכלוך.   11.4

  ביקורת קבלה: .12

המוצר  המוכיחות כימעבדת המפעל או ממכון מוכר , הספק יציג תעודות בדיקה מ  12.1

           6 5.2, 4.2בתנאי הסעיפים הבאים: , עומד

התעודות יהיו עבור סדרת ייצור אחת. סדרת הייצור תכיל אותם מוצרים, אשר יוצרו  12.2

 עפ"י אותו מפרט ובתהליך ייצור אחיד. 

 (. 9ת )לפי סעיף הספק יבצע בדיקה חד פעמית של תכונות אקוסטיו 12.3

 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע. –לפי אדריכל  דו צדדיגלי  גמרונוליט" עם קירות "ס. 2

 פורמה או ש"ע. –מ"מ מתוצרת חברת גאו  260קיר בעובי  –קיר "גאורוק דלתא" . 3

 מדידה ותשלום 

מלוחות אקריליים תהיה  / סונוליט / "רוק דלתא" מדידת הקירות האקוסטיים השקופים

 . חזית קירמ"ר ב



 

ולא פחות מעומס  – 414מסי רוח בהתאם לת"י הקירות לעו כנון אלמנטית המחיר יכלול

ק"ג למ"ר , תכנון פרטי החיבור בין קירות מאותו סוג או מסוגים שונים  150שירות של 

, תכנון פרטי החיבור הספציפיים בין הקירות לפרופילי העמודים עד  )לגובה הקיר האקוסטי(

ת סגרות הפלדה במידוות על גבי מכבה של הלוחהובלה והר ,יצור אישור המפקח,לקבלת 

לפי פרטי יצרן מאושרים ע"י  מ"מ ) 5אופרן בעובי עד ובצורות שונות, לרבות רצועות נ

בהתאם  או פלחים פלדה בצורת "אומגה", או זויתנים, המפקח ( בקצות הלוחות ופרופילי

ן ויאושר אם ע"י הקבלר כפי שיתופרטי היצרן לכל קי ליו מורכב הלוח לפילסוג הפרופיל א

 י המפקח.ע"

 .71.02לפי סעיף  הפלדה ישולם בנפרד עבור קונסטרוקציית 

 עבור קורות הקשר, הכלונסאות והראשים ישולם בסעיפים נפרדים.

קיר ביסוס לעבודות עפר לצורך ביצוע ה –בניית סוללת העפר בוצעה כעבודה מקדימה לקיר 

 הקיר. והם כלולים במחיראינם למדידה האקוסטי 

 , לרבות גילוון וצביעה על הגילוון HEAעמודי פלדה לקיר אקוסטי מסוג  .0271 

של  19בנוסף לאמור בפרק זה, על ביצוע אלמנטי הפלדה של הקיר יוכלו כל הוראות פרק 

  מפרט מיוחד זה.

ות ע"ג הסוללה העבודה מתייחסת לאלמנטי קונסטרוקציות הפלדה בשני קטעי הקיר

 .4ובסמוך לכביש 

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  19.02לדרישות פרק  וצע בהתאםהעבודה תב

 .וכמפורט לעיל

, לרבות חיבורים בברגים,  19.02.02חומרים, מוצרים בסיסיים ומלאכות יבוצעו לפי סעיף 

 ודרישות לריתוך וגילוון.עבודות 

ות דרישות , לרב19.02.03 בנה הפלדה יבוצעו לפי סעיףדרישות לגבי ייצור והקמה של מ

 יצור והקמה, יצור האלמנטים והרכבתם באתר. כניותהכנת תל

 או ש"ע מאושר. 214בין תחתית אלמנטי הפלדה ופני הבטון יבוצע גראוט מסוג סיקה גראוט 

 .19.02.06הדרישות לבקרת איכות על אופן היצור וההרכבה יבוצעו לפי סעיף 

 ותשלוםמדידה אופני 



 

 ר אקוסטי ימדדו עפ"י משקלם בטונות.די פלדה לקירכבה של עמוייצור, הובלה וה

לפרופיל הפלדה  בריתוך ועיגונם (או פלחים)כולל גם פרופילי זויתן  בכתב הכמויות הסעיף

הראשי לכל גובה הקיר, המדידה הינה לפי משקל הפלדה נטו )פרופיל ראשי+ זויתן/פלח+ 

 ך זה.במסמ 1ראה סעיף  –גיי עיגון( פלטת עיגון+ בר

 יכולו גם על קונס' הפלדה של הקיר. 19ה המופיעים בפרק המדידכללי 

 ., האומים הדיסקיות לא ימדדוהמשקל יחושב נטו תיאורטית בהתאם לתכניות. הברגים

עבור הספקת החומר, הייצור, הגילוון, הצביעה על גבי  וסופית התשלום יהווה תמורה מלאה

ותמיכות פחי קשר זמניים,  ים, פיגומיםהרמה, עוגנ ן ההובלה וההרכבה לרבות אמצעיהגילוו

ניקוי, עיגון האלמנטים בבטון ולכל הנדרש לקבלת עמודים מורכבים יציבים, וכן לרבות 

ופקק + גריז בקצה ברגי העיגון לפי  או ש"ע מאושר 214מסוג סיקה גראוט   הבטון המתפשט

 .הפרט שבתכניות

 ת הגשריםובמבואו בתחום הגשרים - ותשתיות פר סלילהעבודות ע

 תכנון כבישים וניקוז: ד.א.ל. הנדסה בע"מ

 

 עבודות פיתוח האתר – 40ק פר

 .האחרים של המפרט הכללי םרט הכללי והפרקים הרלוונטיישל המפ 40פרק זה בא להשלים את פרק 

 ני שפהריצוף ואב -  0541.

 י גן(אבני שפה מכל הסוגים )כולל אבנ -  650-40.05.500

 המפקח. כבישים, מדרכות, ובכל מקום שם יורהאבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו ב .א

 כללי.העבודה כוללת אספקה והנחה לרבות יסוד מבטון הכל כמופיע במפרט ה .ב

האתר וסלילה סעיף יתוח פ - 40ק טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפר .ג

40085. 

 מ"מ לגובה ולמיקום. -+/ 5דיוק ההנחה של אבני השפה  .ד

מ' בהתאם לגודל הרדיוס  0.25מ' או  0.50ות באורך צעו מאבנים טרומיקטעי רדיוסים יבו .ה

לפי  -15מבטון ב העבודה כוללת גם תושבות ה שימוש באבנים שבורות(.ששלא יור )מודגש

 .פרטים בתוכניות

ערובת בטון בשטח ן לתושבת יבוצע באמצעות בטון תקני. לא תורשה יצירת תש שהבטודגמו .ו

 .  כמו כן יש לבצע את גב הבטון באמצעות תבנית.והוספת מים לתערובת יבשה

 יט.מילוי המישקים ייעשה באמצעות דייס בלבד ולא יורשה שימוש בט .ז

 לפחות.ס"מ  30  עובימטר( תבוצע חגורת בטון ב 1.0 –בפינות )רדיוס קטן מ  .ח

 



 

 מדידה לתשלום:

 לי.האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכלהתשלום יהיה לפי מ"א כולל כל 

 

 דות סלילת כבישיםעבו – 51פרק 

 כללי.האחרים של המפרט ה םשל המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיי 51פרק זה בא להשלים את פרק 

 

 עבודות הכנה ופירוק -  51.01

 חישוף -  51.01.010

 ס"מ. 20יהיה  שבמפרט הכללי. עובי/עומק החישוף 51.03.01סעיף צע עפ"י ה תתבודהעב

ורשת בכתב. פסולת החישוף תסולק יורה המפקח ועפ"י הוראה מפהחישוף יבוצע רק במקומות ש

 למקום שפיכה מאושר, בתיאום עם המפקח באתר.

 מאושר.ה הקבלן יסלק את החומר למקום ששפיכ –ם של החישוף עליוניס"מ ה 20 -ה

 לפי מ"ק חישוף מאושר ע"י המפקח. לתשלום:מדידה 

 CLSM –מבוקר(  מילוי בחנ"מ )חומר בעל חוזר נמוך -  40551.01.

 במפרט הבין משרדי, ובהתאם להדגשים הבאים: 51.04.11יש לבצע בהתאם לסעיף 

 ס"מ. 12 -רוחב החפירה לא יפחת מ

א יותר שימוש במחפרון בעל תית החפירה )לשל תחציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית 

כבש לדרגת הידוק מינימאלית של . במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במ"שיניים" על הכף(

יל לשקיעה של התערובת לאחר מהצפיפות המכסימלית. אי ביצוע הידוק זה עלול להוב 95%

 ותה.התקש

למניעת תזוזות  CLSM -ף בטמיועדים להיעאשר  מיתקניםהושאר  , תאיםיש לאבטח מכלים, צינורות

 יציקה.ו/או ציפה במהלך ה

ס"מ, גובה  40יקה עולה על ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היצ היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא

 מ'. 0.50היציקה לא יעלה על 

י שר פנביציקה של משטחים גדולים )לא תעלות( כא ות, פסולת.משטח היציקה יהיה נקי ממפול

להקטנת ספיגת המים על מנת  מחומר סופג מים, מומלץ להרטיב את פני המשטחהמשטח הינם 

. הדבר חשוב המיוחד ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים )חום CLSM -ר הזרימה של הלהבטיח את כוש

 רוח וכיו"ב(.

.  מ"ר 500 -ים ששטחם עולה על כחומר, מומלץ שלא לצקת במקטעעל מנת שלא לפגוע בתכונות ה

 .יותחם גדול יותר, יחולקו למקטעי יציקה ע"י תבנמשטחים ששט

היציקה ולהתרומם  מ' מתחתית משטח 0.5 – 1.0העולה על  יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה

 בהתאם להתקדמות היציקה.

ורות ו/או למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה למחפ ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה

 החומר על דפנות החפירה. ינור מוליך )או צינור המשאבה( למניעת זרימתובה להשתמש בצרות חבו

בכל שיטה שהיא )ידנית, ויברציה וכו'(. ביצוע תהליך של ויברציה פוגע ין לצופף החומר בניגוד לבטון, א

 בתכונות התערובת.

נוזלית שתמש בתערובת וב להישנים מרתפים וחללים בלתי רצויים חש ישנות צינורותבמילוי תעלות 

להמשיך  משכת של החומר לתוך החלל דבר המסיע לחומרהזורמת בנקל. יש להקפיד על הזרמה מת

נת להבטיח ולזרום למרחקים גדולים יותר. חובה להזרים את החומר מהצד הגבוה של החלל על מ



 

כיסי אוויר, מניעת קון החצי אויר בצידו השני  של החלל להבטחת ריליש לשחרר מילוי כל החלל כולו. 

 אויר ומילוי כל החלל.

 

 ת עפרעבודו -  51.02

 כללי:

בכל מקום בו  של המפרט הכללי. 40.02 40.03, 40.04, 51.04ם עבודות העפר יבוצעו לפי פרקי .א

תוך שימוש בכל סוגי הכלים  מוזכרת חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע,

 ם מוגבלים.ש לרבות בשטחינדרעפ"י הידיים  ו/או בעבודת

 שבונו אך טעונה"י הקבלן על חנות כמויות ומחירים תבוצע עמדידת מצב קיים לצורך התחשב .ב
 אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.

ל הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק לקירות תומכים קיימים בגבולות מגרשים, שוחות, ע .ג

ידו יתוקן על חשבון -בשטח. כל נזק שיגרם על פון או לכל מכשול, מתקני חשמל וטלתצינורו

 קבלן.ה

חפירה שיבוצעו בפועל, המחפורות והוא יקבע את שיפועי הלן יהיה אחראי על יציבות דפנות בהק .ד
על אחריותו הבלעדית. עם זאת, על הקבלן לעמוד בכל דרישות התקינה המתייחסת ליציבות 

 ץ הקרקע לביצוע עבודות חפירה ומילוי.מדרונות חפירה ובכל הנחיות יוע

 .(ים צורך בזהה וקי)במיד ו עבודות פירוק כבישים קיימיםיכלל ודות העפרמסגרת סעיף עבב .ה

 

חפירה למבני גשרים וקירות תמך לרבות  עבודות חפירה/חציבה בכל סוגי סלע וקרקע - .90051.02

 חפירה בסמוך למבנים קיימיםו

 :גם את העבודות הבאות משרדי , סעיף זה כולל-ןלי הביבמפרט הכל 51.04.03ף בסעיבנוסף לאמור 

אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה י יסולק ומר חפירה/חציבה עודף וחומר פסול למילוח .א

 המלאה והבלעדית של הקבלן והינו כלול במחיר היחידה.זה באחריותו  וק חומרמאושרים. סיל

 או מתון יותר. 1:2.5ת כל הדיקורים במילוי בשיפוע גם באם יבוצע הכביש בשלבים יש לבצע א .ב

 ק " עבודות מילוי".פורט בפרחיבורו יבוצע במדרגות עפ"י המהמשך הכביש כאשר יבוצע  .ג

רות יסוד, יבצע הקבלן מפני החפירה כללית ו/או מפני השטח חפירות ליסודות, לראשי כלונס, לקו .ד

 לפת הקרקע.חתון של החאו מפלס ת הקיים ועד למפלס תחתון של הבטון הרזה

חתית לטפסות ליציקת אלמנטי בטון, ת קמו תמיכותה שטח עליו ימובמידה והקבלן מכשיר בחפיר .ה

רים דרך תכנן הקבלן )יועץ ביסוס(, אשר יוודא כי עומסי היציקה המועבהחפירה תהודק לפי דרישת מ

 יפייד א.א.ש.ט.ו.מוד 96% -הטפסות יתקבלו בקרקע במאמץ התואם את חישוביו, ולכל הפחות ל

בכל ה, כפי שמוראה בתכניות, ירות יתרבוצע בזהאו לקירות דיפון תסלעה קיימת חפירה בסמוך למ .ו

 חפור מתחת למפלס תחתית המסלעה הקיימת.מקרה אין ל

 חפירה לשיפועי קרקע לצורך תמוך לא תשולם בנפרד. נכללת במחיר חפירה ליסודות. .ז

במידת הצורך, לטובת שימוש בחומר למילוי  ניפוי וגריסה חיר היחידה של החפירה כולל גם מיוןמ .ח

 אם להנחיות הפיקוח.מר נברר, הכל בהתואו לחו

 בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ומחירו כלול בסעיף חפירה ו/או חציבה. כל האמור

 

 לפי מ"ק. מדידה לתשלום:יחידת 



 

 

 תשתיותמצעים ו -  51.03

 כללי -עבודות מילוי 

 ף לפי המפורט בסעיף המתאים.חר ביצוע חישועו רק לאעבודות המילוי יבוצ .ט

חפירה בקרקע טבעית וברוחב של יותר מרוחב חתון מדרגה מיושרת בור התיש ליצור באזור קו הדיק .י

 מ'. 3.0הכלים המעבדים את המילוי ולפחות 

 טים בהמשך.עבודות המילוי יבוצעו עפ"י החומרים המפור .יא

אזורים בהם או ב 20% -ל מה או גדובאזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שוו .יב

גות. גובה המדרגה בודת המילוי ע"י מדרלת כביש קיימת, יש לבצע את עיש להרחיב את סול

 ס"מ )כלומר שתי שכבות מילוי(. 40יהיה  יהמקסימאל

למו בנפרד ויכללו במחירי היחידה חפירת המדרגות וכן חומר המילוי הממלא את המדרגות לא ישו .יג

 וי.של עבודות המיל

ר ס"מ לאח 20סימלי של ג'( , מפוזר בשכבות בעובי מקמחומר נברר )מצג סוג ובא מילוי מ -  001.351.0

 ההידוק בהידוק מבוקר

לאחר ביצוע המילוי יש לדאוג ליישור והחלקת פני המדרון הסופי בהתאם לקווי התכנון. אין להתיר 

 דרש.לזה שנסוללות ברוחב שמעבר לרוחב המתוכנן ובכל שיפוע אחר פרט 

רט של המפ 51.04ר בפרק וגדר )מצע ג'( כממחומר נבר –( cappingמבנה הכביש כולל שכבת חיזוק )

 הכללי. שכבה זו תיושם ישירות מתחת לשכבות המצע ותהווה חלק משכבות המבנה.

 עבודות המילוי יבוצעו בהתאם לתוכניות.

 באות:דרות האיכות חומרי המילוי המובא מבחוץ )או המקומי( תתאים להג

 ס"מ. 7.5גודל גרגר מכסימלי 

 .A-6 (GI<4או חומר מסוג ) A-4, A-3, A-2, A-1 -כ  AASHTOת מיון של וג לפי שיטוהחומר יסו

( הנמוכה 200#חול חרסיתי )"חמרה"( עם כמות דקים )עובר נפה  A-2-4או חומר מסוג  A-3חומר מסוג 

מ' לפחות  2.5(, מצריכים מעטפת צידית של חולי" )"גרעין 10#מהחומר עובר נפה  100% -, ו20% -מ

 וי.י צידי המילמשנ

בעלי כמות  A-2-4 -ו A-3ד מהחומרים המוגדרים לעיל למעט מעטפת צידית יהיה אחי לחומר מילו

 20%. -( נמוכה מ200#דקים )עובר נפה 

 ליבראות(. 40)יקבע במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של  6%מת"ק תכנוני מינימלי של 

 .1.0%א יעלה על במערכת המת''ק בתחום רטיבות העיבוד ל התפיחהשיעור 

 

 לפי מ"ק. תשלום:ה למדידיחידת 

 

 ותשלום מיוחדיםמדידה אופני 

 כללי

-נפח התיאורטי של החפירה, שתבוצע בפועל ואושר לתשלום עלחפירה תימדד ותשולם לפי ה . 1

 . לכל עומק שהואהמפקח. המחיר יהיה זהה ידי 

 ' חפירה.לפרטים בתכוללת חפירה בשלבים, בשיפועים ובמדרגות בהתאם ירה כהחפ .2



 

התהום, כלולים במחירי היחידה ולא -מים ו/או השפלת מפלס מי הגנה, שאיבתת לוסול מחיר . 3

 ימדדו לתשלום בנפרד.

 מ"ר.רד, לפי הידוק תחתית המחפורת ימדד בנפ .4

ספקת החומר ד לפי נפח והמחיר כולל  את אמהודק מאחורי נציבי הקצה ימדמובא מילוי  . 5

מבוקר, חיתוך המדרגות את ההידוק הל ולחד כהכללי ובמפרט המיומור במפרט הא ואת כל 

 , פיזור והידוק בשלבים.בסוללות הקיימות

 למילוי מחומר מקומי )מילוי חוזר( ישולם רק עבור הידוק. .6

חישוף המסלעה פירה עדינה בסמוך למבנים קיימים, חלמען הסר ספק , מחיר החפירה כולל             . 7

ת את עלו וכולל ניםוכלים עדים בעבודת ידיילרבות ,  תחתית יסוד מלפסעד ליימת הק

ק"מ  15במרחק של עד  סילוק החומר לאתר הטמנה מורשה, העובדים , הכלים, השינוע

 הטמנה. אגרותכולל תשלום   מהאתר,

 .ך לגשריםלצורך עבודות עפר וסלילה בסמורגנות חוזרת עבור התאם תוספת תשוללא             . 8

 סוג א'מצע  -  051.03.12

היה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם. מודגש שהבדיקה המוקדמת לחומר מצע סוג א' י

(C.B.R כמפורט במפרט )חודשים האחרונים. 6 –צריכה להיות מה  51 

 

 ווג בכתב הכמויות.דק בשכבות וכמסבמ"ק חומר מהו ום:לתשל מדידה

ר אישורה ע"י הפיקוח ורק לאח AS MADE,דת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדישכבת לאחר ביצוע 

 ניתן להתחיל בעבודות האספלט.

