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 3112 מכרזכרך המפרט הטכני המיוחד במסגרת  רשימת מסמכי

 
 

 
 
 
 

  

 המסמך המצורף מסמך שאינו מצורף
 

 המסמך

טכני פרק מוקדמות, מבוא למפרט  
 ומפרט טכני מיוחד על נספחיומיוחד 

 
 

 

 תיק תוכניות למכרז     
 

 

  חברת נתיבי ישראלשל סלילה וגישור פרט הכללי לעבודות המ    
 דפי עדכוןבע"מ במהדורתו המעודכנת ביותר לרבות     
 

  

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית )האוגדן 
השונים, במהדורה המעודכנת ביותר לתאריך  הכחול( בפרקים

זה, כולל אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים  פרסום מכרז
 אלו. לפרקים 

  

חברת נתיבי  –עירוניות -המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין
 . 0220בע"מ, מהדורת  אפריל  ישראל

 מסמכים נוספים :    

  .(0229קשורת אוגוסט מפרט בזק )המפרט לבינוי תשתיות ת

  . 0299לוח התמרורים המעודכן ינואר 
  מהדורה אחרונה.  – 9154חוק חשמל, 

   .עבודות בניה )פרק ט'( –ודה תקנות בטיחות בעב

  תקנים ישראלים
"תקנות והנחיות להצבת תמרורים, הוצאת משרד התחבורה, 

 . 0292  –המפקח על התעבורה" 
 

בטחת אתרי עבודה אמצעי איתות ל"מדריך הצבת תמרורים וא
 .  0220 –בדרכים לא עירוניות" 

 

משרד "התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך הוצאת 
 (0299)ינואר  –התחבורה" 

 

"הנחיות לבחירה והצבה של מעקות בטיחות זמניים הוצאת משרד 
 ( 0220) פברואר  –התחבורה" 

 

  של בזק וחברת חשמל 106.9מפרט 

 www.iroads.co.il  חברת נתיבי ישראל לי נוה
 

 

  HOT מפרט ביצוע חפירות ותשתיות

http://www.iroads.co.il/
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 מוקדמות – 11פרק 

 
 

 כללי  11.11
אלא אם בכרך המפרט הטכני המיוחד יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם על נספחיו,  א. 

 .תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת
 

, וכי התכניות לביצוע העבודות הן בלבד מובהר כי האיורים במסמך זה הינם להמחשה ב. 
 המחייבות.

 
 

 ע העבודותמשך ביצו 11.13
הכל בהתאם להוראות צו התחלת עבודה,  הוצאתיום ממועד  501 הוא העבודותמשך ביצוע  

 ההסכם.
 

   התחייבויות הקבלן 11.12
 המפרט הטכני המיוחד(. כרך התחייבויות הקבלן הינן כמפורט בהסכם על נספחיו )לרבות 

 
 הקבלןהצהרת  11.10

 מבוטל.             
 

   עה זמנייםהסדרי תנו    11.10
במהלך  , כולל בין השאר התקני בטיחות,על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים .א

 ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות מאושרות ולהקצב להסדרי תנועה שבכתב הכמויות.
 

בכתב הכמויות אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים במפרט ונדרשו  .ב
משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן -הבין אישורים של הוועדה

 שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

 
הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, התמרור הצביעה  .ג

על   והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים, כנדרש
פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע 

 שעות ביממה.  04העבודות 
 

הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן  .ד
 ובאחריותו. 

 
בודה מהרשויות כל התיאום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות הע .ה

המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם 
 עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 

 
 היתרי עבודה .ו

ההיתר ישמר  .ותהיתר עבודה לפני תחילת העבוד חברת נתיבי ישראלעל הקבלן לקבל מנציג 
ומס'  ל את סוג העבודה, מיקום מדויק בקמ'קריא וברור ומקורי, יימצא באתר ויכלו

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום  עותק יועבר למזמין. .התרשים/ תכנית הסדר התנועה
 .מהמנהלהסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל ההנחיות אשר יקבל 

 
תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  .ז

 מנהל ו/או מהרשויות המוסמכות. השיקבל מ
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)ביום ת נתיבי ישראל חבר הסמכה של ותבעלהסדרי התנועה כוללים עגלות חץ תקניות  .ח
(, לוח נייד מהבהב, סימון לרבות תאורה ניידת עבור שוטרים בשכר או פקחי תנועה ובלילה

 כדומה. והעלמת צבע זמני, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי שילוט, אביזרי בטיחות ו
 

סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת  .ט
"התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת משרד העדכנית 
 .התחבורה

 
כמו כן, יש להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן שלא יגרום לסנוור  .י

יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח  - ר אתר העבודה. תאורה זמניתהנהגים באזו
הוראות שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי 

 .המפרטים
 

על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה  .יא
לקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות בזמן עבודתו בשטח. עבור ח

מנהל )כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש, מעקה בטיחות פגום וכד'( יופחת מחשבון ה
 הקבלן בהתאם ללוח הניכויים עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום.

ספיים לוח ניכויים כ –הסכםל 'בינספח תשומת לב הקבלן ללוח הניכויים אשר מצוי ב
 לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה.

 
המזמין יכין תוכניות של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט. התכניות  .יב

 .חברת נתיבי ישראלמאת הרשאה לביצוע עבודות קבלן בבקשה לקבלת ההנ"ל יוגשו ע"י 
   

ייעשה  -התנועה לדרכים עוקפות   באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת .יג
 מנהל.העל ידי הדבר עפ"י תכנית מאושרת 

 
נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור  .יד

 הוראות מפורטות אחרות.  מכרזולתשלום להם, זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי ה
 

  –שילוט כללי טו.  
תמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים בנוסף לאמור לעיל, כל ה

. השלטים והתמרורים ייוצרו 0 –ו  9חלקים  0049 –בגרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 
 .חברת נתיבי ישראל והחברהבמפעל מאושר על ידי 

 
  שבכתב הכמויות ולא נמדדים בנפרד כלולים במחירי היחידה השוניםהתשלומים  11.10
 
וההסכם שאינו מופיע בסעיפי כתב הכמויות יש  יםכל הנדרש לבצע עפ"י התוכניות, המפרט .א

  ככלול במחירי היחידה ולא ימדד לתשלום בנפרד. לראותו
 
תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר באחריות הקבלן לספק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .  ב

שנגרם על ידי הקבלן דרכים ו/או נזק  )לרבות עקב תנועה שוטפת של כלי רכב ו/או תאונות
בקטע כביש בתחום הפרויקט במשך תקופת ביצוע כולל תחזוקת הסדרי  ו/או גורם אחר(

 .תנועה זמניים וקבועים
 

   תנאי העבודה באתר  11.10
בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים 

 הבאים:
 

 ות  להתארגנותתכניות מפורט .א
דרישות על הקבלן לעמוד בכל כאמור בהסכם, היתר שטח ההתארגנות יוצא על ידי המזמין. 

על פי תנאי ההיתר. על הקבלן יהא להציג למזמין ככל שיידרש, הרשויות השונות 
אסמכתאות לעמידה בתנאי ההיתר. תכנית ההתארגנות שתוצא על ידי הקבלן תהא 

 ת.בהתאמה להיתר שטח ההתארגנו
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תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים  תכנית ההתארגנות באתר
זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי 
פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים 

   מכרז.המפורטים במסמכי השל  הסדרי התנועה תכניותעל 
ר ושטחי הפעילות של הקבלן עשויים להיות מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו מבצע מאח

תכנית  הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.
מנהל המוסמכות ולמשטרת ישראל. הההתארגנות הנ"ל תוצג ע"י הקבלן למנהל, לרשויות 

מנהל להעיר על הי אך לא חייב להעיר על תכנית ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ יהא רשא
ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על המזמין ו/או על  95התכנית יעשה כן בתוך 

 מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. לא תחול אחריות בגין  מנהלה
המקומית ולפעול על פי מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות 

 דרישותיה ככל שתהיינה.
מנהל. ההקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י  -התארגנות ותחום עבודה 

התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה למנהל הקבלן יבחר לעצמו שטח 
 ם שטחיהמיוחד. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקוהטכני מפרט כרך הכמפורט ב

שטחי  מנהל מחוייב לאשר לקבלן אתהמנהל וכי אין הההתארגנות יובאו תחילה לאישור 
 ההתארגנות שהוצעו על ידו.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר 
התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות,  מנהל.הו/או  המזמיןבהנחיית 

ם וכד'( במידה שיידרש וכן כל העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים מיסי
 יחולו על הקבלן בלבד. –הזמניות, הגידור, השמירה וכיוצא באלה 

למען הסר ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות לבעלי 
 הזכויות בקרקע.

   
 

 הגנה מפני שיטפונות .ב
בכל מהלך  באזור העבודהזמניות וקיימות לכך ששטחי העבודה ודרכים  על הקבלן לדאוג

לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו  הביצוע
 אחר.

, שאיבהסוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות -לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו 
ה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום עבודותיו בפני הצפכל הדרוש כדי לשמור על  -וכיו"ב 

 להצפות ונזקים לגורמים אחרים.
תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות ופגיעה 

 בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
 הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון 

 
 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ג

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים קיימים בהם 
 רבה וסואנת.  תנועה

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב 
ר, ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך לתנועת הולכי והולכי הרגל לרבות המבקרים באת
הלת בכבישים הנ"ל, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנ

 ע"י המשטרה.
על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב 

 ליו ואנשיו הוא.או מחדליו, וכן לשמור על שלום פוע מעשיו
להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכניות 

תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם  המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע.
לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם לתוכניות הסדרי התנועה המאושרות שבכל אחד 

 שילוט אזהרה כנדרש בחוק. על הגידור יהיה בים.מהשל
, התקני בטיחות של הסדרי תנועה על פי תכניות מאושרותעל הקבלן לתחזק באופן רצוף את 

לכל אורך תקופת הביצוע. ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות  םושלמות םניקיונעל  לשמור
ע, בתום הביצו םופירוקממקום למקום,  םוהעברת םהקמת, תמרור, שילוט ומעקות בטיחות

 כלול בהיקצב להסדרי תנועה ולא יימדד בנפרד לתשלום.
 



8 

 

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים .ד
יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלן,  בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד

מנהל. לא תהיה הבתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י 
לרבות תוכניות הסדרי התנועה  –ככל שנקבע כך בתוכניות  הפרעה לתנועה קיימת אלא

 הזמניים.
 לעיל. 22.20אין באמור כדי לגרוע מהאמור בסעיף 

 
 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ה

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת 
סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים שהיא, על פני משטחים 
 בגלגלים פניאומאטיים.

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 
 מנהל והרשויות הנוגעות בדבר.החשבונו ובכפוף ולאישורם של 

 
 עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון .ו

ר חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי על הקבלן לקבל אישו
הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הגבוה 
/העליון. העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי 

ובע מכך במישרין חשמל והגנה וחפירה עמוקה. כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנ
 או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  
 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות .ז

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק, תאורה, 
 המרבית, תוך שמירה  לים, מים, ביוב, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירותכב

קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת 
מנהל, ובנוכחות מפקח מיוחד הכנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות 

 מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית אלה. הזמנת מטעם הרשות האחראית לקווים 
 .ל הקבלןהנ"ל היא באחריותו ש

בכל מקרה שתפגע תשתית )צנרת, שוחות, פילרים, כבלים( תת קרקעית ו/או עילית 
מנהל ואת הכלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את 

בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי. הקבלן ישא 
ת מכל סוג שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו בכל האחריות הכספית ו/או אחריו

שתית התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן תהא בלעדית. מערכות הת
חלקי בלבד והסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום 

ן המערכות וכן יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבל
ונות בעבודות חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות הש

שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים, חפירות גישוש 
מנהל, הוכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות 

קרקעית הרלוונטית, כאמור -ל המערכת התתומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית ע
 וצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.לעיל. חפירות הגישוש יב

 . /חוזההסכםהעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיפי אין באמור בס
 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ח
  

הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות  .9
 ליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים.תר על גבי תוכניות ועל גבי קרקע, ועבא

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם  .0
בעל המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא 

 אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו.
מתקנים התת קרקעיים ואו העיליים, בלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי ההק .3

לקבלת אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה 
 יהיה על חשבון הקבלן.

כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות  .4
 קבלן.והבטיחות הנ"ל, יתוקן   על חשבון ה
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היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של  .5
 עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן.

מקום שבו לא סומנו בתוכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש  .0
ה ומיומן, הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומח

 .הסכםיתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון המזמין, בהתאם לפרק ח' ל
 

 שירותי תכנון של הקבלן 11.10
בכתב הכמויות נדרש הקבלן מיוחד או טכני מפרט הכרף הבנושאים מסוימים שנקבעו ב 

 ים שונים כמפורט שם.מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריט לבצע תכנון
 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות    11.10
בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט  א.

יהיה על  - , או ככל שיותר לוביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם
 אישור.למתן ידו -שיידרשו על הקבלן להגיש למנהל את כל המסמכים המתאימים כפי

מנהל רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו אולם ה
 מנהל תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של הקבלן.ההחלטתו של 

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות 
 עתידיות.הזמנים ו/או תביעות 

 
אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל  ב.  

מנהל ו/או יועצים מטעם המזמין. הקביעה הההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי 
 מנהל.הבדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי 

 
 שמירה ואחזקת האתר 11.11

חייב הקבלן כי ימציא ויקיים בהתאם להנחיות ומבלי לגרוע ממנו מת הסכםבכפוף לאמור ב
מנהל, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה, לצורך הגנה על העבודות, ה

 ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או לבטיחות, לביטחון ולנוחיות הציבור.
 

  תכניות "למכרז" ותוכניות "לביצוע" 11.11
שינויים והשלמות ביחס לתוכניות שהוצגו במסגרת המכרז מובהר בזה, כי עשויים לחול 

ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התוכניות שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע. 
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות שנמסרו לו לביצוע. על השוני בין התוכניות 

שצורפו למכרז בסימון וזאת בין אם סומנו התוכניות  הסכםליחולו הוראות פרק ח' 
 "למכרז" ובין אם לאו.

  
 גידור ושילוט אזהרה 11.13
 , בהסכם ובמפרטים.הקבלן יציב גדרות ושילוט אזהרה כמפורט בתוכניות      

 
 אחריות הקבלן על קטע כביש בתחום הפרויקט במשך תקופת הביצוע    11.12

בלן יחתום על טופס העברת פני תחילת העבודות הקא לאחרי קבלת צו התחלת עבודה אך ל
מאחריות מרחב דרום של החברה הלאומית לאחריות הקבלן.  עבודותקטע כביש בתחום ה

ימת הטופס ומצב הכביש יחשב כמצב תלא יתקבל ערעור הקבלן בנוגע למצב הכביש לאחר ח
 דהקבלן ע מלאה של באחריותתהיה תקין. תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר של קטע כביש 

 .22.03לרשויות לפי פירוט בסעיף ודות עבלמסירת ה
( בוצע על ידי המזמין בצד המזרחי של הכביש 096)ק"מ  01-15בקטע כביש בין חתכים 

ת לכך שלא יתקבלו ימדרון עבור מיגון סוללת הכביש הקיים. תשומת הלב של הקבלן מופנ
ידו. רשאי  שום תביעות הקבלן עבור ליקויי ביצוע באזור זה בטענה שהמדרון לא נעשה על

שות לדעתו לצורך בדיקת יציבות המדרון טרם תחילת וכל הבדיקות הדראת הקבלן לבצע 
עבודות באזור זה. הללו יהיו ביוזמת הקבלן ועל חשבונו. לא יתקבלו שום תביעות ביצוע ה

 בדיקות הנ"ל.הלהארכת ביצוע עקב 
  

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות 11.10
את כל המידות,  מכרזרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי העל הקבלן לבדוק בט

מצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים יהנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שת
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ין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי , בכתב הכמויות וביםבמפרט
 ולבקש הוראה בכתב. מנהלל

 . המנהלהמידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  ערעורים על הגבהים ועל
 

 אספקת מים וחשמל 11.10
על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל 

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה  יםוגנראטורמכלי מים רזרביים 
 זמניים.

עם  תשתית הציבוריתתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל העל הקבלן יהיה ל
 .המנהלהרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם וחב' החשמל לישראל 

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים 
 הקבלן.יחולו על  - וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל

 
 הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאוםצוות  11.10

  את בעלי המקצוע הבאים: בין השאר לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו
 

 מנהל הפרויקט מטעם הקבלן: א.
שנים לפחות  5מהנדס מוסמך בעל ניסיון מוכח של  יהאמנהל הפרויקט מטעם הקבלן 

 בניהול של פרוייקטים דומים.
 ויקט מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מנהל הפר

על מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת 
 מנהל מטעם המזמין. הביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם 

אי על , ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחרמנהל הפרויקט מטעמוהקבלן, באמצעות 
, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום, בתוקף "רת בתחום הביצועהביקו

 תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. 
 

 ביצוע: מהנדס    ב.
 .סלילה וכבישים ודותעבב שנים 5 לפחות של ניסיון עם רשום אזרחי מהנדס

 
 מודד מוסמך .ג

  .מך מפורטות בהסכםהדרישות ביחס למודד המוס
 

 מנהל עבודה  .ד
שנים לפחות( בביצוע  5מנהל  העבודה חייב  להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק )של 

על מינויו של  הכלכלה. על הקבלן להודיע למשרד מכרזמסמכי העבודות מהסוג הנדרש ב
 .המנהלבר לידי מנהל העבודה. העתק מההודעה תוע

כל ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך מנהל העבודה של הקבלן 
לרבות העבודות  ,תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו

. על המזמין לגרום לכך מכרזמסמכי הוהפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה כהגדרתם ב
 דה.ה כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבושקבלני המשנ

מנהל. מכל מקום, הלא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור 
כמנהל עבודה בבניה ובניה  מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר

 הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה. .הנדסית
 

 מוסמך בטיחות באתרי סלילה  .ה
בלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות הק

ובעל הסמכה מחברת  התחבורתית באתר ואשר עבר קורס בטיחות לאבטחת אתרי סלילה
 . מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה אך אין חובה שיהא כך.נתיבי ישראל ככל שישנה

  
 מנהל בקרת איכות .ו

מפרט הנחיות להקמת הל בקרת איכות שיפעל באתר בהתאם להוראות הקבלן ימנה מנ 
 המובא להלן. בפרויקטי סלילה ובנייה  והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן
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מנהל, ומי מטעם המזמין התתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות  ז.
 , ובהשתתפות הצוות מטעם הקבלן.המנהלשיקבע 

, קבלני משנה וספקי הציוד ו/או המנהלקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת על ה
 צור, האספקה והביצוע.נחוצים לתאום פעילויות היי המנהלהמוצרים, אשר לדעתו של 

ניהול ו ם טכנייםהקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי
התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן  טכני ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות

 .המנהלשיידרש על ידי 
 

 בטיחות וגהות באתר העבודה 11.10
על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  א.

שלוט הקשור לתפקידו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה 
, קבלת הכלכלהיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד ופרטים על "ממונה הבט

אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכאניים וחשמליים, 
 ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

, הכלכלההקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד 
-ת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין איחברת החשמל, חברמי"ה, 

ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט. האמור בסעיף זה 
 כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

 
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד  מכרזבנוסף לאמור במסמכי ה ב.

עי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, הקפדה יתרה על כל אמצ
לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם, 

ידי המזמין, לדאוג שכל אורח -לרבות קבלני המשנה מטעם הקבלן, ככל שאושרו על
אישורים  המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת
 מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של 
כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגרום הקבלן לקבלני 

 בנוגע לבטיחות והגהות באתר.המשנה מטעמו, להישמע להוראותיו של המזמין 
 
מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות  ג.

 , באם נפגעו.ושלטי הזהרה  והחפירות ולהשלים את הגדרות
 

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר  ד.
דה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבו

 . המנהלאמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שיורה 
 

אפודות זוהרות, נעלים, כובעי מגן תקניים אשר ישמשו סטים של  92 על הקבלן לספק ה.
 את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה. 

 
 שפיכהאתר  11.10

כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי המשרד 
על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל )לרבות  להגנת הסביבה.

אגרה(, בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב 
 את כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך. מודגש בז -הכמויות 

 
 ים וסידורי נוחיות לעובדים, משרד הקבלן, מחסנלמנהלהמבנה   11.10

ולתחזק על חשבונו, לפי  המנהל, באתר העבודה, במקום בו יורה לו על הקבלן להקים א.
בטחת איכות, א, מנהל המנהל, מבנה לשימוש המנהלדרישות מפורטות והוראות 

ת. כל היתר, רשיון או עצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדיננים והיוהמתכ
 הקבלן.תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות 

, בתנאי שהוא יהווה המנהלאין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה 
משטח  המנהלבצמוד למבנה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר 

 ואורחיו. המנהלכלי רכב לשימושם הבלעדי של  92  -חניה מאספלט עבור לא פחות מ
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 32 -תוך לא יאוחר מ המנהלהמבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש  ב.
 ימים קלנדאריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה.

 
 המבנה יכלול: ג.

 חדרים כדלקמן:  (9) 
מ"ר אשר ישמש  02.2 -, בשטח נטו לא קטן מהמנהלשל  חדר עבור משרדו  -  

 בין היתר גם כחדר ישיבות.
 מ"ר. 95.2-בטחת איכות בשטח נטו לא קטן מאחדר עבור מנהל   -  
 חדר כנ"ל עבור המפקח. -  
 המנהלחדר שירותים ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של   -  

 ביוב.ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת ה
דלתות, מתקן מים חמים  0מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל  -  

 וקרים מסוננים לשתייה כדוגמת מי עדן או שו"ע לכל אורך הפרויקט,
 וסוכר לכל אורך הפרויקט. הת, כוסות למים חמים וקרים, קפה

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה. (0) 
 ת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.על דל  ( 3) 
 כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל  (4) 
 יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות טרצו   
 . 32/32או  02/02  
 כ"ס  0כל חדר בהספק של מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום ל (5) 
 לפחות.  
 ולשביעות רצונו, אשר יירכש המנהלריהוט וציוד תקין, באישורו של  (0) 

 על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:   
 ס"מ כל אחד, כולל מגירות ועוד 912/62שני שולחנות משרדיים במידות  -  

 ס"מ 902/322ות ושולחן חדר ישיבות במיד 902/62אחד למנהל ה"א     
 יים עבור מנהל ה"א.נוש המנהלכסאות לשימוש משרדי  92 -  
ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי נעילה ועוד  0 -  

 אחד למנהל ה"א.
 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות. -  
ון כיס, שדכן עם סיכות, ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשב -  

חורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, מ
 .המנהלקלסרים ותיקי קרטון, נייר למדפסות בכל כמות שתידרש ע"י 

 ומשרד המנהללמשרד  עם קו נפרד מהקבלןהתקנת טלפון קבוע   -   
 . אבטחת האיכותוקו טלפון נוסף למנהל  מפקח    
 מנהלעל הקבלן לספק ל המנהלוחב' בזק תעכב את החיבור למשרד במידה   -   

 טלפון נייד.
 A4 ,A3אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים  -  

 
 :המנהלהתקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד  ד.

תחנת עבודה וציוד היקפי לשימושו  המנהלעל הקבלן לספק ולהתקין במשרד  .9 
 .המנהלהבלעדי של 

 
 טכניות תהיינה כדלקמן:הות הדריש .0 
 מפרט טכני כדלקמן:בתחנת עבודה )מחשב(   
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 מגה לפחות + חיבור  5קוי גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של  שלושה
  תלקו טלפון וספק שירותי אינטרנט. שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופ

 הביצוע.
 

בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי לא ישולם עבור סעיף זה בניגוד לאמור במפרט הכללי,  . 3
אספקת והתקנת פקסמיליה, על  יה רכוש הקבלן.היחידה השונים.  הציוד הנ"ל יה

 הקבלן החובה להתקין באתר העבודה פקסימיליה   
 שמדפיסה על דפי צילום.                     

      
 אספקת והתקנת מכונת צילום

, ובהתאם לדרישות החברה. 4A  ,3Aוהתקנת מכונת צילום לגודל נייר העבודה כוללת אספקת 
הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן.  שכר ההסכם.עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק מ

 יוציא הקבלן את הציוד מאתר העבודה. ביצוע העבודות בסיום 
 

 ביטוח הציוד
תחייב לספק ציוד מהקבלן  ופת הפרויקט.על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תק

חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו. על הציוד המסופק 
 אספקת הציוד החליפי הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו. להיות זהה לציוד שנגנב או אבד.
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  השארת המשרד לרבות הציוד באתר
משרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון סופי,הקבלן יתחייב להשאיר את ה

 .המנהלאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור כ  
 

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור ומנורות  א. 
המתקן  .עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל

כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו, הפעלתו והחזקתו 
חלות  -של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

 המבנה יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית. על הקבלן.
 

דר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסו ב.
 יומי של המבנה.-והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

 
הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים  ג.

ל ולרכב, ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רג
 לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל.

 
 במגרש: בין השארמחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים  ד.

 מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט  -
 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. -
 ני משנה העובדים ישירות מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבל -

 עבור המזמין. 
 

יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים  ותבמהלך העבוד ה.
בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת 

 הכמויות.. כל זאת ללא כל תמורה נוספת,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב המנהל
 
, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק ההסכםעל פי הוראות עם השלמת ביצוע העבודה  ו.

)באם יורשה לכך( ואת מבני הקבלן על ציודם,  המנהלאו יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה 
 .עבודותה אתראת המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם מ

 יוחזר לקבלן. עבודותלצורך ביצוע ה המנהלוד שנרכש או סופק עבור כל הצי
 
לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול פריטים אלו  -הערה כללית  ז.

על הפרוייקט כולו. עם תום העבודה יוחזרו המחשב, המדפסת וכל הציוד האמור בפרק זה 
 לידי הקבלן.

 
 בקרת איכות   11.31

 אם לנספח בקרת איכות מצורף "מפרטקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות עצמית בהתה 
הקבלן  הנחיות להקמת והפעלת בקרת איכות עצמית של קבלן בפרויקטי סלילה ובניה".

 מ"ר. 92.2 -עבור משרדו של צוות בקרת האיכות, בשטח נטו לא קטן מנפרד חדר יספק 
 ות וארון פח עם אמצעי נעילה,ס"מ, שני כיסא 902/62החדר יכלול שולחן עבודה בגודל של 

 לשמירת תיקים.
 

 כללי -כתב הכמויות והמחירים  11.31
  אינו בהכרח מתאר את - כל תאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות א. 

 וביתר יםהעבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במפרט
 מסמכי המכרז

האמור בכל אלה . כתב הכמויות משלים את המנהלוראות המזמין, המתכנן וובמילוי ה 
 אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

מחירי היחידות בכתב הכמויות  מבוססים על אופני המדידה המפורטים במפרטהכללי  ב.
הנדרש והינם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי דרישות המכרז, כל 

 .במפרטים, ובתוכניות
  

 ניקיון  השטח בגמר העבודה 11.33
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 בעניין זה יחולו הוראות אלה: הסכםהמבלי לגרוע מהוראות  
הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים  א.

הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, 
כל פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין  כל פסולת בנין מצטברת,

אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים ולמעט "גוף ציבורי". 
רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי  המנהלהניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות. 

 אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.
את מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, האחריות למצי 

 חלה על הקבלן ועל חשבונו.
כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, -כמו ב.

המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, ויישר את כל 
 צוע העבודה.קפלי הקרקע שנעשו בזמן בי

במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי לאחר התראה  ג.
או בדרך אחרת, רשאי המזמין לבצע הניקיון כנדרש  המנהלשנתן לו המזמין באמצעות 

הוראות לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן בהתאם ל
 . הסכםה

 
 יות "עדות לאחר ביצוע"תכנ       11.32

בתום כל שלב ביצוע ובתום   (,MADE ASל הקבלן להכין תוכניות "עדות לאחר ביצוע" )ע
 השלב הסופי.

התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים 
 (.GIS - 1 ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות המזמין )ראה נספח

 האינפורמציה הבאה:ע"ג התוכנית תצוין 
 תחום התוכנית
 מועד המדידה

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך
 פרטי הקבלן המבצע

 חתימות המודד והקבלן המבצע
התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע קואורדינאטות המצב 

 הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות המזמין.
את כל האלמנטים שבוצעו ע"י  )ברמת פירוט תוכניות הביצוע לפחות( ההמדידות תכלולנ

על גבי דיסקים כפי שייקבע ע"י  DXFאו   DWGותימסרנה למזמין בקבצי  הקבלן
המזמין ובהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין 

לחתימה  מנהלטי ולטרם המסירה, יעביר הקבלן את התוכניות למתכנן הרלוונ אותם.
 ובדיקה.

תום שלב הביצוע בגינו נדרשות התכניות יום לאחר  02 -לא יאוחר מהתכניות תימסרנה 
לפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ובכל מקרה 

 הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.  המנהלומסירתן לידי 
את תוכניות העדות בפורמט המתאים לאחסון התכנית במערכת ד אם יידרש, יערוך מוד

GIS .של המזמין או הרשות העירונית הסמוכה לפרויקט, או שבתחומה התבצע 
 הנחיות לתוכניות "עדות לאחר ביצוע" :

תבוצע על סמך העיקרון שעל הקבלן למדוד ולסמן בתכניות לאחר ( AS MADEמדידת )
מ' מכל צד מחוץ  02 –נטים שביצע בתחום העבודה ו את מיקום ורומי כל האלמ ביצוע

לרצועת הכבישים שבוצעו והכוללת: כבישים )כולל מדידה וסימון של קווי גובה(, 
מדרכות, איי תנועה, סימון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג התכסית וגבולותיו )ריצוף, 

ור, מבנים, מתקנים, פרם, פילרים, שילוט, תמרגידור, עמודים ומס אספלט, גינון וכו'(
שוחות, שערים בגדרות, מפגשים, סימון מיקום תשתיות וכבלים, מערכות ניקוז, מעבירי 

 מים, גשרים, רומי השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, סוללות, דרכים וכו'. 
 ת(.מ' )עפ"י סימונים מוסכמים בתכניו 02סימון מספר חתך הכבישים כל 

וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי הגשרים. רצוי  I.L –ובה מעקה ו במעבירי מים ימדדו ג
 על גשרים ומעביר מים. B.Mלקבוע נקודות 

 מדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום רצועת הדרך.
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התוכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר ע"י החברה.  – AS MADEתוכניות 
חלקות וטבלאות עם נתונים של ועל רקע גושים ו 9:052הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ 

, נקודות הפוליגון וצירי הכביש. בתנוחות ירשמו הקילומטרז' וק"מ G.P.Sנקודות 
הקשתות, מעבירי המים, הגשרים, מפגשים, וכו'. רמת המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י 

 9:052לקנ"מ 

)כולל  DWG ,DWFיוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט  AS MADEתכניות 
REG+DISלפחות 0292 גרסה  ( שרטוט באוטוקאד. 

 ASיום להכין תכניות  02לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה, רשאי המזמין לאחר 

MADE  פיצוי  91%על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת
 מוסכם לטובת המזמין.