 

 עבודות בטון אספלט -  52.1

 כללי -  00001.52.

 והמתכנן.השונים אצל הפקוח לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים 

הבדיקה. תאריך ישור הפקוח והמתכנן לתקינות ות ללא קבלת אאין להתחיל בבצוע פזור השכב

 חודשים מיום הפזור. 3ה יהא לא יותר מאשר הבדיק

 במסגרת מכרז זה תבוצע שכבת אספלט תחתונה בלבד.

כולל ההפרש של הגבהים שבוצעו יעביר הקבלן על גבי תוכניות סימון  אספלט לפני תחילת בצוע שכבת

 .ולפקוח לאישורתוכנן סופי למתכנן מרום מ

 

רד והוא כלול בשאר מחירי היחידה של הסעיפים יימדד ולא ישולם בנפסעיף זה לא  מדיה לתשלום:

 האחרים.

 

 PG68-10' וביטומן בעם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג  בעוביים שונים 37.5תא"צ  -  52.1.080

גרגיר מקסימלי ' עם בעם אגרגט סוג   ס"מ, 10תבוצע בעובי כל שכבה , במפרט הכללי תבוצע כמפורט 

 הפרט בתוכניות. מ"מ ולפי 37.5

 מתכנן.אלא באישור ה להתיר שינויים בגודל הגרגיר אין

 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 ב הכמויות.כמסווג בכת בטוןיימדד  מדידה ותשלום:

 



 

 10-70PGולמיטי סוג א' וביטומן ס"מ עם אגרגט גס גירי/ד 6בעובי  25תא"צ  -  120.1.52

ולפי "(, 1מ"מ ) 25 יאלמקסימעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 6רט הכללי בעובי תבוצע כמפורט במפ

 שמופיעים בתוכניות. פרטיםה

 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום:

 

 10-70PGוביטומן  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' 4בעובי  19צ תא" -  180.52.1

מ"מ ולפי הפרט  19ס"מ  עם אגרגט סוג א' עם גרגיר מקסימלי  4י רט במפרט הכללי בעובתבוצע כמפו

 בתוכניות.

 מתכנן.אלא באישור ה אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר

 ים ע"י הפיקוח.ת לאספלטקה מוקדמתחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדי

 במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. יימדד מדידה ותשלום:יחידת 

 
 

 
 

 יוסי רפפורט מהנדס חשמל בע"מ – ות תאורת גשריםמפרט טכני לעבוד
 

 כללי. .1

העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן הוראות משרד הבינוי והשיכון, לעבודות  1.1

בהוצאת הועדה הבין משרדית, התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת   08חשמל 

ור בתוכניות, במפרט הטכני ן בהתאם למצוין בתיאראות בזק, הוראות טל"כ וכהו חשמל,

 המיוחד ולפי הנחיות והוראות המהנדס ו/או המפקח.

העבודה תבוצע ע"י קבלן חשמל בעל רשיון תקף המתיר לו לעסוק בביצוע עבודות   1.2

רחוב. החשמלאי, מרשם הקבלנים לביצוע עבודות תאורת  270חשמל מסוג זה וכן בעל סיווג 

סדרי גודל של פרוייקט זה, בזכות מהנדס החשמל עבודות חשמל דומות ביוכיח שביצע 

 ת לאחר בדיקת כישוריו.לאשר או לפסול את החשמלאי וזא

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, המהנדס המתכנן יהיה הפוסק לגבי טיב  1.3

 ן ותבוצע מחדש.העבודה, עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבל

ן באתר וידאג להתאמת כל המידות ומקומות החיבור וע העבודה יבקר הקבללפני ביצ 1.4

 של המתקנים השונים.

הקבלן לתאם עם : חברת חשמל, בזק, המועצה ומערכות מים וביוב ביצוע כל  על  1.5

 עבודותיו, הוא אחראי לכך שעבודותיו יתאימו לדרישות ותקנות הרשויות הנ"ל. 

התאם לדרישותיהם אישורים, מהנדס ו/או המפקח, בהקבלן חייב להמציא לידי ה 1.6

בחינת הנדרש במפרט ובתוכניות והן מסמכים והוכחות לגבי טיב החומרים והעבודות, הן מ

מבחינת התקנים הקובעים. כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח 

ם של ארץ מוצאם. העדכני, בהעדרו לדרישת התקניויתאימו לדרישות התקן הישראלי 



 

קנים על כל חלקיהם ימסרו לידי המהנדס ו/או המפקח כשהם פועלים בצורה תקינה המת

 ומושלמת באופן שישביע את רצונם מכל הבחינות.

הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד למשך שנה אחת מיום אישור  1.7

על יות, על הקבלן לתקן ו/או המפקח. במשך תקופת האחרהמהנדס  המתקן וקבלתו ע"י 

לקויים כתוצאה ו/או ציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה של עבודה לקויה ולהחליף כל חומר 

  המשתמשים במתקן.  משימוש לא נכון או רשלנות מצד

 

 תאור העבודה. .2

 העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן: 

 תאורת גשרים. א.

 ל ותקשורת.מעברים מתחת לגשרים לחשמ ב.

 ת והפעלות.בדיקו ג.

 אביזרים וציוד חשמלי. .3

יסופקו ע"י הקבלן יתאימו למפורט במפרט מיוחד זה, האביזרים והציוד החשמלי ש    3.1

 לתוכניות ולכתב   

 הכמויות ולפי דוגמה שתאושר לפני הרכישה ע"י מהנדס החשמל והאדריכל. 

המהנדס רק לאחר  רו לרכישה לקבלן ע"ירים דומים ו/או שווה ערך יותציוד ואביז 3.2

בציוד ליות ומכניות זהות לנדרש שהקבלן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות חשמ

 המקורי.

 

 תאורת גשרים. .4

בהתאם למתואר בתוכניות תבוצע תאורת לד דקורטיבית להארת הגשרים, חלק  4.1

 תאורה מיועדים להצפתמעקות הגשרים, חלק מאביזרי המאביזרי התאורה יותקנו ב

 הגשרים וחלקם מיועדים להשקעה במסעת הגשר.

תוצרת, הספק חשמלי ושאר הנתונים הטכניים של אביזרי התאורה פרוט מלא לסוג,  4.2

 ניתנים בכתב הכמויות המצ"ב.

ותף כל אביזרי התאורה הדקורטיביים בהספק חשמלי נמוך יחוברו לדרייבר מש 4.3

 ת.פסת פוליקרבונט מוגנשיותקן בצד הגשר בתוך קו

 ניות.פרטי התקנה עקרוניים של אביזרי התאורה השונים ניתן בתוכ 4.4

  5גשר 

מ' מפלדה בחתך קוני )"בננה"( בהתאם  8יותקנו עמודי התאורה בגובה  5בגשר  א.

לתקן  למיקומם בתוכנית ובהתאם לפרטים העקרוניים המתוארים בתוכניות ויתאימו

 .812הישראלי 



 

ע"י צפוי אבץ חם בטבילה ויצבעו בתנור לאחר מכן בצבע  גלווןיעברו תהליך של העמודים 

 סופי בגוון בהתאם לקביעת המזמין.שכבות צבע  2 -מקשר ו

 א'. 10בתוך העמוד יותקנו מבטיחים ח"א  ב.

 אורה.ממ"ר עד אביזר הת Y.Y.N  3* 1.5אל המבטיח דרך מהדקים יחובר כבל הזנה 

ר למהדקי כניסה בתחתית העמוד ליד שחל בתוך צינור יחובכבל הזנה ראשי שיו ג.

 המבטיחים.

 תך אליו שישמש לחיבור מוליך הארקה.העמוד יצויד בבורג הארקה שירו ד.

 עמודי התאורה יחוזקו לגשר בהתאם לפרטים בתוכניות של מתכנן הגשר. ה.

כל ציוד העזר ווט,  100עם נורת לד בהספק אביזרי התאורה יהיו מיציקת אלומיניום  ו.

הנורה יהיה בתוך אביזר התאורה, פרט אביזר התאורה מפורט בתוכניות וכתב  להפעלת

 ות.הכמוי

סוג ותוצרת עמוד ופנס תאורה יקבע סופית ע"י המזמין והמהנדס לפני הרכישה ע"י  ז.

 הקבלן.

 תאום עם מערכות אחרות ומעברים. .5

ת והמתוכננות עלות התשתיות הקיימודותיו עם הרשויות והחברות בהקבלן יתאם עבו 5.1

ועליו להימנע מלפגוע  באתר כגון: חברת חשמל, בזק וכו' לרבות מערכות מים, ביוב וכו'

 בהם, כל פגיעה באחת מהמערכות הנ"ל תתוקן מידית ע"י הקבלן ועל חשבונו.

מתחת לגשרים בהתאם  ותאורת רחוב. HOT-צנרת מעבר עבור חברת חשמל, בזק ו 5.2

 עבור הרשויות והמערכות השונות. בתוכניות תבוצע צנרתלמתואר 

בהתאם למתואר בתוכניות )הצנרת  8" -ו 6תקנית בקטרים " PVCלחברת חשמל צנרת 

 במקומות המסומנים בתוכניות. PVC "4לתאורת רחוב צנרת  תסופק ע"י חברת חשמל(.

 בתוכניות.מ"מ במקומות המסומנים  50 4בקוטרי " 13.5צנרת יק"ע  HOT -לבזק ו 

 ם ומובילים.מוליכי .6

 8כה מניילון שזור בקוטר בכל הצינורות בהם לא יושחלו כבלים יש להשחיל חוטי משי 6.1

 מ"מ.

, הכבלים יושחלו 547המתאימים לתקן הישראלי מס.  N2XYכבילי החשמל יהיו מסוג  6.2

 בצורה סמויה. בתוך תעלות פח ו/או בקונסטרוקציה של הגשר

ו בתאי הציוד, לא תאושר הארכת כבלים באמצעות פויות של הכבלים יהיכל ההסתע 6.3

 מופות חיבורים.

 אחריות

 שנים 10אחריות עמודי תאורה וזרועות 

 שנים 5 אחריות  בע של העמודיםצ



 

 

 הארקה. .7

 מתקן הארקה של הגשר יבוצע בהתאם לחוק ותקנות החשמל התקפות להיום. 7.1

יש להאריק את כל חלקי הגשר המתכתיים, לחבר את כל חלקיו על מנת ליצור רצף  7.2

 פחות.ממ"ר ל 100וון בחתך פס מתכת מגול גלווני באמצעות

יש לחבר את המבנה המתכתי של הגשר לזיון הכלונסאות התומכות את מבנה הגשר  7.3

 והטמונות בקרקע.

הגשר לזיון הכלונסאות, לבצע ריתוכים לוודא רציפות גלוונית בין קונסטרוקציה של  7.4

 בין החלקים המתכתיים בהתאם לחוק החשמל.

ממ"ר יחובר לפס הארקה של  35תאורת הרחוב בחתך  רקה מנחושת שלמוליך הא 7.5

 ליד ספק הכח של מתקן התאורה בכניסה לגשר. CI-4הגשר שיותקן בקופסת 

 מסירת המתקן. .8

באתר יערוך קבלן החשמל את בדיקת המתקן עם סיום עבודות החשמל והתאורה  8.1

תוקנו על ידו ועל לו בעת הבדיקה יוהתאמתו לתוכניות, לחוק החשמל, כל הליקויים שיתג

 בונו.חש

קבלן החשמל יזמין על חשבונו במהלך העבודות ובסיומן את המפקח, המהנדס, חברת  8.2

כללית של המתקן, חשמל ואת נציג בזק וכל נציג חברה אחרת שהמפקח יקבע לביקורת 

 הסתייגויות הבודק יתוקנו ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו.

ת ע"י בודק חשמל, ע"י  קבלתה ללא הסתייגויוכגמורה רק לאחר העבודה תחשב  8.3

 , ע"י המהנדס וע"י המפקח במקום.מפקח חב' בזק

 העתקים מהתוכניות כפי שבוצעו כשהן מאושרות 3עם גמר העבודה על הקבלן לספק  8.4

וחתומות ע"י המפקח. במידת הצורך יספק הקבלן, על חשבונו, העתקים מתוכניות החשמל 

 חברת חשמל, בזק, או כל רשות אחרת(.שיתבקש ע"י המזמין )לגורמים אחרים כפי גם 

 אופני המדידה והתשלום. .9

 0800.00העבודה תימדד ותשולם לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל פרק  9.1

הועדה הבין משרדית, בתוספת ההנחיות שיפורטו בסעיפים הבאים. במקרה  בהוצאת 

  חיות המפורטות להלן.ההנשל סתירה 

ח כל האמצעים לביצוע המדידות, כל כמות תימדד בנוכחות הקבלן יעמיד למפק 9.2

המפקח יהיה הפוסק האחרון לגבי חילוקי דעות בנושא המדידות והכרעתו המפקח והקבלן. 

 סופית.

בסעיפים בהם התאור מצוין "קומפלט" תכלול העבודה את כל עבודות הלוואי  9.3

חשמלי, הפעלה והרצה,  לרבות בדיקות, חיבורלביצוע העבודה הדרושים  והחומרים 

המפקח. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת לשביעות רצונם של המהנדס ו/או 

 כו על סמך ניתוח מחירים.לערהמזמין, יחושב ערך השינוי באופן יחסי 



 

שצוין "אספקה" או "התקנה" כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה, פרט למקרים   9.4

 לבד" יכלול המחיר גם חיבורים והפעלה.לבד, בסעיף "התקנה בב

כל הכמויות ניתנות באומדנא. המזמין רשאי לשנות היקף העבודה ללא הגבלה כל  9.5

 ן לפני התחלת העבודה ותוך כדי התקדמותשהיא לפי המחירים שבהצעת הקבל 

 העבודה.

זמין או ך הנחיה בכתב ע"י המ"י יובאו בחשבון רק באם ניתנה לכעבודות בשיטת רז    9.6

 בא כוחו.

רואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התנאים שמעשיים באתר, לרבות סוגי     9.7

ם מחיריו כל הצפוי והבלתי צפוי המערכות, לפני הגשת הצעתו, לפיכך כולליהקרקע, שאר 

סיבה  לכן לקבלן שום תוספת עבור קשיים או תנאים מיוחדים או כלמראש. לא תשולם 

 שהיא.

העבודות ימדדו מדידת נטו כשהן גמורות ומושלמות ללא תוספת פחת, המחיר כל  9.8

דים העזר והעבודות הלוואי הדרושות, עבודות וחומרים שאינם נמדחומרי  יכלול את כל 

לפי קוים ישרים בתוואי הקצר ביותר האפשרי לפי דעתו של במ' ימדדו לאחר הביצוע 

 המפקח.

  ים, צינורות ותעלות ימדדו לפי אורך הלכה למעשה. ווי ההזנה לרבות כבלמחיר ק    9.9

   לום עבור כל התאומים הדרושים לביצוע מחירי כל העבודות כוללים את התש  9.10

 תשולם כל תוספת עבור תאומים מכל סוג שהוא בין אם התאומים  העבודה, לכן לא   

 מתכנן כלשהוא. אחרות ו/או עם גורם נדרשים להיעשות עם קבלנים שונים, מערכות   

 אחריות

 5יסופקו עם תעודת אחריות מלאה לפנס על כל מכלוליו למשך  LEDגו"ת עם טכנולוגיית 

 שנים לפחות.

על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר לחמש  אחריות לכל גופי התאורה תינתן

 ירה מהחברה היצרנית.שנים לפחות, כמו כן יש לבקש אחריות יש

 כל גופי התאורה יהיו עם תו תקן ישראלי או אישור מכון תקנים

 יהיה ספק שיענה על הדרישות המצטברות הבאות: LED -ספק גופי תאורת ה

כולל אספקת גו"ת  LED -שנים בתחום טכנולוגיית ה 5 ספק בעל ניסיון מוכח של לפחות

 בהתקנות חיצוניות בתאורת חוץ. LED-לתאורת ה וציוד נלווה, מערכות בקרה

חיצוניים והציוד הנלווה, בקרים,  LEDפרוייקטים בארץ עם גו"ת  2ניסיון מעשי של לפחות 

ד מהפרויקטים ספקים ומערכת בקרה מתוכנתת לשליטה ובקרה על אפקט התאורה. כל אח

 רשים לפרויקט.המאופיינים ונד LEDיחידות מדגם גו"ת  50יכללו לפחות 

 

 



 

 עבודות מים 

 חגם הנדסה בע"מ -מתכנן מים 

 מדידות  01.9

 

המים על הקבלן יהיה להחזיק באתר מודד מוסמך. המודד יהיה  יבמהלך כל ביצוע העבודות להנחת קוו

שטח. המודד יתווה את מיקומם של קווי המים על פי טעון בקבלת אישור בכתב מנציג המזמין ב

את הקבלן על אופן ביצוע עומק החפירות לאורך תוואי קווי המים, ההידוק  הנחתכניות הביצוע וי

מילוי שכבת החול מתחת לצינורות רומי תחתית הקרקע החפורה מתחת לצינורות, גובה 

אחר הידוקן עד למפלס שתית הצינורות. בהמשך יקבע המודד את שכבות המילוי החוזר ל

 הכבישים או פני הקרקע הסופיים. 

 עדות: תכניות

 מיקום את הביצוע מהלך כדי תוך בתכניות יסמן  הקבלן מודד, העבודה בביצוע הקבלן התקדמות עם

 בכתב אישור לקבל מחויבת הצינורות הנחת לאחר שתבוצע מדידה כל,השוחות  המים קווי ורום

. העדות תכניות הכנת את שלו המודד באמצעות הקבלן את ישמשו שורהואי המדידה. המפקח של

 בחציותאו \ו הקווים בקרבת הן שמתגלות התשתיות וכל הקווים את המודד יסמן עדות וכניותבת

תכניות עדות של כל הקווים שביצע ולכל התשתיות  בשבועיים פעם לפחות לתת הקבלן על, 

תי תכניות עדות ברצף, תהווה סיבה להפסקת האחרות שפגש במהלך העבודה. אי קבלת ש

רת אישור חשבונותיו של הקבלן בכפוף לשיקולו הבלעדי של נציג עבודתו של הקבלן או  עצי

 המזמין.