 
 ותעודת גמר לרשויותנוהל מסירת העבודה  11.30

ה ולאחר עמידה בכל דרישות התוכניות, המפרטים והמזמין תבוצע מסירת / בתום העבוד
המסירה תתבצע בהתאם לנוהלי חברת נתיבי ישראל כפי  .מזמיןהחזרת השטח ל

 ותסיום העבוד בפרק מידע לספקים.www.iroads.co.il  שמפורסמים באתר החברה 
 בהתאם למסמכי המכרז. ומילוי כל דרישות המסירהלמזמין  ותבודמוגדר כמסירת הע

לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין מסירה זו ומחירה כלול במחירי היחידה של הסעיפים 
 בכתב הכמויות. 

 בסיום העבודה: עבודותלהלן תהליך המסירה של ה
 מנהל והקבלן.הסיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י 

   כולל סימון קווי הגובה  2.00על פי סעיף קטן ע ע"י הקבלן הכנת תוכניות שלאחר ביצו
  מרחב דרום שלהרשות )והחתמתן על ידי מתכנן, בדיקתן אישורן על ידי   בתכניות הכביש

 (חברת נתיבי ישראל
לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית תת קרקעית )ע"י  המנהלאישור 

 כה.העברת מנדריל( ולהשחלת חוטי משי
 מנהל.הבדיקת התוכניות והצילומים ע"י הקבלן ו

 מסירת תקליטון עם תוכניות וצילומי תשתיות לרשות.
 סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשות והמזמין.

 הפצת פרוטוקול מהסיורים
 הערות הרשות והמזמין לפרטיכל לתוכניות ולצילומים.
 סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן.

 והעברת הכביש לאחריות הרשות תימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקטח
 הוצאת תעודת גמר לקבלן.

 
  האתרהעבודה תיעוד  11.30

העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי ופרטי הקבלן יתעד את כל שלבי 
דקות לכל  95 -וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

שלושה דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים ו STILLSהפרוייקט, צילומי 
 י המנהלשיבוצעו בזמנים שונים שייקבעו על יד צילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה

ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י  .מנהל. התיעוד יועבר מיד לבמהלך ביצוע העבודות
עם תום  המנהלעברו לרשות החברה, באמצעות . סרטי הצילום יומנהלההקבלן עם 

 .ותהעבוד
 לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה

 במחירי  היחידה.
   

 חשבון סופי 11.30
 ובצירוף המסמכים הבאים: הסכםהחשבון הסופי ייערך על פי הוראות 

 ומנהל הפרויקט מטעם  ודד מוסמךשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מידפי ח א.
 .הקבלן                        

 ויות בפורמט מצטבר.כמ ב.
 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. ג.
 החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט החברה. ד.

http://www.iroads.co.il/
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 מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, As Madeת מדידת "עדות לאחר ביצוע"  תכני ה.
 היועץ הרלוונטי של  המזמין. ע"י הקבלן וע"י 

 מסמכי אחריות ותפעול. ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים, ו.   
 .הסכםטכני מיוחד זה והוראות ההמפרט הכרך ל פי הוראות העבודה ע מסירתאישור  ז.
 ניתוחי מחירים חריגים.  ח.
 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

   על העדר אי התאמות ועל מסירת תיקי בטחת איכות מטעם המזמין אאישור  י.     
  .בקרת איכות         

 .מכרזכל הנדרש ביתרת מסמכי ה .אי
   

 ביקורת החברה1 המזמין 11.30
הקבלן חייב לאפשר למבקר הפנימי ולממונה הבטיחות של המזמין, או למי שמונה על ידו, 

או על ידי משרד האוצר,  וכן למי שמונה לעניין זה על ידי המזמין, על ידי משרד התחבורה
 מקצועית.לקיים אצלו ובחצריו ביקורת 

 
   שילוט כביש ראשי +אזורי  11.30

למשך תקופת ביצוע העבודה שלטי  בכתב הכמויות(הקצב  פרק הקבלן יכין ויציב )על פי
 51.5מ' וברוחב  0.91ובנוסף "אוזניים" בגובה  X 3.69מ'  5מ"מ, בגודל  0אלומיניום בעובי 

 סקיצה מצורפת(.ס"מ )
יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור  32הצבת השלטים תבוצע בתוך 

 לכל שלט שלא הותקן.₪  322בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 
 שבכתב הכמויות; בהעדר קביעה 02מספר השלטים שיוכנו ויוצבו על ידי הקבלן יופיע בפרק 

שני שלטי תדמית ושלט אתר  -שלושה. דהיינו  -יין סעיף זה לענמספר השלטים יהיו , אחרת
 אחד )סקיצה מצורפת(.

אחד בכל קצה עבודה,  –כולל תמיכות נדרשות  0השלטים יהיו מוצבים על צינורות בקוטר "
שלט האתר )בהיעדר  –משני כיווני הנסיעה )שלטי התדמית( ואחד במבנה האתר עצמו 

בוצע בחיתוך אותיות. הכיתוב "החברה הממשלתית ב יהכיתו (.3סה"כ  -קביעה אחרת 
 בצבע לבן.  DGלהגנות ים המלח" יבוצע בחיתוך אותיות מסוג יהלום 

 הדפסה על ויניל מט בחיתוך צורני, בצבעים. 
 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום 

תר מהא בהקצב כולל את כל הדרוש להכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מחיר היחידה 
, על כל הכרוך בכך. בכלל זה, העתקת המנהלבתום העבודה, אשר יעשו בהתאם להנחיות 

השלטים, במידה ותידרש, תיעשה ע"י הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד לשלוש העברות של 
. הגודל הסופי של הסכםכל או חלק מהשלטים. העברות נוספות תיעשינה בהתאם לפרק ח' ל

 .החברהבתיאום עם  המנהליקום הצבתם ייקבעו ע"י צורתם, הכיתוב ומ השלטים,

 :להלן ההנחיות לפי" פוטושופ"ב  הדמיה להכיןהקבלן על  :השלטים ביצוע לצורך
 החברה ידי על שיצולמו, המקום של תמונות על המבוססת הפרויקט של  הדמיה עיצוב 

 הההדמי .אחרים במקומות שטח מתמונות מקבילים אלמנטים עם בשילוב המבצעת,
 הפרויקט את שמדמה אלמנט וכל רכבים, שטח פיתוח, טיילת, הנתיבים לרמת תפורט

 החברה ידי על יתקבלו לביצוע וההנחיות הפרויקט נתוני כל .החברה ידי על סיומו לאחר

 .מנהלה או/ו
 שנציג מנת על, צילום זוויות מכמה במקום תמונות מספר לצלם המבצעת החברה על

 הן שיועברו התוצרים .ההדמיה לביצוע ביותר המתאימה תמונהה את לבחור יוכל מזמיןה

 בגודל לשלט ומותאם, dpi 300 גבוהה ברזולוציה ממוחשב דיגיטאלי בפורמט תמונות

 .דומות עבודות בביצוע נסיון בעל גורם י"ע תבוצע העבודה .הרלבנטי
 לאחר קור המנהל לאישור השלטים שני דוגמת להכין הקבלן יוכל ההדמיה אישור לאחר
לאחר . העבודות תחילת עם מיד בשטח ויציבם השלטים את הקבלןיכין  השלטים אישור

את השלטים ויציבם בשטח מיד עם תחילת העבודות. על  הקבלןיכין   אישור השלטים
הקבלן להכין את השלטים  ולהשאירם במשך תקופת ההתארגנות לעבודה כולה. מיד עם 

ס"מ בויניל מט, עם הכיתוב:  X 352ס"מ  15בגודל של סיום הפרוייקט יכין הקבלן מדבקה 
 "סיימנו! נסיעה טובה ובטוחה", אשר ימוקם על השלטים בהתאם לדוגמא המצורפת. 

 לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.
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 !להמחשה בלבד – דוגמא לשילוט אתר ושלט תדמית1מידע לציבור 

 

 

 

   שנים 0 -ת הבדק לתקופ  011.3
שנים על פי המפרט  5תקופת הבדק תהיה למשך להסכם,  34כאמור בסעיף מובהר בזה, כי 

 5"בדק לתקופה של  23"מוקדמות" תת פרק  22ק הכללי לעבודות סלילה וגישור )פר
 קמן: במפרט הכללי הנוסח יהיה כדל 22.23.20.29.29בניגוד לאמור בסעיף שנים"(. 

ק, יבצע הקבלן פעולות ניטור באופן עצמאי ובמידת הצורך יבצע פעולות במהלך תקופת הבד
 תיקון.

למפרט  22.23.23משנה  פעולות הניטור יבוצעו אחת לשנה וזאת בהתאם למוגדר בפרק
הכללי וכולל עמידה בכלל הפעילויות הנדרשות )מדדים כמותיים ולא כמותיים(. מובהר 

 העבודותהיחידה לביצוע  ימחירבן הקבלן וכלולות בזאת כי פעולות הניטור יבוצעו על חשבו
 למפרט הכללי.  22.23.21וזאת כמפורט באופני המדידה והתשלום בפרק משנה 

כולל קבלת אישור בכתב עבור כל חברת נתיבי ישראלביצוע כל הפעילויות יתואם מראש עם 
תיבי ישראל, חברת נת הבדק יוגש דו"ח מסכם לאישור פעילות בנפרד. בסיום כל שנה משנו

איכות. תהליך הגשה ואישור הדו"ח יהיה כמפורט בסעיף הבטחת אמנהל ומנהל ה
 (חברת נתיבי ישראלבמפרט הכללי. כל העבודות תעשנה על פי הנחיות ומפרטי  22.23.24.24

חברת לעבודות פיתוח ואחזקה ובהתאם להנחיות הבטיחות שיפורסמו מעת לעת מטעם 
טרת ישראל וכל רשות מוסמכת אחרת. כל פעילויות , מש, משרד התחבורהנתיבי ישראל

ועל הניטור והתיקון שיבוצעו על ידי הקבלן במהלך תקופת הבדק תהיינה באחריותו 
חשבונו. ראוי לציין כי ביצוע פעולות ניטור ותיקון ע"י הקבלן בטרם נמצאו ליקויים ע"י 

, ימנע הטלת תיבי ישראלחברת נאיכות של -בטחתאאיכות/ -ידי צוות בקרת-מנהל או עלה
 ניכויים בגין ליקויים על הקבלן. 
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במפרט הכללי הנוסח יהיה כדלקמן : פעולות הניטור  22.23.23.29.23בניגוד לאמור בסעיף 
בנושאים אלה ואחרים יבוצעו על ידי הקבלן לאורך תקופת הבדק במועדים ובתדירות 

יזומות של  צוע פעולות ניטור ותיקון. עם זאת, ביחברת נתיבי ישראלשיקבעו בלבדית על ידי 
ימנע הטלת ניכויים כאמור על  חברת נתיבי ישראלידי  -הקבלן בטרם נמצאו ליקויים על

 הקבלן. 
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 מפרט טכני מיוחדמבוא ל

 
 כללי 11.11

מיוחד נועד להגדיר ולפרט את כל ההוראות והדרישות הטכניות המיוחדות ההטכני מפרט ה

 במפרט הטכני המיוחד ונים. אין הכרח שכל העבודות המפורטות הש ותלביצוע מרכיבי העבוד

יש לראות את המפרט הטכני  .או להפך כתב הכמויותבפרקים השונים של  ןיקבלו את ביטויי

אסופת המפרטים הטכניים הכלליים לעבודות סלילה וגישור )מפרט כללי המיוחד כהשלמה ל

 בע"מ נתיבי ישראל 'חבבהוצאת   (העידכוניכל , כולל האחרונהלעבודות סלילה וגישור במהדורתו 

 ."(המפרט הכללי)להלן: "

 

 תאור כללי של העבודה  11.11
הטכני במפרט והמהות לפי הענין העבודה, תכולתה, שלביה ולוח הזמנים לביצועה מוגדרים 

 .מכרזהמיוחד, בפרק המוקדמות, בתוכניות ובכתב הכמויות, המהווים חלק ממסמכי ה

 094.1 – 091.9 בקטעים 12שדרוג וביצוע הגנות ארוכות טווח בכביש  ,גבההמכרז זה מתייחס לה

לרבות ביצוע טיילת צמודה לכביש, מערכות תת קרקעיות, שיקום נופי, ניקוז, תמרור  (קטע צפוני)

 .29.25העבודה תתבצע בשלבי ביצוע עיקריים כמפורט להלן בסעיף  ושילוט.

מת מגבלת רוחב בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של קו הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיי

 חשמל עילי, המחייבים פעולה בצורה מתאימה ושימוש בכלים מתאימים. 

 , הגנתו ובניית טיילת. 12במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן גם עבודות עיבוי מדרון מזרחי של כביש 

רט הכללי. המדידה "עבודות סלילה" במפ 59כל העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות שבפרק 

הנחיות המפורטות בסעיפים הלתשלום עבור כל העבודות המפורטות בפרק זה תתבצע לפי 

, אלא אם כן צויין אחרת במפורש במפרט "עבודות סלילה" במפרט הכללי 59ק המתאימים בפר

 טכני מיוחד זה.
 

 העבודה מורכבת מהפרקים הבאים )כמפורט בכתבי הכמויות(: 11.13
 יהיה על הקבלן לבצע בין היתר את העבודות הבאות:עבודה זו  במסגרת 

 .עבודות מוקדמות   -

 עבודות הכנה ופירוק:    -

 פירוק אספלט 

 שילוט ותמרור  

 מעקות בטיחות  

 סתימת מעבירי מים 

 פירוק מעביר מים            

 שאיבת מי תהום            

 עבודות תשתית להעתקת קווי בזק.  -

 :עפר עבודות   -

 .ובא והידוקו מחוץ לגבולות הבריכהמילוי מ  
 מילוי בשכבות בתחום המים.  
 )בהתאם לחלופה שתבחר ע"י המזמין(  הידוק של סוללת העפר הבנויה במים  
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 .מילוי בשכבות בבקרה מלאה אחרי הידוק דינמי מעל פני המים  
 .הנחת יריעות גיאוגריד -
 .הנחת יריעות גיאוטכסטיל -

 
  דרון מאבן ) סלעיה( בהנחה חופשית, הן בתוך המים והן מעל המים.בניית מעטפת מ       -

 .עבודות מצעים -

 לרבות קרצוף וריבוד. עבודות אספלט -

 ניקוז.עבודות  -

 בכניסות / יציאות מעבירי מים חדשים. עבודות ריצוף -

 עבודות בטון טרומי. -

 עבודות בטון יצוק באתר. -

 .עבודות מעקות בטיחות -

 .ושילוטתמרור  ,העבודות סימון הסדרי תנוע -

 עבודות פיתוח ושיקום נופי עבור הטיילת. -

 עבודות רג'י והקצבים. -

 

 מודגש בזאת כי עבודות העפר והידוקן יבוצעו הן מעל המים והן מתחת למים.

 

  הערות חשובות 11.12

 עבודה בתוך המים .9

    חלק ניכר מהעבודות מתבצע בתוך המים של בריכת המלח. על הקבלן לנקוט בכל    

דות הנ"ל תוך תאום מלא מול האמצעים הדרושים לרבות אמצעי הבטיחות לביצוע העבו

מפעלי ים המלח )מי"ה(. על הקבלן לפעול ולקבל הנחיות בטיחות וכניסה למתחם חברת 

 .עקב כך לא תתקבל כל טענה או תביעה לתוספת מחיר או תקופת ביצוע הבריכה מול מי"ה.

ס"מ לשנה צפוי  02ית המים בכ י)+( אך עקב על 93.12הינו כ  0290מפלס המים נכון לתחילת  

 )+( ועל הקבלן להיערך למפלס זה.     94.62מפלס המים להגיע בעת הביצוע עד  

 רשת גבהים .0

 רשת הגבהים הקובעת בתוכניות ובמכרז זה הינה הרשת הארצית המוחלטת )גבהים שליליים 

במפלסים חיוביים ויתכן ומוזכרים מפלסים אלו יש רשת פרטית  מי"המאחר ול במקרה זה(.

 +. 95.22=  -311.25במפרטים ו/או בתוכניות נתון להלן הקשר בין הרשתות : 

 מדידה משותפת .3

מפלס המים ובהתאמה מועלה רום קרקעית הבריכה עולה עם הזמן עקב שיקוע מלח. עקב כך 

בת מים מהבריכה לבריכה ידות ושאייעקב התא .ידי פעם ע"י מפעלי ים המלחמבבריכה 

 המשמעות כי בעת ביצוע העבודה גם מפלסהבריכה עשויים גם לרדת מידי פעם. -אחרת מי

עם תחילת העבודה תבוצע מדידה משותפת )מודד הקבלן  המים וגם מפלס הקרקעית ישתנו.

בתחום הבריכה. ערכים אלו ישמשו את של מצב קיים דכניים ע ומודד המזמין( לקבלת ערכים

 לן לביצוע העבודה ולחישוב הכמויות.   הקב
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  שלבי ביצוע 11.10

להתבצע מבלי חייבות העבודות  ראשי ופעיל,עורק תחבורה  המהוו 01 כבישכי  ,לאור העובדה

שמירה מלאה של שתופסק תנועת כלי הרכב בכביש זה, תוך פגיעה מזערית בזרימת התנועה ותוך 

 .למשתמשי הדרך טיחותהב

 ביצועהתיאור שלבי 

 310.1-310.0קטע צפוני ק"מ 

 

 שלב התארגנות

 הכנות והתארגנות.

 שלב א'

 , ביצוע עבודות בצד מערב. 3.32התנועה מתבצעת בכביש מצומצם רוחב נתיב 

 שלב ב'

 . 3.32העברת התנועה לצד מערב בכביש שבוצע בשלב א', רוחב נתיב 

 ביצוע עבודות בצד מזרח.

 שלב ג'

 מ'. 3.32שבוצע בשלב ב', רוחב נתיב מצומצם העברת התנועה לצד מזרח 

 השלמת ביצוע עבודות בצד מערב. 

 שלב ד'

 השלמות עבודה בטיילת.ו , תמרור וסימון עפ"י תרשימיםביצוע עבודות אספלט

 

 : ההער

 בקטעים מסויימים בשלב ב' יהא צורך להרחיב את המיסעה באופן זמני מעל הטיילת.  -

 
 ירוט נוסףתתי שלבים ופ – שלבי ביצוע

 תוכניות שלבי הביצוע מתייחסות לשלבים בסיסיים של ביצוע הפרויקט.

בנוסף לתוכניות שלבי הביצוע המצורפות למכרז, יידרש הקבלן להכין תוכניות לתתי שלבים 

 : של השלבים הבסיסיים, במקרים כגוןופירוט נוסף 

 הטיות תנועה זמניות. -

 השלמות נדרשות לשלבי המשנה. -

 יצוע אחד לשלב ביצוע אחר.מעבר משלב ב -

 עבודה בקטעים מוגבלים, כגון סגירה זמנית של נתיבים, לפרקי זמן קצרים. -

 שלבים(.  –חציות של כבישים כגון חציות לשרוולים ולמערכות )חצייה בתתי  -

 עבודות ריבוד בהן תידרש עבודה במספר תתי שלבים וחלקי שלבים, תוך הטיות תנועה. -

התאמות של תוכנית שלבי ביצוע המקורית לצורך נוחיות עבודת שינויים, פירוט נוסף ו -

 הקבלן וקידום  העבודה . 

 גישה לשטחי התארגנות וגישה לאזורי עבודה. -

 השלמת צמתים בעבודות לילה מקומיות. -

 התקנת תאורה קבועה באזורים בהם לא מבוצעת סלילה.  -

 עבודות מקומיות להתאמת גבהי אספלט, יום ולילה. -
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 מנהל.הים לפי שיקול דעת מקרים נוספ -

 

 אבני דרך 11.10
 :לביצוע העבודותלהלן "אבני דרך" אשר נקבעו 

 אבן דרך ראשונה .9

 . ב'ושלב  סיום שלב א'

 ימים קלנדריים ממועד צו התחלת העבודה. 359  משך הזמן המירבי בתוך

 אבן דרך שניה .0

 סיום שלב ג'. 

 מועד צו התחלת העבודה.ימים קלנדריים מ 530 משך הזמן המירבי בתוך 

 אבן דרך שלישית .3

 מסירת העבודה. וסיום שלב ד' 

 צו התחלת העבודה.הוצאת ימים קלנדריים ממועד  501  משך הזמן המירבי בתוך

 

כולל בתוכו גם את משך הזמן אבן הדרך הראשונה פרק הזמן המוקצה לעיל להשלמת מובהר כי 

בתוך שלב הביצוע אולם שינוי של  סדר הפעולות את ניתן לשנות .המוקצה לתקופת ההתארגנות

לאחר שהקבלן יציג את בקשתו  המנהל  ובכתב של מוקדם אלא באישור שלבי הביצוע לא יעשה

 לשינויים ומשמעותם.

 

 משך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  11.10
צו התחלת  וצאתהמיום ם קלנדארייימים  000 עבודות נשוא מכרז זה הינומרבי ל משך ביצוע 

במשך ביצוע  יםנכללכמפורט בהסכם והשגת האישורים  כי תקופת ההתארגנות ,מובהר .העבודה

 לצרכי המחשה בלבד.  (גאנטזמנים שלדי )להלן מצורף לוח  .יום 34ולא יעלו על  הפרויקט
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 תיאומי תשתיות 11.10

רות התשתיות הרלוונטיות מובהר כי באחריות הקבלן לבצע את כל תיאומי התשתיות מול כל חב

)לרבות בזק, מקורות, חשמל וכו'(, ולהמציא למזמין את האישורים הנדרשים מאת חברות 

התשתיות כאמור לביצוע העבודות כולל תיאומי לו"ז לביצועי עבודות בקרבת קווי החשמל 

ת , על הקבלן לעבוד לפי הנחיולהנחת קווי תקשורת וקווי מים ,העיליים מ"ג + מתח עליון

 .הרלוונטיותהבטיחות של בעלות התשתית 

 בתחום העבודה )לאורך כל הכביש בצד מערב( קיים קו בזק שחלקו יוסט במהלך העבודה.

, ראה סעיף ולאורך הטיילת מתוכנן קו מים של מקורות במפרט המיוחד 91ראה פירוט בפרק 

29.03 . 

 

 ה "תאום עם מי 11.10

ה  את כל "על הקבלן לתאם עם מי .י"הטח הזיכיון של מהעבודה וכרית חומרי המילוי נעשית בש

 ה בכל הקשור לבטיחות לרבות תנועות רכב בכבישים."שלבי עבודתו, לעבוד עפ"י נוהלי מי

 .(29.94 -( ו9) 29.23)ראה פירוט נוסף בסעיף 

 

 תנאי העבודה באתר  11.10

מופנית בנוסף תשומת  בנוסף לאמור בפרק מוקדמות למכרז זה וביתר מסמכי ההסכם בנושא זה

 לב הקבלן במיוחד בנושאים הבאים:
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בטרם ייגש הקבלן לביצוע העבודה , עליו להצטייד במפות עם סימון כל המערכות וקווי  .1

 התשתיות, לאורך התוואי כגון:

 כבלי חשמל של חח"י . - 

 וכן כל תשתית אחרת המצויה בתחום האתר. -

את הנ"ל, על גבי תוכניות קרקע, ועליו מוטלת  י קיימאנהקבלן יסמן על חשבונו באמצעים ב .2

 האחריות לשמור על הסימנים.

 לגילוי וסימון. קרקעיים,-הקבלן ישתמש בשירותים של חברות המתמחות באיתור עצמים תת .3

רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית לכל  על הקבלן להכשיר – רשת דרכים באתר .4

את מנהל, לרבות החלטה באם להרוס התייעצות עם קבע בהיחלקי העבודה.  רשת הדרכים ת

הדרכים האלה בכללן או בחלקן במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירן במקומן עד לסיום 

. דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי ותהעבוד

אגף  ת )כגון:אישור מהרשויות המוסמכו התנועה ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא

משטרת ישראל, מפקח על התעבורה( בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה ב התנועה

 לתנועה הרגילה.    

 

 של הקבלן שירותי תכנון  11.11
בנושאים  הפרויקט עבודות במסגרת לבצע הקבלן שיידרש התכנון דרישות ביתר לפגוע מבלי

נים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים הבאים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע"י מתכנ

 :ולקבל עליו אישור המזמיןלהידרש לביצוע העבודה  העשויים

 .שיידרש שלב בכל ההתארגנות שטח והעתקת ההתארגנות תכנון -
 יד על מחפורות ביצוע לשם  ,לקרקע או מבנה לאלמנטי כלשהן זמניות תמיכות תכנון -

 .קעיותקר תת ומערכות צנרות יד או על/ו כבישים
 .שונים עזר ומתקני תמיכות היציקות, לכל טפסות, פיגומים תכנון -
 .באתר יצוקים לאלמנטים תבניות תכנון -
 .הבטון תערובות תכנון -
 .זמניים ככל שידרש עבור ביצוע עבודות  עבודה ומשטחי זמניות גישה דרכי תכנון -
 י"ע יוצעו או ושידרש או שלבי ביניים ככל נוספים ביצוע ושלבי תנועה הסדרי תכנון -

חב' נתיבי ישראל,   המזמין, אישורי קבלת לרבות ,מנהלה להוראות בכפיפות ,הקבלן
 .לכך השונות שידרשו והרשויות המשטרה

 אלה כל של הקבועים /או ו הזמניים חיבוריהם  ,לסוגיהם תמיכה ומתקני עזר תמיכות -
 .אחרות יציבות נקודות אל או העמודים אל

 .אחרים ככל שידרש שינוע ומתקני מנופים העמדת תכנית -
 .לבצעם ונדרש תוכננו שלא ובין שתוכננו בין ק"תת מערכות י"ע כבישים חציות תכנון -
 .העבודה אזור ניקוז תכנון -
 22.06תכנון עיצוב שלטי הדמיה לפי סעיף  -
תכנון הפרגולות על כל רכיביהן כפי שיפורט בסעיפים/ בפרקים הרלוונטים שבמפרט  -

 זה.
 י עבודה ומשטחים לאחסנת חלקים שפורקו.משטחתכנון  -
תכנון ניסור התקרה  והקירות ואת התמיכות לכביש ולקירות המובל עבור פירוק  -

 מעביר מים נחל פרסה
 בגין לו ישולם ולא מאחר הצעתו תימחור במסגרת בחשבון זאת לקחת הקבלן על  -

 .תוספת תשלום כל הנ"ל 11.11שרותי תכנון לפי סעיף 
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, ובתוכניות יםהכלולות במפרט תן הצעות לתכנון חלופי לאלמנטים ועבודות שונואם יציע הקבל

יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת החלופות עליו להגישן בפירוט שיאפשר למזמין לבדקן כהלכה ו

, זאת בין  אם התכנון החלופי מנהל והרשויות הרלוונטיות השונותהצוות המתכננים, המזמין, ע"י 

 . אושריאושר או לא י

 

 נוהל הובלה 11.11
 

 חברות הובלה מורשות .9

מוביל רישיון  ותהובלה בעל חברותההובלה במסגרת קבלני עפר וסלילה תעשה רק באמצעות 

יש לצלם   , בפיקוח על הבטיחות ע"י קצין בטיחות בתעבורה.בר תוקף של משרד התחבורה

ולהעבירו למנהל לפני בלה בהובר תוקף של משרד ההובלות המיועד לעסוק רשיון מוביל 

 תחילת העבודה.

 רשימת משאיות מורשות .0

הקבלן ימסור למנהל באם יידרש לכך, רשימת משאיות מורשות המועסקות בפינוי אדמה 

ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על 

ימה מפעם לפעם )להוסיף הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרש המשאיות המופיעות ברשימה.

הרשימה כפופה  או לגרוע משאיות מהרשימה( וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו.

לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה  מנהל באם יידרש לכך.הלאישורו של 

על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של מנהל. השאושרה מראש ע"י 

לא תורשה הובלה בעומס  ות המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.תנועת המשאי

 .יתר

 ההריסות והפרוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירם את כל החפירות,, כי מובהר

 פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

 

 גידור ושילוט אזהרה  11.13

, ההגדרות תהיינה עפ"י התיאור טכני מיוחד זהמפרט ך בכרהמוקדמות חלק בבנוסף על האמור 

 דלהלן:

גדר להולכי רגל ולהגדרת שטחי הפעילות, כולל שער להולכי רגל ושערי רכב ולאתר משרדי  .א

 מנהל.ה

מ'   0הגדר תהיה  עשויה עמודי מתכת )זוויתנים( ואיסכורית )לבנה(. הגדר תהיה יציבה ובגובה  .ב

 ינם מורשים לכך לשטח העבודה. אשר תמנע לחלוטין כניסת מי שא

וזאת בכפיפות לתנאי רישיון  ,תוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות .ג

 העבודה , להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ולכל האמור במסמכי ההסכם.

הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן תקינות, יציבות ונקיות במשך כל תקופת  .ד

ע, להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע, לפירוקן וסילוקן בתום העבודות הביצו

 מנהל.הו/או כאשר יורה זאת 

יושארו חלק מהאלמנטים הנ"ל באתר וזאת ללא כל  המנהלמובהר, כי בכפוף להנחיות  .ה

 תמורה בעדם.

 בנפרד.העבודות האמורות בסעיף זה, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עליהן כל תשלום  .ו
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הקבלן יציב על הגדרות שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיו כנדרש  .ז

 מנהל.הבחוק ו/או עפ"י הנחיות 

את הזכות להציב על הגדרות, בצמוד אליהן ו/או לחבר  ושומר לעצמ מזמיןהמוצהר בזאת כי  .ח

שלקבלן תהיה אליהן, שלטי פרסומת מסחרית, ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אלה מבלי 

תביעה כלשהי הנובעת מכך ולקבלן לא תהיה זכות לגבות תשלומים כלשהם מהמפרסמים 

 בגין העובדה שהגדר מנוצלת לצרכי פרסומת.מהמזמין ו/או 

שילוט אזהרה יותקן  קבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת בכל סוג שהוא.ל .ט

במקומות של  ת, כוכים מסוגים שונים.גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנר

בנוסף גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות וגידור מתאים על פי יש להציב חפירות פתוחות 

תיאום קבלת רישיון לדרכי גישה  תקנות הבטיחות בעבודה על מנת למנוע פגיעה בהולכי רגל.

 לאתר יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.     

 

 דפי עפרנוהל פינוי פסולת ועו 11.12

 :לכרך מפרט טכני מיוחד זה ובפרק המוקדמות הסכםבנוסף על האמור ב

 הנדרשים. על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי .א

עודפי החומר החפור הפסולת ואת את הזכות להורות לקבלן להוביל את  ולעצמהמזמין שומר  .ב

 ק"מ. 52עד מרחק  לכל אתר שהואפרויקט השונים שאינם מתאימים לשימוש בחלקי ה

ללא בקרה  םס"מ ובהידוק של כלים מכאניי 42הפינוי כולל פיזור החומר בשכבות של עד  .ג

 . 59.20.2202ולאחר חשוף השטח. כל העבודות שפורטו מעלה כלולות במחיר היחידה של סעיף 

  .ד

מנהל הראש עם מ לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום -

 שעות לפחות מראש. 41שיעשה 

ובהתאם מנהל היציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה  -

 .להסדרי תנועה על פי תכניות מאושרות

פינוי עפר ופסולת תורשה רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר על ידי הרשויות המקומיות,  -

של פרק "מוקדמות". מבלי  22.96מפורט בסעיף כ לואישור מנהל מקרקעי ישראל, הכו

הפינוי יבוצע במרוכז. לא יורשה לפנות מהאתר פסולת במשאיות לפגוע באמור לעיל, 

 מנהל לכך.הבודדות מלבד אלה שקיבלו אישור מיוחד מראש של 

 .29.99 ראה פירוט נוהל הובלה בסעיף -

 מוסכם על הפרת ההוראות  פיצוי .ה

      ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות על הקבלן לנהל במהלך 

במקרה של חריגה מהנהלים  המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.