 במהלך מוסמך מודד"י ע שהוכנו( AS MADE) בדיעבד תכניות, חלמפק הקבלן ימסור העבודה סיום עם

 .המפקח באשור, העבודה של השלמתה ולאחר הביצוע

 המתקנים, המבנים כל תא תכלולנה והן, לקבלן שימסרו התכנון קבצי גבי על תעשינה התכניות

 המבנה של שוטפת ואחזקה להפעלה שיידרש נוסף מידע וכן למעשה שבוצעו כפי והמערכות

 כבלים, רומי תשתיות וכד'. צינורות של מידות, כיסוי עומק, קוים תוואי: כגון בעתיד

זה ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן תעודת סיום החו בדיעבד תוכניות הכנת

ולאישור חשבון סופי של הקבלן. למזמין יש את הזכות לבצע מדידות כולל חישוף תשתיות 

בדיעבד לא  תוכניותדה עם קבלן אחר והתשלום יקוזז מחשבונו של הקבלן. עבור בתחום העבו

 רי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחי

 התכניות על לציין הקבלן נדרש ההוראות"י עפבדיעבד".  העדות תכניותלגבי אופן הכנת "הוראות  להלן

 :כדלקמן הפרטים את

 

 קווים

 שם הרחוב/ כביש 

  אורך– L )בין מרכזי השוחות )מ"א 

  . )קוטר הצינור )ס"מ 

  מקום הקו 

 ועובי דופן.רינוחומר, סוג הצ , 



 

 .)מיקום הקו )מידות בתחום הרחוב 

 לפי הזרימה ממעלה הקו. םנות"( את הקווייש להציג )"לב 

 .הקווים יהיו ממוספרים ע"פ התכנון 

 

 שוחות

 .מס' השוחה, לפי התוכנית של המתכנן 

  קוטר ס"מ או ס"מ( מידות פנים של התאX .)ס"מ בשוחה מלבנית 

 יזה בשטח.מיקום השוחה ביחס לנקודת אח 

  ,עומק השוחהH .)'מ( 

 

 ד:בדיעבעדות הערות נוספות לתכניות 

החתכים )"פרופיל"(  גיליונות. הבצוע פרטי את בברור המתאר"מקרא"  לכלול חייבת ביצוע לאחר תכנית

 יותר קיימים אם)תנוחה(.  תכנית גבי על ורק אך יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע יסומנו

"מפתח  ש להבטיח את חפיפתן ואת רציפותן בהתאם. כמו כן, תרשים סביבה כוללאחד י מגיליון

 ".תגיליונו

 : ןכדלקמ פרטים את יכללו( AS MADE) ביצוע לאחר תכניות

 לאחר ביצוע" או תכנית תוכנית" - כותרת ציון "AS MADE." 

 המזמין מטעם העבודה על המפקח של וחתימתו שם. 

 שלהם והחתימות, ךמוסמ מודד ושל המבצע הקבלן שם. 

 דה )מפקח(. כמו כן, תאריך הביצוע, מס' וחתימתו של נציג המועצה המקומית בקבלת העבו שם

 .אחר הסכם כל או החוזה, הזמנה 

 

לאחר ביצוע יעשו על גבי תכניות עדות של כבישים שבוצעו במסגרת העבודה ו/או על  תוכניות הכנת

משולבת  תוכניתכן תוגש  כמולפיהם בוצעה העבודה. ש תוכניותגבי כבישים קיימים ו/או על גבי 

להגיש את התוכניות בקבצים  ישהנמצאים בתחום העבודה שבוצעה.  של כל מערכות מים

סטים של העתקות צבעוני. החומר הממוחשב יוגש  3ובנוסף  PLT -ו DWGממוחשבים בפורמט 

 םידנה קבצים שיקבע על ובמב המקומית המועצהשמופעלת על ידי  בוורסיהבתוכנת "אוטוקד" 

 .העירונית  .G.I.S –לצורך קליטתם במערכת ה 

 

 אופן המדידה והתשלום 01.10

 

עבודות עפר )כולל החלפת קרקע(, מצע ומעטפת חול ים לתאי הבקרה ולצינורות כלולים במחיר 

   היחידה של התאים והצינורות בהתאמה. 

כמו כן כלולה במחיר הצינור סעיף  צינורות.סילוק עודפי עפר כלולים במחיר היחידה של הנחת ה

 ורן לא ישולם בנפרד.המדידות הנדרשות אשר עב

 

 קווי מים -  57פרק 



 

 

 מערכת המים 57.1

 

 סוגי צנרת 57.1.1

 

ביצוע הצנרת תהיה  עפ"י המסומן בתכניות. צנרת המים התת קרקעית תהיה מפוליאתילן מצולב 

 העילית תהיה מפלדה בהתאם למפורט בהמשך. צנרת המים בכפוף לדרישות כמפורט להלן.

 

 צנרת פלסטיק 57.1.1.1

 

 ואביזרי צנרתצינורות  57.1.1.2

כדוגמת 'פקסגול' או ש"ע בקטרים המסומנים  12הצינורות יהיו צינורות פוליאתילן מצולב דרג 

 בתוכניות.

 אם להנחיות היצרן.הצינורות יחוברו ע"י מכונה מתאימה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן בהת

ומסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת הצינור  כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה ליצרן

 זיהוי.

 .12כל האביזרים יהיו חרושתיים דרג 

קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, רוכבים, אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע העבודה על פי 

וסטנדרטיים בזויות וקטרים בהתאם לדרישה בתוכניות, בחיבור  התוכניות יהיו חרושתיים

ו ריתוך פנים על פי הנחיות היצרן. מחיר אספקת אביזרי הצנרת וכל יתר הספחים פיוז'ן אאלקטרו

 והאוגנים הדרושים כלולים במחיר הנחת מ"א צינור. 

רן. בדיקות הבקרה אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות  היצ

 לריתוכים בהתאם להנחיות יצרן הצינור.

 

 עלה והנחת צינורות מילוי והידוקחפירת ת 57.1.1.3

 

 ראה סעיף עבודות עפר להנחת צנרת לעיל.

בחתך חפירת תעלת הנחת הצנרת תונח רשת סימון בצבע המתאים לסוג הזורם בצינור מתוצרת 

RACI ו משמשת לאיתור הקו בגלאי צנרת. הרשת הנ"ל תילי מתכת. רשת ז 2, אשר בו פרוסים

 מ' מפני הקרקע הסופיים.  0.6ומק של ינור ובעתונח תמיד מעל מרכז הצ

 מחיר מ"א של הרשת כלול במחיר הנחת מ"א צינור. 

או  במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים בתכנית

 יק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור וקבלת הנחיות.הקבלן יפס ,אינם ידועים

 

 ואביזרים תעודת אחריות של יצרן הצינורות .457.1.1

 

שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על תיקון כל  10למשך  תהיהתעודת אחריות של היצרן 

, סוג הצינור ועובי הדופןהפגיעות ובדיקת הלחץ. על התעודה יוגדר מיקום, אורך קטע, קוטר 

 ל הבדיקות.וכן רשימת הבדיקות שנעשו ואישור ע אביזר



 

 הקבלן ידאג להעביר למפקח, אחריות בסוף ביצוע העבודה. 

 

 ת  פלדהצנר 57.1.1.2

  1500-1800עם עטיפת טריו בעובי  AWWA- C-202דרגה א'   530הצינורות מיוצרים לפי ת"י  .א

 אידלי.מיקרון וציפוי פנימי במלט קולו

 .3/16"עובי דופן  ייהיו בעל 16" -ו 12,"10,"8" 6" צינורות בקוטר

 . 5/32, יהיו בעלי עובי דופן "3,"4צינורות בקטרים " .ב

ללא תפר מחוברים בהברגות. צינורות בקוטר  40יהיו צינורות מגולבנים סקדיול  1, "2צינורות בקוטר "

 מיקרון כולל כל הספחים. 1500בעובי תת קרקעיים יהיו עם עטיפת טריו חיצונית  1, "2"

יחוברו בעזרת חיבור קצה לקצה לריתוך ויהיו בעלי  3, "4" 6",8",10,"12,"16"הצינורות בקטרים   .ג

 אורכם. תפר לכל

בזמן ההנחה הצנורות יהיו אטומים בכובעים בקצוות למניעת כניסת אבק חול ולכלוך לתוך  .ד

 הצינור.

ך. הריתוך יפסל במקרים של העדר חדירה. יורשו אך ורק לא יורשה תיקון  ליקויים ע"י ריתו .ה

 ם של קצות הצנורות ע"י חיתוך בעזרת דיסק.מכני יקוניםת

או אקספנדו לפי הוראות היצרן  SIKAFLEX 11FCלפני ריתוך הצינורות יעשה שימוש במשחת  .ו

 להשלמת הצפוי הפנימי.

ה תענה על דרישות התקן צנורות תת קרקעיים יהיו עטופים מבחוץ בעטיפת טריו, העטיפ .ז

צינורות גלויים יהיו צבועים  דחוס חרושתי. לעטיפת בטוןהגרמני. לחילופין יינתן אישור 

 כמפורט בהמשך.

מפעל על רתך או רתכי הצנרת לעבור השתלמות לריתוך צנרת פלדה למים בביח"ר של  .ח

 ., הרתך יהיה בעל תעודת הסמכה בתוקף מהמפעל "צנורות"

עטיפה  עם  SCH 40תכת )קשתות הסתעפויות "טה" וכו'( יהיו לפי אבזרי הצנרת המרו .ט

 מיקרון וציפוי פנימי חרושתי במלט קולואידלי. 1500-1800נית חרושתית בטריו חיצו

כל שבירות הכיוון תעשינה מקשתות מוכנות כנ"ל מיוצרות באופן חרושתי ובחיבורי קצה לקצה.  .י

הסתעפויות מקוים קיימים תעשינה באמצעות כל ההסתעפויות תעשינה מאביזרי "טה" כנ"ל. 

וצעו תיקוני ציפוי מלט באתר התיקון שיאושר  ע"י המפקח באתר זרים אלו יבבאבי הסתעפות.

 לפני כיסוי הקו.

במקרים בהם יאלץ הקבלן ליצר אביזרים באתר מ"פלחים" חתוכים יש לקבל על כך מראש את אישור 

 המפקח. )ע"י המתכנן(.

ת היצרן יריעוו יהיו בשיטת "ישום יריעות מתכווצות בחום". יש לקבל מתיקוני עטיפת טרי .יא

כנ"ל לפי קוטר הצנור הנדרש לעטיפה בין צינור לצינור. ישום היריעות יעשה לפי הוראות 

 היצרן.

תיקוני עטיפת טריו בקשתות יבוצעו בשיטת "יישום יריעות מתכווצות" בחום לפי הצורך לקבלת 

 המגע.הדבקות מלאה על כל שטח 

אביזרים יש לקבל מהיצרן רצועות  עיל. לעטיפתתיקוני עטיפת טריו בצינורות יבוצעו לפי האמור ל

 ס"מ כנדרש.  10ס"מ או  5ווצות בחום ברוחב כמת

 לחימום, לא מאושר ביצוע חימום ע"י ברנר בעל להבה דקה. יחימום היריעה יעשה במבער ייעוד

 



 

וי יהיה על הקבלן להניח את הקוים אך ורק לאחר בשטחים בהם יעבור קו המים באיזור מיל .יב

 כנדרש לגבהים סופיים של עבודות עפר ע"י קבלן עבודות עפר.ביצוע מילוי מהודק 

 

מחיר היחידה להנחה כולל אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה, פיזור, הנחה, ריתוך, בדיקות  .יג

י. או צביעה(, שימוש במשחת לחץ, תיקוני עטיפות ושלמות העטיפה החיצונית )טריו, פי.וי.ס

פיות, ביקורת של שרות השדה של המפעל, חפירה אקספנדו, או סיקה פלקס, בדיקות רדיוגר

ס"מ לכל רוחב התעלה, כסוי והדוק  20אם לתכניות, מצע ומעטפת חול של ו/או חציבה בהת

ה/חציבה מעל מעטפת החול בחומר מילוי מקומי כמפורט לעיל. יש לציין כי הקבלן יכנס לחפיר

מצב זה יהיו פני השטח לאחר שקבלן עבודות עפר ישר את השטח והכין אותו למצעים. ב

 לחפירה נמוכים מפני השטח הסופיים.

 

תיקוני זויות,  התאגידמחיר כולל קשתות והסתעפויות חרושתיות, או מיוצרות באתר, אישור נציג ה

 ה.הנחה מושלמת למטר אורך, כל הדרוש לבצוע מושלם של הנקוד

 

  תיקוני צבע וצביעת צינורות גלויים 57.1.1.3

 (11לאמור במפרט הכללי פרק )השלמה         

 

מלכלוך, חלודה, שמנים וגריז ע"י ממיסים ולאחר  שטחניקוי המ הכנת משטחים לצביעה תכלול: א. 

לאה הניקוי יהיה עד להסרה מ, לפי התקן השוודי  SA 2.5מכן ע"י ריסוס בסילון חול עד לדרגה 

 טיפה.של חלודה מהצנרת ו/או האבזרי הפלדה טרם ביצוע הצביעה ו/או הע

 

 טמבור או שווה ערך. EA-9צביעה במברשת בצבע יסוד אפוקסי  ב. 

שעות.  24מיקרון. זמן המתנה בין שכבה שיכבה  50 -הצביעה תעשה בשתי שכבות. עובי כל שכבה כ

 היישום יבוצע לפי הוראות היצרן.

 

 או שווה ערך. 4-3ברשת בצבע עליון דו רכיבי אפוטם צביעה במ ג. 

 300 - 200מזון(. הצביעה תעשה בשתי שכבות כאשר עובי כל שכבה  מוש במגע עםהצבע מאושר לשי

 שעות. 24מיקרון. זמן המתנה בין שכבה לשכבה 

 צביעת הצנורות כלולה במחיר אספקה וההרכבה של הצנורות.   

 

 ורות הגלויים. באתר יבוצעו אך ורק תיקוני צבע במידה וידרשו.מפרט צבע זה מתאים לכל הצינ

 

 וריתוך צינורות פלדה חיתוך .1.1.457

 

 חיתוכים יהיו ישרים במישור ניצב לציר הצינור. .א

חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור  .ב

)יעובדו ב"פאזה"( ייחתכו קה לצינורות אחרים, אחד. שפות הצינורות, המיועדים לריתוך הש

. לאחר החיתוך יש לעבד , כלפי מישור השפהמעלות 5-+ תוך סטייה  ,מעלות  30בזוית של 



 

 1/3-מעובי דופן הצינור יושארו ניצבים לזוית החיתוך וב 2/3כאשר  החיתוךפאזה במישור 

 מעלות לפני חתך הצינור. 45-העליון תבוצע פאזה ב

ור מיוחד של יבוצעו במכשיר חיתוך מכני, בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או, לפי איש החיתוכים .ג

)בעזרת כלובה ני בלבד.כולל, יהיו ע"י חיתוך מכ 2עד "" 1/2בקוטר המפקח, חיתוך צנורות 

השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים בהחלט, ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך חשמלית( 

 או באבן משחזת.יש לעבד את השטח בפצירה 

, עם (ARCAIR)-ה בשיטת "ארקאיר" חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט צמנט יעש .ד

יופעל לפני שהאלקטרודה תיגע  . זרם אוויר" שתחובר למגע של מקור זרם4אלקטרודות פחם "

ס"מ אך לא  10 -בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף שלאלקטרודה יהיה במרחק של כ

הצינור בת הריתוך תהיה הזווית בין האלקטרודה ושטח  ס"מ מידית המכשיר. בזמן 5 -פחות מ

מכשיר תוחזק בשתי יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי שהידית של ה מעלות וכיוון החיתוך 45

איזון. בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את ציפוי המלט צמנט  ידיים לשם

 בפצירה. ק"ג ולהחליק את קצה הצינור וליישרו 1לא יעלה על ע"י מכה בפטיש שמשקלו -

העבודות בעזרת  שאין אפשרות לבצע את העבודות בעזרת "ארקאיר" תותר לבצע אתבמקרים 

 הצינור.  ור יד או משור מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך שלמש

יר הצינור. יש לשמור בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב בהחלט לצ .ה

 ריטה או פגיעה אחרת.שם ומכל על שטח האטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגי

גנים. חתך הרוחב של שטח ווחלטת של האיש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מ .ו

 פני האוגן )הבא במגע עם האטם( יהיה ישר.

לשייף ולהשחיז את פנים הצינור  יש (WELD NECKבעלי צוואר ) (ORIFICEבריתוך אוגני ) .ז

 יטה אשר תפריע לזרימה ולמדידתה.באזור הריתוך על מנת להוריד כל בל

 ביצוע הריתוך : .ח

ס"מ לכל ההיקף מכל לכלוך,  -3בצד החיצוני של הצינור, ברוחב של כ  יש לנקות המדר )הפאזה( ופס,

 מזפת, מפריימר ומדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית.

 ך:עבודות הריתו .1

ים לא שלם ו/או שבור. משחת הקבלן יהיה אחראי לכך, שלא יחוברו צינורות פגומים ועם צפוי פנ

בין שפות הבטון של הצינורות  ( תשמש רק לסתימת ומילוי המרווחX-PANDOאקספנדו )

 בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי טיח צמנטי.

ת מהפלדה ובכמות כזאת יישום המשחה יהיה על חלק מהשפה של הצפוי, לכל ההיקף, המרוחק

 דר.שתסתום את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמ

 לפני המריחה יש להרטיב את הבטון.

לאבקת האקספנדו מים נקיים ולערבב עד קבלת משחה  הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי. יש להוסיף

 דקות מגמר ההכנה. 30נוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה. המשחה טובה לשימוש עד 

נת לשמור על שלימות בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ו/או בכוח וזאת כל מ

זה לזה, עם מרווח "מפתח שורש" לא ציפוי הפנים )מכות פטיש, איזמל וכו'(. הצינורות יוצמדו 

 מ"מ. -1.5גדול מ 

פוי מהקצה, יהצ הפנים מבפנים, יש לשבור את יבחיבורי אביזרים ובמקומות שיש גישה לתקן את ציפו

מ"מ ולרתך עם "חדירה מלאה".  3-2" של ס"מ, להצמיד את הצינורות עם מרווח "מפתח שורש 1-כ

 הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.לאחר גמר הריתוך והתקררות 



 

הריתוך יבוצע בשני מחזורים, או יותר, בתלות בעובי דופן פלדת הצינור. יעשה שימוש באלקטרודות 

 .ASTM E 6010ת לתקן המתאימו

 מחזור ראשון : .2

הקטרים "מלמטה למעלה" בכל  -מ"מ, כיוון הריתוך  3.25דה בקוטר ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרו

 ובכל עובי הדופן. יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולהימנע מחדירת יתר.

 מחזור המילוי והכיסוי : .3

מ"מ ויותר. מחזורים אלה ניתן לרתך  4בקוטר  )מספר המחזורים בתלות העובי(, ירותכו באלקטרודות

גים, ה למעלה. תפר הריתוך הגמור יהיה מלא, חופשי מסדקים, סימלמעלה למטה, או מלמט

בועות, קעקועים ושריפות. יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד )הצינור( למחזורי הריתוך ובין 

ט במרכז התפר, מפני הצינור, בין מחזור למחזור. מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלו

מ"מ מכל  -2עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ כ  מ"מ, ירד בקשת לשני הצדדים 1.5-1

 צד.

עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה את התפר מסביב 

 מסיגים.

 

 אופני מדידה מיוחדים למערכת מים 57.1.2

 

תקנים אלה לא מ ן רשאי לפי ראות עיניו לבטל ביצוע מתקנים ועבודות שונות. ביטולהמזמי .1

 דרשו ביצוע. ישפיע על מחירי היחידה של יתר הסעיפים שי

 רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים.  .2

 תנאים המוזכריםה המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי .3

התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש -או איבמסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו 

 ר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. סיבה לשינוי המחי

 להוראות שבסעיפים כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי .4

 דלהלן. 

פסולת לאתר שפיכה יר הנחת צנרת מים כולל: חפירה/חציבה, סילוק עודפי החומר החפור והמח .5

מאושר, אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' למילוי ולמבנה כביש או מדרכה, אספקת כל 

הצינורות, אביזרים והחומרים הנדרשים להנחת הצנרת, פיזור הצינורות, חיתוכם, ריתוכם או 

ק ולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/או יצירת למדים, אספקה מילוי והידוכשהברגתם, מעברי מ

חול טבעי או ממוחזר לעטיפת הצינורות, צביעה, צילומי וידאו, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי 

הקווים, בדיקות מעבדה, מעברי גדרות מסוגים שונים והחזרת השטח לקדמותו בסוף כל יום 

 ובגמר כל העבודות.