 יקנס הקבלן בסך של  וההוראות, כגון שפיכת פסולת או עפר באתר בלתי מאושר

 ין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות.ש"ח בג 9,522

   הקבלן. בנוסף  ן החלקי ו/או החודשי שיוגש על ידיחשבודי מההפיצוי יקוזז באופן מיי

, ישא הקבלן בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן לפיצוי

 כל דין בדבר שפיכת פסולת. הוראות
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 מיועד למילוי בתחום המיםהושקילת חומר  מקורות חומרי המילוי 11.10

 12 בכביש 11P מצומת הכניסה כאשר",  גדי עין מטע" מאתר ובאי עפר לעבודות המילוי חומר ( 9

 .001 מ"ק

 הובלה, העמסה, ניפוי:  הקבלן באחריות. המטע של הפיתוח תכנית י"עפ החפירה את יבצע הקבלן

, נלווה מכני וציוד המאזניים של והתקנה ואספקה החומר שקילת, החומר איכות בקרת, ופריקה

 הנדרש תאום לרבות ,שפיכה1העבודה לאתר ובכניסה כרייה אתרמ ביציאה חשמלי מחסום כגון

 ממוזג מבנה, הנלווה לציוד תיקונים שרות, הנוהל לפי תקופתי וכיול שוטפת תחזוקה,  רשויות עם

(, ה"למי כרייה אגרתאך לא תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או ) למיניהן אגרות, מחשוב לציוד

 שקילה מערכת. שמירה שרותי, יציבה INTERNET  יתתשת, חשמל הזנת, הדרושים הביטוחים

מנהל יבדוק את תעודות המודגש בזה כי . המזמין ידי על ותתוחזק תסופק ממוחשבת אוטומטית

/שקילה בהן יצוין בין היתר תאריך, שעה, משקל אשר יצא מאתר כרייה, משקל אשר המשלוח

שפיכה, חריגה ממשקל מותר על נכנס לאתר שפיכה, משקל לאחר פריקת החומר ביציאה מאתר ה

פי החוק, יעד האספקה, סוג החומר, מספר רישוי, שם הנהג, זמן הגעה ליעד. המאזניים יהיו 

טון לפחות עם חיווט פנימי, קירות כניסה מבטון, עם  902מ', עד עומס  3.2מ', ברוחב  91.2באורך 

כללו הכנה להתקנת ראש טון לפחות, בסיסי בטון יבילים וכן י 32מכסה עגלה למתמרים עד 

 של פיקוד למערכת תשתית עם חשמלי במחסום יצוידו המאזניים שקילה, מחשב ותוכנה.

 .בלבד המים בתחום המילוי חומר שקילת עבור נועדים השפיכה באתר המאזניים. המאזניים

 של ויציבה סדירה הספקה אי עקב לקבלן ויגרמו במידה החומר בשקילת עיכובים כי מודגש ( 0

 .בלבד  הקבלן של באחריותו יהיו INTERNET ותקשורת שמלח

 ולא לעיל המתואר כל את כולל המאזניים עבור הכמויות כתבב (59.12.2292) סעיף כי מודגש ( 3

, התאום עלות. הכמויות בכתב הרלוונטי הסעיף פי על לתשלום מעבר  תוספת שום לקבלן תשולם

 והצבתם המאזניים העברת וכן לעיל שמתואר כפי  הנדרש וכל המאזניים תפעול, התקנה, אספקה

 לפי המאזניים במחיר כלולה, הכרייה באתר או הביצוע לשלבי בהתאם השפיכה באתר מחדש

 .ל"הנ עלות עבור נוסף תשלום שום לקבלן ישולם ולא הכמויות כתב סעיף

 ילהשק מערכת להתקנת הדרושים האמצעים כל להעמיד לרשות המזמין את חייב הקבלן( 4

 המשאיות של אוטומטי זיהוי עבור המזמין ידי על יידרשו אשר האמצעים כל כולל, אוטומטית

 לא לקבלן. תשלום תוספת ללא זה וכל המזמין דרישת לפי בכך הכרוכים והתנאים הנשקלות

 .  כך על תשלום שום לקבלן תשולם ולא לכך התנגדות שום תהיה

שהקבלן משתמש בחומר באמצעות בדיקות מעבדה  לוודאבקרת האיכות של הקבלן אחראית   (5

 באחריות, כן כמו למילוי על פי דרישות המפרט ותואם לחומר המצוי באתר הכרייה. מתאים

 ולבצע המילוי ובסיום העבודה תחילת לפני במים מילוי בתחום קיים מצב מדידות לבצע הקבלן

 המנהל דרישת לפי ומדידות  חפירותה תכנית ביצוע לווידוא, הכרייה ובמהלך כרייה לפני מדידות

 עבודות עבור הכמויות כתב של הרלוונטיים בסעיפים כלולה ל"הנ המדידות עלות.  הכרייה במהלך

 .תוספת שום עבורן תשולם ולא( חפירה/מילוי) עפר

 להישמע הקבלן ועל בטיחות ואחראית הכרייה אתר על אחראית הינה המלח ים מפעלי חברת  (0

 .באתר הפעילות את עמה אםולת יהלהוראות

 אגרות תשלום. הכרייה באתר השקילה לפני, המפרט בהתאם יעשה הכרוי החומר ניפוי  (6

 בחומר להשתמש חמור איסור חל הקבלן ועל השקילה תעודות י"עפ, המזמין על יחול הכרייה

 . זה הסכם לפי לפרויקט מאשר אחרות למטרות

 באמצעות פקושיונ השקילה תעודות סמך על שהיע המים בתחום המילוי עבור התשלום  (1

 הדרישות את יקיים לא והקבלן במידה אך ,משקל ביחידות האוטומטית השקילה מערכת
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 חומרה עבור לו ישולם ,המזמין ידי על שתסופק ממוחשבת אוטומטית שקילה מערכת להתקנת

 לא ,מצב בכל. תשבתכניו הרוחב לחתכי בהתאם, התיאורטי הנפח פי על במים למילוי המיועד

 ללא כרייה מאתר חומר הוצאת. שקילתו ללא הכרייה מאתר חומר הוצאת לקבלן תתאפשר

 גרום להפסקת עבודת הקבלן. תו החוזה של יסודית הפרה תהווה שקילתו

 של האוטומטית השקילה מערך נתוני פי על הכרייה באתר ושקול כרוי חומר כי ויתגלה במידה ( 1

 מוסכם פיצויזכאי ל המזמיןהא י, אתר העבודות עבור ביצוע העבודותב אובמלו ייושם לא המזמין

 .כרייהה באתר ברוטו שקילת נתוני פי על,  טון לכל  ₪ 9222 בסך החסר החומר בגין

 

 חברת נתיבי ישראלנוהלי  11.10
חברת נוהלי ועל פי  חברת נתיבי ישראלעפ"י הרשאה של  נתיבי ישראל 'חבהעבודה תתבצע בכביש 

 בפרק מידע לספקים. www.iroads.co.ilכפי שמפורסמים באתר החברה  יבי ישראלנת

 

 אחריות לאחזקת האתר במהלך העבודות 11.10

יהיה הקבלן האחראי בלעדי  -תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי מקבלת צו התחלת העבודה

)ראה סימון גבולות האתר  העבודותהמוגדר לשם ביצוע  לתחזוקה מלאה של כל אתר העבודה

 בתוכנית(.

אחריות הקבלן כוללת אחריות לאחזקה בצורה תקינה, נאותה ובטיחותית של מיסעות, שוליים, 

מדרונות, קירות, מבני דרך, מדרכות ואיי תנועה, מעקות בטיחות, גדרות, תעלות, תשתיות, 

רכות השקיה, מתקנים, תאורה, סימון כבישים, תמרור, מערכות ניקוז, גינון ופיתוח, כולל מע

התחזוקה כוללת  תחזוקה מונעת, תחזוקה למקרי שילוט ושל כל יתר מרכיבי ואביזרי הדרך.  

 "שבר", תחזוקה בטיחותית ותיקוני תחזוקה אחרי תאונות. 

אחריות הקבלן תהיה אחריות כוללת לכל מרכיבי תחזוקת השטח, כולל תשלום חשבונות 

הוצאות כגון חשמל, מים וכו' זאת למעט תשלום צריכת חשמל עבור תאורה שהייתה קיימת ו

שעות ביממה, בכל ימות  04הקבלן מחויב לפעילות תחזוקה במשך  בכביש לפני תחילת הפרויקט.

השבוע, לרבות שבתות וחגים הכול כפי שיידרש. הקבלן מחויב לביצוע פעילות התחזוקה תוך 

יידרש לשמירה על בטיחות משתמשי הדרך ולשמירה על נוחות השימוש תגובה מהירה כפי ש

בכל מקרה של נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי, פרט לסיכון מוסכם, יהיה הקבלן מחויב  בדרך.

 לתקן את הנזק על חשבונו. 

 

 פריטי תשלום 11.10
 

לום המיוחד המצורף למכרז זה כולל פריטי תשלום הנכללים בפריטי התשהטכני המפרט 

 .במפרט הכלליהמפורטים 

המיוחד מהווים שינוי ו/או הטכני מפרט כרך הפרוט תכולת העבודה ואופני המדידה והתשלום ב

בכל מקום בו יש שוני בין הגדרת פריטי  .יבמפרט הכללתוספת למפורט עבור אותם פרטי תשלום 

 זה.טכני מיוחד  מפרטכרך יגבר במפרט הכללי לבין מיוחד ההטכני המפרט כרך ההתשלום בין 

 

http://www.iroads.co.il/
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 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים 11.10
                                                                                                                                                                                                       

נוסף להוראות הסכם לענין אישור קבלני משנה על ידי המנהל מובהר כי קבלן המשנה ב .א

 בכפוף לאישור חב' בזק.על ידי המנהל  יאושר עבודות בזק,ל

 

 :מבטון יםיאלמנטים טרומלמפעל להלן דרישות ל .ב

 עומד בדרישות תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה למכרז. המפעל  .9

. הקבלן יידרש המפרטיםדרישות לעמוד בכל  יםטרומינטים לאלמעל המפעל בנוסף,  .0

 להציג מסמכים רלוונטים המעידים על כך שהוא עומד בדרישות השונות.

הרכיבים הטרומים מבטון ייוצרו במפעל בעל היתר לסמן בתו תקן רכיבים ומערכות  .3

בי חב' נתי, מוסמך ומאושר בISO 9001מבטון טרום, ובעל תעודת הסמכה לפי תקן 

 . הקבלן יידרש להציג מסמכים רלוונטים.ישראל

במפעל הייצור יקוים מערך ציוד מתאים לייצור הרכיבים הטרומיים הנדרשים למעברים  .4

קרקעיים כגון: תחנת ייצור לבטון מאושרת ע"י מכון התקנים, מבדקה מפעלית -תת

ציוד הנדרש המפעל יידרש להציג מסמכים המעידים שברשותו ה לבדיקת איכות התוצר.

 .חב' נתיבי ישראללייצור האלמנטים הטרומים עפ"י הנדרש בעבודות 

המפעל יהיה בעל כושר ייצור המתאים ללוח הזמנים לייצור, אספקת האלמנטים  .5

 .המנהלוהרכבתם כפי שייקבע ע" 

 קבלני בטיחות להסדרי תנועה 11.10

 .רת נתיבי ישראלחבהסדרי תנועה יבוצעו אך ורק ע"י מי שהוסמך לכך על ידי 

 

  הסדרי תנועה זמנייםהקצב ל 11.31

 תכניות הסדרי תנועה זמניים מאושרות לשלביכל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט זה לפי  (1

מחיר מוקצב  -ביצוע, יכללו בפרויקט זה ויבוצעו ע"י הקבלן במסגרת 'הקצב להסדרי תנועה' 

עבודות לההקצב החודשי סכום קבוע. אשר ישולם מדי חודש כמראש, בחלוקה חודשית שווה, 

  . 02ט בפרק מפור

יובהר, כי כל הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ושלבי הביצוע וכן כל  (2

הזמניים לזמן הביצוע, נכללים במסגרת בכל הקשור בהסדרי התנועה הוצאותיו של הקבלן 

 בנפרד. הקצב הסדרי התנועה דלעיל ולא ישולם בגין איזשהו חלק מהם

למען הסר כל ספק, תכניות הסדרי התנועה ו/או רשימות התמרורים המצורפות למכרז הינן  (3

לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה להגדלת ההקצב להסדרי התנועה 

הזמניים ו/או להארכת הלו"ז בגין כמות התמרורים הנקובה ברשימות ו/או בגין כל שינוי 

  המוגדרים בתכניות אלו. בשלבי הביצוע

, , או שינויים בתכניות הסדרי התנועההסדרי תנועה חלופייםלמנהל הקבלן יהיה רשאי להציע  (4

יהיה  המנהל. משטרה וכד'(, נתיבי ישראל 'חבהרשויות המוסמכות )ע"י בתנאי שיאושרו 

ל רשאי לאשר ו/או לסרב לאשר את הצעת הקבלן מכל טעם שהוא. מכל מקום, לא תאושר כ

דרישה של הקבלן מכל סוג שהיא, בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי הביצוע השונים 

את להגדיל  /אואת לוח הזמנים ובהסדרי התנועה, העשויים להאריך לא יורשו שינויים וכן 
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שינוי בהסדרי התנועה שהוצע ע"י הקבלן ואשר אושר ע"י . ו/או את מחירי היחידה צבהקה

קטן זה, ידון עפ"י הוראות פרק ח' )פרק שינויים, תוספות והפחתות(  המזמין עפ"י סעיף

 .הסכםל

 

     גישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות בעת ביצוע עבודת הכנה וחפירות 11.31

 א בחשבון כי לצורך ביצוע החפירותעל הקבלן להבי 22בהתאם למפורט בפרק המוקדמות 

על הקבלן  ות ולהגן על מערכות קיימות שונות. לגל ,מכל סוג שהוא, יהיה עליו לאתר השונות

מוטלת האחריות לבדוק את תחום עבודתו ולהצליב את הבדיקה עם תכניות תיאום מערכות של 

 המתכנן הראשי.

 

 שילוט, תמרור, סימון ואביזרי בטיחות חסרים 11.33
 שילוט, תימרור ואביזרי בטיחות חסרים

העבודה עקב מחסור באביזרים וכמו כן לבצע את המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את 

 יוסיף יופחתו מחשבון הקבלן.  מזמיןהשהשלמת האביזרים. עלות האביזרים 

 תמרור לאחזקה שוטפת

מכמות התמרור ושאר האביזרים הנדרשים,  92%מודגש כי על הקבלן להחזיק במחסניו כמות של 

 למטרת אחזקה שוטפת.

 הכוונת התנועה

או פקחי תנועה של  , על הקבלן לדאוג לנוכחותם של שוטריםהמנהלטרה ו/או עפ"י דרישות המש

 האמור חל גם לגבי עבודות יום וגם לגבי עבודות לילה. לצורך הכוונת התנועה. חב' נתיבי ישראל

 

 קו מקורות 11.32
חדש לאורך הטיילת. הקו יונח סמוך למדרון הכביש לפני  1בכוונת חב' מקורות להניח קו מים "

 נחת שכבות החומר הנברר. עבודות הנחת הקו יהיו ע"י מקורות והקבלן יהא אחראי עלה

לקבלן  קורות הן מבחינת לו"ז והן מבחינת שלבי הביצוע.עם המבצע מטעם מ התאום הבטיחות ו

עבור התאום ואחריות הבטיחות  .לא תהא כל עילה לתביעה בגין נזקים או פיגורים מול המזמין

 .02.29.2192סעיף ם להתאישולם לקבלן ב

קו מקורות המתוכנן ע"י הקבלן. הקבלן יהיה חייב לבצעו ביצוע למזמין נשמרת זכות לדרוש  

קבלן משנה אשר יענה לדרישות של סיווג וניסיון על פי דרישת ההסכם בעצמו או באמצעות 

הגדרתן בהוראות שינוי וזאת תמורת התשלום על פי סעיף הרלוונטי של כתב  או על פי

 הכמויות או

מובהר כי  הסכם.לכעבודה נוספת על פי הוראות פרק ח' )פרק שינויים, תוספות והפחתות( 

להיות מאושר ו/או קבלן המשנה מטעמו לשם קבלת עבודות הנחת קו מקורות ידרש הקבלן 

ככל שהקבלן או קבלן על ידי חברת מקורות בעצמה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

קבלו את אישור מקורות לביצוע העבודות, יהא הקבלן מחוייב לספק המשנה מטעמו לא י

מובהר כי לקבלן עוד  קבלן משנה מטעמו, העומד בתנאי חברת מקורות לשם ביצוע העבודות.

הוא או קבלן משנה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מקורות במקרה בו 

 מקורות כאמור. לביצוע עבודות הנחת קו ולא ייבחרמוצע מטעמו 
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 מפרט טכני מיוחד
 
 
 

 עבודות בטון באתר - 13פרק 

 תיאור העבודה

  –להלן תיאור העבודה באלמנטי הקונסטרוקציה  שייבנו במסגרת פרוייקט זה 

 
 01מעבירי מים בכביש 

מעבירי מים. כל מעביר יבוצע בשלבים  0 -בתחום הפרויקט מתוכננים להיבנות כ 12לאורך כביש 
 המעבירים מחולקים למס' אלמנטים עיקריים: שלבי ביצוע הכביש.בהתאם ל

 
 -כלונסאות מבטון מזויין (1

מפרט  ס"מ שיבוצעו במתקן היציאה של המעביר 52כלונסאות יצוקים באתר בקוטר של 
 .זה טשל מפר 03לשיטת הקידוח מופיע בפרק 

 

  –מרצפי בטון  וקורות יסוד  (2
את מרצפי הבטון   הכניסה והיציאה של המעביר.מרצפי בטון יצוקים באתר באזור מתקני 

 ס"מ. 5יש לצקת מעל שכבת איטום ושכבת בטון רזה בעובי 

 

 -קירות תומכים  )כנפיים(  (3
יסה והיציאה של קירות תומכים מבטון מזויין יצוקים באתר הנמצאים במתקני הכנ

צוניים הבאים פני הקירות החי יבוססו ע"ג יסוד עובר ומרצפי הבטון. המעבירים, הקירות
 במגע עם הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום. 

 

 -קירות מצח (4
לצורך יציקת  קירות  קירות מצח יצוקים באתר מבטון מזויין  מעל מעבירי מים טרומים.

( מברזל זיון באלמנטים insertsהמצח ע"ג האלמנטים הטרומים, יוכנו אינסרטים )
ג רגל מבטון מזויין הכוללת שימוש בחלק מהמעבירים יבוצע קיר המצח ע" הטרומים.

 בברזלים מייתדים לאלמנטים הטרומים.
 

  -מעבירי מים טרומים (5
, 352/952, 022/905,  005/905, 322/905, 352/905מעבירי המים יבוצעו בגדלים שונים )

ירות המצח לצורך חיבור בין המעבירים למתקני הכניסה והיציאה לרבות ק (.052/905
במעבירים הטרומים )לפני יציקתם( הכנות ע"י אינסרטים  וצענהופלטות הגישה, תב

 היחידות הטרומיות יחוברו ביניהן בעזרת ברגים דרוכים. מברזל זיון.
 

 מעקות ועבודות פלדה (6
"י פכל  עבודות הפלדה כגון מעקות פלדה, ברגים דרוכים )לחיבור בין האמנטים( יבוצעו ע

 .91שרדי )הספר הכחול( פרק ועפ"י המפרט הבין מ 91המפרט הכללי פרק 
 

 טיפול במעבירי קיימים (6
למעט מעביר בנחל פרסה  (.59)ראה פירוט בפרק   CLSM במעבירי מים קיימים יאטמו 

המתוכנן  5-את המעביר הקיים בנחל פרסה הנמצא בסמיכות למעביר צ אשר יפורק.
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פירוק ראה ות יועץ הקרקע. התייחסות לנושא הלהיבנות, יש להרוס ולמלא עפ"י הנחי
 במפרט זה.

 
 -הארקה (1

במידה ונדרשת הארקה למעבירי המים על רכיביהם, היא  תתבצע עפ"י הנחיות ותכניות 
 יועץ החשמל.

 

 ביצוע פרגולות מפלדה ויריעות (1

 PVCלהיבנות מס' פרגולות בעלות קירוי מיריעות  לאורך הקטע הצפוני מתוכננות
, לרבות היריעות הגמישות ןכל אלמנטיה הנתמכות ע"י מסגרת פלדה. תכנון הפרגולות על

מבנה הפלדה הנושא את היריעות, עמודי הפלדה והביסוס יבוצע ע"י הקבלן עפ"י 
 ההנחיות שיפורטו להלן במפרט זה.

 כללי        
 . 991ולת"י   400בהתאם לת"י    52-סוג הבטון על פי חוזקו יהיה לפחות ב (1

 .400ת"י  יחס מים צמנט  מרבי עפ"י המופיע בדרישות (2

     -סיווג המבנה  עפ"י חשיפה לתנאי הסביבה (3

קירות תומכים, מרצפי  ם )מובלים,יהקונסטרוקטיבי יהםהמים על כל רכיב ימעביר 

)סביבה אגרסיבית חמורה( כמופיע בחוקת  99דרגת סיווג  יבעל הםבטון, קירות מצח וכו'( 

חב' נתיבי ונטים במפרט הסעיפים הרלו) 3.0 -ו 0.3 טבלאות 9חלק  400ת"י -הבטון 

 .99טבלה  991ובהתאם לדרישות ת"י  תת סעיפים ג, ד( 20.29.23.25.29הם  ישראל

 דרישות תפקודיות  מתערובת הבטון והחומרים (4

 צמנט 

ובדרישות  9העומד בדרישות ת"י   CEM 1  מסוג  הצמנט עבור הבטונים יהיה  

 של מפרט זה.  0 עפ"י סיווג הסביבה כפי שהוגדר בסעיף 9חלק  400ת"י 

  3האגרגטים יהיו מסוג א' בהתאם לת"י  - אגרגטים. 

 מוספים ותוספים לבטון- 

 .110המוספים לבטון יעמדו בדרישות ת"י 

( בין Copatibilityשימוש ביותר ממוסף אחד יורשה במידה והוכחה התאימות )

דקות מרגע המגע  952התחלת ההתקשרות ביציקה באתר תהיה לפחות  המוספים.

 בין צמנט למים.

 סומך הבטון-   

 בהתאם לחלק המבנה הנוצק:  S6או  S5סומך הבטון  יהיה 

  S5עבור יציקות אופקיות )רצפות וכד'(  -

 .S6עבור קירות, עמודים וכד'  -

, S7 -עפ"י שיקול הקבלן המבצע ניתן להגדיל את סומך הבטון בחלקי מבנה אנכיים ל

( בתנאי שהבטון יעמוד בכל SCCמו )שראלנתיבי י 'חבאו שימוש בבטון מצטופף 

 דרישות המפרט.
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 הפרשת מים מירבית-  

בתכן תערובת יושם דגש מרבי על צמצום הנטייה להפרשת מים, הפשרת המים 

מכמות המים הכוללת למ"ק בטון טרי מחושבת על  2.65%הכוללת לא תעלה על 

 בסיס רווי יבש פנים )רי"פ(.

 בלחץ דוגמות   3של עומק חדירה של מים  ממוצע  -עמידות בפני חדירת מים

 מ"מ. 35. אף דוגמה לא תעלה על מ"מ 32לא יעלה על  5חלק  00בבדיקה לפי ת"י 

משלוחי בטון ניסיוניים לפני תחילת העבודה  0 -בדיקת החדירות למים תתבצע ל

 בשטח.

 מעבר יוני כלור- 

בבדיקה , הערך הממוצע ASTM C-1202הבדיקה תתבצע לפי התקן האמריקאי 

 0,522קולון. אף דוגמה לא תעלה על  0,052דוגמות לא יעלה על  3מוקדמת של 

 משלוחי בטון ניסיוניים לפני תחילת העבודה בשטח. 0 -קולון. הבדיקה תתבצע ל

לצורך תכנון התערובת הקבלן ישכור את שירותיו של יועץ בטונים מטעמו. היועץ 

שנה לפחות בתכנון תערובות כעין  95יהיה מוכר בעל שם בתחום עם ניסיון של 

אלה. יועץ הבטונים לא יהיה טכנולוג הבטון של המפעל המספק את הבטונים, 

 .המנהלאלא גורם אחר בלתי תלוי עם המפעל, הרכב התערובת יובא לאישור 

הקבלן וספק הבטון בתאום עם יועץ הבטונים של הקבלן יכינו תערובת בטון  תערובת לניסיון:

 מוד בכל הדרישות לעיל.לניסיון שתע

 מזמיןאישור ליציקת האלמנטים יינתן לאחר אישור התערובת, ע"י יועץ הבטונים של ה 

 חודשים לפני תחילת היציקות באתר. 3 -. על הקבלן לבצע את תערובות הניסיון כהמנהלו

  ימים לפני ביצוע היציקה  94הקבלן יגיש לאישור את ההתארגנות ליציקה בכתב, לפחות

 נה.הראשו

  ותשמש כיציקת של שני הצדדים יציקת האלמנט הראשון תבוצע בנוכחות יועץ הבטונים

 ניסיון לפני אישור לעבודה שגרתית.

 

 דרישות ביצוע (5

  יש להתקין שומרי מרחק מבטון.ס"מ 0.2מזערי למוטות הזיון יהיה הכיסוי העובי , 

 י שיוכנו אמצעי יציקות הבטון יתבצעו בשעות הערב בתנא -הכנות והנחיות ליציקה

בכל מקרה, אין ו לחלופין בשעות הבוקר המוקדמות. תאורה מתאימים באתר, א

הבטון הטרי בעת  טמפ'לצקת בימים בעלי טמפ' קיצוניות )גבוהה או נמוכה(. 

 .33oCוטמפ' האוויר לא תעלה על  30oCהיציקה לא תעלה על 

                           . חוזק התבניות לבטון רזה( תבוצע ע"י משאבת בטון טיציקת כל הבטונים )פר

  היציקה וללחצים המתפתחים על הדפנות בהתאם. היציקה תתבצע  יותאם לקצב

                            תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם יאושר 

 במפורש בכתב על ידי יועץ הקרקע.
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 ות יהיו אטומים באופן שיימנעו נזילות מיץ בטון החיבורים בין הטפס  -טפסות

 והיווצרות קיני חצץ או מוקדי סגרגציה מקומיים.

במקומות בהם נדרש גימור מבטון חזותי חשוף, על הקבלן להתאים את הטפסות 

 .המנהלבהתאם לנדרש במפרט הכללי ובהתאם להנחיות אדריכל הנוף ו

 פקיים או אנכיים אלא אם  לא יורשו הפסקות יציקה ומישקים או -מישקים

יש להתארגן לקצב אספקת בטון שימנע המתנות בין  סומנו  במפורש בתכניות.

ערבלים. בכל מקרה של המתנה )בלתי רצויה(, לפני חידוש היציקה יבוצע ריטוט 

של הבטון שנוצק קודם לכן, לפני שימת הבטון החדש, לאחר שימת הבטון החדש 

 ון לצורך חיבורם.שכבות הבט 0יתבצע ריטוט דרך 

 כדי להשיג פני בטון בעל מראה חזותי יש לתכנן תערובת   -בטון חשוף חזותי

 מ"מ. 91בעלת דירוג אגרגטים רציף, כאשר גודל האגרגט המרבי לא יעלה על 

 במתקני היציאה של המעבירים בחלק הצפוני  יעשה השימוש בבטון עם הטבעה

 או פיגמנט עפ"י דרישות אדריכל הנוף.

 פני בטון אופקיים )מרצפי בטון במתקני כניסה ויציאה( יוחלקו בעזרת     -קההחל 

מחליק סיבובי "הליקופטר" במעבירי המים הצפוניים ההחלקה תתבצע  במתקני 

במתקני היציאה של המעבירים הצפוניים ייעשה שימוש בבטון  הכניסה בלבד.

 וף.עם פיגמנט וזאת עפ"י הנחיות אדריכל הנ חשוף חזותי ו/או

 ריטוט  הבטון יתבצע  באמצעות מרטטי מחט, בתנועות קצובות   -ציפוף וריטוט

ובכיוון התקדמות מוגדר באופן שיבטיח ציפוף אחיד ומלא של הבטון ועטיפה 

 וכיסוי של מוטות הזיון.

 95עד  92מחזורים בהפרשים של  0בעת יציקת משטחים יש לבצע ויברציה ב 

רק לאחר מחזור הריטוט  של הבטון הטרי.דקות כדי לאפשר שקיעה פלסטית 

השני יש ליישר את פני הבטון, להביא אותו למפלס הרצוי ולבצע החלקה ידנית 

לאחר מכן יש לשמור את פני הבטון לחים עד לסיום ההחלקה  ראשונית.

מיד לאחר סיום ההחלקה בהליקופטר יש לשמור את פני הבטון  בהליקופטר.

 ימים. 92רטובים במשך 

מרטטי מחט שיופעלו בו  0טים אנכיים יש לבצע ריטוט באמצעות באלמנ

מטה ותוך כדי התקדמות -פועלים, בתנועות קצובות, מעלה 0זמנית ע"י 

מ' לצורך יצירת אזור השפעה  59.המרטטים יהיה כ  0אופקית. המרחק בין 

 חופף בין שניהם.

ה כפי שנאמר לעיל, במקרה של הפסקה )רצוי שלא( יש לרטט את השכב

שימת הבטון צריכה להיות  הקודמת לפני ביצוע  שימת שכבת הבטון הבאה.

רציפה אך לא מהירה, יש להחדיר את צינור המשאבה הגמיש לתוך התבנית 

 .לעומק המרבי הניתן
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 משך  תקופת האשפרה ה תתבצע עפ"י המפורט במפרט הכללי. האשפר -אשפרה

 ימים. 92יהיה 

יתאים למפרט הכללי ולגימור הבטון  סוג החומרים בעזרתם תתבצע האשפרה

הנוצק  )הנחיות לאשפרת בטון חשוף חזותי ראה במפרט הכללי מודגש בזאת 

שאין להשתמש בחומר אשפרה מותז. אשפרת פני בטון אופקיים באמצעות 

 מים ובעזרת בד גיאוטכני מצופה בפוליאתילן.

ן כמפורט אשפרת רכיבי בטון שנוצקו בעזרת טפסה תתבצע בעזרת יריעות מג

 במפרט הכללי. פני הבטון יהיו לחים בכל משך תקופה זו.

 בטון רזה ובטון הגנה מתחת לאלמנטים מבניים 13.11.1111

 א. כללי

, ס"מ 5מתחת לרצפות הבטון במתקן הכניסה ומתקן היציאה  יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי 

 .02-סוג הבטון הרזה  יהיה ב

 ב. מדידה לתשלום

 טון ההגנה ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותההבטון הרזה וב

 בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.

 

 (01-רגלי קירות תומכים ויסודות עוברים )סוג בטון ב  13.11.1101

 א. כללי

 ת.רגלי קירות תומכים ויסודות עוברים בעוביים שונים יבוצעו עפ"י התוואי המסומן בתכניו

יציקת רגלי קירות תומכים והיסודות העוברים תעשה ע"ג יריעת הגנה לאיטום וכמתואר בתכניות 

פני הבטון  .דרישות שתוארו לעיל בפרק זההאיטום. סוג הבטון והרכב התערובת  יתאימו ל

 העליונים של הרגליים/יסודות עוברים הבאים במגע עם הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום.

 שלוםב. מדידה לת

רגלי קירות תומכים ויסודות עוברים ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה 

 בשלמותה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.

 

 ( 01-מרצפי בטון  ) סוג בטון ב  13.11.1111

 א. כללי

"י המסומן ביציאה ובכניסה למובל יש לצקת רצפות בטון בעוביים שונים ובמידות שונות עפ

סוג הבטון  בתכניות. יציקת הרצפות תעשה ע"ג יריעת הגנה לאיטום כמתואר בתכניות האיטום.

פני הרצפה העליונים יעוצבו לגבהים  והרכב התערובת  יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה.

המדויקים כמסומן בתכניות, יש להחליק את פני הבטון העליונים בעזרת מחליק סיבובי 

 יקופטר"( אלא אם נדרש בטון חשוף חזותי.)"הל

 ב. מדידה לתשלום

מרצפי הבטון ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם 

 לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל. 
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 (01-קירות מצח  )סוג בטון ב  .13.11

 א. כללי

ציאה של המובל ועפ"י המסומן בתכניות. קירות מצח בעוביים שונים יבוצעו במתקני הכניסה והי

קירות המצח יבוצעו לאחר הנחת  עיצוב הקירות יהיה עפ"י תוואי הקווים המסומן בתכניות.

המעבירים הטרומים ובעזרת אינסרטים שיוכנו מראש באלמנטים הטרומים,  בחלק מהמעבירים 

ע"ג המעבירים  החיבור לאלמנטים הטרומים יבוצע בעזרת קירות תומכים אותם יש לצקת

ומוטות מייתדים. סוג הבטון והרכב התערובת יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה. יציקת 

פני הבטון של הקירות הבאים במגע  הקירות תיעשה בעזרת טפסות מתאימות משני צידי הקיר. 

 וף.גימור פני הבטון החשופים עפ"י הנחיות אדריכל הנ עם הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום.

 ב. מדידה לתשלום

קירות הבטון ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם 

ישות והמפורט לעיל לרבות גמר הבטון בהתאם לדר והמפורט לעיללדרישות המפרט הכללי 

 אדריכל הנוף. 

 

 ( 01-קירות כנפיים )סוג בטון ב  13.11.1011

 א. כללי

שונים יבוצעו במתקני הכניסה והיציאה של המובל ועפ"י המסומן  קירות כנפיים בעוביים

קירות הכנפיים יבוצעו לאחר  בתכניות. עיצוב הקירות יהיה עפ"י תוואי הקווים המסומן בתכניות.

קירות  ם שיוכנו מראש באלמנטים הטרומים.הנחת המעבירים הטרומים ובעזרת אינסרטי

סודות עוברים. סוג הבטון והרכב התערובת יתאימו  או י/הכנפיים יבוססו ע"ג מרצפי הבטון ו

לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה. יציקת הקירות תיעשה בעזרת טפסות מתאימות משני צידי 

הקיר. גימור הבטון החשוף יוגדר עפ"י אדריכל הנוף. פני הבטון של הקירות הבאים במגע עם 

 הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום.

 ב. מדידה לתשלום

ות הבטון ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם קיר

 בהתאם לדרישות אדריכל.ולדרישות המפרט הכללי לרבות גמר הבטון  ,מפורט לעילל

 

 (01-קורות שן תחתונות )סוג בטון ב  13.11.1010

 א. כללי

יציקת הקורות תתבצע  תכניות.קורות שן תחתונות בעוביים שונים יבוצעו עפ"י התוואי המסומן ב

סוג הבטון והרכב  בעזרת טפסות מתאימות, לא תורשה יציקת הקורות כנגד דופן הקרקע.

התערובת  יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה. פני הבטון החיצוניים של הקורה הבאים 

סומן ביצוע הפסקות יציקה בקורות בהתאם למ במגע עם הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום.

 בתכניות בלבד.

 ב. מדידה לתשלום
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קורות שן תחתונות ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם 

 לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.

 

 בחתך מלבני במידות שונות 21-תעלות ניקוז מבטון ב  13.11.1011

 א. כללי

 ת שונות יבוצעו עפ"י התוואי המסומן בתוכניות.בחתך מלבני במידו 32-תעלות ניקוז מבטון ב

יציקת התעלות תתבצע בעזרת טפסות מתאימות. סוג הבטון והרכב התערובת  יתאימו לדרישות 

שתוארו לעיל בפרק זה. פני הבטון החיצוניים של התעלה הבאים במגע עם הקרקע יוכנו ליישום 

 ם בטון יצוק באתר.הקבלן רשאי להשתמש בתעלות טרומיות במקו שכבת איטום.

 ב. מדידה לתשלום

ימדדו וישולמו במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם  תעלות ניקוז מבטון

 המחיר יהיה זהה לבטון יצוק באתר ולתעלות טרומיות. לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.

 

, 210000תיכה לפי ת"י מוטות זיון מפלדה מצולעת ו1או מצולעת ר 13.1.1021, 13.1.1031

010000 

עפ"י החלקים המתאימים )לפי סוג הפלדה הנדרש כפי  4400תכונות הפלדה תתאמנה לדרישת ת"י 

של המפרט הכללי עבודות בטון  20שמסומן בתכניות הברזל(. העבודה תבוצע בכפיפות לפרק 

 "עבודות בטון יצוק באתר". 29באתר, תת פרק 

 

 STAMPED COLOR CONCRETEבטון מוטבע  אישור בדיקות   13.11.0111

 , תואםיכלעם פיגמנט בגוון דומה לפני השטח שיוחלט ע"י האדר ן מוטבע עם צבע אינטגרלי,בטו

דוגמאות לגוון  5יוכנו  .יכלהטבעה בתבניות גומי בטקסטורה לפי בחירת האדר לתנאי השטח.

 ולסוג התבנית ללא תוספת מחיר.

  מדידה לתשלום:

ימדד וישולם במ"ר. התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם   הבטון המוטבע

 . יכללדרישות האדר

 

 מבנה מרחב מוגן  13.11.0113

 .נטו ר"מ 92 בגודל תקני טרומי מוגן מרחב' יח 9  של וביצוע תכנון  

   .             משרדי-הבין למפרט ובהתאם העורף פיקוד הנחיות י"עפ יבוצעו והביצוע התכנון .1

 .  מספק שהוא למקלטים העורף פיקוד אישור יספק הקבלן

 מנת על, העורף פיקוד שדורש התקנים מכון בדיקות כל את לבצע הקבלן על -  בדיקות .0

 לרבות. ובאחריותו הקבלן ח"ע התקנים מכון בדיקות. ד"הממ לביצוע אישורו לתת

 :כמפורט הבדיקות

 חשמל למערכת מוסמך בודק -

 בטונים בדיקת -
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 חיט בדיקת -

 ד"ממ אטימות בדיקת -

 גג איטום בדיקת -

 .  המבנים של הצבה ביסוס קרקע + + הובלה+  ייצור כוללת העבודה            

  חיזוק יריעות כולל מ"מ 4  בעובי ביטומניות יריעות שתי במערכת יבוצע הגג איטום •

 .צמנטיות רולקות יבוצעו הגג בפינות. בפינות

  פעמון, טלוויזיה, טלפון שקע, כוח שקע, תאורה גופי, מקומי לוח ולתכל חשמל מערכת •

 . רצפה הארקת ומערכת עשן גלאי, חיצוני

 .וטלפון תקשורת, חשמל מערכות לכניסת MCT  מעברי •

 חלק חשוף והחיצוניים הפנימיים הבטונים פני כל גמר •

 (ר"למ 42  ₪ יסוד מחיר) מ"ס 33/33 במידות מודבק פורצלן גרניט ריצוף •

 .מגוון סופרקריל בצבע יצבעו פנים+  חוץ הקירות כל •

 .ר"פקע להוראות בהתאם וסימון שילוט כולל המבנה •

 4" בקוטר חיצוני צינור קולטן י"ע גשם מי הוצאת, 9.5% ניקוז שיפועי עם המבנה גג •

   עבודה שלבי        

 32 -וזאת תוך לא יאוחר מ ממ"מ )מבנה מרחב מוגן( מפיקוד העורף אישור יציג הקבלן .א

 מרחב לדאוג לאספקת הקבלן באחריות ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז.

 .ממועד הוצאת צו התחלת עבודה יום 02  תוך  ההתארגנות לאתר המוגן

 
 

 עבודות בטון טרום - 12פרק 

 כללי

 .20סוג הבטון  ראה פרק  (1

 .20יחס מים צמנט  מרבי  ראה פרק  (2

     20ראה פרק  -המבנה  עפ"י חשיפה לתנאי הסביבה סיווג (3

 דרישות תפקודיות  מתערובת הבטון והחומרים (4

  20צמנט ראה פרק 

  20ראה פרק  - אגרגטים. 

 20ראה פרק  -מוספים ותוספים לבטון 

 סומך הבטון-  

דירוג סומך הבטון בעת שימתו בטפסות יתאים ליציקות המתבצעות במפעל הטרומי 

 20ת כל התכונות הנדרשות מתערובת הבטון כמפורט בפרק ויאפשר את קבל

 שבמפרט זה.

 20ראה פרק  -הפרשת מים מירבית. 

 20ראה פרק   -עמידות בפני חדירת מים. 
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 20ראה פרק  -מעבר יוני כלור. 

 

לצורך תכנון התערובת הקבלן ישכור את שירותיו של יועץ בטונים מטעמו. היועץ יהיה 

שנה לפחות בתכנון תערובות כעין אלה. יועץ  95יון של מוכר בעל שם בתחום עם ניס

 הבטונים לא יהיה טכנולוג הבטון של המפעל המספק את הבטונים, אלא גורם אחר בלתי 

 .המנהלתלוי עם המפעל, הרכב התערובת יובא לאישור 

 

הקבלן וספק הבטון בתאום עם יועץ הבטונים של הקבלן יכינו תערובת בטון  תערובת לניסיון:

 לניסיון שתעמוד בכל הדרישות לעיל.

 מזמיןאישור ליציקת האלמנטים יינתן לאחר אישור התערובת, ע"י יועץ הבטונים של ה 

 חודשים לפני תחילת היציקות באתר. 3 -. על הקבלן לבצע את תערובות הניסיון כהמנהלו

  יציקה ימים לפני ביצוע ה 94הקבלן יגיש לאישור את ההתארגנות ליציקה בכתב, לפחות

 הראשונה.

  יציקת האלמנט הראשון תבוצע בנוכחות יועץ הבטונים ותשמש כיציקת ניסיון לפני

 אישור לעבודה שיגרתית.

 

 דרישות ביצוע (5

  יש להתקין שומרי מרחק ס"מ 0.2מזערי למוטות הזיון יהיה הכיסוי העובי ,

 מבטון.

 רה האשפרה תתבצע עפ"י המפורט במפרט הכללי משך  תקופת האשפ -אשפרה

פני הבטון יהיו לחים בכל  ימים. אין לבצע אשפרה בעזרת חומר מותז. 92יהיה 

  המנהלניתן לבחון אפשרות לאשפרה מזורזת וזאת לאחר אישור  משך תקופה זו.

 הכללי.מפרט התוך עמידה בדרישות 

 

 ( 10-אלמנטי ארגז טרומים בחתכים שונים עבור מעביר מים רב תאי  )סוג בטון ב 001-12.11.011

 -כללי .א

מובלים מלבניים טרומים הם אלמנטים מבטון מזוין בעלי חתך מלבני המשמשים לניקוז, 

 תיעול, מעבירי מים או מטרות אחרות כגון מנהרות שירותים וכד'.

תכנונו הקונסטרוקטיבי של מובל טרום יעשה בהתאם לעומסים הצפויים בהתאם 

בעל תו תקן לייצור אלמנטים  לפרטים שיימסרו ע"י המתכנן. המפעל המייצר יהיה

 .ISO-9002 טרומים מבטון מזויין וכמו כן יהיה המפעל מוסמך 

כמו כן  )ראה להלן(, 25איטום האלמנטים יתבצע כבר במפעל הטרומי ועפ"י הנחיות פרק 

 25 הרכבת האלמנטים עפ"י הנחיות פרק יבוצעו השלמות לאיטום בשטח לפני ואחרי

 ום.)שבמפרט זה( ותוכניות האיט
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הקבלן רשאי להגיש שינוי תכנון למובלים הטרומים במידה והוא מוכיח שיש ביכולתו 

לקצר את לוח הזמנים וללא שינוי בעלות הפרויקט וזאת תוך עמידה בכל התנאים 

על הקבלן להגיש את התכניות הנ"ל  והפרטים המפורטים במפרט זה ובתכניות העבודה.

 .מועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרזממ 32נהל תוך מלאישור מתכנן השלד וה

של  במידה ולא יתקבל אישור לתכניות המוצעות, הקבלן יעבוד עפ"י התכנון המקורי

 מתכנן השלד כפי שהוגשו למכרז תוך עמידה בלוח הזמנים המקורי של הפרויקט.

 –הובלה ופריקה  .ב

 ות.הובלת המובלים הטרומים תיעשה מהמפעל המייצר על גבי משאיות מתאימ

יש לדאוג לכך שהמובלים  ומערכת האיטום לא ייפגעו בזמן ההובלה וכמו כן יש לדאוג 

לבטיחות בהובלה עפ"י כל החוקים והתקנות. העמסת המובלים על גבי המשאיות במפעל 

נקודות   4המייצר תיעשה ע"י המפעל במלגזות כבדות או עגורנים. בכל מובל טרום יהיו 

המסופקים ע"י יצרן המובלים  בר אביזרי הרמה מתאימיםהרמה בתקרה שדרכם ניתן לח

ההרמה יתאימו למשקל המובל  שינוע. התיל על כל חלקיו ונקודותלצורך הרמה ו

ויאפשרו הרמה ושינוע בטוחים של המובלים )את נקודות  ההרמה יש לסתום בטיט בטון 

ים באתר אחרי התקנת המובל(, תכנון ווי ההרמה יבוצע ע"י הקבלן. פריקת המובל

תיעשה קרוב ככל האפשר למקום הרכבתם בצורה מסודרת, תוך שמירת מרווחים ביניהם 

 כך שלא יפגעו המובלים הן בזמן הפריקה והן אחר כך בזמן השינוע להרכבה.

פריקת המובלים יכולה להיעשות ע"י המנוף של המשאית המובילה במידה והדבר אפשרי 

 בעל כושר הרמה מתאים. מבחינת כושר ההרמה או ע"י מנוף נייד

 -הכנת תשתית ומצע למובל .ג

יש להכין תשתית מתאימה ושכבת ביסוס למובל עפ"י תנאי הקרקע ובהתאם לתוכניות 

 .הרלוונטיות

צמנט. המצע יונח על   0%ס"מ עם  92המובל עצמו יורכב על גבי מצע חול מיוצב בעובי של 

קרקע שתדרש במקרה ותופיע  ע"ג השתית הטבעית הקיימת/מילוי קיים או ע"ג החלפת

, עם הכללישתיתי חרסיתית/חווארית. החלפת הקרקע תעשה מחומר א' כהגדרתו במפרט 

ס"מ  95)לא כפי שמופיע במפרט(, שיהודק בשכבות של  91-05%לה על אחוז הדקים, הגב

בכל מקרה בטרם יישום שכבת החול מיוצב  ASTM 1556/7.עפ"י  11%לדרגת הידוק של 

 קבל את אישור ועץ הקרקע לשתית.צמנט, יש ל

המצע יהיה מיושר בהתאם לגבהים ולשיפועים הנדרשים. מצע החול יבלוט משני צידי 

בכל  שלב שבו מתערערת שכבת החול ע"י מעבר כלים, יבדוק  ס"מ מכל צד. 05-המובל כ 

 הקבלן שהשכבה מפולסת ומתאימה להרכבת האלמנטים הבאים.

 –הרכבת המובל הטרום  .ד

 מטר בעלי שקע ותקע בקצוות. 0.5ם המלבנים הטרומים עשויים מיחידות באורך המובלי

העברת יחידות המובל הטרום משטח האחסון באתר אל מקום ההרכבה תיעשה ע"י מנוף 

או כלי אחר המתאים לכך. הרכבת המובל באתר צריכה להיעשות מהמקום הנמוך אל 

(.  בזמן ההרכבה יש להרכיב את המקום הגבוה )עפ"י השיפוע המתוכנן לאורך המעביר
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התקע אל תוך השקע, דהיינו התקע יהיה מכוון למקום הנמוך. מצע החול צריך להיות 

מיושר בגובה המתאים ואז יש להניח את המובל הטרום על מצע החול, קרוב ככל האפשר 

ליחידה הקודמת. לאחר הנחת היחידה יש לדחוף אותה אל היחידה הקודמת עד להצמדה 

של היחידות כאשר השקע בתוך התקע. יש להקפיד מאוד שהשקע והתקע יהיו מלאה 

נקיים מכל לכלוך לפני ההרכבה. דחיפת צריכה להיעשות ע"י מחפר כבד או באמצעיים 

 מכנים אחרים. הדחיפה תיעשה ע"י כף המחפר בחלק התחתון של המובל. בין כף המחפר 

כדי למנוע מגע ישיר בין כף המחפר לבין  לבין המובל אותו דוחפים יש להניח בול עץ גדול

 92הבטון. לאחר הדחיפה יש לוודא שהמרווח שנותר בין היחידות מבפנים אינו עולה על 

מ"מ לכל אורך ההיקף הפנימי. יש להקפיד שהאיטום בין היחידות מתבצע לפני הרכבת 

 האלמנטים.

 –איטום בין היחידות  .ה

תקע יש לאטום מבפנים   –את חיבור השקע  תקע.-החיבור בין היחידות הוא חיבור שקע

 שבמפרט זה.  25כמפורט בתכנית באמצעות גומי בוטילי והנחיות פרק 

 -חיבור בין היחידות .ו

לאחר הרכבת המובלים יש לחבר בין היחידות בעזרת ברגים דרוכים עפ"י המופיע 

 . 91פרק בבתכניות ולפי הנחיות המפרט הכללי 

 -בקרת איכות ואבטחת איכות .ז

בטחת איכות המוצר בכל שלביו )ייצור, אל המפעל הטרומי להכין תכנית לבקרת איכות וע

ההגנה עליה. ויטום אאחסנה במפעל,  שינוע, אחסנה באתר והרכבה( כולל ביצוע מערכת 

לאישור ולבקרה, התכנית תוגש לפני ייצור האלמנטים. התכנית  למנהלהתכנית תוגש ל

ים מהמפעל הטרומי בנושא ליווי צוות הפיקוח וצוות תכלול בין היתר את השלבים הנדרש

 ההרכבה.הביצוע של הקבלן בשלב הרכבת האלמנטים בשטח ומתן הדרכות  לצוותי 

 מדידה לתשלוםח.         

האלמנטים הטרומים יחושבו למ"א, המחיר יכלול ברזל זיון ואת האביזרים הנדרשים 

 קום סופי יחושב בנפרד . להרמה ושינוע. המחיר להובלה  פריקה והנחה למי

  .91חיבור בין האלמנטים בעזרת ברגים דרוכים יחושב בנפרד ולפי מספר יח' ראה פרק 
 
 

 אינסרטים בקטרים שונים ובאורכים שונים 12.11.1100, 12.11.1130
 

 -כללי .א

קירות המצח, קירות לרכיבים הקונסט' היצוקים באתר ) חיבור האלמנטים הטרומים

וע"י אינסרטים מפלדה ) מוטות זכר ונקבה( מסוג יתבצע עפ"י התכניות  מכים  וכדו'(התו

HBS-05  של חב'  בקטרים ובמידות שונותHALFEN .או שווה איכות מאושר  

 -מדידה לתשלום

 מחיר האינסרטים יהיה לפי יח' ויכלול את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה.
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 עבודות איטום )הגנה על איטום( - 10פרק 

 (10.11.0101-10.11.0111פים )סעי איטום אלמנטים טרומים  10.11

 איטום האלמנטים הטרומים יתבצע ברובו במפעל ובחלקו בשטח, לפני ואחרי הרכבת האלמנטים.

 איטום רכיבים במפעל הטרומי  –שלב א' 

לאחר סיום ביצוע אשפרה ופירוק התבניות ייושמו שכבות איטום ע"ג הפנים החיצוניות של 

 האלמנטים  הטרומים  באופן הבא:

  עפ"י דרישות היצרן והמבצע.הכנת פני השטח לאיטום תיעשה 

  ציפוי הפנים החיצוניות של האלמנט בעזרת חומר ציפוי עשוי זפת פחם אפוקסי, כדוגמת

מ"מ יבש מיושם בשתי שכבות עפ"י הנחיות יצרן, ניתן להשתמש בחומר  S 2.0אפראקוט 

 .(25.29.1292) שווה איכות מאושר

 מ"מ ועפ"י הנחיות  3מת אלסטופז  יישום חומר איטום ביטומני מושבח  בפולימר כדוג

 .(25.29.1202) יצרן, ניתן להשתמש בחומר שווה איכות  מאושר

לאורך השלבים השונים  הקבלן ידאג להגן על מערכת האיטום המיושמת באלמנטים הטרומים

בפרויקט )אחסנה, הובלה, פריקה, הרכבת האלמנטים וכדו'(, במידה ותהיה פגיעה במערכת 

 האיטום הקבלן ידאג לתיקון הפגיעה על חשבונו וללא תוספת תשלום.

 בשטח איטום בין האלמנטים –שלב ב' 

ילי כדוגמת איטום בין האלמנטים יתבצע לפני הרכבת האלמנטים בשטח בעזרת גומי בוט

 איטופלסט ועפ"י הנחיות היצרן, לחילופין ניתן להשתמש בחומר שווה איכות מאושר

(25.29.1232). 

 יריעת הגנה ע"ג המעבירים  –שלב ג' 

( מסוג  פז דריין H.D.P.E לאחר הרכבת האלמנטים יש לפרוש יריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה )

FLT500  ס"מ והדבקתם בעזרת סרט בוטילי מסוג  5-92יעות מ"מ( חפיפה בין יר 2.5ׁ)בעובי

BOOTY BAND 5002 לחילופין ניתן להשתמש בחומר שווה איכות מאושרועפ"י הנחיות יצרן , 

(25.29.1242). 

 

 (1010.11.01-10.11.0111 )לסעיפים מדידה לתשלום

 , וללא הבחנה בין שטחיםבוצע האיטום ולפי שטח נטו של פני בטון שעלי איטום במריחה נמדד

אופקיים, אנכיים או משופעים. המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום הנ"ל, רולקות וכן כל 

כל החומרים והמלאכות לקבלת מערכת איטום מושלמת ומוגמרת, על כל  ,האמור במפרט הכללי

  שטח )מ"ר(. –,  יחידת מידה שכבותיה

ובתוספת סרטי ההדבקה וללא תוספת עבור : חפיות תיקון  תימדד לפי שטח נטו H.D.P.Eיריעת 

 פגמים ונזקים, בלאי חומר, חיתוכים, הלחמות, חפירת תעלות, מילויין הידוקן וכו'.

 שטח )מ"ר(. –יחידת מידה 
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 (1010.11.01-10.11.0111 )סעיפים איטום אלמנטים יצוקים באתר   10.13

עבור חלקי הבטון הבאים במגע עם הקרקע כדוגמת  איטום האלמנטים היצוקים באתר יתבצע

 רצפת מתקני הכניסה  והיציאה ופני הקירות התומכים הבאים במגע עם הקרקע.

 איטום מרצפי בטון 

  ס"מ 5יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי של 

  יישום יריעה ביטומנית מסוגSP 3/250   ע"ג פריימר מתאים ולפי הנחיות היצרן, ניתן

 .(25.29.1252) שווה איכות מאושר להשתמש בחומר

 ( ע"ג היריעה הביטומנית יש להניח יריעת פוליאתילןH.D.P.E כדוגמת פז דריין )300 FLT 

 BOOTYס"מ והדבקתם בעזרת סרט בוטילי מסוג  5-92מ"מ ( חפיפה בין יריעות  2.3)בעובי 

BAND 5002 (25.29.1202) ועפ"י הנחיות יצרן, ניתן להשתמש בחומר שווה איכות מאושר. 

 איטום פני בטון אנכיים 

  ניקוי פני הבטון מחלקים רופפים, אבק, לכלוך שמן חלודה  וכל גוף או חומר זר אשר יכול

 להפריע לאדהזיה טובה בין מערכת האיטום והמשטח.

  ציפוי הפנים החיצוניות של האלמנט בעזרת חומר ציפוי עשוי זפת פחם אפוקסי, כדוגמת

מ"מ יבש מיושם בשתי שכבות עפ"י הנחיות יצרן, ניתן להשתמש בחומר  S 2.0אפראקוט 

 .(25.29.1292) שווה איכות מאושר

   יצרן,  נחיותמ"מ ועפ"י ה 3יישום חומר איטום ביטומני מושבח  בפולימר כדוגמת אלסטופז

 .(25.29.1202) ניתן להשתמש בחומר שווה איכות מאושר

 ( ע"ג חומר האיטום הביטומני תיושם שכבת הגנה בעזרת יריעת פוליאתילןH.D.P.E )

ס"מ והדבקתם בעזרת  5-92מ"מ( חפיפה בין יריעות  2.5)בעובי  FLT 500כדוגמת פז דריין 

ועפ"י הנחיות יצרן, ניתן להשתמש בחומר שווה  BOOTY BAND 5002סרט בוטילי מסוג 

 .(25.29.1242) איכות מאושר

 -(25.29.1262איטום צמנטי בכלונסאות )

  (6322על הכלנוסאות תבוצע שכבת איטום צמנטי בהתאם למסומן בפרטים בתכנית )גיליון 

 (1010.11.01-10.11.0111 )לסעיפים מדידה לתשלום

, וללא הבחנה בין בוצע האיטום ולפי שטח נטו של פני בטון שעלי נמדדאיטום במריחה 

שטחים אופקיים, אנכיים או משופעים. המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום הנ"ל, 

כל החומרים והמלאכות לקבלת מערכת איטום  ,רולקות וכן כל האמור במפרט הכללי

  )מ"ר(.שטח  –,  יחידת מידה מושלמת ומוגמרת, על כל שכבותיה

תימדד לפי שטח נטו בתוספת סרטי ההדבקה וללא תוספת עבור: חפיות  H.D.P.Eיריעת 

 חפירת תעלות, מילוין הידוקן וכו'.תיקון פגמים ונזקים, בלאי חומר, חיתוכים, הלחמות, 

 שטח )מ"ר(. –יחידת מידה 

 איטום צמנטי על הכלונסאות יימדד לפי מ"ר.
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 עבודות תקשורת – 10פרק  
 כללי

 
  עבודות התקשורת יבוצעו על ידי קבלן המוסמך לבצען על פי כל דין. .9

 
 זק.הפיקוח הצמוד בשטח יהיה של ב .0
 
 

 01תשתיות בזק כביש  -עבודות התאור 

תהייה על קו קיים או בקירבתו )חפירה   החפירה להטמנת תשתית חליפית של צנרת בזק .9

 זהירה ללא פגיעה בקו קיים(.

 מ', למעט קטעים שבהם יש הצטלבות עם מערכות אחרות. 9החפירה תהייה בעומק  .0

תוואי בזק מעל לקו החשמל במרחק קרקעית מכל סוג יהיה  -בהצטלבות עם מע' חשמל תת .3

מ' לפחות, במידה ולא ניתן הדבר מפאת תנאי המקום ניתן לצמצם את המרחק  2.5של 

 בין שני הקווים כנדרש בחוק החשמל. תובלבד שתהייה הגנה מכאני

 ס"מ מעל לצנרת או לכבל. 32החפירה כוללת ריפוד חול וכיסוי עד  .4

 יימות.והתחברות לשוחות ק A0הטמנת שוחות דגם  .5

 ההתחברות לשוחות קיימות כוללת חציבת השוחה, הכנסת הצנרת ותיקוני בטון. .0

פירה חס"מ רוחב  42סימון תוואי החפירה יהיה לפי סטנדרט הסימון הקיים בשטח. על כל  .6

 יש לפרוס סרט סימון.

בגמר העבודה יבדוק נציג בזק את העבודה ויאשרה בכתב, צילום תעודת האישור יועבר  .1

 לפיקוח.

 השחלת הכבילה, ביצוע מופות והתחברות לכבל קיים יבוצע ע"י בזק בלבד. .1

 העבודה תבוצע לפי מפרט בזק במהדורתו העדכנית. .92

 ביצוע עבודתו לרבות תשלום לבזק בגין הפקוח.עת בעל הקבלן להזמין פקוח של בזק  .99

וקבלתה ע"י בזק תכנס בזק  , העברת תכניות עדותרק עם סיום התשתית החליפית. 90 .90

לביצוע השחלות הכבילה והחיבורים. תשתית הבזק הקיימת תמשיך להיות פעילה עד 

 שה וחיבורה.להעברת הכבילה החד
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 עבודות מסגרות  -  10פרק 

 בכתב הכמויות( 03מעקות מתכת להולכי רגל )פרק 

יבוצעו  יהם לרבות חיבורי הברגים והדייס(מעקות עבור הולכי רגל לאורך הטיילת )על כל רכיב

 מעקים ומסעדים. – 9940של המפרט הבין משרדי ולפי הנדרש בת"י  91פ"י פרק ע

 המעקות יהיו מגולוונים וצבועים עפ"י ההנחיות שבמפרט זה.

 

 חיבור אלמנטים טרומים בעזרת ברגים דרוכים מגולוונים 10.10.0111
 

 כללי .א

 ,1.1י חוזק מגולוונים דרוכים בעל M30חיבור האלמנטים הטרומים יתבצע בעזרת ברגים 

 לברגים תוכן מגרעת .9חלק  9005דריכת הברגים תתבצע בהתאם להנחיות המופיעות בת"י 

ס"מ באלמנטים הטרומים.  לאחר דריכת הבורג ודיוסו יש למלא את  5  בבטון בעומק של

 השקע באפוקסי לצורך הגנה על הבורג.

 -מדידה לתשלום .ב

 לוונים(, פלטקות פלדה הנדרשות לחיבור,מחיר הברגים יכלול את הברגים עצמם )ברגים מגו

 את הדייס העוטף את הבורג ואת מילוי השקע באפוקסי לאחר ביצוע הדריכה.

 המחיר יכלול את כל הנדרש לרבות העבודה.

 מטר מקו החוף 9222צביעת מוצרים מפלדה המיועדים להיות באווירה ימית עד 

 כללי .1

אבקה( מעל מוצרי פלדה סטטית )ב מפרט זה מיועד לצביעה בשיטה אלקטרו 9.9

 נת בטבילה חמה.וומגול

 חלקים שמיועדים להברגה לא יצבעו. 1.2

 לוון נדרשת הכנה מיוחדת.ג םלצביעת מוצרים ע 1.3

פרק זה מיועד לציפוי באבקה של חלקים מפלדה מגולוונת, כאשר יש לציין את סוג  1.4

ודשת לפי הציפוי: גלוון חם, גלוון אלקטרוליטי )שינוי בסוג הציפוי ידרוש בדיקה מח

 מפרט זה(. 

 

 הכנת שטח .3

 .בעלי ניסיון באישור המפקח באתרהכנת השטח מתבצעת ע"י עובדים  0.9

 בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ. 0.0

 :2שטיפה בחול בזלת מספר  2.3

 לשם הסרת לכלוך, חמצון והסרת שומנים. 0.3.9

ל ציפוי האבקה לשם ביצוע חספוס השטח בכדי להבטיח אדהזיה )הדבקות( טובה ש 2.3.2

 למשטח המגולוון.
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 ניקוי באוויר דחוס לניקוי אבק וגרגירי אבק.  2.4

 בחינה ויזואלית של פני השטח לפני צביעה.  2.5

 .30במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  0.0

 מיסוך כל ההברגות והשטחים הנדרשים. 2.7

 

 צביעת שכבה ראשונה .2

סטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור )הגוון לבחירת איבוק בשיטה אלקטרו  3.9

 האדריכל(.