יוד כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש רק בצהקבלן יספק את  .6

לציוד כל  המפקחאשור המפקח. ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת 

לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן ס ביח המפקחשהוא או אי אשורו לא תשתמע מהם אחריות 

 ע העבודה.הינו אחראי הבלעדי לביצו

ימה וכו' על ידי הקבלן מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטבכל  .7

ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה תשלום נפרד עבור חומרי 

את שמות היצרנים ו/או  המפקחעזר.הספקת החומרים תהיה ע"י הקבלן, ועליו להגיש לאישור 



 

תכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין אישור מקור החומרים פקים מהם הוא מהס

 רת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על ידו.פוט

יעשו ע"י הקבלן ותמורתם   כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספק .8

 ת.ות בכתב הכמויותחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקוב

חומרים  שהתחייב לספקם הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצידו כי כל ה .9

 נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.

 

 מילוי חוזר 57.1.3

 .01.4סעיף ,  01פרק סוג המילוי החוזר יתאים לדרישות האמורות ב א. 

 הקבלן למלא אחר דרישות הכסוי כדלהלן. סף לכך יהיה עלבנו   

וריתוך  הנחתהצנור מעל התעלה החפורה וריתוכו מעל התעלה או  הנחת לקבלן קיימות שתי אופציות:

הצנור בתוך התעלה. בשתי האופציות לאחר ריתוך הצנור וביצוע הסתעפויות יונח הצנור בתוך 

יל. לאחר מכן תבוצע בדיקת "הולידי אחיד כמפורט לעהתעלה על מצע חול מהודק ומורטב בעובי 

ת במסגרת שרות השדה. לאחר שהקבלן יקבל מסמך כתוב מנציג דיטקטור" ע"י נציג יצרן הצנורו

היצרן כי בצנור אין פגיעות מכניות בציפוי או בציפוי הפנימי ולאחר שהמפקח יאשר את הקו ינתן 

טעי החיבור בין הצנורות המפורט פרט לק לקבלן אישור בכתב לכסות את הצנור בחול לפי

 ובהסתעפויות.

ס"מ מעל שכבת המצע  30רוחב התעלה בחומר המילוי ויהדקו עד גובה בשלב הבא יכסה הקבלן את כל 

כאשר קטעי החיבור יישארו גלויים. חומר המילוי יהיה חומר מובחר ומאושר בהתאם לאמור 

 . 01, פרק  01.4בסעיף 

את תיקון עטיפת הצינור באזור הפעמון ובמקומות שנפגעו לאחר ביצוע בדיקת הלחץ יבצע הקבלן 

ס"מ מעל קודוקד הצינור בחומר מילוי הנ"ל  30כסה הקבלן את הפעמון  עד גובה של ולאחר מכן י

 בעבודת ידיים.

ע או בתוואי ס"מ עד פני הקרק 20לאחר מכן יבצע הקבלן מילוי והידוק חומר המילוי בשכבות של 

 לפני כביש מתוכנן. ס"מ מתחת 50כבישים עד 

י חוזר מחומר נברר כאשר התכונות הפיזיקליות של במידת הצורך ע"פ הוראת המפקח יבצע הקבלן מילו

 .  01,פרק  01.4המילוי תוארו לעיל בסעיף  

 

 והרכבתם תהצינורוהנחת  ב. 

ה ובנוסף לכך הצינורות יונחו בעומק כז 01.6כל האמור להלן יתאים לדרישות האמורות בסעיף 

 מטר לפחות. 1.00שהכיסוי מעליהם יהיה 

 ס"מ, נקיה מאבנים ומרגבים. 30תעלה על שכבת מצע מחול דיונות בעובי הצינורות יונחו בקרקעית ה

לפני הנחת הצנור יודא הקבלן שקרקעית התעלה מיושרת והצנורות אינם פגומים. כל צנור שימצא בו 

 יפסל.פגם 

 

 עודפי עפר ג. 

 מילוי ע"פ הוראת המפקח בשטח אתר או מחוץ לאתר. לאזוריו עודפי עפר יורחק   

 וק עודפי העפר יהיה כלול בכלל מחירי היחידה ולא תשולם עבורו תוספת.מחיר סיל

 



 

 ספחים ד. 

הקבלן יהיו כאלה ספחים כגון קשתות, אביזרי "טה" מיוחדים, והסתעפויות שונות אשר בהם ישתמש 

 על ידו. המיוצרים ע"י יצרן הצנרת ומאושרים

 מיוחד. צורך בספח  בתכניות מסומנים הפרטים והספחים הדרושים בכל מקום בו יש

 התשלום עבור הספחים לא יהיה בנפרד אלא יכלל במחיר מטר אורך צינור.   

 

 אופני מדידה ותשלום הצנורות ה. 

מר והעבודה, כולל ספחים, מונח באדמה כולל החו -לט לפי מטר אורך מחיר הצנור לתשלום יהיה קומפ

 ריתוך, בדיקת לחץ חיטוי ואטמים.

שכבת המצע ועטיפת החול בעובי כנדרש לעיל בהתאם לסוג הצינור, ומילוי חוזר במחיר הצינור כלולה 

 . 57.1 מעפר מקומי לפי הדרישות בסעיף

מילוי חוזר מחומר נבחר כאשר התכונות הפיזיקליות במידת הצורך ע"פ הוראת המפקח יבצע הקבלן 

 . 01, פרק   01.4המילוי תוארו לעיל בסעיף של 

 

 תאי מגופים .457.1

כולל תקרה טרומית מטיפוס  בטון  חוליותיהיו מ std-w-6י המגופים יבוצעו לפי תכ' סט' את .א

טוןD (40  ) 400ו ממין אטון250C (256  )טוןB(12.5  ) 125ממין  489"כובע" ומכסה לפי ת"י 

התא יהיה קומפלט לפי הפרט בתכנית כולל בטון, חצץ,  בהתאם לנדרש בכתב הכמויות. מחיר

 צבע, מכסה.

אלי המתאימים למים או שו"ע בעל בכסה יהיה מיצקת ברזל דגם "מורן" תוצרת "וולקן" או אוהמ .ב

" מועצה מקומית שהםתו תקן כמפורט בכתב הכמויות. על המכסה תהיה מוטבעת הכתובת "

 תאושר אצל המפקח. הכתובת על המכסים  "שנת הייצור" "ומים".

 

 מגופים 57.1.7

או שווה ערך,  TRS , מיצקת ברזל, תוצרת "רפאל" דגם צר וס טריזהמגופים הראשיים יהיו מטיפ א. 

 .אטמ' 16 ללחץ עבודה של 

 דיסקאות ) ,ברגים, מחירי היחידה של המגופים יכלול אספקה והתקנה מגופים אוגנים נגדיים, אטמים

 .316ואומים מפלב"מ  שייבה (

יהיו מגופי טריז מתוצאת ולחיבורי הידרנטים  המגופים בחיבורי המגרשים לפני מעבר כביש .ג

 אטמ'. 16או שו"ע,ללחץ עבודה של  TRS"רפאל" דגם 

 וציפוי חוץ אפוקסי. המגופים יהיו בעלי ציפוי פנים רילסן .ד

 המגופים.   תיכלול אספקה והתקנמחירי היחידה של המגופים  .ה

בהצלבה ובמידת חוזק בהתאם להוראות היצרן, כך שלא יבצרו סדקים  הידוק הברגים יעשה .ו

 יפוי המגוף ו/או פגיעה באוגנים הנגדיים.בצ

 

 שסתומי אוויר 57.1.12

 או שווה ערך מאושר. עם מעבר מלא תוצרת א.ר.י.מאוגן  D-050-cשסתומי האוויר שיסופקו יהיו דגם 

 

 לצינור המים )שרוולים( מגן שרוולי 57.1.15



 

 כללי  א.

מים בחפירה פתוחה בתוך  יקווו ובמקומות המסומנים בתוכנית, יושחל במקומות בהם יורה המפקח

 וכמפורט בכתב הכמויות. צינורות מגן )שרוולי פלדה( בקוטר ובעובי דופן כמוראה בתוכנית

 שרוול בחפירה פתוחההנחת  . ב

אפוקסי חרושתי ת עם ציפוי פנים מפלדה בעלי עובי דופן כמפורט בכתב הכמויו עשוי יההשרוול יה

 ועטיפה חיצונית טריו.ון מיקר 250בשתי שכבות כל אחת בעובי 

 

התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את השרוול, הנחת השרוול,  פינוי מטרדים, פרוק אספלט, 

חפירה/חציבה לעומק הנדרש, תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה, עטיפת חול, מילוי מהודק, 

, לפי סעיפי המפרט בחפירה פתוחה העבודות הנדרשות בעד הנחת צינור מים רגיליתר את כל וכן 

 ם לעיל, ויימדד לפי מטר אורך.המתאימי

 שרוולההשחלת צינור בתוך  . ג

 הצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות .

מי מלט צמנט ועטיפה חיצונית טריו. הצינור המושחל יותקן עם הצינור יהיה עשוי מפלדה עם ציפוי פני

מ' לאורך הצינור.  2.5או שו"ע במרחק כל  MA-50דגם  DIMEXמרווח פלסטיים מתוצרת שומרי 

או  DIMEXבקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים פוליאטילן עם ריפוד גומי תוצרת 

 DUדגם  DIMEXתוצרת  EPDMטם חרושתי עשוי שו"ע. החלל בין הצינור והשרוול יאטם ע"י א

 .316Lפלב"מ ר ולשרוול על ידי חבקים מאו שו"ע אשר יוצמד לצינו

 

מרווח, הההובלה, האספקה וההשחלה של הצינור, שומרי את  התשלום לסעיף זה כולל בין היתר

ם החיתוכים, הריתוכים, איטום הקצוות וכן כל יתר העבודות והחומרים הנדרשיהתומכים, 

 , וימדד לפי מטר אורך.להשחלת הצינור, בשלמות

 ומק הצינורשל קצה השרוול + שינוי עסגירה ואיטום  ד. 

יש לאטום את קצה השרוול ולחבר אותו לצינור המושחל. הפרט כולל אוגן מרותך לשרוול, אוגן נגדי 

וגן כדוגמת מיוחד עם קדחים לחיבור מחבר מאוגן וקדח מרכזי למעבר הצינור המושחל, מחבר מא

 נוספת. 90, זקף, וקשת 90, קשת 2001קראוס 

 ת למסמכי החוזה.בתוכניות הפרטים המצורפוהפרט מוראה 

 

את כל הנאמר לעיל, לרבות כל החומרים, הזמנה והכנת אוגן נגדי  התשלום לסעיף זה כולל בין היתר

ים מתכווצים,  ריתוכים, חיתוכים, סרט מיוחד, אוגן, אטמים, קשתות, זקף, מחבר מאוגן, 

 בשלמות.

 

 ויבקווי מים, שטיפה וחיט בדיקת לחץ .1657.1

לאחר הנחת הקו ולפני כיסויו, יש לבצע בדיקת לחץ הידרוסטטית הדרגתית בקטעים, בהתאם לתכנית 

 אטמוספרות מעל הנקודה הגבוהה ביותר בקטע הנבדק. 10עבודה מוסכמת, בלחץ שיהיה 

 במפרט הכללי.  57038ף ביצוע הבדיקה בהתאם למפורט  בסעי

דיקה. מילוי הקו ייעשה באיטיות למניעת הלם מים, שעות לפני ביצוע הב 24ך הקו ימולא מים למש

 כאשר כל ברזי הניקוז פתוחים לשם שטיפתו.



 

עם תחילת הבדיקה יועלה הלחץ בהדרגה ללחץ הרצוי תוך בדיקה ויזואלית של שלמות הקו והעדר 

הבדיקה ייחשב הקו . אם הלחץ נשמר יציב במשך שעתיים מתחילת נזילות דרך מגופים ואביזרים

ויתקבל ע"י המפקח. באם לא, יבצע הקבלן את כל התיקונים הדרושים ויחזור על ביצוע לאטום 

 הבדיקה הנ"ל עד קבלת התוצאות המבוקשות. 

 כיסוי  הקו יעשה רק לאחר אישור וחתימת המפקח ביומן העבודה להצלחת הבדיקה.

 קה.לבצע שטיפת הקו וחיטויו לאחר השלמת הבדי על הקבלן

וי בעזרת טבליות היפוכלוריד בריכוז מספיק כדי ששארית הכלור החופשי בסוף מים יבוצע חיט יבקוו

 שעות של שהייה. 24מ"ג/ליטר בתום  10הקו תהיה לפחות 

חיטוי קוים לביצוע  מקרפ"ר/החיטוי יבוצע אך ורק ע"י בעל מקצוע שקיבל היתר של משרד הבריאות

 בכלור ושימוש בהיפוכלוריט לחיטוי מים.

 

 ה במחירי היחידה להנחת צנרת ולא ישולם בעדה בנפרד.עבודה זו כלול

 )לצנרת פלדה( בדיקות רדיוגרפיות 757.1.1

 

מכלל  10%הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות )רנטגן( על ריתוכי הצנרת. סה"כ בדיקות יהיו עד  

 הריתוכים בצנרת.

הקבלן יעביר לרשות  על הקבלן לבצע ריתוך וצילום חוזרים על חשבונו.  -ים בלתי קבילים ריתוכ

המפקח ואישורו מסמך מעבדה המבהיר את תוצאות בדיקות הריתוך, טיב החדירה וכו'. על 

כים הצילומים שנעשו. על ריתו 100% -הקבלן למסור חוות דעת שהריתוכים עברו את הבדיקה ב

י נה יבצע הקבלן חיתוך הצינור, ריתוך מחדש ובדיקה חוזרת וכן עוד שתשנפסלו בפעם הראשו

בדיקות ריתוך נוספות. כל הבדיקות והצילומים כלולים במחירי ההנחה של הקוים ולא תשולם 

 בגינם כל תוספת.

 

57.2 

 

 הובלת הצנרת ופריקתה באתר .2257.

 

באופן יסודי את הצינורות. צינורות ת יבדוק היצרן והקבלן הקבלן מתחייב כי לפני משלוח הצינורו

במפעל. צינורות שנתגלו בהם סדקים ו/או פגעי יצור, ו/או פגומים לא יועברו לאתר ויפסלו 

 חספוס בלתי סביר ו/או חתך אובאלי במקום עגול יפסלו במפעל.

 

 . נעשה רישוםISO 9002 הצינורות שיועמסו למשלוח יהיו רק צינורות שעברו בקרת כאות לפי תקן

של המפקח כגון מכה  ותיעוד של הביקורת ואישור נציג מוסמך של היצרן על דרישות האיכות

בקצה הצינור, סדקים במחברים ו/או בצינורות, צינור אובאלי וכד' עלול לגרום לעצירת עבודת 

על הקבלן  הקבלן עד לבירור יסודי של הסיבות לכך והפקת מלוא הלקחים מן היצרן והקבלן.

עלולה  ולהביא לידיעת היצרן את העובדה שעצירת העבודה בשל פגמים בצינורותלהיות מודע 

 לגרום נזק כלכלי בלתי מבוטל לתהליך ביצוע השוטף של הקו באתר.

 



 

בנוסף לנזקים שעלולים להיגרם לקבלן עלולים להיגרם גם נזקים ישירים לרשות כתוצאה מעיכוב 

 י כספי מן הקבלן בשל העיכוב בביצוע.פיצו ושומר על זכות יןמזמהביצוע של העבודה. ה

 

 ת, ביד או בעזרת כלים מכניים, באופן שימנע כל פגיעה בהם.פריקת הצינורות תעשה בזהירו

 

אין לזרוק או "לשפוך" צינורות ממוביל ואין לגרור צינורות בשטח. גלגול צינורות מותר רק על   -

 שלא לפגוע בצינור. בולטים תוך זהירות והקפדהמשטחים ללא עצמים חדים או 

 מש בשרשרות או בכבלים לא מרופדים.אין להשת להשתמש ברצועות רחבות. ישבפריקה   -

וו ההרמה לצנרת פלדה יהיה וו העומד בתקן להרמת צנרת פלדה אשר איננו פוגע בשולי הצינור       -

 או בציפוי הפנימי ומאושר ע"י המפקח.

 יעה כלשהי בצינורות. מזלג ההרמה חייב להיות מרופד.גזה מחייב זהירות מפני פגשימוש במל  -

ורות תעשה בנוכחות המפקח מטעם היצרן וכן המפקח מטעם המזמין. כל צינור פריקת הצינ  -

 שיפסל יסומן בצבע בולט "פסול" ויופרד מן הערמה.

 

 אחסנה באתר .3257.

 

          ץ, ערמות חול נקי ) לאכגון עדני ע ים או בולטיםהצנרת תאוחסן על משטח ישר ללא עצמים חד .א

 .צינורות וימנע התגלגלות הצנרתשקי חול( אשר יאגוד את מערום ה  

 ר והנקבה יונחו בדירוג והזזה האחד כלפי השני.כהצינורות יאוחסנו כך שקצות הז  .ב

      באופן שלא תימנע  80%חשופים לקרינת שמש יש להגן עליהם ברשת צל ואביזרים ההצינורות   .ג

 רימת אויר בין הכיסוי לצנרת. ז   

 חום, שמן, דלקים וחומרים מדללים או ממיסים.אין לאחסן את הצינורות בקרבת מקור  .ד

 יש לתחום את מערום הצינורות כך שלא תהיה גישה אל הצנרת לגרום זר. .ה

 מיוצב עם מייצב פולימרביצוע שכבת מצע  57.3

 יון של השטח  .לפני תחילת ביצוע שכבת המצע המיוצב יש לבצע חישוף וניק .א

ים , כולל הרטבה והידוק עד הגעה יש להשלים ביצוע שכבות תחתונות של מצעים לפי הפרט .ב

 ס"מ מתחת למפלס הסופי המתוכנן של הדרך. 6למפלס 

 החומרים בשכבת המצעים והעפר המיוצב .ג

 

 תערובות מובאות של אגרגטים גרוסים אלו יהיו מאחד מהמקורות הבאים: -אגרגטים גרוסים 

 ממחצבה מוכרת. רגט מחצבה או תערובת חומרים אחרת שמקורה בתוצרי חציבה של אבן גיראג

 כל התערובות לא יכילו  חרסית, חוואר, פסולת אורגנית, פלסטיק, מתכת או עץ מכל סוג.

 עמדו בדרישות הדירוג הבאות :תערובות האגרגטים י

 

 בא :בדירוג ה שכבה עליונה  מחומר נברר  -שכבת מצע  מיוצב  -

 

 סוג תערובת           

)דומה תערובת  דקה         



 

 ל"סומסום"(  כינוי אגרגט

 100% מ"מ 50עובר נפה 

 100% מ"מ 10עובר נפה 

 60%-40% מ"מ 4.75עובר נפה 

 15-25% מ"מ 0.075עובר נפה 

 

 מ"מ ,  0-10יודגש כי הדירוג הנ"ל אינו תואם למצע סוג א'.  גודל האגרגט הוא  

                                                 (                             ודל מקסימלי דומה ל "סומסום" !   )ג

 

מ"מ.  ייתכן ותידרש פעולת נפה מיכנית להגעה לדירוג הנדרש .  10גודל האגרגט המקסימלי הוא בקוטר 

 )בתלות במקור החומר ואיכות הגריסה המקורית(

 

בקשה זו והקבלן  ואולם המזמין אינו מתחייב לקבל להציע לאישור המתכננים חומר דומה הקבלן רשאי

יקח זאת בחשבון. מודגש שכל תערובת אגרגטים תהיה מורכבת מחומר אחיד בעל הדירוג הנדרש 

 ולא תותר עבודת עירבוב של מספר אגרגטים באתר העבודה.