 הצבעים יהיו מתוצרת ספקים מאושרים. 3.2

 דקות. 92 –למשך כ  °952  – °942קליה הדרגתית בתנור בטמפ' התחלתית  3.3

 .12 0עובי שכבת הצבע יהיה לפחות  3.4

 

 צביעת שכבה שניה .0

 יאסטר טהור )הגוון לבחירת. איבוק בשיטה אלקטרו סטטית של אבקה על בסיס פול4.9

 האדריכל(.        

 דקות נוספות בכל מקרה טמפ' המתכת לא תפחת  02למשך  °022 – °912. קליה בטמפ' 4.0

 דקות. 95למשך  °912 -מ        

 .  קירור המוצר בהתאם לטמפ' הסביבה.4.3

 בדיקה ויזואלית על פני השטח לאיתור פגמים. 4.4

 .942 0ת הצבע, יהיה לפחות . סה"כ עובי שתי שכבו4.5

 

 אריזה .0

 עטיפת כל אלמנט בפוליאטילן למניעת פגיעה מכאנית בזמן ההובלה. 5.9

 

 בקרת איכות .0

 . בדיקה ויזואלית מעל פני השטח.0.9

 .942 0בדיקת עובי צבע, לפחות  0.0

ס"מ, הבדיקה באמצעות משרט  X 95 X 2.1 92יקת אדהזיה על לוחיות בגודל בד 0.3

 מ"מ. 0במרווחים של 

 .יםהמעידה על איכות המוצר עפ"י המפרט .C.O.C/C.O.T. תעודת 0.4

 

 עבודות נירוסטה 10.11

 בלבד. 390בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה 
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יש להמנע מעבודות ריתוך ככל הניתן. במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש  91.99

 לטפל בנירוסטה כדלקמן:

  מנוסה בעל ידע וציוד  ריתוך מתאים. יש להיעזר ברתך נירוסטה

פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן 

הפסיבית, ולכן יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח, יש 

או  0129542232מק"ט סקופ  Pלהבריש עליה משחת פסיבציה מסוג "פולינוקס" 

 דקות. 92-ולשטוף במים לאחר כ ש"ע בהתאם להוראות היצרן

 כל נקודות הריתוך יהיו משויפות ומוחלקות היטב.

כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן  91.90

 ההתקנה, היציקה והעבודות באתר.

 בלבד.  390שייבות, ברגים, אומים וכו' יהיו מנירוסטה  –כל אביזרי הריתוך  91.93

 

 עבודות מתכת 10.31

כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים. הגלוון ייעשה במפעל גילוון מאושר ובעל נסיון  91.09

מוכח. הגלוון ייעשה רק בשיטת הטבילה החמה על פי התקן המחייב ובפיקוח. 

הצביעה יש לבצע שטיפת חול קלה  מיקרון.  לאחר הגלוון ולפני 12הגילוון יהיה ל

פס מעט את האבץ כדי לאפשר את ההיצמדות של הצבע לפי התקן( על מנת לחס)

 -אל הגלוון . ) ללא החספוס האבץ חלק מדי כדי לתפוס את הצבע( 

הריתוכים יהיו נקיים אחידים ומשויפים וייצבעו בצבע גלוון קר "זנגא" תוצרת  91.00

 מ.ב.ל. או ש"ע.

 .עץקעים בתוך השומו 390מנירוסטה הברגים והאומים יהיו מוטות ההברגה, כל  

 קצה הבורג מרותך לאום למניעת פתיחה.

בכל עבודות צביעה אין ללכלך אלמנטים קיימים כגון קירות, מדרגות, ריצוף וכו'  91.03

 בטיפות ובכתמי צבע.

כל האלמנטים יהיו מרותכים במכונת ריתוך ומגלוונים לאחר הייצור בגלוון חם  91.04

 בטבילה.

 אופן מדידה : לפי מטר אורך.

 

  עבודות עץ - 31פרק 

 הבאות : לן לבצע את עבודות העץזה על הקב במסגרת מכרז

 רצפת סיפון מעץ 

 .מושבי עץ בספסלים 
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 מאחז יד מעץ במעקות 

מפרט כללי -20)מוקדמות(  22משרדי פרקים -ןיהמפרט הכללי הב פי על העבודה תבוצענה גם

ביסוס צור, הובלה והצבה. ימפרט כללי לעבודות צביעה. העבודות כוללות  99לנגרות אומן ופרק 

 ועיגון בקרקע לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור.

 לפי הפרטים. –סוג העץ ואופן הגימור .יהיה נקי, ללא עיניים פרטי העץהעץ לכל 

או ש"ע, לאחר טיפול  "TORX"בורג יעודי לעץ דגם הברגים והאומים יהיו מוטות ההברגה, כל 

  .קעים בתוך העץשוממלח, ו-בתאבצביעה ומתאימים לאלף שעות 

 לא יהיו קוצים, זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה.

 

 משטחי עץ  11.0111.31

קבל על הקבלן ל חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה ע"ג קונסטרוקציה מקורות עץ אורן פיני.

לפני המשך '   לכל פרט מ 5את אישור האדריכלית  והקונסטרוקטור לקטע מבוצע לדוגמה באורך 

 העבודה.

 :עץ איפאה

 יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. .מהוקצעיםו מלוטשיםיהיו כל חלקי העץ 

 :עץ אורן

 לתנאי מזג אויר קשים ולסביבה ימית .לאחר תהליך אימפרגנציה )חיטוי(  העץ יהיה   

 

  מדידה לתשלום:

 משטח העץ  ימדד וישולם במ"ר . 

 ול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם לדרישות האדר'.התשלום יכל

 

 כלונסאות קדוחים  –ביסוס עמוק  - 32פרק 

   C.F.A-מיקרופייל משולב  ב ס"מ בשיטת 01בקוטר   01-כלונס אנכי יצוק מבטון ב 03.29.462
             

 כללי א.

 באין התייחסות ספציפית לנושא של המפרט הכללי. 03העבודה תבוצע בכפיפות  לפרק 

העבודה בכפיפות למפרט הבין משרדי )הספר הכחול(.       הנ"ל, תבוצע כלשהו במפרט

 פרק זה מתייחס לכלל עבודות הכלונסאות המתבצעות בתוך גבול העבודה של הפרויקט.  

 מ' לתוך סלע וייעשה בשיטת 2.5מ' או עד לחדירה  3קידוח הכלונסאות יתבצע לעומק של              

C.F.A  קידוח משולב של מיקרופייל ו  או ע"יC.F.A וזאת בהתאם לשתית הקיימת ועפ"י 

 הנחיות יועץ הקרקע. 

 :CFAמיקרופייל ו  –קידוח משולב      

  יבוצע קידוח במכונתCFA  חזקה( עד לעומק בו מכונת ה(CFA  אינה יכולה
 בקידוח. להמשיך

  קידוח ב–CFA   ס"מ. 52מחייב קוטר מינימאלי של 
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 ופייל תמשיך בקידוח עד לעומק הרצוי.מכונת המיקר 

  עם גמר הקידוח במיקרופייל יושלם הקידוח באמצעות מכונת הCFA. 

 היציקה תיעשה באמצעות מכונת ה- CFA. 
 

 C.F.A .ב       

יש לבצע קידוח כלונסאות במתקני היציאה מהמעביר עפ"י התוואי המסומן בתכניות 

ועומק הקידוח ייקבע בהתאם להנחיות . אישור סופי לשיטת הקידוח רוקציההקונסט

 אשר יתבצע בנוכחות יועץ הקרקע. קידוח ניסיון באתריועץ הקרקע לאחר ביצוע 

כמות צמנט מינימלית, דרגת סומך הבטון ותכונות בטון נוספות בהתאם לכתוב במפרט 

 .4, פרק משנה 03פרק הכללי 

 

 מדידה לתשלום   ג. 

ובנוסף יכללו  הכללי מפרט השל  03כמתואר בפרק תכולת המחירים ואופני המדידה יהיה 

, עבור הנ"ל .את כל המתואר לעיל וכמסומן בתכניות שבכתב הכמויותמחירי הכלונסאות 

לא ישולם בנפרד, לרבות ביצוע רמפות עפר בסוללה הקיימת והמתוכננת וסילוקם בגמר 

וע בסמוך למערכות העבודה ושימוש  במכונות קידוח קטנות עם מגדל קידוח נמוך וכן ביצ

ובסמוך ומתחת לקוי  תשתיות תת קרקעיות קיימות, וכן ביצוע בסמוך לקירות קיימים

חישוב אורך כלונס שבכתב הכמויות יעשה מפני בטון מתוכננים של  חשמל פעילים.

 הכלונס ולא מפני מפלס הקידוח בפועל. 

 

 עבודות פיתוח נוף – 01פרק 
 

 הנחיות לשיקום נופי

 הפרת שטחים שמעבר לקווי הדיקור. יש להימנע מ .9

וסוללות זמניות שיפורקו אחר כך ישוקמו למצב הדומה ככל  , אתר התארגנותדרכי עבודה .2

האפשר לשטח הטבעי. לצורך זה ייערמו בצד חומר מקומי משכבת הקרקע העליונה 

וצרורות אבן כדי לטשטש ולשקם את הדרכים הזמניות. העבודה תיעשה בתכנון ובפיקוח 

 אדריכל נוף ובתיאום עם רט"ג.של 

חיבור עבודות המילוי למצוק הטבעי בצידו המערבי של הכביש ייעשה תוך התאמה למצב  .3

 הקיים בצורה חלקה וללא שפכי עפר ותלוליות. יש להימנע באופן מוחלט מפגיעה במצוק.

באזור בו נדרשת התחברות עם שביל מטיילים תיעשה העבודה בתיאום עם רט"ג ובתכנון  .4

בפיקוח אדריכל נוף. במידה ויהיה צורך בפירוק שילוט קיים או מחסומי רכב קיימים, ו

 ייעשה שיקום מלא למצב המקורי.

 

 תאור העבודה

  ועוד כמפורט בתכנית., ריהוט חוץ, מסלעות, עץ משטחי שביל,העבודה כוללת 
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 )בצד השביל הקרוב לכביש(  מסלעה  01.1.0111

 בשפוע שהוגדר בתוכניות.לפי התכנון "ג מדרון יציב המסלעה תבוצע כשהיא מונחת ע
 כללי והוראות המפקח באתר.האספקת סלעים ובנייתם תעשה בהתאם לפרט ולמפרט 

 (.4) 59.25.0140והמפורט בסעיף  הנוף אדר'לאישור  בגוון מקומי סלע קשה: טיב האבן 
 ס"מ 02/02/902הסלעים בשורות תחתונות כולל הבסיס יהיו בגודל מינימלי של 

 .ארוכה תהיה ניצבת לקו המדרוןבסלעיה יונחו האבנים כך שהמידה ה
 על גבי מצע מהודק.תהיה מושקעת שליש מהגובה מתחת לפני הקרקע השורה הראשונה 

 .עם פטינה בחלק העליון פני סלע עליונים ללא זיזים וללא בליטות
 לפי התוכנית.שורת הסלעים העליונה תבלוט מעל לפני השטח 

לוודא מגע רצוף בין שכבות האבנים ולהקפיד על מכסימום מגע בין פני האבנים אין יש 
לפזר כל חומר שהוא בין שכבות האבנים. לא תונח שורה נוספת ללא אישור המפקח 

 באתר.

מילוי בגב הסלעיה יונח בשכבות במקביל להנחת האבנים. המלוי יונח ויהודק בהידוק 
 למפרט הכללי.בבקרה מלאה בשכבות בעובי בהתאם 

 מדידה לתשלום
שורות הסלעים לצד הטיילת ימדדו וישולמו לפי מ"ר )היטל על( התשלום יכלול את ביצוע 

 בהתאם לדרישות האדריכל.והעבודה בשלמותה 
 לפי מ"א-אבן צד מאבן טבעית )כולל יסוד( -
 

 )בצד השביל הקרוב לים(  מסלעה  01.1.0113
 ל הסלעים.פרט לגוד - 42.9.1229בסעיף כנ"ל 

 ס"מ 011011131של כולל הבסיס יהיו בגודל מינימלי  העליונותהסלעים בשורות 
 .ס"מ 02שורת הסלעים תבלוט מעל גובה השביל 

 מדידה לתשלום

שורות הסלעים לצד הטיילת ימדדו וישולמו לפי מ"ר )היטל על( התשלום יכלול את ביצוע 
 בהתאם לדרישות האדריכל.והעבודה בשלמותה 

 
 אבן צד  01.1.0112
 .אבן צד תבוצע שהיא מונחת על יסוד לפי הוראות הקונסט'             

 אספקת אבני הצד ובנייתם תעשה בהתאם לפרט ולמפרט כללי והוראות המפקח באתר.
 לאישור יועץ הקרקע ואדר' הנוף. –טיב האבן : סלע קשה בגוון מקומי              

ס"מ,באורך ע"פ התוכנית  32יהיו ברוחב מינימלי של האבנים לצידי השביל כולל הבסיס 
 ס"מ מעל גובה השביל. 3והפרטים ומוגבהות כ

 עם פטינה בחלק העליון. פני אבן הצד עליונים, ללא זיזים וללא בליטות
 בשורה יונחו האבנים כך שהמידה הארוכה תהיה ניצבת לקו המדרון.

 מדידה לתשלום

ו לפי מ"א התשלום יכלול את ביצוע העבודה אבני צד, לצד הטיילת ימדדו וישולמ
 בהתאם לדרישות האדריכל.ובשלמותה )כולל יסוד( 

 
 0Pסלעים לתיחום חנייה ב  01.1.0110

 כללי והוראות המפקח באתר.האספקת סלעים ובנייתם תעשה בהתאם לפרט ולמפרט 
 לאישור יועץ הקרקע ואדר' הנוף. –טיב האבן : סלע קשה בגוון מקומי
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 ס"מ 011011131של כולל הבסיס יהיו בגודל מינימלי הסלעים 

 מ' אחת מהשנייה לפי התוכנית. 0הסלעים יונחו במרחק של 
 ל גבי מצע מהודק.שליש מהגובה מתחת לפני הקרקע ע הסלעים יהיו מושקעים

 .עם פטינה מצדדיהם ,פני סלע ללא זיזים וללא בליטות, ובעלי חזות יצוגית
 מדידה לתשלום

ייה ישולמו לפי מס' יחידות, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה הסלעים בחנ
 בהתאם לדרישות האדריכל.ו
 

 פיזור קרקע מקומית  01.1.0110
 .42 פיזור קרקע מקומית בהתאם להנחיות לשיקום נופי המופיעות בתחילת פרק              

 ו במהלך העבודות.ס"מ, באזורים שנפגע 02פיזור הקרקע בשכבה של               
 יעשה בתכנון ובפיקוח של אדריכל נוף ובתיאום עם רט"ג. הפיזור

 מדידה לתשלום

פיזור אדמת החישוף תשולם לפי מ"ר, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה 
 ובהתאם לדרישות האדריכל.

 

 

 ריהוט חוץ - 03פרק 

 :1פרגולותסככות צל 03.11.0131 -ו 03.11.0111

בנקודות עצירה חלקן על מעבירי המים וחלקן , שימוקמו  סככות צל )פרגולות(  0לת העבודה כול

כפי שיתואר להלן.קונסטרוקצית הפרגולות   PVCלאורך השביל. קירוי הפרגולות יהיה ע"י יריעת 

תכנון וביצוע הפרגולה על . יםתהיה מפלדה מגולוונת  כולל טיפול מיוחד לסביבה ימית לפי המפרט

ייעשה ע"י הקבלן בהתאם להנחיות המפורטות שלהלן. תכנון הפרגולות ייעשה ע"י כל חלקיה 

 מהנדס מבנים רשוי מטעם הקבלן המבצע להלן ייקרא "מתכנן הפרגולות".

 -א. דרישות ממתכנן הפרגולות

שנים לפחות  5מתכנן הפרגולות יהיה מהנדס מבנים רשוי במדור מבנים ובעל ניסיון של   .1

 וידע מקצועי בתכנון מבני יריעה ומבנים בעלי התנהגות לא ליניארית.ובעל ניסיון מוכח 

ושל מסגרות הפלדה התומכות אותה, יתבצע  נון הגיאומטריה הסופית של היריעהתכ .2

ישירות מול אדר' הנוף )משרד ברוידא מעוז( ומול מתכנן שלד מעבירי המים )משרד 

ף ומתכנן שלד מעבירי המים ג.א.ש.( על מתכנן הפרגולה לקבל את אישור אדריכל הנו

 לצורך המשך התכנון של הפרגולות.

התכנון המפורט להתאים לדרישות העיצוביות והתפקודיות של אדריכל הנוף )שמירת  על

הקונספט האדריכלי( תוך הבטחת יציבותו האופקית והאנכית של המבנה הכולל וכל 

 רכיב בפרט )ראה דרישות להלן(. 

זות סטטיות ודינמיות של היריעה ושל מסגרות הפלדה מתכנן הפרגולות יבצע אנלי .3

( לבין מסגרות  PVCהתומכות אותה בעזרת מודל מרחבי המשלב בין הקירוי ) יריעות 
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הפלדה. האנליזות תתבצענה בעזרת תוכנות ייעודיות לחישוב מבני יריעה בעלי אופי 

 התנהגות לא ליניארי. 

כיבים יבוצעו ע"י תקנים ישראלים קביעת העומסים על כל חלקי הפרגולה ותכן הר .4

 רלוונטים וע"י ספרות מקצועית ותקינה זרה במידת הצורך.

 כדוגמת:

 490ת"י  -עומסים במבנים: עומסים אופייניים

 493ת"י  –תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה 

 (0221)מעודכן לשנת   494ת"י  -עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח

 9005ת"י  –חוקת מבני פלדה: כללי 

ספרות מקצועית רלוונטית עדכנית ועפ"י  "פעו תכן היריעה יתבצע עפ"י תקינה זרה .5

 .ותאושר ע"י הקונסטרוקטור מקדמי בטחון נאותים למצב שירות ומצב הרס

מתכנן הפרגולות יציג לאדריכל הנוף ולמתכנן שלד מעבירי המים תכנון מפורט והגדרה  .6

ואת התקינה הזרה והוראות  ך אותה בתלת מימדסופית של היריעה ומבנה הפלדה התומ

 .היצרן

של הפרויקט את החישובים הסטטיים של המזמין מתכנן הפרגולה יציג למהנדס השלד  .7

לרבות התקינה והדינמיים שנעשו עבור כל חלקי המבנה )כולל פרטי החיבור השונים( , 

ה, שקיעות בהם יפורטו המאמצים במבנה היריעוהספרות ששימשו בסיס לחישובים( 

מבנה היריעה, לרבות כוחות ומאמצים באלמנטי הפלדה השונים. בנוסף יציגו החישובים 

את יציבות המבנה הכולל לעומסים השונים הפועלים עליו )אנכיים ואופקיים( ואת 

עמידותם של האלמנטים השונים כולל מחברים המרכיבים את הפרגולה כגון: פרטי 

 וכדו'  ביסוס, עמודים, קורות, מחברים

מימדי הרכיבים השונים, חוזקם ופרטי החיבור הנדרשים  ייקבעו ע"י מתכנן הפרגולה  .8

 ולפי הקריטריונים שפורטו לעיל יובאו לאישור מתכנן שלד מעבירי המים ואדריכל הנוף.

)תכניות ייצור( אשר  יכללו את  כל חלקי  Shop Drawingsמתכנן הפרגולה יכין תכניות  .9

 יבור הנדרשים.המבנה ואת פרטי הח

תכניות הייצור והחישובים יועברו לאישור אדריכל הנוף ומתכנן השלד בפרויקט, במידה  .11

ויידרש, יבצע הקבלן/ מתכנן הפרגולות שינויים בשרטוטים ובפרטים לפי הוראת אדריכל 

 הנוף ומתכנן שלד מעבירי המים. עבור שינוי זה לא יבוצע תשלום נוסף.

נסט' הפלדה בעזרת מחברי ריתוך. על המחברים להיות ככלל יש להימנע מתכנון קו .11

 מחברי ברגים.

הפרגולות מוגדרות כמבני קבע  ועל התכנון להתאים לדרישה זאת, ועל כן יש להימנע   .12

מתכנון שיגרור פעולות תחזוקה חוזרות ונשנות. הפרגולות יתוכננו לתפקוד  בסביבה 

וטיב החומרים, ציפויים, ומימדם אגרסיבית דבר שיש לתת עליו את הדעת בבחירת סוג 

 של  כלל הרכיבים מהם בנויה הפרגולה.
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ביסוס הפרגולות  על המעבירים  ולאורך הטיילת יתבצע ע"י מתכנן הפרגולות בתיאום עם  .13

מתכנן שלד מעבירי המים ובתיאום עם יועץ הקרקע בפרויקט )ישראל קלר(. שיטת 

 ט )ישראל קלר(.הביסוס תיקבע בתיאום עם יועץ הקרקע של הפרויק

תכנון הפרגולות יחל כבר בשלב מוקדם של הפרויקט ובמקביל לתכנון מעבירי המים וזאת  .14

 לצורך מניעת עיכוב בתכנון המעבירים. 

 באחריות הקבלן ומתכנן הפרגולה להכין תכנית הקמה לפרגולות ולדאוג ליציבות .15

 ודה.המבנה ולמניעת סיכונים הנדסיים ובטיחותיים במהלך כל שלבי העב

  

 ב.  דרישות מהקבלן 

 שבמפרט ודגשים שבמפרט זה. 20במפרט הבין משרדי ופרק  91העבודה תתבצע עפ"י פרק  .1

( אשר יתכנן 9.9הקבלן יעסיק מטעמו מהנדס מבנים רשוי במדור מבנים )ראה לעיל סעיף  .2

 )ראה לעיל(. 9את הפרגולה על כל רכיביה כנדרש בסעיף 

 ( רק לאחר שהגיש את כל הדרוש לפי Shop Drawingsהקבלן יתחיל בעבודות השרטוט ) .3

 .של המזמין המפרט )תכנון מוקדם וסופי( ורק לאחר קבלת אישור    

 

 -דרישות לגבי טיב החומרים ותפקודםג.   

קונסטרוקצית הפרגולה תהיה מפלדה מגולוונת וצבועה, כולל טיפול מיוחד  .1

 לסביבה ימית לפי המפרט. 

 9005חישוב הסטטי ויתאים לסוגים הנקובים בת"י סוג הפלדה יקבע מתוך ה .2

 ) חוקת מבנה פלדה כללי(. 9חלק 

 PVC  -יריעה .3

 אושר.מאו מחומר שווה איכות   S 9220 Ferrariהיריעה תהיה מתוצרת  3.9
 ותאושר ע"י הקונסט'.

 היריעה אטומה למים 3.0
 עמידות באש נדרשת עפ"י תקנים זרים, ראה מפרט היצרן. 3.3
עה תכלול חומרים מעכבי בעירה מתאימים לפי תקו ישראלי ת"י הירי 3.4

  5213 . 
 .שנים אחריות על היריעה   92 3.5   

תהיינה מחוברות לכל אורך דופן המסגרת באמצעות פרט  P.V.Cיריעות  3.0   
 ומוצמד לברגי מתיחה תקניים. P.V.Cחיבור פסגון המושחל בתוך שרוול 

 
 אופני מדידה

גולות( יתומחרו לפי  מחיר יח' קומפלט לפי שני סעיפים בכתב הכמויות סככות הצל )פר

)פרגולה  42.20.1202)פרגולה בעלת ביסוס ע"ג רדוד או עמוק לאורך הטייל( ו  42.20.1292

ע"ג מעבירי המים(. העבודה תכלול את המרכיבים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה 

ט כולל ביצוע תכניות ייצור, ראה לעיל סעיף רבות: תכנון )תכנון ראשוני, סופי ומפורל

(, ייצור והקמת הפרגולה על כל חלקיה )ביסוס, קונסט' פלדה כולל מחברים 9מס' 

 שבמפרט זה,יריעה(. 91הכוללות גלוון וצביעה עפ"י פרק 
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 במידה ויידרשו תיקונים לרכיבים השונים יבצע זאת הקבלן ללא קבלת תשלום נוסף.

 

 י ישיבהספסל    03.11.0113

 של אקרשטיין או ש"ע בנק' לאורך הטיילת. 6924ספסלים מדגם "אונו" 

הספסלים יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות, ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה לסביבה ימית 

 כמפורט במפרט זה. 

 מדידה לתשלום     

      למותהשבספסלי הישיבה ישולמו לפי מס' יחידות, התשלום יכלול את ביצוע העבודה 

 ובהתאם לדרישות האדריכל.

 

 שילוט הסבר וכניסה   03.11.0112

 שילוט הסבר וכניסה לטיילת מלוחות מתכת מגולוונת עם דפוס משי בצבע, על גבי עמודי עץ.

יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות, ויטופלו  השלטים ס"מ מחובר לסלע ע"פ פרט. 52/52גודל 

כין דוגמא לאישור בה ימית כמפורט במפרט זה. יש להבצביעה מיוחדת לפי צביעה לסבי

 .המזמין

 מדידה לתשלום

שילוט הסבר וכניסה ישולם לפי מס' יחידות, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה 

 אדריכל.הובהתאם לדרישות 

 

 אשפתונים    03.11.0110

 .מבטון בגוון כורכרי של "שחם אריכא" או ש"ע 02אשפתונים דגם רותם  

יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות, ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה לסביבה  האשפתונים

 ימית כמפורט במפרט זה. 

 מדידה לתשלום

 אשפתונים ישולמו לפי מס' יחידות, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה  ובהתאם

 לדרישות האדריכל.

 

 מעצורי רכב    03.11.0110

לטיילת מאלמנט "נגה" של שחם אריכא או ש"ע, מבטון כורכרי מסותת,  מעצורי רכב בכניסות

מעצורים יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות, ויטופלו  כולל עיגון בבטון לפי הוראות היצרן.

בצביעה מיוחדת לפי צביעה לסביבה ימית כמפורט במפרט זה. יש להביא דוגמא לאישור 

 המזמין.

 מדידה לתשלום

 לפי מס' יחידות, התשלום יכלול את ביצוע העבודה  מעצורי רכב ישולמו

 ובהתאם לדרישות האדריכל.  בשלמותה

  

 רכב מתקפלמעצור     03.11.0110

המעצורים  בכניסות לטיילת.  390רכב מתקפל עם אפשרות נעילה מנירוסטה מעצור 

ביבה הפרטים וכתב הכמויות, ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה לס יהיו לפי המתקפלים

 יש להביא דוגמא לאישור המזמין. ימית כמפורט במפרט זה.
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 דידה לתשלוםמ

ובהתאם  שלמותהברכב ישולמו לפי מס' יחידות, התשלום יכלול את ביצוע העבודה  מעצורי

 אדריכל.הלדרישות 

 

 מעקות    03.11.0110

 (02( ועבודות עץ )פרק 91ראה מפרט עבודות מתכת  )פרק 

 מדידה לתשלום     

     יכלול אתהתשלום  לפי מטר אורך מורכב באתר )כולל עבודות עץ ומתכת(מעקות ישולמו 

 ביצוע העבודה בשלמותה ובהתאם לדרישות האדריכל.
 

 עבודות סלילה - 01רק  פ
 

 כללי     01.11.1

תשומת לב הקבלן מופנית בין היתר להוראות פרק ט' "חפירות ועבודות עפר" של 

ועל הקבלן  900עד  999)המעודכנות ליום הביצוע( סעיפים פקודת הבטיחות בעבודה 

 מכל חובה או אחריות גרוע לפעול בהתאם להוראות אלו. אין באמור לעיל בכדי ל

כל חוק או ההסכם ולפי על הקבלן לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי  ותהמוטל

פי התקנות -הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל. בכל מקרה על הקבלן לעבוד על

 והחוקים המעודכנים ביותר לתקופת העבודה בפועל.

 

  תדיפונים ותמיכות זמניות בעת ביצוע חפירו  01.11.3

על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך  בוא למפרט המיוחד"מ"בהתאם למפורט בפרק    

דיפונים זמניים  ביצוע החפירות השונות מכל סוג שהוא, יהיה עליו לתכנן ולבצע

אשר יבטיחו יציבות הקרקע והמערכות התת קרקעיות והעיליות הסמוכות למקום 

וכן בכל ות יים לכביש בסמוך לחפירתימוכים זמנ החפירה. בין היתר מדובר בביצוע

    מקום אחר שידרש.

 

 עבודות הכנה  01.11

 רוקים והכנותיהקשורות בפ תולעבודבמסגרת תת פרק זה מפורטות הדרישות מהקבלן  

 59.29פרק ביצוע. העבודות תבוצענה בהתאמה לדרישות המפרט הכללי ל ותהדרוש

 זה.דרישות נוספות המוגדרות בפרק ו תוספת הנחיותב

 

 פירוק מעביר מים בנחל פרסה 01.11.1100

ציאה( יבוצע עפ"י תוכנית עקרונית לפירוק פירוק המעביר )תקרה ומתקני כניסה וי    

הפירוק    GAS-ST-S01-000BC90-DD-7400-00מעביר מים קיים בנחל פרסה מס' 

 יעשה בשלבים וכל חלקי הבטון יועברו לגריסה או להטמנה באתר מורשה באחריות

יש לנסר את תקרת וקירות המעביר הקיים ולמלא בעזרת קרקע מהודקת הקבלן. 
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. במהלך כל שלבי העבודה יבטיח הקבלן את יציבות קטעי (59.20.2212)ראה סעיף 

 הכביש המשמשים לנסיעה ואת יציבותם של קירות המובל הקיים.

המובל הקבלן יתכנן את ניסור התקרה  והקירות ואת התמיכות לכביש ולקירות 

ל הקבלן להגיש תכניות הריסה ותימוך ע הקיים ע"י מהנדס  מבנים רשוי מטעמו.

לתכנית שלבי הביצוע של הכביש בקטע ולמתכנן הכביש בהתאם  למפורטות למנה

 זה.

 מדידה ותשלום    

ימדד בקומפלט. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם לרבות     

 ד בנפרד.ימד החלל  לוימיפינוי. 

 

 CLSMסתימה ואטימה של מעבירי מים ב  01.11.0111

 .  CLSMב ואטימתם יעשה סתימת מעבירי מים קיימים     

  :   CLSMמפרט ל     

 ודרישות ביצוע תיאורא. 
לפי  CLSMמילוי  הנדרשבמקום  בצעכדי ל הדרושההעבודה  מכיל את סעיף זה 

לפי  החלל את שמש למלא י CLSM.  / מפקח המנהל שינחהכפי  זהמפרט 
העבודה תתבצע בהתאם ממפרט זה ובהתאם  ./ מפקח המנהלהוראות 

 הרלוונטיים המופיעים במפרט הכללי.ולסעיפים   20.29.99לסעיף
 

 אישור תכנון תערובת
אשר תכנון תערובת שהוגש ע"י הקבלן עבר בקרה עד  CLSM אין למלא במילוי

לתערובת  / מפקח המנהללאישורו של  / מפקח. ציון התנאים המנהלואושר ע"י 

 בהתבסס על התאמה עם מפרט תהיה יסופ ת אישור. קבלניםמוב ויהי המוגשת
כנדרש  הביצועבמהלך שטח דגימות  "פותוצאות הבדיקה משביעות רצון ע זה

 מהנדס.ה מפרטים אלה או כנדרש על פי
 

  בדיקות
ימה ובדיקה דגהכללי.  מפרטל םהתאב יבדקו בשטח CLSMמילוי דגימות 

 וגשו יתוצאות  .על ידי הקבלן תמועסק אשר כתמוסמ מעבדה יבוצעו על ידי
רשאי לבצע בדיקות  / מפקח המנהלהשלמת הבדיקות. משעות  41תוך  למפקח

על שיטות הבדיקה הנ"ל. ע"פ או בדיקה באמצעות כל  CLSMמילוי ל משלו
 CLSM. -ה בדיקות של מילוי / מפקח המנהללשתף פעולה עם  הקבלן

 CLSMמילוי פי רויקט עודהפאתר מ הקבלן להסיר על לאחר השלמת העבודה, 
 המילוי לשביעות רצון המפקח.את אתר  קםולש

 

 :  הן  המיוחדות הקשורות בסתימת המעבירים  עבודות ה         . 

שאיבת המים וניקוי פסולת מתוך המעביר לאחר ביצוע השפלה, חסימה או כל   -    

 תמנע את חזרת המים למעביר.פעולה אשר 

 העליון בעת בשני צידי המעביר באופן שיותיר מעבר אוויר בחלקויציקת פקק   -    

 ובאופן שיאפשר בקרה להשלמת המילוי.  CLSMמילוי החלל ב       
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יציקת הבטון מהצד הגבוה עד השלמת המילוי. )לא תתאפשר הפסקת יציקה  -    

 .עד השלמת המילוי לכל הצינור(

כל העבודות תבוצענה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות הנובעות מעבודה בקרבת     

 באחריות הקבלן. ובתוך מי הבריכה

 מדידה ותשלום    

את כל העבודות המפורטות לעיל לרבות אמצעי כולל  המחירימדד לתשלום במ"ק.     

 הבטיחות הנדרשים.

 
 

 כולל רכישתו  SE 115D REIFF BETONBSWFפינוי מעקה בטון קיים מסוג  1301.11.01

  לאתר באחריות ם לאורך חלק מקטע הכביש יעשה אל מחוץפינוי מעקה קיי    

 הקבלן. חלקי המעקה יהיו רכושו והקבלן יהא רשאי להשתמש בהם כרצונו.   

 מדידה ותשלום    

 ימדד לפי מטר.  לסעיף זה הקבלן יציין סכום שלילי.    

 סעיף זה כולו או מקצתו. המזמין רשאי לבטל    

 

 יחות טרומיים מבטון מטיפוס כלשהופירוק והעברת מעקות בט 01.11.0121

 לאתר באחריות ם לאורך חלק מקטע הכביש יעשה אל מחוץפינוי מעקה קיי    

 הקבלן.     

 מדידה ותשלום    

 ימדד לפי טון / ק"מ כאשר מיקום האחסון יקבע ע"י המזמין.    

 אי לבטל סעיף זה כולו או מקצתו.המזמין רש    

 

 עבודות עפר 01.13
 .לעבודות עפרבמסגרת תת פרק זה מפורטות הדרישות מהקבלן לעבודת הקשורות   

 בתוספת הנחיות 59.20העבודות תבוצענה בהתאמה לדרישות המפרט הכללי פרק  

ר מ' יוס 9.2-במקומות בהם מתוכנן מילוי פחות מ ודרישות נוספות המוגדרות בפרק זה.

מ' מפני האספלט  9.2, בהם מתוכנן מילוי מעל 12במקומות לאורך כביש  האספלט הקיים.

 על גבי האספלט הקיים וזאת אחרי חספוס עדין של שכבות העליונות. קיים  יבוצע  המילוי

 

 :הןביצוע מעביר המים הנדרשות עבור עבודות העפר 

, הידוק שתית קיימת הסרת שכבות האספלט הקיימות, חפירה לצורך החלפת קרקע,

מילוי חוזר והידוק עד לתחתית המעביר ומשני צידיו לכל גובהו עד למפלס תקרת המעביר. 

 בחלק זה אין התייחסות למילוי שמעל תקרת המעביר והמילוי שבגב הקירות התומכים.

הנחיות למילוי בגב הקירות התומכים הנמצאים במתקני הכניסה והיציאה יש לראות 

. בנוסף יש לעבוד ות מתכנן הניקוז במפרט יועץ הניקוזי במפרט זה ובתכניהנחיות למילו

 עפ"י הנחיות יועץ הקרקע שיינתנו בשטח.
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מנהל ויועץ הקרקע של הפרויקט לכל חומרי המילוי למבנים לפני היש לקבל אישור 

הבאתם לאתר. יש לוודא כי תחתית החפירה למבנים תהיה ראויה ליסודות ולסלק כל 

ים, פסולת או חומר אורגני בתחתית החפירה ויש לקבל אישור יועץ  הקרקע מילוי קי

לתחתית החפירה לפני עבודה נוספת בתוכה. יש להזמין את יועץ הקרקע לאחר ביצוע 

לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק  פית של החלפת הקרקע.החפירה לקביעה סו

מצע יונח מיד לאחר סיום הידוק ללא חריצים, שקעים ומדרגות. המילוי הנוסף או ה

במידת הצורך יש לבצע החלפת קרקע בהתאם השתית על מנת לשמור על רטיבות ההידוק. 

  .להנחיות יועץ הקרקע

 

 סוללה בתחום המים

באחת משתי החלופות )שיטות( המפורטות להלן. ייעשה יצוע הסוללה בתחום המים ב

אשר יקבע את השיטה הנבחרת המזמין בלבד הוא כאמור במסמכי ההזמנה למכרז, 

בכתב הכמויות מופיעים סעיפי החלופות עם   ולקבלן לא תהא כל עילה לתביעה כלשהי.

 הכמות הכוללת.

 החלופה הנבחרת ע"י המזמין תקבע טרם בחירת הקבלן הזוכה.

 

 העבודה עפ"י שיטה א' כוללת : )ראה חתך והמשך פירוט בסעיפים המתאימים(

 מ' מעל פני המים  2.52מפלס  מילוי והידוק דינמי עד

 מילוי מובא ללא הידוק  59.20.2210

 הידוק דינאמי  59.20.1232

 הידוק דינאמי חוזר  59.20.1242

 חפירת המילוי העודף והעברת החומר החפור לאיזורי מילוי  59.20.2292

 

 מ' מפני המים 2.52מילוי בהידוק מבוקר מעל מפלס 

 ר הידוק דינמי(יישור והידוק )לאח  59.20.1252

 מילוי מובא כולל הידוק מבוקר  59.20.2212

 

 העבודה עפ"י שיטה ב' כוללת : )ראה חתך והמשך פירוט בסעיפים המתאימים(

 מ' מעל פני המים 2.52עד מפלס 

 מילוי מובא ללא הידוק  59.20.2210

 הידוק לא מבוקר  59.20.1292

 מ' מעל פני המים 2.52מעל מפלס 

 וק ודחיסההיד 59.20.1202

 מילוי מובא כולל הידוק מבוקר  59.20.2212
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  חפירת המילוי העודף והעברת החומר החפור לאזורי מילוי   01.13.1111

 :    אור ודרישות ביצועית א. 

לאחר ההידוק הדינמי בקטע עבודות בשיטה א' או לאחר הידוק ודחיסה בשיטה ב' 

ועבר למילוי בתחום המים בהמשך בריכה, וימהיוסר החומר העודף מהיבשה, או  

החומר העודף בסוללה )ששימש לסוללה הזמנית( הינו רווי במים מלוחים ואין הסוללה. 

 מעל המים.  הכביש להשתמש בו לסוללת

בהקשר זה על הקבלן  למים.לעשות בו שימוש חוזר לבניית סוללה שמתחת  על הקבלן

ומר העודף עבור מילוי לארגן עבודה בשיטה "א" בצורה שתאפשר ישום של הח

ולבנות לו"ז ביצוע בהתאם. הנ"ל לא תהווה עילה לאי עמידה בתקופת  בשטח המים

 ביצוע.ה

 תשלוםל מדידה  ב.

יחידת תשלום ומדידה תהיה במ"ק ותחושב עפ"י תכניות חתכי הרוחב לפני המילוי  

  המבוקר.

 טה ב'()שי 63)שיטה א'( ופרק  60סעיף זה מופיע בכתב הכמיות תחת פרק 

 הידוק קרקע יסוד מקורית  01.13.1101

 הידוק קרקע יסוד מקורית כולל יישור הבליטות שנוצרו בהידוק הדינמי. 

לאחר גמר ההידוק הדינאמי, יש לבצע יישור והידוק של ראש הסוללה לצפיפות מינימלית   

 . ASTM 9550/6מהמקסימום עפ" תקני   11% של

 

 עיבוד שתית   01.13.1103

 כללי            

עיבוד השתית יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי. בהתאם לכך, עומק עיבוד השתית              

 02  -42ס"מ ובשכבות חרסיתיות יהיה לעומק של  02בשכבות חוליות או חול חרסיתי הינו 

 ס"מ  כמפורט בטבלה. 

 עפר:עומק עיבוד שתית חרסיתית בתלות בגבול הנזילות וגובה עבודות ה
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 סכימה עקרונית– מיאהידוק דינסוללה ב  –שיטה א' 

 

 

   הבקר  כוללמילוי מובא    01.13.1101

  :אור ודרישות ביצועית  א. 

מטע "ועד מפלסי תכנון סופיים, מחומר מובא, שמקורו ב המילוי הימימילוי חומר מעל   

 ."עין גדי

, תוך שימוש בכל ות המפרט הכללימלאה, על פי דריש המילוי יבוצע בשכבות בבקרה  

-A-2-6 ,A-2-5 ,A-2-4,A(: AASHTOאחד מהחומרים המפורטים להלן )על פי מיון 

1-B   3, גודל אבן מקסימלי של "35%עם הגבלה על אחוז דקים עד . 

 לתשלום:מדידה  .ב 

 הובלה והידוק מבוקר.כריה המדידה תהא במ"ק, המחיר כולל לרבות   

תבוצע בגמר ההידוקים  ל ידי מודד הקבלן ועל ידי מודד המזמיןעמדידה משותפת    

היה ותתגלענה  מובא.המילוי ה( כבסיס לחישוב כמויות של בשיטה א' או בשיטה ב')

 מחלוקות יכריע המודד מטעם המזמין.

 )שיטה ב'( 63)שיטה א'( ופרק  60סעיף זה מופיע בכתב הכמיות תחת פרק  

 )ליישום בתוך המים(בבקרה א הידוק מילוי מובא לל   01.13.1103 

 :אור ודרישות ביצועיא.  ת 
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הידוק סוללה ב –ובשיטה ב' הידוק דינאמי  -א' שיטה מילוי מובא ללא הידוק ייושם ב  

דקים  95%החומר יהיה ממטע "עין גדי" ויכיל חומר גרנולרי המכיל עד  מבוקר. לא

 .0בעל גודל אבן מקסימלי של "

 מילוי עודף עפ"י החתכים לצורך העמסה מוקדמת.בשתי השיטות יהא   

 :ותשלום מדידה  ב. 

ת המילוי תהא עפ"י שקילה. כמות החומר המובא תמדד עפ"י תעודות שקילה, מדיד

 והתשלום יהא בטון לפי סך תעודות השקילה.

ס"מ( תקוזז ולא תשולם. המחיר כולל  92חריגה מגבול החתך המתוכנן הסופי )מעבר ל  

 ה, הובלה ושפיכה עפ"י החתך.לרבות כרי

 )שיטה ב'(  63)שיטה א'( ופרק  60סעיף זה מופיע בכתב הכמיות תחת פרק   

 הידוק  דינאמי    01.13.0121

 טון(, 95הסוללה תבנה מהיבשה ותהודק באמצעות "הידוק דינאמי" ע"י משקולת )  -

אשר מרווח , כהמילוי מכות לנקודה, לאורך כל קטע 0מ',  90 -הנופלת מגובה כ

יתכן צורך ביותר משלב אחד  ,מ' 2.5מקסימלי בין משקולות סמוכות לא יעלה על 

 של הידוק. )ראה סעיף הידוק דינאמי חוזר(.

הסוללה בחלקה העליון תחרוג, בשלב הביצוע התחילי, מעבר לרוחבה המתוכנן          -

של החומר(         מעלות )זווית השפיכה המוערכת  35כך שקו דמיוני היוצא בזווית 

מקו הדיקור המתוכנן של הסוללה הסופית עם תחתית הבריכה, יתלכד עם קו      

 דיקור גובה הסוללה המתוכננת.

 בקרה על ביצוע הידוק דינאמי :  

יעשו עבודות ההידוק, טרם יציאה לביצוע,  וביש לבצע ניסוי בשטח, באמצעות הציוד   -

 –בכביש ועל אלמנטים קונסטרוקטיביים קיימים  לניטור זעזועים )מהירות חלקיקים(

 דו"ח יוגש למנהל לאישור.

 ערכי סף לתכנון, עבור  – 3חלק   DIN 4952הדו"ח יתייחס לתקן הגרמני   -

 מ"מ/שניה  0.5מבנים/מתקנים שונים, הטווח של מהירות החלקי המותרת נע מכ   

 מ"מ/שניה. 52 –לעד כ         

ם עינאמי נעשית ע"י בקרה על השקיעה הכוללת של הסוללה הבקרה על ההידוק הד  -

גמר ההידוק, כאשר תבוצע מדידה לפני ההידוק ולאחר יישור השטח בגמר   השלב 

 הראשון.

בזמן הביצוע יש לבצע בקרה על גובה נפילת המשקולת, מספר הנפילות המבוצע,   -

 והמרחק בין נק' ההפלה.  

מ"ר לפני  022בדיקה לכל  – SPTות בדיקות הבקרה בסוף ההידוק תעשה באמצע  -

 ואחרי ביצוע הידוק.  

 יועץמיקום הבדיקות יקבע לאורך התוואי ע"י המפקח בשטח בהתייעצות עם   -

  הקרקע.  
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רציפה לכל גובה הסוללה תוך חדירה          SPTכוללת ביצוע בדיקת  – SPTבדיקת  -

 ה.מ' לפחות בקרקע טבעית בתחתית הסולל 5.2של   

ס"מ, כאשר נעשה רישום מסודר של מס'  95נעשית במקטעים של   SPTבדיקת  -

 ס"מ. 45סה"כ  –ס"מ בשלושה מקטעים עוקבים  95ההקשות הנדרשות על מנת לחדור 

 ס"מ אחרונים. 32עבור חדירה של  –הקשות  52ערך סף לקבלה, לאחר ההידוק,   -

 הפלות( 0הפלת המשקולת )לאחר יש לבצע מדידה של מפלס הסוללה לפני ואחרי   - 

 על גבי המכונה תהא סקלה ברורה להבטחת גובה נפילת המשקולת.  - 

 מדידה ותשלום:

בקו המפלס העליון של המילוי לפני הידוק. המחיר כולל  ימדד לפי מ"ר של השטח

המפורטות והמדידות ביצוע הבדיקות ים והכנת דו"ח וכן עניסוי עבור ניטור זעזולרבות 

 לעיל.

 )שיטה א'(  60סעיף זה מופיע בכתב הכמיות תחת פרק 

 הידוק דינאמי חוזר    01.13.0101

 תיאור ודרישות ביצוע: א.

ונתוני המדידה רשאי מהנדס ביצוע או מפקח להורות  SPT-בהתאם לממצאי בדיקות ה

 4-אולם ב 59.20.1232על ביצוע הידוק חוזר. הידוק חוזר ייעשה כמפורט בתאור סעיף 

 לות בלבד.נפי

  :ותשלוםב. מדידה  

 .59.20.1232כמפורט בסעיף   

 )שיטה א'(  60סעיף זה מופיע בכתב הכמיות תחת פרק  

 מי( אישור והידוק )לאחר הידוק דינ   01.13.0101

 תיאור ודרישות ביצוע: א.

העבודה תכלול ישור בליטות שלאחר הידוק דינמי והידוק ראש הסוללה לצפיפות 

. העבודה תבוצע על פי ASTM 9550/6מהמקסימום עפ"י תקני  11%מינימלית של 

 . 59.20הנחיות של המפרט הכללי פרק 

 :לתשלוםמדידה  .ב

 עפ"י מ"ר והמחיר כולל את כל המפורט לעיל.המדידה תעשה   

 )שיטה א'(  60סעיף זה מופיע בכתב הכמיות תחת פרק  
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 מבוקרלא הידוק סוללה ביישום  –שיטה ב' 

 של חומר המילוי במים מבוקרלא  הידוקב  יישום   01.13.0111

 

 

 

 סוללה סופית  מזרחה מקו דיקור 9.2 –ו  מטר מעל פני המים 2.5וי ימי מחומר מובא עד לגובה מיל

 בגובה זה: ויצירת משטח יציב )העמסה מוקדמת( מתוכנן עם פני מים במצב קיים        

חיסתו ללא בקרת הידוק, זאת על ידי כלים מתאימים המילוי יונח בשטח המים ויצופף על ידי ד

 באופן שיבטיח פיזור אחיד שלו ללא חללים בכל תחום השטח והעומק המיועדים.

הדחיסה פרושות באחידות על פני כל תחום שטח המילוי. בשכבות  ויפוזריונח  לצורך כך  המילוי

סודרים שלהם לקבלת החומר המונח במים תעשה על ידי כף הכלים במעברים משכבות של 

החומר יובא . דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני כל שטח ועומק המילוי

 .0דקים וגודל אבן מרבי  " 95%ממחצבת "עין גדי, ויכיל עד 

 )שיטה ב'( 63סעיף זה מופיע בכתב הכמיות תחת פרק   

           (המים מטר מעל 1.0 -כ לייצוב משטח יסוד) הידוק ודחיסה  01.13.0101

 ביצוע:הדרישות א.  תאור               

הפעילות המסיימת את המילוי הימי תהיה ייצוב מלא של מפלס המילוי בגובה אחיד של  

מטר מעל פני המים. מפלס מיוצב זה ישמש מפלס יסוד ליישום המילוי מעליו. יצירת  2.5

יישום משולשת:  חומר תוך בקרת מפלס יסוד מיוצב זה תעשה על ידי ישור והידוק של ה

גם הפסקה מוחלטת של השקיעה בכל השטח, גם קבלת צפיפות מינימאלית בשכבה 

 1וגם מינימום  ASTM 9550/6מהמקסימום על פי תקני  11%העליונה של המשטח של  

. ככל שהחומר ישקע  D 002BOMAG -מעברים מסודרים של מכבש וברציוני כבד סוג 

דקים וגודל אבן  95%עין גדי" עם עד "וסף חומר מובא ממחצבת תוך מעברי המכבש י

ויבוצעו מעברי מכבש נוספים וחוזר חלילה . לאחר קבלת המשטח המיוצב  3מקסימאלי "

 מעברי מכבש מסיימים על פני כל שטחו. 1בבקרות הנ"ל יבוצעו עוד 
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תוך בקרת  ,בשכבות "עין גדי"המילוי מעל משטח היסוד יבוצע מחומר מובא ממחצבת }}

הידוק מלאה על פי דרישות המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל. אחוז הדקים לא יעלה 

 .3" וגודל אבן מרבי 35%על 

 .D 002 {{BOMAG –ההידוק יבוצע במעברים מסודרים של מכבש וברציוני כבד מסוג 

 
 מבוקרהידוק לא ביישום  מילוי ב.  בקרה על ה

 ( 59.20.1202סעיף  )תעשה לאחר הידוק ודחיסה לפי 

  יערכו בדיקות עם גמר ביצוע הסוללהSPT  , מ"ר בשל גודל  022בדיקה לכל

-)ב SPT-, יילקחו רק התוצאות הנמוכות של חלקי ה0"של אבן מקסימאלי 

 ס"מ( ותעשה התעלמות מ"הקפיצות".  95

  מיקום הבדיקות יהיה לאורך התוואי ויקבע ע"י המפקח בשטח בהתייעצות

רציפה לכל גובה  SPTביצוע בדיקת  -כוללת   SPTבדיקת  רקעקה עם יועץ

 מ' לפחות בקרקע טבעית בתחתית הסוללה. 0.2הסוללה תוך חדירה של 

  בדיקת ה– SPT  ס"מ, כאשר נעשה רישום מסודר של  95נעשית במקטעים של

 ס"מ. 95מס' ההקשות הנדרשות על מנת לחדור 

  המפקח רשאי להורות גם על ביצוע בדיקותDPA . 

 

 ותשלום:מדידה ג.            

המדידה להידוק ודחיסה תיעשה על פי מ"ר והמחיר כולל את כל המפורט לעיל, לרבות 

הבדיקות הנדרשות. המדידה למילוי מובא ליישום בתחום המים כולל יישום העפר 

 .59.20.2210בנפרד על פי הפירוט בסעיף  תעשההמובא, על פי המפורט לעיל, 

 

 )שיטה ב'( 63מופיע בכתב הכמיות תחת פרק סעיף זה  

 

 חפירה למבנים1מעבירים תחתיים  01.13.111

 כללי א. 

 הקרקע יש לבצע חפירה למשטחים אופקיים של קרקע טבעית עד לעומק החלפת  .  9 

 יועץ הקרקע ולפי הטבלה הבאה עפ"י הנחיות  
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 1V:2Hגבולות החפירה בתחתית ייקבעו לפי  . 0 

 בהתאם למפרט והידוק השתית יבוצעו עפ"י סוגה ובפיקוח ובבקרה מלאה  הרטבה               

 לחברת נתיבי ישרא   

 

 -אופני מדידה ותשלום .ב

המילוי יימדד וישולם במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם 

 והמפורט לעיל. נתיבי ישראל 'חבלדרישות המפרט הכללי של 

 

 מילוי חוזר בצידי המעבירים 01.13.101

 ( המילוי59.20.9200בגב המעבירים ולא בתחום מילוי עמודת החצץ )ראה סעיף   -ללי כ .א

 .יהיה מחומר מילוי הסוללה  

    המילוי יבוצע בשכבות בבקרה מלאה, על פי דרישות המפרט הכללי של חברת נתיבי  .ב

, A-2-6(: AASHTOישראל, תוך שימוש בכל אחד מהחומרים המפורטים להלן )על פי מיון        

]A-2-5        ,A-2-4,A-1-B   3, גודל אבן מקסימלי של "35%עם הגבלה על אחוז דקים עד . 

 -אופני מדידה ותשלום .ג

המילוי יימדד וישולם במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם 

 והמפורט לעיל. נתיבי ישראללדרישות המפרט הכללי של 

 

 וי מתחת למתקני כניסה ויציאה )חומר א'(מילוי מובא להחלפת הקרקע ולמיל 01.13.101

 כללי .א

הכללי י המבנה יהיה לפי "חומר א'" המפורט במפרט המילוי החוזר עד תחתית הרצפה ובציד

 דקים 91-05% –, ל #022( תוך הגבלה של אחוז הדקים , חומר עובר נפה 59.20.20.29.20)סעיף 

 ASTMמהמקסימום לפי תקני  11%)ולא כפי שמופיע במפרט(, שיורטב ויהודק לצפיפות של 

ס"מ, שיהודק באמצעות מכבש ויברציוני מסוג  95. המילוי בשכבות של עד 9550/6מס' 

BOMAG120 .או שווה ערך מאושר 

 מדידה לתשלום

המילוי יימדד וישולם במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם 

 לדרישות המפרט הכלליוהמפורט לעיל.
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 "מ חול מיוצב עם צמנטס 11מילוי  01.13.103

 כללי  .א

 ס"מ ע"ג שתית 92צמנט, בעובי  0%על שכבת חול מיוצב, עם יבוססו  המעבירים

 ובהתאם לדרישותלאחר הסרת שכבות האספלט ועפ"י הנחיות יועץ הקרקע ו מהודקת

 והמפורט לעיל ובתכניות.הכללי  המפרט

 מדידה לתשלום  .ב

 ותה בהתאם  ת ביצוע העבודה בשלמהמילוי יימדד וישולם במ"ק, התשלום יכלול א 

 והמפורט לעיל.לדרישות המפרט הכללי  

 מילוי חצץ מדורג בצידי המעבירים 01.13.1133

 כללי .א

 המילוי החוזר בצידי המעבירים יהיה בעזרת חצץ מדורג עטוף בבד גיאוטכני, דירוג החצץ 

 כמפורט להלן :

 :אור ודרישות ביצועית

 בשפיכה טבעית.  יעשה יישום החצץ בגב המעביר  

 

 דירוג החצץ הדרוש בגב המעבירים:                               
 

 אחוז עובר נפה )תקן בריטי(

"99/0 922 

"3/4 922-12 

"3/1 32-2 

"3/90 
  

5-2 

 

 מדידה לתשלום:  ב.  

המילוי יימדד וישולם במ"ק, התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה כולל הבד 

נתיבי  'חבי העוטף את עמודת החצץ ובהתאם לדרישות המפרט הכללי של וטכנהגיא

 והמפורט לעיל. ישראל

 

 ותשתיתשכבות מצע    01.12

  תשתית לשכבות מצע ועבודת הקשורות בצוע הדרישות מהקבלן ל נכללותבמסגרת תת פרק זה 

 .59.23פרק   ,מפרט הכלליב האלה מפורטות דרישות ה

 

 

 אספלטיותשכבות עבודות1  01.10
 , כל התערובות סוג א'.59.4בפרק הכללי כל עבודות האספלט יעמדו בדרישות המפרט 
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 ס"מ 0שכבת אספלט למדרכות בעובי   01.10.0111

תבוצענה בסמיכות רבה לאלמנטים רבים ויקרים של פיתוח שאסור אלה עבודות אספלט 

רושים כולל כיסוי לזהם אותם בשום צורה ואופן. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הד

בניילון, שקים וכו' על מנת לשמור על שלמותם וניקיונם של   האלמנטים השונים )אבני 

שפה, אבני גן, מרצפים וכו'( שיהיו כבר בנוים באתר. כל אלמנט שיזוהם או יפגם יוחלף 

על חשבון הקבלן מיד עם קבלת ההוראה מאת המפקח. אם יתברר שלצורך שקום נאות 

שנפגעו או זוהמו יש צורך לפרק קטעים נוספים לאלה שנפגעו או זוהמו,  של האלמנטים

השקום יכלול את כל השטחים והאלמנטים הנדרשים לצורך השבת המצב לקדמותו והכל 

 יהיה על חשבון הקבלן.

 מדידה לתשלום: לפי מ"ר 

 

 עבודות ניקוז ומניעת סחף  01.10
 

 בסמוך למעבירי מים ללא מלט מקשר םימונחבסלעים1אבנים   ףריצומילוי1 01.10.3000
01.10.3000 

 כללי 1

עם תערובת של סלעים ו/או אבנים  )להלן המושג אבנים  ףריצוהיא לביצוע מילוי/הכוונה 

, על פי הדירוג המוגדר בטבלה שבהמשך בגדלים שוניםכולל תערובת של אבנים וסלעים( 

מעבירי המים.  או כפי שמסומן בשרטוטים המצורפים, בכניסה וביציאה של

המילוי/הריצוף יבוצע על פי המידות והרומים המסומנים בשרטוטים המצורפים. האבנים 

 ., ללא מלט )או חומר אחר( מקשרו/או בעזרת ציוד מכני מתאים בידיים יונחו

 ניםאבבריצוף המילוי1המאפייני  3

 מילוי ו/או ריצוף:סוגים של  שלושהבפרוייקט זה יהיו 

 ים בכניסה למעבירי המים מילוי/ריצוף באבנ .א 

 מילוי/ריצוף באבנים גדולות ביציאה ממעבירי המים  .ב 

שכבת אבנים מתחת למילוי הנ"ל שתפקידה לשמש שכבת ביניים  )פילטר( בין  .ג 

 קרקע  היסוד למילוי ב. לעיל

 

 דירוג גודל תערובת האבנים 2

 הבאה:  האבנים לביצוע המילוי/הריצוף תיהיינה בגודל מדורג היטב בהתאם לטבלה

 מיקופ המילוי1הריצוף באבנים

 קוטר אקיוולנטי של האבן )מ"מ(

DMAX D50% DMIN 

 952 322 022 בכניסה למעבירי המים
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 622 622 122 ביציאה של מעבירי המים

ביציאה של מעבירי המים )שכבת פילטר מתחת 
 למילוי/ריצוף(

322 022 922 

 

 הערות לטבלה:

 ר כגודל הנפה בה משתיירת האבן.קוטר אקיוולנטי של אבן מוגד 

 D50%  מכמות האבנים,  52%מציין את הקוטר האקיוולנטי של האבן אשר, לפחות

 במשקל, הנן גדולות יותר.

 על מנהל העבודה לאשר את דירוג התערובת בטרם הביצוע.
 

 טיב האבניםו מקור, 0  

 0.5י מינימלי תהיינה עשויות מחומר דולומיטי עמיד בפני מים, במשקל סגול האבנים

קיימא. הקבלן יספק את האבנים  ותובנ ותמחומר זר, קש ותנקיגר'/סמ"ר. הן תהיינה  

אסמכתא לטיב באמצעות בקרת איכות ויגיש ממחצבות מוכרות או ממקורות טבעיים 

  .בטחת איכותאומנהל מטעם ה מראש  קבלת אישור רךולצהחומר 

 אופן הנחת האבנים 0   

יו יש להניח את האבנים יימצא מעל פני המים, לאחר סיום במקומות בהם השטח על

)ללא מלט  אבן ביבשהקבלן יניח את שכבת ה ,יריעות הגיאוטקסטילעבדות העפר והנחת 

. השרטוטים והמפרט המיוחדעובי ובדירוג הנדרשים על ידי מקשר( כדי ליצור שכבה ב

צמודות זו  המפקחל ידי עמאושר  או בציוד מכני מתאים )הקבלן יניח את האבנים ביד, 

לזו. החללים בין אבנים גדולות ימולאו עם אבנים קטנות יותר ו/או עם שברי אבנים כך 

את יריעות דרך אבני המילוי/הריצוף שלא יישארו רווחים המאפשרים לראות 

במקרה של הנחת . או את קרקע היסוד או את שכבת הפילטר התחתונה הגיאוטקסטיל

על הקבלן להניח את האבנים בזהירות לבל יפגע הבד סטיל, האבנים על גבי גיאוטק

שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לפרק את ריצופי האבן המפקח   הגיאוטקסטיל.

ולבצעם מחדש אם טיב העבודה, דירוג באבנים וכו' לא מספק אותו. הקבלן יפרק את 

א כל תביעה , ללפקחהמ הריצוף ויניח מחדש את האבנים עד לשביעות רצונו של 

 לפיצויים.

 .בתחום מים ילוי1ריצוף האבןייבוש זמני של השטח המיועד לביצוע מ 0

תשומת ליבו של הקבלן מופנה לכך שבזמן שביצוע העבודות, סביבת היציאה של מעבירי 

. אי לכך על הקבלן להתקין סוללה 5P-ו 3Pהמים תהיה מתחת למפלס המים של הבריכות 

לצורך ריקון המים בתוך  (cofferdam)של מעביר המים  זמנית סביב איזור המוצא

השטח המוקף על ידי הסוללה הזמנית ושאיבת המים אשר יחלחלו דרך הסוללה. לאחר 

השלמת ביצוע מילוי/ריצוף האבן במורד מעבירי המים, על הקבלן לפרק את הסוללת 
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אופן אחר הזמנית ולסלק את החומר. אם הקבלן סבור שהוא יכול לבצע את העבודה ב

ורק לאחר קבלת אישורו יהיה למפקח  יצריך בניית סוללה זמנית עליו להציע זאת שלא 

 רשאי לבצע את הצעתו.

 ס"מ 01ק"ג, שכבה בעובי  01-11חיפוי מדרון משופע באבן במשקל    0121.10.01

 :אור ודרישות ביצועית א.        