ורי מעבדה עם דירוג גדלי תערובות האגרגטים הקבלן יציג לאישור המפקח והמתכננים  בדיקות ואיש

 מקורה של כל אחת מהתערובות.  המוצעים על ידו, בציון

תעודת בדיקת דירוג של החומר שאושר ע"י המתכננים תיחתם ע"י הקבלן והמהנדס המאשר, והיא 

. הקבלן לא יסטה מתוצאות הדירוג המופיעות תופץ למפקח ולמנהל הפרויקט לצורכי תיוק

 בזמן אספקת החומר באם הוא חומר מובא או חומר גרוס בשטח. בתעודת

הקבלן אספקה לאתר של חומר אחיד ותואם לדרישות במשך כל שלבי העבודה. במידה ויובא  באחריות

ן לפנותו חומר שאינו תואם הדרישות, שלא יאושר ע"י המפקח או המתכננים, יהיה על הקבל

 מהאתר על חשבונו.

אגרגטים תכלול תערובת של קרקע חרסיתית מקומית עם אחד -רקעכל אחת מהחלופות של ק

ם המובאים )אגרגטים(. היחס המשקלי של הקרקע המקומית ושל החומר המובא בסך מהחומרי

 אגרגטים יקבע בהמשך על ידי המתכננים, בהתאם לדרוג ולתכונות אחרות של-תערובת הקרקע

 החומרים המרכיבים כל חלופה.

 

 ור החומרים לביצוע:הליכי בדיקה  ואיש

יזואלית ראשונית , ובהמשך  תוצאות בדיקות הקבלן יציג לאישור המתכננים דוגמאות לבחינה ו

 מעבדה, כולל בדיקות דירוג הקרקע הטבעית והחומרים המובאים, המוצעים על ידו.

בלן האגרגט השונים הינו באחריות מלאה של הקבלן .  הקמודגש כי כל תהליך הצעת ואישור חומרי 

, וכל פעולה אחרת יהיה אחראי להעביר למתכננים דוגמאות מהחומרים המוצעים על ידו

 שתידרש לענין .

 

כולל את מחיר החומר בנקודת האספקה, אספקה, העמסה,  – תשלום עבור החומרים המובאים מבחוץ

 זור החומר בשטח, וכל פעולה אחרת הכרוכה  בכך. הובלה, אחסנה וכל שאר הנדרש עד פי

 



 

 בשכבה אחת  3%ב.   סלילת שבילים ודרכים בתערובת סלילה פולימרית 

 

 כללי:

 

החומר המדביק )הביינדר( אינו ביטומן שחור  PolySoilבתערובת הסלילה הפולימרית פוליסויל 

ן הטבעי של הקרקע. ניתן כמו באספלט רגיל, אלא מיצב קרקע פולימרי שקוף המשמר את הגוו

 י הוספת מגווני צבע לתערובת הסלילה: לעצב ולשנות את הגוון ע"

או  .03-9013995"הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף" טל.  –ימרית פוליסויל ספק מוצע לתערובת סלילה פול

 ש"ע

 

 

 

 

 החומרים:

 

 תערובת סלילה פולימרית 

 תערובת הסלילה תכיל את המרכיבים הבאים:  

  

מתוצרת בי.ג'י פולימרים המשווק ע"י  )polysoil tac(מסוג פוליסויל גמיש  תרכיז מייצב קרקע פולימרי

 העונה לכל הדרישות הבאות: ,ש"ע  הדר מערכות, או

 

 רכיבים: דו פולימר ויניל אצטאט עם אקרילטים.

 c°10טמפרטורה מינימלית להקשחה: 

 20°Cטמפרטורה מינימלית לשקיפות: 

 מיקרון.  0.15-0.25גודל חלקיקים: 

ל(, לא דליק, לא מסידידות לסביבה ולאדם: ה וכן בהתאם חומר צריך להיות לא דליק, לא קורוזיבי )מַאכֵּ

 ( וכמו כן  לא מזיק לצמחיה.MSDSלנקוב בדף הבטיחות והבריאות )

 מצב צבירה: נוזל.

 .5.0-ל 4.0 (: ביןPHרמת חומציות )

 .54±1%תכולת מוצקים פעילים: לפחות 

 . 200-600cps(:  25ºC-רמת צמיגות )ב

 בן חלבי לפני ההתקשות, שקוף בהתקשות.צבע: ל

 בלתי מסיס בהתקשות. מסיסות: מסיס לפני ההתקשות,

 

מאחד המקורות הבאים: מחצבה מוכרת ומאושרת, מפעל למחזור ולגריסה של  גרגרי קרקע )אגרגטים(

 סולת בניין, כריית קרקע מאתר הסלילה ורק בכפוף לעריכת בדיקות מוקדמות.פ

 

שארו מכל מקור שהוא תהיה מודרגת בגודל גרגריה, כך שלאחר הכבישה לא יי תערובת גרגרי הקרקע

 מ"מ במרקם משטח העפר המוקשח. 1.5חללי אויר הגדולים מ



 

 

 וג נדרש לעיל,  ראה דירמ"מ 10גודל הגרגר הקרקע המרבי לא יעלה על 

סטיק מתכת או עץ כל תערובות גרגרי הקרקע הנ"ל לא יכילו חרסית, חוואר, פסולת אורגנית, גרגרי פל

 התערובת.פרומיל( מנפח  2.5) 0.25%בשיעור מצטבר העולה על 

 

מי ברז רגילים. על פי אישור מוקדם מאת היצרן ניתן יהיה להשתמש במים מושבים או  מים שפירים:

 במים מליחים.

 

ב . מים יוספו לדילול מייצממשקל האגרגטים 3%מינון מייצב הקרקע הפולימרי יהיה בשיעור של  

אופטימאלי ז רטיבות הקרקע הפולימרי בכמות שתוביל לקבלת תערובת סלילה פולימרית באחו

 (.10%-8%לכבישה )

 

 מייצב קרקע פולימרי לקליפה העליונה

 

מתוצרת בי.ג'י פולימרים  (polysoil VDB)תרכיז מייצב קרקע פולימרי מסוג פוליסויל קשיח 

 הדרישות הבאות:המשווק ע"י הדר מערכות, או ש"ע העונה לכל 

 רכיבים: דו פולימר ויניל אצטאט עם אקרילטים. 

 c°6נימלית להקשחה: פרטורה מיטמ 

 18.84°Cטמפרטורה מינימלית לשקיפות:  

 מיקרון.  0.5-0.75גודל חלקיקים:  

ל(, לא דליק, לא מסוכן בהתאם  ידידות לסביבה ולאדם: החומר צריך להיות לא דליק, לא קורוזיבי )מַאכֵּ

 ( וכמו כן  לא מזיק לצמחיה.MSDSוב בדף הבטיחות והבריאות )לנק

 ל.בירה: נוזמצב צ 

 .5.0-ל 4.0(: בין PHרמת חומציות ) 

 .54±1%תכולת מוצקים פעילים: לפחות  

 .3000-7000cps(: 25ºC-רמת צמיגות )ב 

 צבע: לבן חלבי לפני ההתקשות, שקוף בהתקשות.

 ס בהתקשות. מסיסות: מסיס לפני ההתקשות, בלתי מסי

 

לאחר כבישתו לצורך יצירת קליפה שטח העפר ק"ג למ"ר להתזה על מ 0.2כמות התרכיז הפולימרי תהיה 

 .3.2.6עליונה מחוזקת )גלזורה( כמפורט בסעיף 

 

תרכיז מייצב הקרקע הפולימרי ישונע לאתר במיכלים אטומים.  המשלוח ילווה בתעודות משלוח 

 המכילות את הפרטים הבאים:

 ךתארי

 שם המוצר ומשקלו

 שם המשווק

 יעד המשלוח

 



 

 היישום:

 

 תפעולות מקדימו

 הקבלן לא יחל בעבודת ההקשחה בטרם בוצעו הפעולות המקדימות הבאות:

 יישור השתית לצורת דרך הרטבתה והידוקה. -     

 יישום שכבת מצע בהתאם להמלצת יועץ הקרקע. -

 

יש לבצע איטום פני השתית על ידי פרישת יריעת במקרה של חשש לשתית רוויה )מים ארטזיים(,  -

 והלחמתה. HDPE -איטום ביטומנית או מ

 

 

 פעולות הסלילה

 הקבלן יבצע את הפעולות כדלקמן:

 

הזמנה מוקדמת של תערובת הסלילה הפולימרית לפחות שבועיים לפני מועד היישום והחלטה בדבר 

תערובת מוכנה לאתר באמצעות  אופן אספקת התערובת באחת משתי הדרכים הבאות: אספקת

 ת באתר באמצעות מערבל כפות רציף.התערובמשאיות ערבל, או לחלופין הכנת 

בבחירת אספקת תערובת מוכנה בערבלים )מיקסרים כמו של בטון מובא( יש לתזמן את יציאת 

הערבלים מהתחנה בהתאם לקצב הסלילה, כך שתכולתו של כל ערבל תפוזר, תיושר ותהודק תוך 

 שעה ממועד פריקת התערובת מהערבל.  חצי

 

ערבל כפות, יש לסמן מראש את המיקום להצבת מערבל הכפות אתר במבבחירת הכנת התערובת ב

ולהכין מראש את כל הדרוש לרבות משטח תפעולי לערמת האגרגטים, אופן חיבור למי ברז, 

כפות באגרגטים חיבור לחשמל או צורך בהצבת גנרטור, דרכי גישה ותמרון להזנת מערבל ה

 וכיוצ"ב. 

 

מודיפייד לפחות. במשטח סלילה  95%שה תהיה לרמה של . הכביכבישה באמצעות מכבש גלילים רוטט 

עם קצוות זוויתיות יש לבצע כבישה משלימה במהדק קרקע שטוח )ג'בקה( בכל המקומות 

לאחר  ס"מ 0.5±7.5שמכבש הגלילים התקשה להגיע ולכבוש היטב.יש לוודא עובי שכבה של 

 ההידוק.

 

ור והכבישה לא יארכו יותר מחצי שעה פיזור התערובת הלחה על פני המצעים המהודקים, הייש

מהמועד בו נאספה התערובת הלחה מפתח הערבל או מערבל הכפות. בכפוף לכיסוי התערובת 

 הלחה ביריעה מפחיתה התאדות ניתן להאריך בחצי שעה נוספת. 

 

 1.2 -ק"ג תרכיז, מהול ב 0.2קליפה בשיעור של התזת שכבת ה –ם שעות מהיישו  24לאחר לפחות  

 0.2( יש לחזור מדי שנה במינון תרכיז של 3.2.6מ"ר משטח קרקע . על פעולה זו ) 1מים לכל  ליטר

 ק"ג תרכיז למ"ר. 0.5ק"ג/מ"ר, או כל שנתיים במינון של 

 



 

 מדידה ותשלום:

 

ורה, יישורה וכבישתה, ישולם לפי ימרית לרבות פיזעבור האספקה והיישום של  תערובת הסלילה הפול

 שביל.מ"ר משטח עפר או 

 

ישולם על פי מ"ר שטח מותז במייצב קרקע  3.2.6עבור עבודת התזת שכבת הקליפה כאמור בסעיף 

פולימרי. במקרה בו תבוצע התזת שכבת קליפה גם על שולי השביל לצורך חיזוק רצועת קישור 

 בהיקף העבודה ללא תשלום נוסף. וליים אלו ייכללעם הסביבה, ריסוס שטחי ש

 

 ישולם בנפרד. 3.1דימות כאמור בסעיף עבור הפעולות המק

 

 אחריות:

 

יהא הקבלן אחראי לקשיחות  – 3.2.6בכפוף להזמנת התזה שנתית לשמירת הקליפה כאמור בסעיף 

לים לתיקון משטח הקרקע ולמניעת התפוררותו. במידת הצורך יבצע הקבלן על חשבונו טיפו

ומס מהשימוש שנקבע בתכנון ויים. אחריות זו לא תחול במקרה של שימוש החורג בעהליק

 )הולכי רגל, רכב קל, רכב כבד, מסוקים, מטוסים וכיוצ"ב(.

 

 ג.   ביצוע שביל מיוצב מתערובת  אגרגט + מייצב פולימרי נוזלי  

 

 דרישות מקבלן המשנה המבצע את היישום

הכלים  וע עבודת ייצוב עם חומרים פולימריים, ויפעיל את כלסיון מוכח בביצהקבלן יהיה בעל ני

 המקצועיים המצויינים במפרט .

 . הקבלן יהיה קבלן ביצוע מאושר ע"י יצרן החומר המייצב הפולימרי

בשלב הוספת המייצב והעיבוד עד הידוק המצעים יהיה נוכח בשטח  נציג מקצועי של החברה המספקת 

חירי ח ובקרה על התהליך. עלות פיקוח מקצועי זה כלולה במורך הנחיה פיקואת המייצב לצ

 .היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד 

 עבודות השלמה וגימור

 עם סיום עיבוד פני השכבה העליונה, יש לוודא שוב השלמת עיבוד פני צידי הדרך, לרבות:

יהיה אחראי ליצירת שהקבלן הבטחת ניקוז טוב של פני השטח, על השביל ומשני צידיו.  מודגש 

ולפי תנאי השטח, זאת, על מנת שלא תיווצר כל  שיפועים עפ"י הגבהים והסימונים בתכניות

אפשרות לעצירת מים בתוואי הדרך, או זרימה מרוכזת )פרט לתעלות ניקוז המסומנות(.  בכל 

רון. יאת פיתמקרה של בעיית ניקוז נקודתית יפנה הקבלן את תשומת לב המפקח והמתכננים למצ

כולל הסדרת תעלות ניקוז צד לפי הקבלן אחראי  להסדרת הניקוז גם בשולי וצידי השביל , 

 מ' לכל צד של השביל , ועל פי הנחיות המפקח. 5תכנית , ואף עד מרחק 

באחריות הקבלן להשאיר פני הדרך בתום העבודה נקיים וחלקים. שולי הדרך יכוסו בקרקע מקומית 

שופעים לת מידות רוחב סופיות לפי התכניות. השוליים יהיו נקיים, מישר לקבנקיה בקו אחיד ו

 ומנוקזים בהתאם לתכניות, ותחוחים, על מנת לאפשר ביסוס צמחיה מהיר וקל.

 הקבלן יוודא סילוק עודפי קרקע במידה ויהיו ופיזורם או פינויים על פי הנחיות המפקח .



 

 לה והפיתוח השונות ולא ישולם עבורה בנפרד. ות הסליעבודת הגימור כלולה בסעיפי עבוד – תשלום

שבון כי עבודות ההשלמה כוללות  עבודות מעבר לתחום השביל  כמפורט לעיל . הקבלן ייקח בח

 עבודות אלה ייכללו במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד .

 

 פעילויות בקרת איכות

 עים .לחומרי אגרגט מוצ -בדיקות מעבדה מורשית  מקדימות  

 דירוג אגרגטים . –בדיקות המקדימות כוללות ה

 כל תיאום נדרש עם המעבדה, ואספקת דוגמאות החומרים למעבדה  לפי הצורך . באחריות הקבלן 

 המעבדה תבצע את כל הבדיקות המקדימות לאישור חומרי האגרגט השונים המוצעים ע"י הקבלן. 

 בנפרד .עבודן  כל הבדיקות כלולות במחירי היחידה , ולא ישולם

 

  ותאי בקרהצילום פנימי של צנרת   .457

 

 יכלל א.  

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע  (  1)   

 בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות.

 סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.גל הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במע

לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. לפיכך מטרת הבדיקה היא "להביט  (  2)

 הצילום יעשה לאחר שקטע הקו נשטף ונוקה מלכלוך מכל סוג שהוא.

פרד י נמפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקראו ולפרשו באופן בלת (  3)

 ממסמך זה.

ל כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה ש (  4)

 תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המזמין שניתנו במהלך הביצוע.

וישולמו בנפרד הקבלן הוצאות הקבלן בקשר לשטיפה ולצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת  (  5)

  לפי מ"א צינור ולפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.

 הצילום יעשה ויפוענח ע"י מעבדה מוסמכת לצילום ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.(    6)

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר  (  7)

 ו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".ום יהוהביצוע, ומסמכי הציל

 הזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה:המזמין שומר לעצמו את הזכות ל (  8) 

יבוטל סעיף הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות את  .א

 שאר מחירי היחידה.

 תשלום זה.במלוא  התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין וחשבון הקבלן יחוייב .ב

 הבלעדית. המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו .ג

 הקבלן ייתן את כל שתוף הפעולה לבצוע הצילום. .ד

 הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות המזמין עפ"י תוצאות הצילום. .ה

ל צילום חוזר יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה עבמקרה של צורך בבצוע  .ו

 חשבון הקבלן.

 

 ביצוע העבודהב. 



 

 שטיפה(  1)

ל הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים לפני ביצוע הצילום ע

אמצעות אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ב

 יוחד.מיכשור מתאים לכך, וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המ

 עיתוי העבודה(  2)

מעל הצינור  ס"מ 50כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי  ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת,  -

 בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע השוחות החיוניות לבצוע הצילום.

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין.  -

ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע על הקבלן להודיע למזמין על מועד   -

 העבודה.

 ות המזמין.לן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחהקב  -

 מהלך הביצוע(  3)

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים 

 בהתאם למגבלות הציוד.

המפקח יהיה נוכח בעת , גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילוםמהלך העבודה יצולם וינוטר מעל 

 .םהצילו

 

 תיעוד(  4)

תועד על גבי דיסק  לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, הצילום על כל שלביו י

 על גוף הסטר בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 

 תיקון מפגעים )נזקים(ג. 

ת, יתגלו מפגעים ידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדבמ ( 1)

דעת המזמין יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו -ולחוות

 המלאה של המזמין.

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. ( 2)

בלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר לאחר ביצוע התיקונים יבצע הק ( 3)

 "ביצוע העבודה". התאם לנאמר בסעיףיהיה ב

 

 הצעת מימצאיםד. 

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום יכלול 

 קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי המימצאים.

 DCתיעוד  ( 1)

 

 יעוד מצולם של הקו לכל אורכו, כולל סימון זיהוי שוחות.יכלול ת CD –ה 

 יכלול הערות מצבע העבודה תוך כדי ביצועה. פס הקול של הקלטת

במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה  (  2) 

 ופשוטה ויכלול:



 

, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח מרשם מצבי )סכמה( של הצינור  -

 ומיקומו.פשר זיהוי הקו כדי לא

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע והערות.  -

 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  -

 מסקנות והמלצות.   - 

 הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופיניות.רצוי ש   

 שה להכנת "תכניות בדיעבד"ו מבטל את הדריהערה:  דו"ח צילום אינ

 

 אחריות הקבלןה.  

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת 

 תוקף האחריות של הקבלן.

לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת וביצוע הנחת במידה ויתגלו נזקים שנגרמו 

המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין  על חשבונו של , הצינור

הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על חשבונו של הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן 

 ת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זא

 

  אופן המדידה לתשלוםו.  

 דידה לתשלום יהיה לפי מטר אורך מצולם ומתועד. המאופן 

במידה והצילום יצביע על תקלות אפשריות שיחייבו פתיחת הקו ותיקונו או כל תיקון אחר יחוייב 

 הקבלן בצילום חוזר על חשבונו.

 
 

 

 

 

 קבוצת סוף מערב אדריכלים  .מ ק.ס -פיתוח גינון והשקיה 
 

 עבודות פיתוח 40
 במפרט הכללי 40בפרק המהווה השלמה לנאמר 

 
 

ות במיד 2260תוצרת חברת "אקרשטיין" או ש"ע מק"ט ס"מ  10/20/100אבן גן  40.06.002
ס"מ בגוון אפור כהה מוגבהת או מפולשת לפי תכנית פיתוח  כולל יסוד  10/20/100

 ס"מ לפי פרט . 25מהודק בעובי וג ומצע מס 20 –בטון ב 
 : מ"א המדידה

 
 
 
 

 10/20ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג מלבנית, , 6באבנים משתלבות בעובי ריצוף  40.1.0180
  פספורטו ובניה בעקומה.–ס"מ חול מייצב  4כולל מחיר  או שו"ע לפי תכנית. 20/20

 : מ"ר המדידה
 
 



 

 
ורכבים. מאבן "חאמי" )מבוקעת( מצד אחד וגב בטון. ( מקירות תומכים בשב"צ )כובד 40.2.0050

כולל: יסוד, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי   .20-סוג הבטון ב
יקוז, נקזים, תפרים, קשירת האבנים, כיחול, כל בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת נ

דות לצורך ביצוע עבועב' החפירה הדרושות וכל עב' החפירה הדרושות וכל יתר ה
 הקיר, כמפורט תכניות הקירות .

 
 : מ"ק המדידה

 
 

. כולל: יסוד, 20-קירות תומכים סמוך כבישים )כובד( עם חזית בטון גלוי. סוג הבטון ב 40.2.0054
ש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי  גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה עיבוד רא

ל עב' החפירה הדרושות וכל יתר העבודות . כיבשה/יריעת ניקוז, נקזים, תפרים, 
 תכניות הקירותלצורך ביצוע הקיר, כמפורט 

 : מ"ק המדידה 
 
 

 
ישים( כולל יסוד, מילוי מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. )תומך כב כובד  קירות תומכים 40.2.0090

ם גרנולרי בגב הקיר, נקזים, תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות החומרי
ח עליונים דרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות עד גובה פני פיתוה

 מתוכננים )או מדרכה(.
 : מ"ק המדידה

 
 

 סוג. כיחול כולל( מבוקעת" )חאמי" מאבן .מ"ס 40 של כולל בעובי" ניקיון" גדר קירות 40.2.0120
 דו ציפוי, חוזר מילוי, דיסו ויציקת הקיר ליסוד חפירה, זיון כולל מחיר.  30 -ב הבטון
 מ"ס 60 הקיר גובה. ונקזים, תפרים, זהפא עם מבטון נדבך, השני לצד מ"ס 25 עד פנים

 0120.פרט לפי הכל. מדרכה /סופי קרקע ממפלס ויימדד
 

 א: מ" המדידה
 
 
 

 האבן עיבוד סוג. בנדבכים,  ומסוטטת נסורה באבן מבטון תומכים קירות חיפוי 40.2.0160
 כיחול, אבנים קשרת. עיגון,  מגלוונים זיון רשת כולל. האדריכל שתדרי לפי טלטיש

 .הנדרש  וכל
 : מ"ר המדידה

 
 

א יורשה פוגות ל חיפוי קירות תומכים מבטון באבן פראית כולל כיחול וכל הנדרש. 40.2.0170
 ס"מ.  20מ"מ. גודל אבן מינימלי  20מעל 

 : מ"ר המדידה
 
 

 8עובי "נראה"  -ס"מ  40בן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד מא נדבכי ראש )קופינג( 40.2.0190
 וד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות . כולל כיחול בגוון האבן .ס"מ, עיב
 : מ"א המדידה

 
 
 

 כל כולל המחיר. והמיפרט הפרט לפי, ארגזיות מאבנים קטיביתקונסטרו מסלעה 40.2.0420
 גיאוטכניות יריעות רזה בטון ותלרב המהנדס בתכניות כנדרש והעבודה החומרים

 (האגם באזור) וביסוס גאוטכניקה תחום נהלמ באישור זה סעיף. לשתילה אדמה וכיסי
 מ"ק 0.2גודל אבן מינימלי  

 : מ"ק המדידה
 

 20אדמת גן קונסטרוקטיבי" מטיב מעולה על פי המפרט המיוחד בליפטים של מילוי " 40.6.0045
מ' ובמידות או לפי פרט. המחיר  1.00הו לעומק .ש.א.א %95ס"מ לפתחי עצים בהידוק 



 

ולל בדיקות מעבדה לכל משלוח ופקוח צמוד של אגרונום כולל הספקה ופיזור כ
 : מ"ק המדידהמאושר

 
 

, מ"ס 120 עד מ"ס 110 גובה בתנור וצבועה מגולוונת פלדה ממתכת בטיחות מעקה 44.1.0010
 . לקירות או לקרקע וביטון עיגון כולל

 מ"א:  המדידה
 
 
 
 

 חישוף הקרקע  כא
 

 ס"מ, כולל העמסה ופיזור 10כבה בעומק חישוף, ניקוי הפסולת והורדת צמחיה, ש  
 ה יתבצעה מורשה ע"י הרשות המקומית לכל מרחק שידרש. חישוף זאתר שפיכל  
 רק באיזורים שהם לא במצע מנותק.  
 המדידה : מ"ר  

 
 יישור גנני  כב
 

 נון, מצעי הגידול השונים יתבצע יישור גנני בעבודת ידים של כל שטחי הגיור אחרי פיז              
 כולל עיבוד שיפועי ניקוז לפי תכנית טופוגרפיה של אדריכל הנוף.                           

 יר כלול במחיר הנטיעות והשתילה ולא תהיה תוספת מחיר עבור סעיף זה.המח
  

 ביטהת נריסוס להדברת עשביה ומניע  .כג
 

 ר חול מצע. לצורךריסוס זה יתבצע בכל האיזורים שהם לא מנותקים, ולפני פיזו  
 הדברת העשביה ישקה הקבלן את השטחים המיועדים לנטיעה בהמטרה ניידת  
 ביטת העשביה. עם נהביטת העשביה, השטח ירוסס פעמיים ע"י ריסוסוימתין עד לנ  
 80%" שמכיל Xמונע נביטה ע"י "הייברוס אפ" או שווה ערך. ריס-סיסטמי "ראונד  
   

  מ"ק מים/דונם 100-80ק"ג / דונם עם השקיה של  2.5של "ברומוסיל" או ש"ע בשיעור 
 מחיר כולל את כל החומרים . ה

 
 י קבלן מורשה לעבודה זו מטעם משרד החקלאות. המחיר כוללהביצוע יעשה ע"  
 ת גינון.כניאספקה הרמה והובלה לכל מקום שידרש לפי תו   
 המדידה : מ"ר.  

 
  סלילת כבישים עבודות 51.1פרק   51.1

 במפרט הכללי 51המהווה השלמה לפרק 
 

 עבודות הכנה ופירוק    .0151
 כלליא. 

 
 ות העבודה, לרבות הריסה, פרוקים הגלויים לפי התוכניתניקוי כל שטח האתר בגבול  
 וסילוק אשפה, חומרי בניןלת והסימנים ולפי הוראות המפקח באתר. איסוף פסו  
 יצוף, משטחי אספלט, משטחי בטון, אבניחדשים וישנים, חגורות בטון, מדרגות, ר  
 גיזום ועיצוב גן, מתקני משחק קיימים וכל אלמנט אחר לפי הוראות המפקח באתר.  
 מקצועי של עצים ושיחים קיימים. עבודות יישור כלליות, הכל בצמוד לתוכנית יישור  
 ד(,לצורך מילוי יש להשתמש באדמה מקומית נקיה )אדמה מובאת תמדד בנפר לד.וש  
 העברת אדמה באתר ממקום למקום כלולה במחיר. שכבת אדמה עליונה תשמר  

 זר. אדמה עודפת תועמס על משאיות ותסולק למקוםותאוחסן בכל מקרה, לשימוש חו
 ישרים לצורך ריצוף ויםשפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית, כולל ניסור אספלט בקו

 בחומר אחר ופינוי פסולת.
 ל העבודות הנ"ל בתחום האתר. המדידה : קומפלט כ  

 
 כללי -עבודות עפר  51.02.02
 א. כללי  



 

 כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י המפקח. אופןעבודות העפר תבוצענה באמצעות   
 ט הכללי לסלילתמפרב 5102הביצוע ודרישות אחריות יהיו בהתאם למפרט בפרק   
 (.51כבישים ורחבות )  
 ליד קירות או עמודים, או בשטחים מוגבלים אחריםליד מתקנים תת קרקעיים,   
 ע החפירות. מודגש בזהישתמש הקבלן, במידת הצורך, בעבודת ידיים לצורך ביצו  
 שהמחיר הוא איחד עבור חפירה בקרקע מסוג כלשהו ובכלים מסוג כלשהם, לרבות  

 ניםבעבודת ידיים. כמו כן, לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים קטוש השמ
במפרט הנ"ל. עודפי  5100אופני המדידה והתשלום יהיו כמפורט בסעיף  או נפרדים.
 חולון.יסולקו מהאתר למקום שפיכה מאושר ע"י עירית ולת וסכפ העפר יחשבו

 מ"ק.פי התשלום עבור עבודות העפר ימדד וישולם ל המדידה:  
 מצעים ותשתיות  51.2.03

 
 א' הלבד. דרישות הטיב והדרוג של החמריםהמצעים ותשתית האגו"מ יהיו מסוג   
 (. כמו כן,51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) 5103יהיו כמפורט בפרק   

 מחייבים את הקבלן כל דרישות הביצוע האחרות הכלולות בפרק הנ"ל. יורשה לשימוש
 ממחצבה מאושרת. סה בלבדגרומצע מאבן 

 חמרים מקומיים, שאין צורך להובילםהוסבר לעיל, כי עבור מצע משתדלים לנצל   
 ממרחק רב, והעונים על דרישות האיכות.  
 משים בארץ לבצע זאת מקום המצאם :להלן נפרט את החמרים המש  

 
 בתחיות של ואדיות בדרום הארץ. -. צרורות נחל טבעיים א  
 במחצבות בסביבות ירושלים. -מחצבה גרוס גט . אגרב  

 
 מח' עבודות ציבוריות )מע"צ( האגרגט למצע יהיה בהתאם לדרישות האיכות של

 כבה אחידה, צפופהאחיד ככל האפשר ובעל תכונות המאפשרות להפכו בנקל לש  
 

 ויציבה באמצעות הרטבה והידוק בלבד.  
 יעמוד בדרישות האיכות המתאימותי והאגרגט למצע לא יכיל אדמה וכל חומר אורגנ  
 לסוגות כמפורט להלן  :  

 
 תיאור האגרגט                                            

 אגרגט טבעי )צרורות נחל ואבן כורכר תאור הבדיקה
 מרוסקת טבעית(

 אגרגט מחצבה גרוס

 דירוג
 נפה
 

 
 % עובר

 
 % עובר

 
 % עובר

 100 100 100 אינץ 3
 100-60 100-60 100-60 ינץא  3/4
 70-30 70-35 - 4מס' 
 40-20 - 60-35 10מס' 
 15-0 15-0 20-6 200מס' 

    
 25מינ'  25מינ'  25מיני  שווה ערך חול )%(

    
 גבולות סומך :

 ול נזילותגב
% 

 מדד פלסיות

  
 25מכס. 
 6מכס. 

 
 25מכס. 
 6מכס. 

 
    

 40מינ  40מינ'  40מינ'  מ.ת.ק. )%(
 MODצפיפות 

AASHO  100% 

 100% 100% 

 
דקת כנדרש, יפוזר המצע בשכבות בעובי המסומן על גבי השתית המיושרת והמהו

 בתכניות. 
 ק. שכבות המצע תהודקנה ברטיבות ס"מ, לאחר ההידו 20עובי כל שכבה לא יעלה על   



 

של  ונההאופטימלית עד השגת הצפיפות המכסימלית דיוק הפיזור לגבי השכבה התחת
מ'. דיוק פיזור  5 ס"מ, מדוד בעזרת סרגל ישר באורך ± 1,5המצע לאחר הכבישה יהיה 

העליונה יהיה כזה שלא יעלה מעל הגובה המתוכנן ולא יהיה נמוך ממנו יותר  השכבה 
 ס"מ. 1.5ר מאש

 
 צפיפות  
 ב. צפיפות  
 להדק יש את תחתית החפירה )שתית( בשטחים המיועדים לסלילת כבישים ומדרכות  
 הידוק יש לבצע . את הכבישה והAASHO  .MOD 100%של  תמינימאליעד לצפיפות   
 (.51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) 51027בהתאם למפורט בסעיף   
 וףתא איס  51.6.05

 
קוטר ס"מ קוטר מרשת ברזל מגולוון ומסגרת מגלוונת  40תא איסוף כולל רשת ברזל 

טון ואבן פראית. מעל לתא ביקורת עשוי חוליון בטון טרום ת ביצוקה ומעוגנת בתקר
דרך קיר  6קשיח )קטום( " PVCיציאות צינור  2"מ כולל רצפה ובתחתית קוטר ס 66

 תמך.
ה, תקרה בטון ואבן, חוליות תא בקרה רצפה מכסה, עבודות פלד המחיר כולל:

 וצנורות יציאת ניקוז.
 קומפלט המחיר כולל :

 
 
 

 הנדסיםביא נטיף מל -סדרת נחלים ה
 

                                 מ"בע(  2014) אלגביש נטיף מתכנן: לביא

 להלן תאור מפורט של העבודה
 

 כללי:
הסדרת נחל בית עריף. העבודה תכלול חפירה/חציבה לצורך ייצור חתך הנחל, חפירה ביצוע השלמות ל

ייצוב צמחי, הגנות על נציבי גשרים בחר לרבות שנ לצורך ביצוע הדיפון בנחל, דיפון הנחל לפי האמצעי
 ות על צנרת תיעול הנשפכת לנחל.גנהחוצים את הנחל, ה

 
 היקף המפרט  0.30
 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מין 
 חד.במפרט המיויה ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטו

 
 תשתיות קיימות 00.5

ית אינם מדויקות, ולפני ביצוע העבודה על הקבלן לבדוק ולאמת מודגש כי מיקום התשתיות בתוכנ
 את מיקומם ובמידת הצורך לעדכן את התכנון בהתאם.

 הנ"ל ללא תוספת במחירי היחידה השונים והקבלן לא יקבל תמורה בגין עבודה זו.
 

 רעפ עבודות – 51 פרק
 151.0פרק 

 חישוף .1

ס"מ, ניקוי פסולת, פינוי  15-20עליונה בעובי חישוף פירושו הסרת צמחייה קיימת ושכבת הקרקע ה
 .51.01.010בולדרים, עירום לקרקע מתאימה למילוי חוזר, פינוי וסילוק עודפים כמוגדר בסעיף 

 
 51.02פרק 

 חפירה .2



 

2.1 
חציבה והוצאת כל חומר מכל סוג  חפירה ו/אולל המונח חפירה לפי מובנו במפרט עבודות העפר כו

 שהוא בכל 
במידה ומיטב חומר  .מפני הקרקע הקיימת ועד לעומקים הנדרשים על פי התכנון מצב שהוא החל

 החפור עומד  
בדרישות ומתאים לחומר מילוי לפי דעתו של המפקח,  יועבר לאזורי המילוי המתוכננים ויפוזר שם 

 כנדרש. 
 

2.2  
מפרט ב)כמפורט  המתוכנן צנרת גלישה והסדרת הנחל/עוליתצנרת הניקוז/ יבלך ביצוע מוצורחפירה ל

הכללי( ברוחב ובעומק לפי התכניות, עם מיון העפר ועירום העפר הראוי לשימוש לפי הוראות המפקח. 
כל סוג בתשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור חפירה ו/או חציבה 

שיידרש, לרבות  החומר לפי הוראות מנהלת הפרויקט ו/או המפקח, לכל מקום ומר ופינויל חש
 הטיפול בחומר במקום השפיכה. 

 
2.3  

 יש להדגיש כי על הקבלן חלה האחריות לתימוך הדפנות למניעת נזקים ואבטחת הפועלים.
 תכי הרוחב.ובחשיפועי החפירה והחציבה שתוכננו מופיעים בתוכניות, בחתכים הטיפוסיים 

דרישות הנחיות הבטיחות וסעיף במידת הצורך הקבלן ימתן את שיפועי החפירה/החציבה לפי 
 במפרט הכללי הכל בהתאם לחוקי הבטיחות. 51.04.02

 לא תשולם. –חפירה גדולה מזו המצויינת בתוכניות וחתכי הרוחב גם אם היא דרושה לצרכי בטיחות 
 כנ"ל לגבי מילוי חוזר.

 
2.4 
ע שיימצאו בפועל חציבה בהתאמה לסוגי הקרק\הזכור לשנות את שיפועי החפירהומר לעצמו ם שהיז

 בעת הביצוע.
  

2.5  
 על הקבלן חלה האחריות לתימוך/דיפון זמני של תשתיות קיימות בשטח בתחום אתר העבודה

באתר,  צוקלא תשולם כל תוספת לעבודות אלו. הן כלולות במחיר היחידה לחפירה וביצוע המובל הי  
   דות הנחת עבו

 הצנרת.   
 

2.6  
תכלול החפירה מיון, הפרדה ועיבוד החומר בהתאמה לסוגי המילוי כולל בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 או ניפוי כדי להתאימו לדרישות המפרט.\גריסת החומר ו
  

2.7   
 עודפי עפר ועפר שנפסל יסולקו לפי הוראות מפקח בלבד ולא על פי דעת הקבלן.

 ם כל תוספת.חפירה למובל ולא תשולם עבור \סילוק כלול במחירי החפירהר היחידה למחי
  הסילוק יעשה על ידי הקבלן ויכלול: העמסה, הובלה, שפיכה, עיצוב ויישור, הכל לפי הנחיות המפקח 

 .באתר
 
 הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה. .3

ק מבוקר בהתאמה למיון בוצע בהידוף יהידוק שתית וקרקע טבעית בבקרה מלאה לאחר חפירה וחישו
 של המפרט הכללי. 51.04.14דרשים בסעיף הקרקע ברטיבות ולדרגת הצפיפות הנ

 נותרו כבש רגלי ההידוק במכבש לאחר אםהידוק השתית בקרקע חרסיתית ייעשה במכבש רגלי כבש. 
 מתאים. יליגל מכבש או ,מפלסת- ידי על להחליקם הקבלן על ,הידוקה לאחר ,השתית בפני תלמים

 
4. 



 

 עבודות תיעול ושוחות בקרה  -  51.06פרק   
 

 במפרט הכללי או פרקים רלוונטים אחרים. 57זה בה להשלים להוסיף או לשנות את פרק מפרט 
 
 צנרת תיעול 4.1
 

 אור דרישות הביצועית 4.1.1 
 

 הקבלן יבצע צינור תיעול בקטרים שונים.
 רקע.וח יועץ הקי דעל פי פרט ההנחה לפנורות יונחו יהצ

של  "הנקבה"טומים עם אטם מובנה על קצה צנרת הניקוז תהיה מורכבת מצינורות בטון מדויקים א
 החדש.  27לפי ת"י  5, ממין כמסומן בתוכניתהצינור, הידרוטייל או שווה ערך, בקוטר 

 
 מתקני כניסה ויציאה לצנרת תיעול .5

קנים יבוצעו מבטון מזויין בהתאם תיעול. המתרת במסגרת העבודות יבוצעו מתקני כניסה ויציאה לצנ
ברזלי הזיון, בטון רזה, איטום וכל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם של  למפורט  בתוכניות כולל

 העבודה.
 חיפוי מדרונות ביריעות קוקוס .6

במסגרת העבודה יבוצע חיפוי למדרונות החפורים בנחל ע"י יריעות קוקוס. מטרת החיפוי ייצב 
 הקרקע

 ות בקרקע עד התייצבות הצמחייה שתישתל במקום.יעת אירוזיומנ
 

 בשיטת דקובה רקולטקס 400ת רשת ייצוב מסיבי קוקוס:  גאוקו  אספק 6.1
 

 תאור ודרישות 6.1.1
 מתוצרת דקובה רקולטקס. 400:  החומר לחיפוי המדרון יהיה רשת ייצוג מסוג גאוקו מפרט רגיל

מתוצרת דקובה רקולטקס  400רשת מסוג גאוקו דרון יהיה המ החומר לחיפוי  מפרט "שווה ערך":
סחף ביחס  4.3% -שנבדק על ידי התחנה לחקר הסחף ואושר על ידה כמותיר פחות מאו שווה ערך 

 לביקורת וכן נבדק על ידי מכון התקנים ונמצא עונה לדרישות הבאות:
 

 מסיבי קוקוס טבעיים. 100%הרשת תהייה עשויה  .1 
 מ' לפחות. 50ואורכה  מ' 4יהיה  יעהרוחב יר .2 
 פק בגלילים.היריעה תהיה ללא קפלים ותסו . 3 
 גר למ"ר. 400משקל הרשת יהיה  .4 
 ס"מ. 2-3גודל הפתחים יהיה בין  . 5 
 .  lbs/inc  55/51כח קריעה במצב יבש יהיה מינימום   .6 
 .%31/27 התארכות במצב יבש יהיה מקסימום   .7 
 lbs/inc  42/39מינימום   רטוב יהיה מצבכח קריעה ב .8 
 .41/37ה מקסימום  % התארכות במצב רטוב יהי .9 

 
 התקנת רשתות ייצוב בשיטת דקובה רקולטקס 6.1.2

 פריסת הרשתות תיעשה רק לאחר ביצוע הגיזום )אם נדרש( וביצוע הזריעה בהתזה )אם נדרשת(.
ידה שקיימת צמחיה טבעית,  יש טבעית, במ חיהמיד עם סיום ביצוע עבודות עפר ולפני הצצתה של צמ

 ני הקרקע לפני פרישת היריעות.לדאוג לכיסוחה עד לגובה פ
הרשתות יפרשו על גבי המדרון בצורה רפויה מקצהו העליון של המדרון עד לתחתיתו במקביל לקו 

 זרימת המים )בניצב לקוי הגובה(.
ס"מ לפחות, לנעוץ יתדות  30בעומק של לה בקצהו העליון של המדרון יש לטמון את קצה הרשת בתע

 ס"מ ולכסותה. 50ה כל עיגון על גבי הרשת בתוך התעל



 

 תזוויעל פי הוראת המפקח בלבד ניתן לעגן את הקצה העליון של הרשת לכבל שימתח בין ברזלי 
הנעוצים בקרקע, במקום לתעלה.  גם במצב זה יש להקפיד על הצמדת הקצה העליון של הרשת 

 רשת.לפחות, וזאת כדי למנוע חדירת מי נגר אל מתחת ל -15וג בה בבטון מססוילקרקע וכ
מ"מ בצורת "ח" באורך  6ס"מ באמצעות יתדות עיגון מברזל קוטר  50יש לעגן את הרשת לקרקע כל 

 ס"מ לפחות. 25-30של 
 ס"מ לרוחב הרשת. 20-30  -ס"מ לאורך הרשת ו 15-20פריסת הרשתות תיעשה תוך חפיפה של 

פין לקפל אחורה ס"מ או לחילו 20של הרשתות יש לטמון בתעלה רדודה בעומק צה התחתון הק את
 ולמעלה המדרון כך שלא תישאר בתחתית יריעה הניתנת לפרימה.

 
 מדידה ותשלום 2.1
 

לא  לא ימדדו שטחי חפיפה ברשת ושטחי יריעה טמונה בתעלת עיגון. .מ"ר שטח פרוס נטו 
 תקופל ואו תעוגן לקרקע בתעלה.של הרשת ש תוןימדדו שטחי חפיה בחלק התח

מרי העזר:  יתדות עיגון,  כבל וכו',  כולל ביצוע עיגון עליון בתעלה המחיר כולל אספקת כל חו 
ועיגון לאורך הרשתות.  על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים בשטח שייתכן ויחייבו 

 .ומהשימוש בסולמות, מנופים, חבלי גלישת מצוקים וכד
 

 חריות לייצוב מדרונותא 6.1.3
חודש מתאריך מסירת העבודה.   18מלא של המדרון למשך הקבלן המבצע יהיה אחראי לייצוב ה

האחריות חלה לגבי עמידות החומרים )חוזק רשת וכו'( וכן לגבי נזקים העלולים להיגרם מסחף מים 
הקבלן אחריות מלאה  כן חלה על כמוורוח.   ביצוע התיקון יתבצע תוך שבועיים מההחלטה על כך.  

ה והרשת תינזק מקרינה, טמפרטורת קרקע או תתנתק חודש ובמיד 18על עמידות הרשת למשך 
 מסיבות סחף מים ו/או רוח, תחול על הקבלן חובת התיקון כמוזכר לעיל ועל חשבונו.

 
 דיפון בבולדרים בהסדרת הנחלים/גשרים/מעבירי מים/כניסת צנרת תיעול .7

 
 ליכל 7.1

 ות והמסמך לעיל.ן והבולדרים להסדרת נחלים יבוצע בהתאם לתוכניות המפורטעבודות האב
ממנה יסופקו האבן  על הקבלן לקבל את אישור המפקח לאתר הכרייה, האיסוף או המחצבה

 וכן לאיכות האבן והחומר הגרנולרי מכל סוג. והבולדרים
. סוג האבן: גיר קשה, דולמיט, כל חומר זרלא , ללא סדקים ולם, הומוגנייםקשוהבולדרים יהיו האבן 

 ל תנאי המפרט הכללי לחוזק האבן.ותעמוד בכ גרניט או בזלת
 ט.ראין להשתמש בשום פנים בקירטון, גיר רך, אבן חול או קונגלומ

 
יבדקו ע"י המפקח בכל מקום יהיו כנאמר בתוכניות ובכתבי הכמויות והאבן והחומרים הגרנולריים 

אתר איסוף, ע"ג המשאיות ובאתר הפריקה. חומר שייפסל יורחק מהכרייה וה אתרדרוש, לרבות ב
 העבודה למקום שייקבע ע"י המפקח על חשבון הקבלן.

 
מילוי החומרים הגרנולריים והאבן יבוצע לאחר סיום וגימור עבודות העפר ומדידתן ולאחר קבלת 

 אישור המפקח לתחילת העבודה.
בי, ברוחב ובצורה שצויינו בתכניות ועל פי הוראות יבוצעו בעובן שכבות החומרים הגרנולריים והא

 .המפקח
 

 ומילוי אבןציפוי  7.2
אבן  ומילוי יבצע הקבלן ציפוי במקומות המצוינים בתכניות ובמקומות שיצוינו בכתב ע"י המפקח

 בהתאם לתוכניות ולסוגי האבן.
 מפקח.לת אישור הקב סיום ביצוע עבודות העפר ולאחר לאחר ביצוע ציפוי האבן יחל

 
בתכניות. העבודה תבוצע בכלי  ם המצויניםבצורה אחידה במידות ובשיפועי תסודר ותהודקהאבן 

 מכני מתאים עם ציפוף וגימור בעבודת ידיים, או בעבודת ידיים.



 

שכבת  האבנים יסודרו כך שפני האבנים יהוו משטח אחד רצוף ע"פ התכניות, ללא בליטות ושקעים.   
 נה אשוהאבן הר

 ץ לתוך הקרקע ע"י כף הבגר.תלח   

ס"מ, בתנאי שהסטיות מהרומים המתוכננים  5וינים בתכנית הסטיות המותרות מהרומים המצ
 תהיינה מקומיות והמעבר הדרגתי ובלתי נראה לעין, לפי שיקול דעת בלעדי של המפקח.

ס"מ בתנאי  3ה בתחום יינמ' מהבטון תה 1.0הסטיות המותרות ליד קירות ומשטחי בטון, עד מרחק 
 המפורט לעיל.

טית לשביעות רצון המפקח. קטעי עבודה בלתי אסתטיים יפורקו לפי עבודות האבן יבוצעו בצורה אסת
 שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ללא כל תמורה לקבלן.

לפני תחילת העבודה יציע הקבלן את שיטת העבודה וסוג הכלים. הקבלן יבצע קטע לדוגמא במקום 
 .ן בעבודה הסדירהע"י המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח יחל הקבלקף שיקבעו בהיו
 

 בבולדריםדיפון  7.3
אבן  דיפוןבמקומות המצוינים בתכניות ובמקומות שיצוינו בכתב ע"י המהנדס, ייבצע הקבלן 

דרים האבן והבולוי להגנה בפני חתירה.  ביצוע ציפ גאומטריים בגדלים המצוינים בתוכנית,  ובולדרים
לצרכי ביצוע הדיפון, פריסת בד חפירה  יחל לאחר סיום ביצוע עבודות העפר בקטע הנדון כולל

 ולאחר קבלת אישור המהנדס. גיאוטכני וביצוע עבודות האבן
 כמפורט בתוכניות.במקומות המצוינים בתכניות יכלול הציפוי שכבות 

 מ'.  0.80X0.80X0.40גודל הבולדרים לדיפון יהיה במידות 
י בולדרים ניצבים גדולים יותר במידות יניים לעיגון הבולדרים  בניצב לכיוון הזרימה יבוצעו ע"ש

1.20X0.80X0.40 .'מ 
 מ' יבוצעו לפי פרט טיפוסי. 0.80X0.80X0.70בולדרים במידות 

ני וטכס"מ מונחת על גבי בד גיא 30ס"מ בעובי שכבה  5-10מתחת לבולדרים תבוצע שכבת אבן בקלש 
 מ"ר.\גר 400 לא ארוג

 ס"מ ע"י הידוק מכאני בכף של באגר. 15-25 בין הבולדרים יבוצע ציפוף אבן בקלש בגודל
 לא יאושרו אבני בולדרים עגולים.  לא יאושרו אבנים בעלי עובי דופן קטן מהמתוכנן.

 מחירי יחידה לאבן ובולדרים לפי המחיר היחידה המפורטים בכתב הכמויות.
 ים מותקן באתר לפי התוכניות בכל מידה לרבות שיניים.למ"ק בולדרנו המחיר הי

ס"מ מתחת לבולדר וכן את ציפוף הבקלש בין  30חיר כולל בד גיאוטכני לא ארוג, בקלש בעובי המ
 המישקים של הבולדרים.

 
 

 ממולאים בטון EM-500משורין דגם צמחייה דיפון במזרוני הידרוטקס   .8

 
 כללי 8.1

זרני בד לייצוב של תעלות, נחלים, מאגרים ומדרונות כנגד סחף. מ קס מיועדיםרוטבטון היד-מזרני בד
בטון מעניקים לקרקע יציבות הנדסית תוך התחשבות בערכים סביבתיים ונופיים של שימור קרקע, 

 מים וצומח.
ייצור המזרנים נעשה ע"י תפירתם במפעל בהתאם למידות שנלקחו באתר לאחר גמר עבודות העפר 

רך ייצור בישראל על הקבלן לספק את יריעות המזרנים מיצרן אשר לרשותו מע עד ליישום.מיובקטע ה
המאפשר את אספקת היריעות לאתר תוך שבוע ממדידת האתר לאחר עבודות העפר. על היצרן להיות 

 סיון מוכח של שנה לפחות בייצור מזרני בד בטון.יבעל נ
 

 יש לבצע שיניים למזרוני ההידרוטקס
 
 

 יעות המזרןלירמפרט  8.2

הדר המיוצר ומשווק ע"י    EM / 225-EM-500המזרן במכרז זה יהיה מסוג הידרוטקס צמחיה מדגם 
 , או ש"ע המאושר כעומד בדרישות הבאות:03-9013995טל'  מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ

 



 

 המזרן יהיה בעל "אישור לשימוש במוצר" מטעם מע"צ. אישור מע"צ:
 

בן וחוטי וליאמיד או פוליפרופילן. חוטי השתי בגוון לפוליאתילן, פ ם עשוייםוטי: בד ארוג מחחומר
 הערב בגוון חום כהה.

 
 גר' למ"ר לפחות )לשתי שכבות הבד(. 500: משקל

 EM225גר' למ"ר לפחות )לשתי שכבות הבד( דגם  370  
 

 מ"מ. 0.6: עובי האריג
 

 מ'. 2.15-1.85: רוחב יריעת האריג
 

לפחות  טון למ'ילוניוק 19.9קילוניוטון למ' לפחות )בכוון המכונה(,  24.5: פס רחבטח חוזק לקריעה בש
 )בכוון שני(.

 
 )בכוון השני(. 30%)בכוון המכונה(,  20%: התארכות במתיחה

 
 לפחות )בכוון השני(. N 445לפחות )בכוון המכונה(,   N 665: חוזק לקריעה בשיטת טרפז

. באמצעות 1, המחוברות אחת לשנייה בשני מנגנונים נפרדים:  ריגהמזרן יהיה מורכב משתי שכבות א
. באמצעות שזירת 2ם בין שתי שכבות האריג ומגבילים את התנפחות המזרן. המתוחי מיתרים

 האריגים של שתי השכבות לאריג אחד. 
 יה.אזור זה בו שתי שכבות האריג שזורות לאריג אחד אינו מתמלא בטון בעת הניפוח ונקרא כיס צמח

כיסים למ"ר, ויוצרים מזרן  16-ס"מ בצפיפות של כ 10X13-כיסי הצמחיה הינם מלבנים בגודל של כ
 ק"ג למ"ר. 120 -ס"מ לאחר ניפוחו בבטון ובמשקל של כ 7.5-10בעובי של 

כיסי הצמחיה מאפשרים חלחול מים לאוגר הקרקע ושחרור לחצי העילוי ההידרוסטטיים, 
העשויים ממברנת אריג ללא בטון, ניתנים לחיתוך וליצירת  אלוהמצטברים בתת הקרקע. כיסים 

 שתולה או זרועה.סוס צמחייה ביפתחים ל
 

מ' מחוברות אחת לשנייה לאורכן, באופן שכל שכבה מחוברת  2.10 -היריעות הכפולות ברוחב של כ
ו בנפרד: השכבה התחתונה לתחתונה והשכבה העליונה לעליונה. כך נשמרת המשכיות המבנה הד

ת מעבר חיצות לחסיממ כבתי של המזרן המאפשר רציפות בטון בעובי הנתון לכל אורך המזרן.ש
אוטכני לא ארוג בחוזק למתיחה של יהבטון מותקנות במרווחים קבועים. המחיצות עשויות בד ג

N400 .לפחות 
 
 

פר כפול ג תכל התפרים, הן במפעל והן בשדה, צריכים להיות מסוג תפר יחיד בנעילה כפולה, או מסו
התפרים להיות  . עלKN/m 15.7 -בנעילה בודדת לפחות, וצריכים להיות בחוזק שלא יפחת מ

"עיניים" לאינץ'. החוט  7-4מ"מ. כל שורת תפר צריכה להכיל בין  19-6מקבילים ובמרווחים שבין 
 וגית.יולגולית, כימיקלים, וכנגד התכלות בסהמשמש לתפירה צריך להיות עמיד כנגד קרינה אולטרה 

 
 מפרט לכבלי שריון 8.3

מ"מ ובחוזק לקריעה של לפחות  7קוטר של פוליאסטר ב ביין בכבלים עשויים מסייהמזרן יהיה משור
 ס"מ. 65-טון לכבל בודד. הכבלים יהיו מושחלים בגוף המזרן במרווחים שלא ייפחתו מ 16.5
 
 



 

 מפרט לבטון 8.4

. 26לבטון הקשוי לפי ת"י  Mpa 23 -י שלימלהבטון למילוי המזרן יהיה בטון דק גרגר בחוזק מינ   
   תערובת הבטון תכיל 

 הבאים:ת המרכיבים א   
 .1, לפי ת"י מס' 300צמנט: צמנט פורטלנד רגיל, מסוג צ"פ 

 אגרגטים: אגרגטים יהיו דקים מספיק )חול מודרג(, באופן שיאפשרו ניפוח יעיל של המזרנים,
 באמצעות משאבת בטון רגילה.

 גוון,והנת הבטון יהיו ממערכת אספקת מי שתיה, ויתאימו לדרישות העכירות להכמים: המים 
ות הפיסיקליות ולדרישות הכלורידים, הסולפטים והחנקות, המתאימים ל"רמה מירבית לדריש

 רצויה", שבתקנות בדבר איכותם התברואתית של מי השתיה.
 .35%בו בתערובת עד ליחס של לשלינים לשלב בתערובת הבטון אפר פחם מרחף, ניתן יבמידה ומעונ

 .1209אלי ת"י שראפר הפחם צריך להיות מתאים לתקן הי
"מוספים כימיים  - 896במידה ומעוניינים לשלב בתערובת תוספי בטון, יש לבצע בהתאם לת"י 

 לבטון".
לשיפור זרימת הבטון בעת מילוי המזרן, ולשיפור עמידותו של הבטון הקשוי לשינויי טמפרטורות, 

 .5-8%לשלב בתערובת אויר ביחס של  יתןנ
 

שניות  11-9מ"מ במשך  19קון קונוס תיקני בעל נחיר המאפשרת רי זוצמיגות תערובת הבטון תהיה כ
 בטון )שיטת זרימה בקונוס(".-: "שיטת בדיקה לזרימת בטון דק גרגר למזרני בדD 99-6449ע"פ תקן 

לאתר באמצעות מערבלי בטון ניידים,  ובאתערובת הבטון הנ"ל תעשה במפעל בטון. התערובת ת
 לבטון מובא. 601בהתאם לת"י 

 
 

 נהביצוע והתק 8.5
 : הובלת היריעות ואיחסונן 8.5.1

 .לקרינת שמש ממושכת ,יש לשמור על היריעות במצב יבש ולמנוע חשיפתן, בעת האיחסון
 
  הכנת האתר: 8.5.2 

עפ"י התוכניות.  ,מיושרים ומהודקים ים,האזורים המיועדים לדיפון במזרנים צריכים להיות מפולס
בולטות. במידה ופני הקרקע המתוכננים גבוהים מפני שים ואבנים וריש לסלק עצמים זרים כגון, ש

הקרקע הטבעיים, יש לבצע את המילוי תוך הידוק בשכבות וסילוק עצמים זרים. בקו השוליים 
תעלות העיגון תעשה באמצעות מתעל רת חפי .חפר תעלת עיגון לעומק שייקבע ע"י המתכנןיהעליון ת

אדמת החפירה של תעלת העיגון ייעשה בצידה  הקפיד שערוםל (טרנצ'ר) או בכל אמצעי אחר. יש
החיצוני של תעלת העיגון. בצידה הפנימי של תעלת העיגון יעשה קיטום קצה התעלה, על מנת לעצב 

על גבי מצעים מהודקים או על ית קצה מעוגל בצד הפונה לאפיק התעלה. במקרים בהם ההתקנה נעש
ארוג כשכבת הפרדה והחלקה למניעת נקירת  בד גיאוטכנית גבי קרקע סלעית, יפרסו תחילה יריעו

 .אריג המזרן ע"י גרגרים חדים ומשוננים
 

 פריסת יריעות המזרן:  8.5.3
י ששתיריעות המזרן יפרסו כשהתפרים מופנים כלפי מטה ויחוברו אחת לשכנתה ע"י תפירה, כך 

ה שתנאי האתר במקר( .ביחדה היריעות העליונות תחוברנה ביחד ושתי היריעות התחתונות תחוברנ
מ',  1יחייבו זאת זאת, ניתן יהיה, באישור המפקח, להצמיד יריעה לשכנתה ע"י חפיפה של לפחות 

 יעהיהיה תחוב מתחת ליר ,תוך הקפדה על עיקרון ה"רעפים" דהיינו: שקצה היריעה שבמורד האפיק
 .שבמעלה האפיק). קצות יריעות המזרן יוטמנו בתוך תעלות העיגון

 
  הבטון:מילוי  5.48.

ימים לאחר פריסתם, כדי למנוע נזק  5 -יש להקפיד למלא את המזרנים בבטון, לא יאוחר מ
המזרנים ימולאו בבטון דק גרגר בדחיסה באמצעות משאבת  .סגולית ליריעות –מהקרינה האולטרה 

וי הבטון ילנעות מיצירת לחץ מוגזם והקפדה על רציפות מילוי הבטון. רציפות מהימבטון תוך 
לצורך חיבור צינור המילוי, ייפתח  .דקות, במילוי מזרן נתון  45גדרת כמניעת הפסקה, העולה על מו

במזרן פתח קטן. עם סיום המילוי, יש לסתום פתח זה באמצעות תחיבת טלאי של בד לא ארוג, או 
ולהחליק  ותאשר יוסר לאחר שהבטון יתמצק אך בטרם התייבש. לאחר הסרתו יש לנקה, חומר דומ

מנע באופן מוחלט מדריכה על המזרנים המלאים, ייש לה .פני הבטון בפתחים לקבלת גימור נאה את
יש לכסות בקרקע את כל תעלות העיגון שנחפרו עבור  ,במשך שעה ממועד מילויים. בגמר המילוי

 .קצות האפיק" ביצירת ה"שיניים



 

ילוי מזרוני הבטון יש למלא אחר. לאחר מי ביצוע השיניים בצדדים מחייב חפירה בטרנצ'ר או אמצע
את החללים בין השן של הזרונים לחפירה בבטון דק גרגר אשר שימוש למילוי מזרוני ההידרוטקס. 

 ס"מ עליונים יש לכסות באדמה. 5 –את החלק העליון 
 

8.5.5 
לא ש בעדינות כך יהייה: לאחר התמצקות הבטון, יחתכו כל כיסי הצמחיצמחי המילוי אדמה בכיס

חשף הקרקע הטבעית שמתחת למזרן. כיסים אלו י, כך שתד הגיאוטכני מתחת למזרונים.ייקרע הב
 .ןוימולאו באדמת גן או אדמה מקומית מאושרת, עד לגובה פני הבטון במזר

 
8.5.6 

נת הגשם והצמחייה לא תספיק להתבסס בפתחים, את לעובמידה וביצוע המזרונים יהיה בסמוך 
 .8.5.5ה לאחר ביצוע המזרון ויבוצע מילוי אדמת הגן לפי סעיף עונה המתאימב הפתחים ייפתחו רק

 
 
 עבודות צנרת .9

 צינור פלדה 9.1
 

9.1.1  
כל עבודות הצנרת יבוצע לפי המפרט הכללי לביצוע צינורות, ריתוכים, חיבורים וכו'  ובהתאם 

 ניות.תוכל
 

9.1.2 . 
 כמצויןית  מפוליאתילן שחול "טריו" או חיצונ פהצינורות הפלדה  יהיו עם ציפוי פנימי מבטון ועטי

 בתוכניות ובכתב הכמויות.
 

9.1.3. 
 כמפורט בתכניות המתאימות. מזויןיבוצעו עם עטיפות בטון  הבריכותכל קטעי הצינורות בתחום 

 
9.1.4 

 .מתכווציםים עטף בשרווליכל ראש ריתוך י
 

9.1.5  
 .הקבלן יבצע בדיקת אטימות בצינורות פלדה

 
 ראפ-פרי .10

 במתקני כניסה ויציאה לצנרת תיעולרפ -ודה זו מתייחסת לריצוף בריפעב
לרבות סטיות מותרות אופני מדידה  51.05.04.05העבודה תבוצע לפי מפרט נתיבי ישראל פרק 

 ותשלום.
 ס"מ במימד המזערי. 30ס"מ ובאורך שלא יפחת מ  10ראפ תהיה בעובי מינימאלי -האבן בריפ

 לת קשויות ובלתי סדוקות, ללא בלייה, חורים או גידי עפר.ואו בזר האבן תהיה מסוג גי
 טוק למ"ק. 2.2משקל מרחבי מינימאלי 

 האבנים תהיינה שטופות ונקיות מאבק, חול ואו חומרים אורגניים.
 

 ודל האבן, לסוג האבן ולמקורן לפני הזמנתן..לג על הקבלן לקבל מראש ובכתב אישור ממנה"פ
 נת דוגמאות לאבן שבה ברצונו להשתמש ואת מקורן.ג להזמאולשם כך על הקבלן לד

 .51.05.04.05.02שלבי היישום יהיו לפי מפרט נת"י  
 

 מ'. 1.50מ' ו 1.00מתקני כניסה ויציאה לצנרת תיעול קוטר  .11

לפי התוכניות שיצורפו עת  30-יסה ויציאה מבטון מזוין בכנ יבוצעו מתקני 1.50וכן  1.00לצנרת קוטר 
 ס ביצוע לקבלן.בסטטו מרהעברת חו

 
 

  3Soil Guardרמת ייצוב  שוהםלאזור  זריעה בהתזה )הידרוסידינג( .12
 כללי 12.1

 ייצוב מדרונות בזריעה בהתזה דורש מיומנות מקצועית וציוד המתאימים במיוחד לשיטה זו. על
 .נשי מקצוע המכירים את השיטה ואשר ברשותם הציוד המתאים לביצועהק אהקבלן להעסי



 

 בצע את העבודה באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שביצעו עבודת זריעה בהתזהקבלן יה
 .דונם לפחות 100ל )הידרוסידינג( בשטח ש

 אספקת זרעים מיצרני זרעים )זרעים מסחריים( 12.2
 כרות לייצור זרעים. הזרעים יסופקו באריזות שלכלמו רכישת זרעים לאתר תהיה רק מפירמות

 ילה את הנתונים הבאים: שם היצרן וכתובתו, שם הסוג והמין )שםית המכתואחת מהן תוצמד 
 זרעים או לחלופין מספר הזרעים 1000עברי ושם בוטני(, אחוז הניקיון, אחוז הנביטה, משקל 

 .בגרם
 

 אספקת זרעים מאיסוף מקומי 12.3
 יםינים ייעשה רק מתחום רצועת השטח המתוכנן להפרה. במקרה של חוסר במזרעאיסוף ה

 שים בתוך הרצועה, ניתן יהיה לקצור כמות מוגבלת של תפרחות זרעים מחוץ לרצועת השטחדרו
 ק"מ ממנה, ולהרבות אותם במשתלת ריבוי זרעים מוכרת. איסוף 10המופר במרחק שלא יעלה על 
 יהיה בתאום ובפיקוח רשות הטבע והגנים )רט"ג(. הקבלן יישארת זרעי האם מחוץ לרצועה המופ

 .לפיקוח על איסוף חומר הריבוירט"ג  ותבהוצא
 רשימת המינים תתואם עם אדריכל הנוף.

 
 

 טיפול מקדים בזרעים 12.4
 הקבלן יחשוף את הזרעים ויפרידם משאר חלקי הצמח )מוץ( על מנת לאפשר מגע מירבי של הזרע

 .הקרקעה ועם תמיסת ההתז
 יטה באמצעות מעבדתחני נבמבהקבלן ידגום בנאמנות את הזרעים שאסף ויבצע לדגימות אלו 

 זרעים מוסמכת. המבחנים יכללו מבחן ניקיון ומבחני נביטה )הצצה( שייעשו ע"פ משקל, או
 לחלופין מבחני נביטה באחוזים בתוספת מבחני משקל הזרע. מבחני הנביטה ייעשו על גבי מצע חול

 Seed On Soil( SOS). פי פרוטוקול שיטת הבדיקהח לל
 כת ממוחשבת לחישוב מינון תערובת הזרעים בהתאם לחיזוי הנביטהו למערזננתונים המעבדה יו

 של הדר מערכות. תוצאות המודל הכוללות את משקלי הזרעים למיניהםFixMixכדוגמת מודל 
 .יוגשו לאישור האדריכל –בתערובות 

 .סיום ניקיונם ועד למועד התזתם באתר בחדר בידוד מקורר ועדהזרעים יישמרו ממ
 

 ת הזרעיםת תמיסתזה 12.5
 .הקבלן לא יחל בהתזת תמיסת תערובת הזרעים בטרם השטח מוכן לזריעה

 .היישום בהיעדר מערכת השקייה יתבצע בסוף הקיץ, בסתיו ובתחילת החורף
 ק"ג לדונם, , ובתוספת דשן335ת של כמואו ש"ע( בSoil Guard) מצע ההנבטה יכיל סיבי עץ מסוג
 .דונםק"ג ל 15מורכב בשחרור איטי בכמות של 

 על מנת לשמור על הומוגניות התמיסה יש להשתמש במכונת זריעה בהתזה בעלת מערבל מכני
 ובעלת מערכת סחרור. יש להכניס את תערובת הזרעים למיכל המכונה לאחר שהתמלא כדי רבע

 .מנפחו
 לאב ציפוי הדשן לשיחרור איטי, יש להכניסו למיכל המכונה לאחר שהתמטי על מנת לשמור על

 .מנפחו 3/4כדי 
 התזת הזרעים תעשה בהתאם לתוכנית הזריעה המאושרת ע"י האדריכל. התזת הזרעים תעשה

 .תוך הקפדה על אחידות הפיזור ואחידות עובי שכבת התמיסה
 

 אחריות לייצוב 12.6
 יפה )ארוזיה( הנובעת מגשם הניתך ישירות על גבי המדרוןסח אחריות המבצעים הינה להפחתת

 .לפחות %98עור של יה בהתזה בשהזריע יתעליו נעש
 עור משקל משקעי סחף )סדימנטים( העולה עליבמקרה של ארוזיה ניתזת או ארוזיה ערוצית בש

 הממשקלם באזור מקביל בלתי מטופל, מחויב הקבלן לתקן את ערוצי הסחף ולבצע התז 2 %
 .וזרת על חשבונוח
 

 אחריות לצמחייה 12.7
 היישום יבדקו שיעורי הנביטה והתפתחות הצמחייהתאריך מ בתום שלושה ושישה חודשים

 :כדלהלן
 .נבטים חד שנתיים למ"ר 20 שיעור נביטה מינימלי –חודשים  3בתום 

 רב שנתיים טיםנב 200 –נבטים חד שנתיים למ"ר ו   50לי אשיעור נביטה מינימ –חודשים 6 בתום 
 .לדונם

 .ע חוזר של זריעה בהתזה על חשבונולביצו לןשיעורי נביטה מתחת לערכים אלה יחייבו את הקב
 

 



 

 אופני מדידה 
 
 התחשבות בתנאי החוזה .1
 

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל  
 מסמכיו.

ים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים וללהמחירים המוצגים להלן יחשבו ככ 
 רטיהם.על כל פ, במסמכים הנ"ל

אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב  
 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו.

הכללי ולהוראות בסעיפים רט כל העבודות תמדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפ 
 דלהלן.

 
 תנאים כלליים .2
 

 זהנאי החובתהתחשבות  2.1
 

על הקבלן להתחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז על כל מסמכיו.   
המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 

 המוזכרים במסמכי הנ"ל, על כל פרטיהם. 
יר הנקוב ינוי מחלשהבנות בתנאי כלשהוא או אי התחשבות בו מצד הקבלן לא תשמש סיבה  אי 

 בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף כלשהוא.
 

 מחירי היחידה 2.2
 

המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע  
ודה, ומבלי לגרוע בכל דרך שהיא מכלליות העבהעבודות, הספקת החומרים והכלים והוצאות 

 ך:ם את ערליהנאמר לעיל, יחשבו ככול
 

כל סוגי החומרים )ובכלל זה מוצרים( לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם  א(
 נכללים בה והפחת שלהם.

 
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי המפרט. ב(
 
 לים, החסנתם ושמירתם, דרכים זמניות וכדומה.וכ השימוש בכלי עבודה, מכשירים ג(
 
דומה, המפורטים לעיל, אל מקום העבודה וממנו ובכלל זה כלים וכ: הובלת כל החומר ד(

 העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
 
 עבודות המדידה והסימון )לרבות פירוקן וחידושן( וכל חומרי העזר שיידרשו. ה(
 
 עם גמר רשדרכים זמניות, אחזקתן במשך תקופת ביצוע העבודה וביטולן אם ויידור סיד ו(

 העבודה, כולל טשטוש השטח בטשטשת.
 
ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( והמיסים, ההיטלים, מכס,  ז(

 יבוא, הוצאות ביטוח וכדומה ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.
 
ה חרות, מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבים אותן, וכל עבודהא ההוצאות ח(

 ר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.אחרת אש
 
 הגנה בפני פגעי טבע ואמצעי בטיחות. ט(
 
 רווחי הקבלן. י(
 

 
 תיאורי העבודה 2.3
 



 

יצור לצרכי זיהוי בק נתנויתיאורים והגדרות של העבודה במפרט הטכני וברשימת הכמויות י 
מצים את כל הפעולות הנדרשות אלה כמ ותבלבד ונוחיות הקבלן.  אין לקבל תיאורים והגדר

 יבויות של הקבלן לפי המכרז.יויש לפרשם ככוללים את כל שלבי העבודות הנדרשות וההתח
 

 כמויות 2.4
 

 כל הכמויות בכתב הכמויות הן באומדנה. 
 

 מדידה 2.5
 

טו בהתאם לפרטי התכניות כשהיא מושלמת, גמורה במקומה )פרט אם ד נמדיהעבודה כולה ת 
בסעיף המתאים(,  ללא כל תוספת עבור פחת וכדומה, המחיר כולל את כל חומרי ן אחרת ייצו

העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ואין אותם החומרים ו/או 
 עבודות נמדדים בסעיפים נפרדים.

 
בכתב למצוין ס העבודה שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה ביח ותןנ 2.6

הכמויות וכן לבצע בעצמו חלק מהעבודות שנכללו בכתב הכמויות.  כל שינוי בכמויות אינו 
 משנה את תנאי העבודה והמחירים המוסכמים בין הקבלן ונותן העבודה כמצוין בחוזה.

 
ה ויבדוק את תנאי הקרקע ויברר היטב את כל הבעיות הקשורות בודהקבלן יסייר באתר הע 2.7

 העבודה.ע בביצו
 

המזמין לא יהיה אחראי עבור הפירושים או מסקנות כל שהן שהקבלן יסיק מתוך הכמויות  2.8
 הרשומות בכתב הכמויות.

 
 ופןעל הקבלן לקרוא את תוכן המפרט הכולל את דרישת המזמין, ההתחייבויות ההדדיות, א 2.9

 מדידת הכמויות ופירוט מחירי היחידה.
 

של העבודות שיש לבצען והם אינם ממצים את כל ההתחייבויות סעיפים י להלן יפורטו רק ראש 2.10
 של הקבלן אשר יתוארו במפרט בסעיפים המתאימים.

 
 
 אופני מדידה .3
 

 מחיר צנרת תיעול 3.1
 

לכל עומק  ויכלול: הספקה, הובלה, חפירה נורמחיר צינור תיעול יהיה למ"א מסווג לגודל וסוג הצי
  , אטימה, עטיפהשהוא

 ומילוי חוזר מעל המעביר.  סוםאו סומ ולבח
 

 .51.6.436, 51.6.428, 51.6.424תוספת לאטם מובנה בנקבה תשולם לפי סעיף 
 

 ותאי בקרה שוחות טרומיות 3.2
 לעומקה. ווחה הש יהיה ליחידה קומפלט מסווג לגודל ותאי בקרה מחיר שוחה טרומית

התאמת פודסטים לצינורות  סטים(,בר )פודמעהמחיר יכלול הספקת השוחה, החוליות, תקרה, תקרות 
  רוןאווצ כניסה, 

התאמת אטמים,  ,+ התקנה בשוחה, סולמותוהתאמת המכסה למפלס כביש/דרך ה כבדכס, מההגבה
 גובה השוחה, חיבור

לפי הפרט וכל כולל כל עבודות הבטונים  יימות,ת קצנרת, תמיכות במידה ונדרשות לתשתיוהשוחה ל
 הדרוש לביצוע נאות

 ל השוחה.מושלם שו
 שוחה שתבוצע במקום תשולם לפי מ"ק בטון לפי מחיר בטון למובל.

 
 קשתות אינטגרליות 3.3

וכן  3.1והמפורט לפי סעיף  51.6.396ישולם במ"א צנרת לפי סעיף  1.50מחיר קשת אינטגרלית קוטר 
 .51.6.906ור קשת אינטגרלית לפי אורך הקשת בסעיף עב תינתן תוספת

 



 

 תא אינטגרלי 3.4

מ'  מותקנת  1.25מ'+ עם ארובה בקוטר  1.50עבור תא אינטגרלי לצינור קוטר  3.2מה לסעיף ולם בדויש
 באתר באופן מושלם לפי התוכנית.

 

     EM  225EM-500  דיפון במזרוני בטון הידרוטקס 3.5

מותקן וממולא בבטון ואדמה. המדידה תעשה במישורי  שריון בליעם כ המדידה לפי מ"ר מזרן
יפועי האפיק, הכתף והשן. המחיר כולל את יריעת המזרן, הבטון, לרבות ש םולא בהיטליהשיפועים 

, חיתוך הפתחים לצמחייה, מערכת האדמה, שטחי חפיפה, עבודות החפירה וכיסוי של תעלות העיגון
של  זריעה בהתזה בתחום ביצוע המזרוניםת מים להתחברות(, ערכהשקייה בממטירונים)בהנחה שיש מ

, כל חומרי העזר והוצאות העבודה ע"י אדריכל הנוף והרשויותם שתאושר נים לאפיקיתערובת מי
  .ליישום המזרן

  .שמתחת למזרן תימדד ותשולם בנפרדמ"ר \גר 400יריעת הבד הגאוטכני 
חפירה, מילוי והידוק, יישור הקרקע , סיקול וסילוק  דותעבודות להכנת המדרונות ודפנות האפיק, עבו

 .מחיה, יימדדו וישולמו בנפרדלביסוס צ ו/או שתילהפסולת, זריעה 
 

במידה וחיתוך הפתחים לצמחייה, מילוי באדמה גננית, הידרוסידינג ומערכת הההשקייה יבוצעו בעונת 
לא תצליח להתבסס עקב  ייההיישום השנייה שלאחר ביצוע מזרוני ההידרוטקס, מחשש שהצמח

בת ולא תשולם בעד זה כל רימה העוקני עונת הזסמיכות לעונת הזרימה בנחל, העבודה תבוצע לפ
 תוספת.

 

 הידרוסידינג 3.6

 המדידה והתשלום לפי מ"ר שבוצע בעונת היישום הראשונה. המדידה תיעשה במישורי השיפוע
 .יםולא בהיטל

 צוב, הדשנים והזרעים וכן את כל ההוצאותהייהתשלום כולל את כל החומרים לרבות חומר 
 .יום ממועד הזריעה בהתזה 60השטח למשך  ון ואחזקתל גבי המדרהכרוכות ביישום החומרים ע

 למען הסר ספק מדובר על ביצוע הידרוסידינג שלא בתחום הדיפון בהידרוטקס.