עובי כיסוי המדרון יהיה  י.של המפרט הכלל 59.25.20.21העבודה תבוצע על פי פרק 

מקור, טיב האבנים ואופן   .ק"ג 92-02מ'. האבנים יהיו מחומר דולומיטי במשקל  2.12

 (.5( )4) 59.5.0140ההנחה כמפורט בסעיף 

 תשלוםל מדידה    ב.

 במ"ר של החיפוי המוגמר, לאורך השיפוע.  המדידה

 

 תוספת לסעיף חיפוי לעבודה בתוך המים   01.10.0101

 אור ודרישות ביצועית .א 

 עבור ביצוע חיפוי אבן )סלעיה( בתוך 59.25.1232סעיף זה מהווה תוספת מחיר לסעיף   

 המים.  

 תשלוםל מדידה   ב. 

 במ"ר של החיפוי המוגמר שבוצע בתוך המים. המדידה   

 

 01*01*01שורת אבנים ברגל המדרון בגודל    01.10.0101

 תיאור ודרישות ביצוע א. 

 ות בהם מתוכנן דיפון פני המדרון באבנים, יתמכו באמצעות שורת סלעים בגודלמקומ

 שתונחנה בבסיס המדרון. 12*12*12

 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-5001 . מסהעבודה תבוצע לפי פרט שבתוכנית     

(, ללא סדקים וחורים 4) 59.5.0140האבנים תהיינה מחומר דולומיטי כמפורט בסעיף 

ציוד מכני מתאים, ללא מלט )או חומר אחר( מקשר תוך הקפדה לצפיפות בעזרת  ותונחנה

  וללא מרווחים בין האבנים.  מירבית

 תשלוםל מדידה   ב.      

 . החתך הטיפוסילפי במ"א של שורת האבנים המוגמרת  המדידה 

 עבודה בתוך המים.לרבות המחיר כולל  

 

 מוצרים גיאוסינטטיים   01.10

 תסוג וטיב היריעו 1

מתחת לריצופי האבן שבכניסה למעבירי המים, כפי שמסומן בשרטוטים המצורפים, יש 

להניח יריעות מבד גיאוטקסטיל לא ארוג. בפרוייקט זה ייעשה שימוש בגיאוטקסטיל 

מפרט הכללי ובמיוחד על פי העל פי התיאור שבתת הפרק הרלוונטי של  9מקבוצה 
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הפרק הנ"ל. בנוסף לכך, וכפי שמסומן על גבי שבתת  50.6.20.20-ו  59.26.20.29טבלאות 

 השרטוטים המצורפים:

  גודל הנקב האקיוולנטי, על פי תקןASTM D4751 מ"מ. 2.952-יהיה לא גדול מ 

  גר'/מ"ר 522הבד הגיאוטקסטיל יהיה במשקל מינימלי של 

 חיבור בין יריעות סמוכות 3

 יכול לבחור ביןהקבלן די חפייה.  חיבור בין היריעות יכול להיעשות על ידי תפירה או על י

 .המפקח שללאישורו כפוף אפשרויות אלה  שתי

 

 ארוגהיריעה לא  01.10.13.11כמוגדר בטבלה  1יריעת גיאוטקסטיל מקבוצה    1131.10.01

 אור ודרישות ביצועית א.   

 העבודה תבוצע על פי הנחיות של המפרט הכללי.

 תשלוםל מדידה  ב. 

   .הנחיות המפרט הכלליי תיעשה על פ המדידה 

 

 רשתות גאוגריד לשריון קרקע בחוזק קריעה זהה בשני הכיוונים    01.10.1201

 אור ודרישות ביצועית א.   

 LBO Tenax 332שכבות גיאוגריד, מסוג    0ושמו יבתחתית מבנה הטיילת י 

 או שווה ערך, העמיד בפני הסביבה האגרסיבית.

 תשלוםל מדידה  ב. 

   הנחיות המפרט הכללי.יעשה על פי ת המדידה 

 

 תוספת עבור ביצוע יריעות גיאוטכסטיל בתוך המים   01.10.0111

 אור ודרישות ביצועית א.   

עבור ביצוע היריעות בתוך  59.26.2202סעיף זה מהווה תוספת מחיר לסעיף 

 המים.

 תשלוםל מדידה  ב. 

 )נטו ללא חפיות(. שבוצעה  בתוך המיםבמ"ר של היריעה המוגמרת  המדידה 

 

 חספוס מסעות אספלטיות   01.31.1313 

 מ' יבוצע חספוס עדין של 9.2בקטעי מילוי מעל מסעה קיימת בגובה העולה על   

 .59.09בפרק  הכללימפרט ההאספלט עפ"י    

 

  שילוט ותמרורעבודות    01.21

 של המפרט הכללי. 59.39בהתאם להנחיות פרק  נהתבוצע ותעבודכל ה
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 עבודות סימון כבישים    01.23

   עבודות צביעה 

 :אור ודרישות ביצועית 

 .אופני מדידה לרבותשל המפרט הכללי  59.30העבודה תבוצע בהתאם להנחיות פרק   

 

 רכיבי ארוך קיים-בצבע פלסטי דו סימון

 עבור סימון סופי 

 והועדה י ישראלנתיבע"י חברת   לשימוש המאושר סימון בחומר יבוצעוושטחים  סימון פסי

 .דו רכיבי –בצבע פלסטי ארוך קיים , בטיחותיים התקנים לאישור משרדית הבין

 : 126עבור סימון סופי 

 .דו רכיבי –בצבע פלסטי ארוך קיים ל במרקם משונן כנ"

 " 2010 תמרורים להצבת והנחיות תקנות" להגדרות בהתאם – סימון פס רוחב  :מידות סימון

 .מ"מ 5-6 – בצבע המדרגה גובה

 .מ"ס 25-30 – לקובייה קובייה בין מרחק

 .מ"ס 5 – קובייה כל רוחב

 .מ"מ 2 – הסימון פס עובי

 

 רכיבי-הסרה מכנית של קו ניתוב בצבע חד   01.23.3011

. מנהלהמחיקה/העלמת צבע תבוצע לפי מפרט המצורף ובהתאם  להנחיות 

 יצוע מעקפים זמנייםמחיקת/העלמת צבע ע"י חספוס עדין בהעברת תנועה, בעת ב

 בלבד.

 נושא החספוס העדין:

המכונה המיועדת לביצוע העבודה תהא מכונה  –הדרישות הטכניות של המכונה 

ייעודית, דהיינו מכונה שנבנתה במיוחד על ידי יצרן שזהו תחום עיסוקו לצורך 

 ביצוע עבודות חספוס עדין פני מיסעות.

 ן: הקשת פטישיםזה הינ מכרזשיטות העבודה המותרות על פי 

(BUSH HAMMERING( התזת כדוריות פלדה )SHOT BLASTING וחיתוך ,)

 (. SCABBLINGהקשה )

 מ"מ ויהיה אחיד לרוחב הקטע המטופל. 5עומק הטיפול יהיה בתחום שלא יעלה על 

ציוד החספוס יכלול את כל הנדרש על מנת להשאיר, לאחר הטיפול, את המיסעה 

 ולת או שאריות אחרות.נקייה לחלוטין, ללא כל פס

 תשלוםל מדידה

  טר אורך.במ המדידה 

 

 



73 

 

 

 הקצבים ועבודות רג'י – 01פרק            

 

 הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע מחולק בחלקים שווים לפי מספר חודשים  01.11.1011

 

  הסדרי תנועה -שלבי ביצוע 

ות העבודות הנ"ל להתבצע מבלי חייב ראשי ופעילעורק תחבורה  המהוו 12כביש לאור העובדה כי 

 שתופסק תנועת כלי רכב בה, תוך פגיעה מזערית בזרימתה ותוך שמירה מלאה של בטיחותה.

שלבי  - 29.25ם כמפורט בסעיף במטרה להבטיח את האמור לעיל תבוצענה העבודות ע"פ שלבי

  ביצוע  ובהתאם לתכניות המפרטות את אופן הביצוע על פי שלבים הנ"ל

 שלב והעברת תנועה תבוצע סימולציה בהשתתפות נציג המשטרה וחב' נתיבי ישראל.  לקראת כל

 פירוט נוסף - שלבי ביצוע

 שלבים עיקריים של הפרויקט. -תוכניות שלבי הביצוע מתייחסות לשלבים בסיסיים 

בנוסף לתוכניות שלבי הביצוע המצורפות למכרז, יתכן  ויידרש הקבלן להכין פירוט נוסף של 

נדרש הקבלן לבצע תכנון הנ"ל פירוט השלבים  . עבור9.25ם הבסיסיים כמפורט בסעיף השלבי

 מנהל. השנים( מאושר ע"י  5)לפחות מפורט באמצעות מתכנן תנועה בעל ניסיון בתחום 

כאשר בשטח נמצא חוסר באביזרי בטיחות או אביזרים לא תקינים הקבלן ייקנס על פי לוח 

 'בנספח י -כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה  לוח ניכוייםהניכויים שבנספח 

 .להסכם

 

 מדידה לתשלום 

הסדרי  -  02.29.2122סעיף  -למבוא לעיל, בניגוד לאמור במפרט הכללי  29.91כאמור בסעיף 

תנועה זמניים כלולים במכרז זה עם מחיר מוקצב מראש, בחלוקה חודשית שווה, אשר תשולם 

חודשים,  91.5ל ₪  300,000 קבוע )הכל כולל הכל(. ההקצב החודשי הינו  מדי חודש כסכום סופי

 הקצב ללא מע"מ.₪  0,000,001סה"כ  

מודגש, כי כל ההוצאות, לרבות, הוצאות התכנון, האישורים, הדפסת תוכניות וכד' יחולו על 

 שלבים.  המחיר כולל התארגנות, הקמה והזזת אביזרים, תמרור ושילוט. ומעבר בין תתי הקבלן.

עבור תתי   .מודגש, כי תמחור שלבי הביצוע מתייחס לשלבים הבסיסיים )כפי שמופיע בתוכניות(

 שלבים לא תשולם כל תוספת. הנ"ל כלול במחירי היחידה של הפרויקט. 

המחירים בסעיף זה בכתב הכמויות קבועים מראש והקבלן לא רשאי לתת עליהם הנחה או 

 תוספת כלשהי.

 )ג( להסכם.40יחולו הוראות סעיף יסיים את העבודה לפני תום תקופת הביצוע במידה והקבלן 

 

 עבודות נוספות 1 יומיות

עבודות נוספות אשר המזמין רשאי להזמין ואשר אינן באות לידי ביטוי בכתב הכמויות למכרז זה 

 .92%של חברת נתיבי ישראל בהנחה ישולמו לפי מחירון 

 

 קטע צפוני –וע טבלת אביזרי בטיחות לשלבי ביצ

מבלי לגרוע מאופן תשלום הסדרי התנועה שתואר לעיל, להלן פירוט האביזרים, הכמויות ומשכי 

 הזמן שעל בסיסם חושב הקצב הסדרי התנועה. 
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 ימים קלנדריים 00שלב א' = 

 שם התמרור
 שלב   א

 יח' 
כמות 
 ליום 

מחיר 
 יח1ליום

מספר 
 ימים 

 סה"כ לשלב

 6,102 32 0 939 יח' אספקה והצבת תמרורים 

 3,302 32 4 01 יח' אספקה והצבת שלט

 044,522 32 0.5 3002 מ"א  W3  T3אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה 

 1,122 32 0 905 יח' 132אספקה והצבת תמרור 

מעל  132אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום 
 129 או  130

 92,022 32 4 15 יח' 

 02,422 32 342 0 יח'  מחסום נייד מהבהב

 3,354 90 9.0 939 יח' אספקה והצבת תמרורים 

 9,434 90 3.0 01 יח' אספקה והצבת שלט

 996,302 90 0.05 3002 מ"א  W3  T3אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה 

 4,004 90 9.0 905 יח' 132אספקה והצבת תמרור 

מעל  132אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום 
 4,350 90 3.0 15 יח'  129 או  130

 1,624 90 060 0 יח'  מחסום נייד מהבהב

          435,041 

 

 

 ימים קלנדריים 300שלב ב' =  

 שם התמרור
 שלב   ב

 יח' 
כמות 
 ליום 

מחיר 
 יח1ליום

מספר 
 ימים 

 סה"כ לשלב

 1,564 44 9.0 930 יח' אספקה והצבת תמרורים 

 9,169 44 3.0 94 יח' אספקה והצבת שלט

 350,422 44 0.05 3022 מ"א  W3  T3אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה 

 93,360 44 9.0 912 יח' 132אספקה והצבת תמרור 

מעל  132אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום 
 129או   130

 00,501 44 3.0 902 יח' 

 03,130 44 060 0 יח'  מחסום נייד מהבהב

 96,930 12 9.4 930 יח' תמרורים אספקה והצבת 

 3,501 12 0.1 94 יח' אספקה והצבת שלט

 041,222 12 0.2 3022 מ"א  W3  T3אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה 

 03,142 12 9.4 912 יח' 132אספקה והצבת תמרור 

מעל  132אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום 
 129 או  130

 42,302 12 0.1 902 יח' 

 40,142 12 031 0 יח'  מחסום נייד מהבהב

 09,101 934 9.0 930 יח' אספקה והצבת תמרורים 
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 4,520 934 0.4 94 יח' אספקה והצבת שלט

 144,022 934 9.65 3022 מ"א  W3  T3אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה 

 32,550 934 9.0 912 יח' 132אספקה והצבת תמרור 

מעל  132הבזק בצבע כתום  אספקה והצבת מנורות
 129 או  130

 59,450 934 0.4 902 יח' 

 54,060 934 024 0 יח'  מחסום נייד מהבהב

          0,092,122 

 

 
 ימים קלנדריים 101שלב ג' =  

 שם התמרור
 שלב   ג

 יח' 
כמות 
 ליום 

מחיר 
 יח1ליום

מספר 
 ימים 

 סה"כ לשלב

 03,110 919 9.0 992 יח' אספקה והצבת תמרורים 

 93,230 919 0.4 32 יח' אספקה והצבת שלט

 0,202,105 919 9.65 0312 מ"א  W3  T3אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה 

 62,512 919 9.0 305 יח' 132אספקה והצבת תמרור 

מעל  132אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום 
 129 או  130

 10,112 919 0.4 022 יח' 

 63,141 919 024 0 יח'  מהבהב מחסום נייד

          0,011,926 

 

 

 ימים קלנדריים 10' =  דשלב 

 שם התמרור
 שלב   ד

 יח' 
כמות 
 ליום 

מחיר 
 יח1ליום

מספר 
 ימים 

 סה"כ לשלב

 314 90 9.0 02 יח' אספקה והצבת תמרורים 

 954 90 0.4 4 יח' אספקה והצבת שלט

 9,102 90 9.0 922 יח' 132אספקה והצבת תמרור 

מעל  132אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום 
 129 או  130

 3,142 90 0.4 922 יח' 

 9,022 90 9.5 52 יח' תושבת גומי

 0,501 90 024 0 יח'  מחסום נייד מהבהב

          94,200 

 

ות לפי וכוללות הפחת  9.0293 -ל טבלאות הקצב חושבו בהתבסס על מחירון נתיבי ישראל מעודכן

 משכם הכולל של שלבי ביצוע.

ציוד הנדרש לפי ת חץ וכל הואבטחה כולל עגל יצוותנכללים  לא ההקצב מודגש כי במסגרת
ומגדלי  "המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות"התרשימים בחוברת 
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לצורך  הנדרשות עבודות עבור רק הנ"ל ישולם עבור שוטרים/פקחי תנועה. יםתאורת לילה תקני
 בין התנועההסדרי  הצבת הסדרי תנועה זמניים על פי שלבי ביצוע לפי תכניות מאושרות והעברות

 צוותי הפעלת עלות בכל מקרה אחרלא יהא הקבלן זכאי לתשלום עבור. השונים הביצוע שלבי
 קבלןה ועל ומגדלי תאורת לילה הנדרשות וכל הציוד הנדרש התקניות החץ עגלות כולל האבטחה

 .המכרז בכתב הכמויות של היחידה השונים בסעיפי הכספית הצעתו במסגרת בחשבון זאת לקחת
כמו כן לא תשולם בנפרד עלות צוותי אבטחה כולל עגלות חץ תקניות וכל הציוד הנדרש ומגדלי 

 .תאורת לילה עבור תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר בתקופת הביצוע
 בכתב הכמויות של היחידה השונים סעיפיב חי תנועה כלולהכמו כן עלות הפעלת שוטרים ו/או פק

 המכרז ולא תשולם בנפרד.
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 רשימת תוכניות 
 
 

 מהוד -סלילה 
 מהדורה קנ"מ תיאור מס' תוכנית  מס"ד

9 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1501  8 9:522  9הסדרי תנועה גליון 
0 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1502  8 9:522 0הסדרי תנועה גליון 
3 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1503  1 9:522  3הסדרי תנועה גליון 
4 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1504  1 9:522 4הסדרי תנועה גליון 
5 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1505  1 9:522 5הסדרי תנועה גליון 
0 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-1301  6 9:522 9תנוחה  גליון 
6 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-1302  6 9:522 0תנוחה  גליון 
1 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-1303  0 9:522 3תנוחה  גליון 
1 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-1304  0 9:522 4תנוחה  גליון 

92 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-1305  0 9:522 5תנוחה  גליון 
99 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-5001 1 9:922 חתך טיפוסי 
90 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-5002 2 9:922 תעלת בטון טרומי -פרט טיפוסי 
93 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-5006 9 9:922 חתך טיפוסי בשלבי ביצוע 
94 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-3001  6 9:522 9חתך לאורך  גליון 
95 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-3002  9 9:522 0חתך לאורך  גליון 
90 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-3003  6 9:522 3חתך לאורך  גליון 
96 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-3004  7 9:522 4חתך לאורך  גליון 
91 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-3005  5 9:522 4חתך לאורך  גליון 
91 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-3101 1 9:522 חתך לאורך טיילת אזור עין בוקק 
02 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4401  0 9:022 9חתכים לרוחב  גליון 
09 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4402  0 9:022 0חתכים לרוחב  גליון 
00 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4403  0 9:022 3חתכים לרוחב  גליון 
03 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4404  0 9:022 4חתכים לרוחב  גליון 
04 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4405 6 9:022 5ים לרוחב  גליון חתכ 
05 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4406  9 9:022 0חתכים לרוחב  גליון 
00 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4407  9 9:022 6חתכים לרוחב  גליון 
06 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4408  9 9:022 1חתכים לרוחב  גליון 
01 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4409 0 9:022 1יון חתכים לרוחב  גל 
01 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4410  0 9:022 92חתכים לרוחב  גליון 
32 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4411  0 9:022 99חתכים לרוחב  גליון 
39 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4412  0 9:022 90חתכים לרוחב  גליון 
30 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4413  0 9:022 93חתכים לרוחב  גליון 
33 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4414  0 9:022 94חתכים לרוחב  גליון 
34 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4415  0 9:022 95חתכים לרוחב  גליון 
35 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4416  6 9:022 90חתכים לרוחב  גליון 
30 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4417  6 9:022 96חתכים לרוחב  גליון 
36 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4418  6 9:022 91חתכים לרוחב  גליון 
31 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4419  6 9:022 91חתכים לרוחב  גליון 
31 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4420  6 9:022 02חתכים לרוחב  גליון 
42 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4421  6 9:022 09חתכים לרוחב  גליון 
49 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4422  6 9:022 00חתכים לרוחב  גליון 
40 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4423  6 9:022 03חתכים לרוחב  גליון 
43 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4511  9 9:022 9גליון   3חתכים לרוחב טיילת 
44 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4512  9 9:022 0גליון   3חתכים לרוחב טיילת 
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45 MHD-HW-N01-000RD_90-DD-4513  9 9:022 3גליון   3חתכים לרוחב טיילת 
40 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1601  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב א

  9גל' 
9:522 3 

46 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1602  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב א
  0גל' 

9:522 4 

41 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1603 תנועה באתר עבודה שלב א'  הסדרי
  3גל' 

9:522 3 

41 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1604  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב א
  4גל' 

9:522 4 

52 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1605  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב א
  5גל' 

9:522 3 

59 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1701  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ב
  9גל' 

9:522 0 

50 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1702  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ב
  0גל' 

9:522 3 

53 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1703  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ב
  3גל' 

9:522 0 

54 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1704  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ב
  4גל' 

9:522 0 

55 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1705  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ב
  5גל' 

9:522 0 

50 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1801  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ג
  9גל' 

9:522 0 

56 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1802  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ג
  0גל' 

9:522 3 

51 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1803 רי תנועה באתר עבודה שלב ג' הסד
  3גל' 

9:522 0 

51 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1804  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ג
  4גל' 

9:522 0 

02 MHD-TR-N01-000RD_90-DD-1805  'הסדרי תנועה באתר עבודה שלב ג
  5גל' 

9:522 0 

09 MHD-UT-N01-000RD_90-DD-1451  9 9:522  9תיאום מערכות גיליון 
00 MHD-UT-N01-000RD_90-DD-1452  9 9:522    0תיאום מערכות גיליון 
03 MHD-UT-N01-000RD_90-DD-1453  9 9:522  3תיאום מערכות גיליון 
04 MHD-UT-N01-000RD_90-DD-1454  9 9:522  4תיאום מערכות גיליון 
05 MHD-UT-N01-000RD_90-DD-1455  9 9:522  5תיאום מערכות גיליון 

 
 

 ברוידא מעוז -נוף 
 מהדורה קנ"מ תיאור מס' תוכנית  מס"ד

9 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-1001 9:9052 תכנית פיתוח כללית  
0 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-1002 9:9052 תכנית פיתוח כללית  
3 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-1003 9:9052 תכנית פיתוח כללית  
4 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-1004 9:9052 תכנית פיתוח כללית  
5 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-5001 9:922 חתכים טיפוסיים  
0 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-5002 9:922 חתכים טיפוסיים  
6 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-6001 שונים גליון פרטים  
1 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-6002 שונים גליון פרטים  
1 BLA-LA-NO1-000RD_90-DD-6003 שונים גליון פרטים  
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 אהרוני –תשתיות 
 מהדורה קנ"מ תיאור מס' תוכנית  מס"ד

9 AEE-EL-NO1-00RD-90-DD-1301  תשתיות חשמל ובזק קיימות כפי
 -עין בוקק -שנתקבלו מחח"י ובזק

P5  9גיליון 

9:522 9 

0 AEE-EL-NO1-00RD-90-DD-1302 
 

תשתיות חשמל ובזק קיימות כפי 
 -עין בוקק -לו מחח"י ובזקשנתקב

P5  0גיליון 

9:522 9 

3 AEE-EL-NO1-00RD-90-DD-1303 
 

תשתיות חשמל ובזק קיימות כפי 
 -עין בוקק -שנתקבלו מחח"י ובזק

P5  3גיליון 

9:522 9 

4 AEE-EL-NO1-00RD-90-DD-1304 
 

תשתיות חשמל ובזק קיימות כפי 
 -עין בוקק -שנתקבלו מחח"י ובזק

P5  4גיליון 

9:522 9 

5 AEE-EL-NO1-00RD-90-DD-1305  תשתיות חשמל ובזק קיימות כפי
 -עין בוקק -שנתקבלו מחח"י ובזק

P5  5גיליון 

9:522 9 

 
 תהל -ניקוז 

 מהדורה קנ"מ תיאור מס' תוכנית  מס"ד

9 THL-DR-N01-00000090-DD-1001-00  מיקום מעבירי  –תנוחה כללית
 מים

  

0 THL-DR-N01-00000090-DD-6006-00  3+4מעביר מים  
 ( תנוחה וחתכים 3+002)ק"מ 

  

3 THL-DR-N01-00000090-DD-6005-00  5מעביר מים 
 ( תנוחה וחתכים 3+222)ק"מ 

  

4 THL-DR-N01-00000090-DD-6004-00  0מעביר מים 
 ( תנוחה וחתכים 0+012)ק"מ 

  

5 THL-DR-N01-00000090-DD-6003-00  6מעביר מים  
 ( תנוחה וחתכים 9+102)ק"מ 

  

0 THL-DR-N01-00000090-DD-6002-00  1מעביר מים  
 ( תנוחה וחתכים 9+522)ק"מ 

  

6 THL-DR-N01-00000090-DD-6001-00  1מעביר מים  
 ( תנוחה וחתכים 2+112)ק"מ 

  

 
 

 גאש
 מהדורה קנ"מ תיאור מס' תוכנית  מס' מעביר מס"ד

 0 משתנה תוכנית כללית GAS-ST-S01-000BC90-DD-7101-00 3+4-צ 9
 1 9:05/52 תכנית מתקן כניסה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7102-00 3+4-צ 0
 1 9:05/52 תכנית מתקן יציאה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7103-00 3+4-צ 3
 0 משתנה תוכנית כללית GAS-ST-S01-000BC90-DD-7111-00 5-צ 4
 1 9:05/52 ת מתקן כניסהתכני GAS-ST-S01-000BC90-DD-7112-00 5-צ 5
 1 9:05/52 תכנית מתקן יציאה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7113-00 5-צ 0
 0 משתנה תוכנית כללית GAS-ST-S01-000BC90-DD-7121-00 0-צ 6
 0 9:05/52 תכנית מתקן כניסה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7122-00 0-צ 1
 0 9:05/52 יציאה תכנית מתקן GAS-ST-S01-000BC90-DD-7123-00 0-צ 1

 0 משתנה תוכנית כללית GAS-ST-S01-000BC90-DD-7131-00 6-צ 92
 1 9:52,9:05 תכנית מתקן כניסה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7132-00 6-צ 99
 0 9:05/52 תכנית מתקן יציאה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7133-00 6-צ 90
 0 משתנה יתתוכנית כלל GAS-ST-S01-000BC90-DD-7141-00 1-צ 93
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 1 9:05/52 תכנית מתקן כניסה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7142-00 1-צ 94
 1 9:05/52 תכנית מתקן יציאה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7143-00 1-צ 95
 0 משתנה תוכנית כללית GAS-ST-S01-000BC90-DD-7151-00 1-צ 90
 1 9:05/52 תכנית מתקן כניסה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7152-00 1-צ 96
 1 9:05/52 תכנית מתקן יציאה GAS-ST-S01-000BC90-DD-7153-00 9-צ 91
91  GAS-ST-S01-000BC90-DD-7300-00 1 משתנה גליון פרטי איטום 
02 

 GAS-ST-S01-000BC90-DD-7400-00 

תכנית עקרונית 
לפירוק מעביר מים 

 קיים בנחל פרסה

9:022 

0 
 
 
 
 
 מהדורה קנ"מ יאורת מס' תוכנית  מס' מעביר מס"ד

9 
P-1 GAS-ST-S00-000BC90-DD-7201-00 

 P1תכנית פריקסט 

(300/125) 

1:10/20 
1 

0 
P-

1A,B,C,D 
GAS-ST-S00-000BC90-DD-7211-00 

תכנית פריקסטים 
P1-A,B,C,D 

(300/125) 

1:10/20 

0 
3 

P-2 GAS-ST-S00-000BC90-DD-7202-00 
 P2תכנית פריקסט 

(350/125) 

1:10/20 
1 

4 
P-

2A,B,C,D 
GAS-ST-S00-000BC90-DD-7212-00 

תכנית פריקסטים 
P2-A,B,C,D 

(350/125) 

1:10/20 

0 
5 

P-5 GAS-ST-S00-000BC90-DD-7205-00 
 P5תכנית פריקסט 

(350/150) 

1:10/20 
0 

0 
P-

5A,B,C,D 
GAS-ST-S00-000BC90-DD-7215-00 

תכנית פריקסטים 
P5-A,B,C,D 

(350/150) 

1:10/20 

0 
6 

P-6 GAS-ST-S00-000BC90-DD-7206-00 
 P6תכנית פריקסט 

(250/125) 

1:10/20 
1 

1 
P-

6A,B,C,D 
GAS-ST-S00-000BC90-DD-7216-00 

תכנית פריקסטים 
P6-A,B,C,D 

(250/125) 

1:10/20 

1 
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  9ספח מס' נ
 

 
  בטיחות אפיון ומפרט

 
אפיון ומפרט בטיחות זה  .12ח, מבוצעות עבודות לאורך כביש כחלק מההגנות הנדרשות בים המל

 תוכננות לביצוע בקטע צפוני של כביש זה.מתייחס לעבודות המ
 

 להגנות ים המלח )חל"י(הממשלתית : החברה המזמין
 . 12: עבודות הגנה לאורך כביש עבודה מיועדת לביצוע

 , ים המלח.094.1-091.9 מ"צפוני ק , קטע12: כביש מיקום
 המבצע. קבלןהתחלת עבודה ל מתן צומיום  יום 501: ותמשך ביצוע העבוד

 בהתאמה לדרישות הבטיחות שלהלן.: יקבע צעקבלן מב
 

 כללי:
 כולל: הפרויקט

 לרבות 094.1-091.9 מ"ק, צפוני בקטע 12 בכביש טווח ארוכות הגנות וביצוע שדרוג הגבהה, .9
ושילוט,  תמרור, ניקוז, נופי שיקום, קרקעיות תת מערכות, לכביש צמודה טיילת ביצוע

 .HOT ל חליפית תשתית תקשורת
 .טיילת ובניית הגנתו, 12 כביש של מזרחי מדרון יעיבו עבודות .2

 עבודות כרייה ושינוע  ממכרה פתוח )אתר עין גדי(. ביצוע .3
  .עליון מתח קווי בקרבת ימית  ועבודה בסביבה עפר העבודה כוללת בין היתר עבודות

יד לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפ ביצוע העבודה שלעיל, כרוך בסיכונים מרובים.
כל מסמכי לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה את העבודה, בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות ב

 .המכרז
על הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול כך, שכל אי הבנה, אי הסכמה, שינוי מיועד וכדומה 

עוד בטרם ביצוע, על מנת מהכתוב להלן, יהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של חל"י, 
 .ת אישורו בכתבלקבל א

 
 
 :דרישות בטיחות לביצוע העבודה. 9

 על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום קבלנים  9.9
 .  9111לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח       
 ם העבודה,  המעלה את לטובת ביצוע העבודה המתוכננת, בוצע סקר סיכונים ראשוני במקו 9.0
 הסיכונים הבאים:      

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות כרייה, תשתית סלילה וביסוס קרקע  9.0.9
 סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית )ובהם התהפכות כלים, הדרדרות, טביעה   9.0.0

 וכיו"ב(          
 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה  9.0.3
 סיכוני עבודה בגובה  9.0.4
 סיכוני חשמל  9.0.5
 סיכונים סביבתיים כלליים  9.0.0
 סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר, ממנו ואליו(  9.0.6

 
ניתנת להלן טבלה מרכזת לסוגי הסיכון הצפויים, חומרתם והמלצות לנקיטת צעדי מניעה 

 להפחתת הסיכונים:
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חומרת  ןסוג הסיכו מס'
 הסיכון

, הנדרשים םאמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיי
 מהקבלן המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

 בניה עבודות סיכוני   9.0.9
 בעבודות םכלליי

 כרייה, תשתית
 וסלילה וביסוס

 קרקע

 ועד העבודה מתחילת הקבלן עבודות  כל .9 בינונית
 הנדסית ובניה בניה כעבודות מוגדרות סופה

 מוסמך עבודה מנהל בנוכחות צעויבו ולפיכך
 .אלו עבודות לביצוע

 במינוי בטיחות וסמךמ י"ע ילוו העבודות .2
 .הקבלן מטעם, ת"התמ משרד

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני  .3
תחילת העבודה סקר סיכונים מטעמו עם 
פרוט העבודות המיועדות לביצוע ויעבירם 
למנהל/ממונה הבטיחות חל"י לאישורו, לפני 

ילת העבודות באתר )ראה בהקשר לכך תח
נהלי הבטיחות בחל"י המצורפים והמהווים 

 חלק בלתי נפרד מדרישות אופיון זה(.
 ודרישות לנהלי בהתאמה יבוצעו העבודות .4

וכן בהתאמה לנהלים והוראות  – י"חל
מי"ה, במקומות בהם מוגדרים מי"ה 

 ראה -כמחזיק המקום )מכרה מטע עין גדי( 
 .טהלמ הערות כלליות

לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  .5
 להלן 9.0.6

עבודות בניה בסביבה  9.0.0
 ימית

 העבודה בשטח כי בחשבון יביא הקבלן .1 גבוהה
 למים קרבה בגלל רוחב מגבלת קיימת

 המחייבים, עילי חשמל קו של גובה ומגבלת
 בכלים ושימוש מתאימה בצורה פעולה

ם מתאימים. יש להביא לידיעת הנוהגי
בכלים כבדים ובמשאיות את הסיכונים 
הכרוכים בירידה לצדי שטחי העבודה 
והחשש להידרדרות/התהפכות 

 למים/טביעה.

בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים  .2
מיותרים מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה 

 סטרילית.

בזמן ביצוע עבודה בתוך המים, יש לקחת  .3
יערך בחשבון עלייה של גובה המפלס ולה

 בהתאם.
 עם בעבודה סיכונים 9.0.3

 הרמה  ומתקני ציוד
 

 

 בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על: גבוהה

רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד  .1
 ולמתקנים הרלבנטיים.

רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד  .2
 ולאתתים.

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין  .3
מקרה של למעלה עגורנים/מנופים, ב

 מעגורן/מנוף אחד באתר.

 שימוש בקסדות מגן. .4
בעלי הסמכה על כל העובדים בגובה להיות  .9 גבוהה עבודה בגובה 9.0.4

 ל"עבודה בגובה".בתוקף 
על כל העובדים הללו מוטלת החובה  .0

להשתמש בציוד מגן אישי מתאים ל"עבודה 
 בגובה ".
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ו אך ורק ע"י ביצוע עבודות החשמל יבוצע .9 גבוהה חשמל 9.0.5
 עובדים בעלי רישיון חשמל מתאים.

על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש  .2
 בציוד מגן אישי מתאים לעבודתם.

השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה  .3
 בהתאם לחוק ולתקנים הרלבנטיים.

 לתנאי החשמל' חב אישור לקבל הקבלן על .4
 למרווחי ובעיקר לקווים מתחת העבודה

 לבצוע מפעיל הואש הציוד בין הבטיחות
 הגבוה המתח קווי  ובאזור מתחת עבודות

 . העליון/
החוק ותקנות וכן עפ"י  י"עפ תבוצע העבודה .5

 כולל, החשמל' חב י"ע שיוכתבו התנאים
 .עמוקה וחפירה והגנה חשמל עמודי תמיכת

סיכונים סביבתיים  9.0.0
 כלליים

 

" נתיבי ישראל 'חבעבודה עפ"י "מגדיר  .1 בינונית
 יחות הסדרי תנועה באזור.לבט ביחס

ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך  .0
פסולת רעילה תועבר  –ובסיום העבודה 

 להטמנה באתר פסולת רעילה עפ"י החוק.
סיכוני עבודה כלליים  9.0.6

)כולל תנועה 
ותעבורה באתר, 

 ממנו ואליו( 

 לציבור המטיילים והנופשיםעקב סיכונים  .1 בינונית
כתוצאה מתנועת כלי רכב  באזורי העבודה,

באזור, נדרש הקבלן לבודד את אתרי 
העבודה, ע"י הקמת צמתים זמניים, 
סגירת/הטיית מסלולי כבישים, ביצוע 

 רי תנועה  וגידור מתאים.הסד

לעיל, על הקבלן להיערך  9בנוסף לסעיף  .2
 לציבור להבטחת תנאי גישה ומעבר בטוחים

בכל אתרי העבודה  והנופשים, המטיילים
ובלים ומשותפים באזורי הנופש של בתי הג

 המלון לאורך תוואי העבודה.

כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם  .3
מתקיימת תנועת כלי רכב, ישתמשו 

 באפודים זוהרים )ווסט(.

כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו  .4
ע"י הקבלן בעזרת אנשים "מוסמכים 

לביצוע הסדרי  נתיבי ישראל 'חבמטעם 
באתרי סלילה בכבישים תנועה 

 בינעירוניים".* ראה לענין זה מפרט
 01 כביש הגנות – תנועה להסדרי בטיחות

 בהמשך.

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים  .5
בשלטי אזהרה מתאימים. פתחי הכניסה 
לאתר והגדר ישולטו בשלטי אזהרה 

 מתאימים.

על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי   .6
פילה, מעידה, החלקה, מתאים למניעת נ

חיתוך מכלי עבודה חדים )וקרינה כתוצאה 
 מעבודות ריתוך במידה ויהיו( וקסדות מגן.

יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום  .7
מחשש התחשמלות. יש להקפיד ולעבוד לפי 
תקנות החשמל בכל הנוגע לציוד, לכלים 
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 ולמתקני החשמל שבעבודה.

, וכיםחית) גלויה באש עבודה של מקרה בכל .1
 :(ריתוכים

 יהיו הריתוכים את המבצעים העובדים -
 .אלו עבודות לביצוע מוסמכים

 אישי מגן בציוד ישתמשו העובדים כל -
 באזניות וכן וריתוך חיתוך לעבודות

 היפגעות למניעת אוזניים פקקי/מגן
 .מרעש

שלד ולא  –יש להיזהר מפגיעות שריר  .9
 להרים משאות כבדים.

 מובלים מבנים והרמת עבודות שינוע .11
רב יבוצעו על גבי מובילים  במשקל

 מתאימים ובזהירות הנדרשת. 

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות  .11
מתאימות עקב עומס החום שבאתר 

 העבודה.

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי  .12
וציוד עזרה ראשונה לטיפול באירוע תאונתי 

  במידה ויקרה.

 תרהא של חלק בכל עבודה יום סיום עם מיד .93
 והחפירות הבורות כל את למלא הקבלן חייב

 נפגעו. באם, הגדרות את ולהשלים
 
 

 הערות כלליות:
לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות חל"י ולנהליה,  בנוסףכל הנאמר לעיל הינו  .9

 ביחס לעבודות קבלנים.
 כמו כן, במקומות בהם חלה אחריות מחזיק המקום על מי"ה )מכרה עין גדי לדוגמה(, .0

לעיל, גם ובנוסף, לפי הוראות והנחיות הבטיחות של  9נוסף לאמור בסעיף יעבוד הקבלן ב
 מי"ה.

 מצ"ב נהלי  בטיחות רלבנטיים לצורך:
 הכרת הדרישות של חל"י -
 עמידה בדרישות במהלך כל העבודה    -

 מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן. -
 : נהלים מצורפים

 י"מדיניות הבטיחות חל 9נוהל מספר 
 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה 1נוהל מספר 
 רועי חירום בעבודהיתגובה בא 1נוהל מספר 
 שמירה על איכות הסביבה 92נוהל מספר 

 
 .נתיבי ישראל 'חב משימות ומגדיר לדרישות המצויות בהנחיות בנוסף הינו, לעיל הנאמר . כל0
 
 יהיו, עבודתו וכלי ציודו, מתקניו כלש, הקבלן מאת לדרישה בנוסף הינו, לעיל הנאמר כל. 3

 עבודתו תקופת כל במשך, עבודותיו מטלות כל לביצוע ומתאימים בדוקים, כשירים, תקינים
 .זה באתר

 
 

 

 

 אזהרה:
המופיעים  אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים

לממונה הבטיחות חל"י וקבלת אישור על בנהלי הבטיחות של חל"י 
 תחילת עבודה ממנו.
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 01 כביש הגנות – תנועה להסדרי בטיחות מפרט
 

 .ןעליה להוסיף רק ובאהוראות ההסכם ל בנוסף הינו זה מפרט – הערה
 
 מקרה בכל הקבלן של עבודתו את להפסיק רשאי,  י"חל של חותהבטי ממונה או/ו המנהל .1

 אם או, לעיל כאמור המתאימים הבטיחותיים לתנאים בהתאם שלא נעשית שלדעתו
 .המוסמכות הרשויות עם הביצוע את מראש תאם לא הקבלן

 
  – באתר העבודה תנאי . 3

 במיוחד הקבלן לב תשומת מופנית זה בנושא ההסכם מסמכי ביתר לאמור בנוסף
 :הבאים לנושאים

        
  סלילה באתרי בטיחות מוסמך
 על אחראי שיהא אדם, העבודות ביצוע במהלך עת בכל, באתר ויציב ימנה הקבלן

ואשר  סלילה אתרי לאבטחת בטיחות קורס עבר ואשר באתר התחבורתית הבטיחות
 אין אך אשיהר העבודה מנהל שיהא יכול זה מוסמך. הוסמך על ידי חברת נתיבי ישראל

 .כך שיהא חובה
 

 תנועה להסדרי בטיחות קבלני  
 .חברת נתיבי ישראל ידי על לכך שהוסמך מי י"ע ורק אך יבוצעו תנועה הסדרי
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 :0נספח מס' 
 

 המלח בע"מ-חברה ממשלתית להגנות ים –חל"י 

 23/20/29מס' נוהל:  בטיחות שם הנוהל:

 05.1.0299תוקף מיום: ב כללי פרק:

  פרק משנה:

 3מתוך  87 עמוד אישור הנוהל:

 
 

 מדיניות הבטיחות והגיהות בחברה להגנות ים המלח בע"מ )חל"י(

 

 כללי. 1

 א. החברה להגנות ים המלח בע"מ )חל"י(, רואה בשמירה על חיי אדם ערך עליון.

 ות, שתפקידו לגרום לתפקוד איכותי    ב. לפיכך, מקיימת החברה מערך ניהול בטיחות וגיה

 ובטיחותי,  השזור בכל פעילויות החברה, במתקנים ובתהליכי העבודה, החל משלב ייזום     

 הפרויקט, בתכנון, בביצוע וכלה בהפעלה של המתקנים.    

  ג. על מנת לבסס את ניהול הבטיחות קבעה הנהלת החברה מדיניות בטיחות וגיהות ברורה 

 "תעודת הזהות הבטיחותית" של החברה. -יבת, המשמשת כומחי   

 

 עקרונות מדיניות הבטיחות והגיהות. 3

 מדיניות הבטיחות של חברת חל"י תאופיין בקווים המנחים הבאים:

 מדיניות הבטיחות משקפת מחויבות הנהלה לקיום תהליכי ניהול בטיחות  מקצועיים מתוך  א. 

 רצון לשיפור מתמיד.  

 ת הבטיחות הינה נגזרת של אופי החברה, אופי הפעילות והסיכוניםמדיניו ב. 

 יימים.הק

 מדיניות הבטיחות מחייבת את החברה והגופים המנהלים את התכנון והביצוע עבורה ג.   

לעמוד בדרישות הדין, התקנים המקצועיים ותקני הבטיחות ובדרישות אחרות 

 שהחברה קיבלה על עצמה.

ופץ ותמסר לכל העובדים והמנהלים ותהיה זמינה לגורמים מדיניות הבטיחות ת ד.  

 רלבנטיים נוספים.

מדיניות הבטיחות תיסקר ע"י ההנהלה ותתעדכן מעת לעת, על מנת לוודא כי היא  ה.  

 רלוונטית ומותאמת ליעודה.

 מדיניות הבטיחות תקבל את ביטויה בכל שלבי התכנון והביצוע של הפרויקטים. ו. 

 טוחות כאמור לא תגרע מאחריות הגורמים השונים אשר יבצעו עבור אומדיניות הבי ז. 

 מטעם חל"י עבודות שונות.  
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 הצהרת מדיניות הבטיחות והגיהות. 2

 חברת חל"י מצהירה בזאת:     

 מדיניות חברת חל"י בנושאי בטיחות וגהות

וכל  החברה מצהירה בזאת על מחויבותה לעשות ככל שניתן להבטחת בטיחות עובדיה .9

 האנשים שיש להם גישה למתקני החברה/אתרי העבודה, לרבות עובדי קבלן ומבקרים

 

תוך עמידה בכל החוקים והתקנות של מדינת  )להלן "כלל הגורמים הרלבנטיים"(, .0

ומבלי לגרוע מאחריות הגורמים השונים  היא פועלת וב תחום הפעילותישראל ושל 

 .שונותאשר יבצעו מטעמה ו/או בעבורה עבודות 

 

 החברה תיישם הצהרה זו, ע"י הפעלת מערך מקצועי של ניהול הבטיחות והגהות .3

 בחברה ובמתקניה.

 תפקידו של מערך זה: 

 .להבטיח שיפור מתמיד ומתמשך של רמת הבטיחות והגהות 

 למתן דוגמא אישית בנושאי בטיחות וגהות. העידוד מנהלי החברה ועובדי 

 

בהן מועסקים עובדים, מחויבים להשגת  ותהשונ חטיבותההנהלת החברה ומנהלי  .4

 נותני השירותים שלה וכל הגורמים הרלבנטיים, ,היעדים לבטיחות עובדי החברה

הרכוש והמבנים, כפי שפורטו לעיל, יקצו את המשאבים הדרושים לשיפורים 

הטכנולוגיים, להדרכה, להכנת נהלים והוראות בטיחות, לביצוע סקרי בטיחות, 

אות בטיחות המתחייבות מהחוקים ומהתקנות, לביצוע ביקורות ומבדקים להור

 עמידה בדרישות הבטיחות. יוודאופנימיים ו

משאבים הניהוליים והפיננסים להשגת יעדי ההנהלת החברה מחויבת להקצאת  

 בטיחות שפורטו.ה

 

הנהלת החברה רואה בהשגת יעדים אלה, חלק בלתי נפרד מאסטרטגית החברה,  .5

 .סביבת מתקניהכן ו , כלל הגורמים הרלבנטייםלקוחותיה חת שלום עובדיה,להבט

 

מחויבת לקיום רמה נאותה של בטיחות וגיהות בכל פעולותיה  חל"י

 ולכל עובדיה וכלל הגורמים בעלי העניין.

 

 על מנת לעמוד במשימה זו חל"י מצהירה כי בכוונתה:. 0

 ומקצועי התואם את אופי  לקיים ולתחזק מערך ניהול בטיחות וגיהות הולם 
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 החברה ותומך בביצוע פעילותה.              

  ,ליישם את דרישות הבטיחות והגיהות החוקיות וכן לעמוד בתקנים  ודרישות אחרות

 הישימים לפעילות החברה בקשר עם לקוחתיה.  

 .לעודד תרבות ואורח חיים בטיחותי בקרב העובדים והמנהלים 

 ומי הבטיחות והגיהות השונים, מתוך שאיפה לשיפור לקבוע מטרות ויעדים בתח 

 מתמיד בביצועים.      

 .לפעול להטמעת מטרות ויעדים אלו בקרב עובדי החברה 

 .לאפשר הפצת מסמך מדיניות זה ולהופכו לנחלת כל בעלי העניין 

 .לעדכן את המדיניות ולהתאימה לנסיבות משתנות עפ"י הצורך 
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 נספח א'

 נת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו דף הסבר לקבלן להכ

קבלן הנכנס לאתרי חל"י בע"מ , נדרש להכין תוכנית ניהול סיכונים בעבודתו, וזאת בטרם יכנס 

 לאתרי החברה.

 את התוכנית יש להגיש לאישור למנהל/ממונה הבטיחות ו/או לנציגו לפני תחילת העבודה.

 בהגשת התוכנית, יגיש הקבלן:

 ל אחד משלבי העבודה.תיאור מפורט של כ .9

 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .0

 פירוט בכתב כיצד מתכוון הקבלן להימנע/להקטין סיכונים אלו. .3

ספרות(, שם פרטי, שם  1רשימה שמית של כל בעלי המקצוע, הכוללת: מספר ת.ז. ) .4

וצא מן הכלל, יהיו ללא רישום משפחה, מקצוע, תפקיד. כל בעלי המקצוע כולם ללא י

 פלילי.

רשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מכונות הרמה הנדרשות לעבודה שישמשו אותו  .5

 במהלך עבודתו בפרויקט.

רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו הכוללת: מס' רכב,  .0

 סוג הרכב.

 נופים ניידים, מלגזות וכו'.אישורי כשירות לעגורנים, מנופים, מ .6

 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .1

 ;אישור הסמכה למנהל/י עבודה 

  ,אישורי הסמכה למפעילים השונים: עגורנאים, מנופאים, אתתים

מפעילי ציוד כבד וכל אישור נוסף שיידרש על ידי מנהל הבטיחות 

 בפרויקט או מי שהוסמך לכך על ידו.

 הסמכה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך(. אישור 

 אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק.

 אישור מיחידת הביטחון, לפי צורך )קב"ט(.

 הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין.

 ללא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו במתקני החברה. 
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 נספח ב'

 קבלן -ציוד ורשיונות  אישור לתדרוך בטיחותי ורישום -טופס 

 ___________________אל:    

 מאת: __________________

 קבלנים –אישור לתדרוך בטיחותי הנדון : 

 בתאריך ________   הופיע במשרדנו מר _______  ת.ז _________________

 נציג בא כוח הקבלן ____________  המיועד לבצע עבודה ב :______________________

 העבודה המתוכנן ___________________ משך

לנ"ל נמסר תדרוך בטיחותי מקיף, כמו כן הובאו הוראות ונוהלי הבטיחות לידיעתו ולתדרוך 
 כמו כן נבדקו רשיונות המקצוע ומסמכים לרכב / ציוד כדלקמן :   עובדיו וכל המועסקים על ידו.

 
תעודת 
בודק 
 מוסמך

1 מס' רישוי  מסמכי רישוי מסמכי ביטוח
 זיהוי

 מס' סוג הרכב 1הציוד

      

      

      

      
 

 מס' שם העובד מקצוע סוג הרשיון מספר רשיון 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 י ."לאישור קבלת התדרוך,הוחתם על טופס "הצהרת בטיחות " שצורף לתיקו בחל

 

 __________________חתימה ________________שם_________________ תפקיד

 העתק : לקבלן, לתיק הקבלן אצל ממונה הבטיחות

 

 הערה

י  ו 1או יורחק מתחום שטחי "רכב 1 ציוד שלא עמד בדרישות הנ"ל לא יורשה להיכנס לשטחי חל

 עבודות החברה.

 ______________________ המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות
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 ג'נספח 

  הצהרת קבלן1עובד קבלן לקיום דרישות הבטיחות -טופס 

 
י, באמצעות קבלן או כקבלן, מצהיר בזאת כי הובאו "אני החתום מטה, המועסק בשטחי חל

י ככלל ואתר העבודה בפרט וכי נהירים לי "לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים בחל
 כים הנדרשות למניעת תאונת עבודה בגינם.י ומתקני החברה והדר"הסיכונים הקיימים בשטחי חל

הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים 
 י ולנהוג בהתאם להוראות."בחל

י או מנציג מערך הבטיחות לפעול "הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מנציג חל
 מידית בהתאם.

 המשמעתיים העלולים להינקט נגדי בתוקף הפרת נוהלי והנחיות הבטיחות. הוסברו לי הצעדים
 

 קבלתי ציוד מגן אישי ייחודי מסוג  ____________________  והודרכתי בדרך השימוש בו.
 

 שם: _________________         מס' ת"ז: ________________________
 ונדרש(: ____________מס' רשיון )במידה   מקצוע: ___________________

 כתובת: ___________________________

 ________________________שם הקבלן: 

 מקום העבודה: _____________________

 חתימה_________________  תאריך________________          

 המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות ____________________

===================================================== 

 הקבלן או נציגו יחתום על סעיף זה 

אני מצהיר בזאת כי הדרכתי את כל עובדי בכל דרישות הבטיחות הקשורות לעיסוקם ואלו שניתנו 

 י ואני מתחייב להקפיד כי עובדי יעבדו בהתאם להם."לי מנציג חל

 _________  חתימה _____________שם הקבלן ______________ תאריך ___

 המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות_____________________

====================================================== 

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק מחוברת הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים הקיימים 

 י."בשטחי חל

 _____                חתימה: ________________________שם המדריך: _________

 

 המקור : לממונה הבטיחות                                  

 העתק : לקבלן המעסיק
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 דו"ח ביקורת בטיחות על עבודת קבלן  -נספח ד' 

 

                                          לכ' חברת חל"י  

 תאריך: 

 . מר1גב'....

 מפקח    

 דו"ח ביקורת בטיחות על עבודת קבלןהנדון: 

 ביקור באתר : ________________________________________________

 

 בביקורי באתר ..................בתאריך  ........... ערכתי סיור בטיחות. להלן הממצאים:

 

המלצות1הערות  תמונה ממצאים מקום  מס'

 לטיפול

-לביצוע עד

 ריותבאח

 מחנה+ 1

 אתר1שטח

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3      

      

      

 

 מנהל עבודה לטיפולך והחזרת משוב טיפול. 

  

 בברכה

 עותקים:
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 :3נספח מס' 
 

 המלח בע"מ-חברה ממשלתית להגנות ים –חל"י 

 23/20/21מס' נוהל:  בטיחות שם הנוהל:

 05.1.0299בתוקף מיום:  כללי פרק:

  פרק משנה:

 0מתוך  94 עמוד שור הנוהל:אי

 
 

 תגובה באירועי חירום בעבודה

 כללי .1

טומן בחובו סיכונים שונים, לרבות הסיכונים הנובעים המתבצע באתר מסוים, פרויקט כל 

שיש להיערך להם  ,סיכונים העלולים להתפתח  למצבי חירום ות,המוגדר העבודותמאופי 

ת האפשר הגדלת הסיכון. הנוהל הוא נוהל כוננות מראש כדי למזער נזקים ולמנוע במיד

ם ותגובה לאירועים המוגדרים כאירוע חירום מטעם מנהלת האתר, בהתאם לנהלי

 שהוגדרו.

 בין מצבי החירום ניתן למצוא:

 נפגעים. ו/או בלי . קריסת מבנה עם9

 חפירות עם לכודים.ו.התמוטטות תעלות 0

 /אנשים..התנגשות רכב 3

 ם נפגעים..פריצת שריפה ע4

   .פעולות פח"ע או פגיעות עם נפגעים.5

 .טפונותי. הצפות/ש6

 .רעידות אדמה.1

 מטרה .2

נוהל הינה להגדיר אחריות וסמכות של בעלי תפקידים חיוניים באתר, ואת סדר המטרת  

 .הפעולות הנדרש בעת אירוע חירום בשטח האתר 

  תחולה .3

 כל פרויקטי חל"י 

 סימוכין .4

 9162ה )נוסח חדש( פקודת הבטיחות בעבוד 

 שיטה .5

  למצב חרום כלשהו: להלן פירוט סדר הפעולות העיקרי שיש לבצע  בהתאם  

 בהתרחשות אירוע חירום באתר/מתקן אחר/ מפעל סמוך: 5.9



95 

 

 

 וברר פרטיו.של האירוע וודא מיקומו   5.9.9

הפסקת עבודה  ו/או פינוי ) והתארגן בהתאם לנסיבות קבל החלטה 5.9.0

 (.או חלקיעובדים, מלא 

 .בעל תפקיד בכיר יותר ל החלטה שקיבלת ודווחפעל בהתאם ל 5.9.3

 :בהתרחשות אירוע חירום  באתר/מתקן אחר/ מפעל סמוך    5.0

 .עבודהאו מנהל  אתרוודא מסירת הודעה מתאימה למנהל ה 5.0.9

 הפסק כל פעילות והרחק שוהים בלתי חיוניים.   5.0.0

 וקבע תוכנית פעולה. הערך את המצבצא מייד למקום האירוע, 5.0.3

 הפעל את התוכנית החירום האתרי. 5.0.4

 הפעל אנשים נוספים לביצוע פעולות חירום נדרשות כגון: 5.0.5

 הפסקת כל פעולות העבודה. (9)

אש גלויה בקרבת המקום חשמל וכיבוי, ניתוק, או הדממת כל מקור  (0)

 של פריצת הגזים או נוזלים דליקים.

 אם לצורך, הזעק אמבולנס וגורמים רפואיים מוסמכים.בהת (3) 

  :קבלת הודעה על מצב חירוםבאו יוודע בה  5.3

 הפסק מייד כל פעילות.  5.3.9

 נתק כל מקור חשמל באתר.  5.3.0

ופנה את עובדי האתר לאזור עובדים לתגובה מתאימה הפעל את צוות ה 5.3.3

 .בטוח כינוס

צוות תגובה אתרי,  העבודהיפעיל מנהל לעיל, הערה: בכל מקרה נדרש מהאמורים 

כוחות הביטחון 1גופים בהתאם לסוג האירוע 1 או בהתאם להוראות 

 מורשים ) במידה והאירוע מחייב התערבות כוחות חיצוניים(.

 :חזרה לשגרה 5.4 

 של האתר. אישור מנהל הפרויקטתיעשה אך ורק לאחר בודה חזרה לשגרת הע 

 ים תחקיר ויופקו מסקנות ע"י מנהל האתר.לאחר החזרה לשגרה יקו 

 אחריות .6

 ,אתרהעבודה של הקבלן בחלה על מנהל  האחריות והסמכות להפעלת הנוהל באתר, 0.9

 מגופים מוסמכים חיצוניים.להנחיות ו בהתאם לשיקול דעתו

 חירום של הנוהל הנדון. או סימולציית  אחראי לתרגול עבודה של הקבלןמנהל ה  0.0

ות חברת הניהול מטעם חל"י למסור נוהל זה לקבלן לפני תחילת עבודתו באחרי   0.3

 באתר.
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 :4נספח מס' 

 

 המלח בע"מ-חברה ממשלתית להגנות ים –חל"י 

 23/20/92מס' נוהל:  בטיחות שם הנוהל:

 05.1.0299בתוקף מיום:  כללי פרק:

  פרק משנה:

 3מתוך  96 עמוד אישור הנוהל:

 
 

 איכות הסביבה שמירה על

 כללי .9

 בעת ביצוע העבודה באתר עלולים להיגרם מפגעים ונזקים סביבתיים.   9.9

 מניעת מפגעים סביבתיים והשפעותיהם הינה חלק משגרת הבטיחות באתר. 9.0

 מטרה .0

להנחות את הקבלנים על הפעולות בהן יש לנקוט על מנת להבטיח  -מטרת הנוהל  0.9

 .שמירה על איכות הסביבה

 תחולה .3

 כל אתרי העבודה של חל"י.  3.9

 סימוכין .4

 דיני הגנת הסביבה  4.9 

 שיטה .0

באשר כלליות, באתר הנחיות  חל"י, או חברת הניהול מטעמה, בהתאמה, יקבעו  5.9

כפועל יוצא מהעבודות המתבצעות בו, סוגי הציוד  יםסביבתיומפגעים למניעת זיהום 

 העבודה. והחומרים הנמצאים בו ותהליכי 

ידי מנהל העבודה באתר בנושא זה ויחויבו -יונחו ויודרכו  על קבלני ביצוע לסוגיהם, 5.0

בדבר הצורך בשמירה על איכות הסביבה, הסיכונים  ,לקיים הדרכה לעובדיהם

 הסביבתיים הקיימים והדרישות לביצוע למניעת נזקים.

העבודה באתר וידרשו לפעול ידי מנהל -קבלנים המבצעים עבודות באתר יונחו על    5.3

 למניעת זיהום סביבתי בהתייחס לנושאים הבאים:
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מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים מזהמים, כגון שמנים  5.3.9

יש   ודלקים ומניעת נזקים כתוצאה אפשרית של חלחולם לקרקע.

 להשתמש במאצרות במקומות הנדרשים.

בחומרים לאשפרת בטון לצורך מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש  5.3.0

 שיפורי חוזק, לחות, השפעה על זמן הגעה לחוזק מקסימאלי וכו'.

 מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי איטום למיניהם. 5.3.3

ידי גורם מוסמך, -על -הנחיות בדבר סילוק פסולת ואשפת בנין מהאתר  5.3.4

 לאתרים מאושרים ובכלי רכב המיועדים לכך.

הנחיות לטיפול סביבתי הולם בתאי שירותים, סילוק פסולת מזון ופסולת  5.3.5

 אורגנית אחרת.

 מניעת נזקים סביבתיים כתוצאה מרעש, שפך חומ"ס ,פליטות עשן וכו'.  5.3.0

 מניעת כל נזק אחר הנובע ממתקן, ציוד ו/או תהליך אחר. 5.3.6

לו, אשר יתווסף לתיק הפעילות תבוצע על בסיס טופס בדיקה לנושאים א     5.3.1

 (.5)ראה נוהל מספר  תתכנית בטיחות פרויקטאלי

 טופס הבדיקה מוצג בנספח א' לנוהל זה. 

 אחריות. 0

 .חל"י, או חברת הניהול מטעמה, בהתאמהאחריות לביצוע נוהל זה חלה על   0.9

 כל קבלן המבצע עבודה באתר אחראי ליישום הנחיות נוהל זה בתחומו.  0.0

 על ביצוע הנוהל ע"י כל הגורמים לעיל, תבוצע ע"י ממונה הבטיחות חל"י.בקרה   0.3

 

 טופס בדיקה לשמירה על  נושאי אכות סביבה –נספח א' 

 ________________________________________     שם האתר:

 __________________________________:    שם הקבלן המבצע

 _________________________________________   נבדק ע"י:

 _____________________________________  תאריך הבדיקה:

 

 ממצאי הבדיקה נושא הבדיקה מס'

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים  9

מזהמים, כגון שמנים ודלקים ומניעת נזקים כתוצאה 

יש להשתמש במאצרות  ) אפשרית של חלחולם לקרקע

 .(במקומות הנדרשים

 

 מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים  0
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 .לאשפרת בטון 

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי איטום  3

 .למיניהם

 

הנחיות בדבר סילוק פסולת ואשפת בנין קיום  4

ידי גורם מוסמך, לאתרים מאושרים -על -מהאתר 

 .ובכלי רכב המיועדים לכך

 

בתאי שירותים,  הנחיות לטיפול סביבתי הולםקיום  5

 סילוק פסולת מזון ופסולת אורגנית אחרת.

 

 כתוצאה מרעש, שפך חומ"ס, מניעת נזקים סביבתיים 0

 פליטות עשן וכו'.

 

מניעת כל נזק אחר הנובע ממתקן, ציוד ו/או  6

 תהליך אחר.
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 :5נספח מס' 
 

רת איכות עצמית של קבלן מפרט הנחיות להקמת והפעלת מערכת בק

 בפרויקטי סלילה ובנייה

 מבוא 

מסמך זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת והפעלת מערכת לבקרת איכות בפרוייקטים 

המוגדרים בהסכם כפרויקטים בבקרת איכות עצמית של הקבלן. מערכת בקרת האיכות תהא 

נועד לבטחת איכות חברה חיצונית  שתופעל על ידי הקבלן ותהיה חלק מהמערך הכולל ש

 . י לקבלן ועמידה ביעדי האיכות"ההסכם בין חלסעיפי  לימוש כלהפרוייקט לצורך מ

איכות,  אבטחתי מערכות שונות של "אל מול מערכת בקרת האיכות העצמית של הקבלן יפעיל חל

האיכות  אבטחתי. מערכות "איכות מרכזית מטעם חל אבטחתאם ברמת הפרויקט ואם כמערכת 

את פעולתה הנכונה והמלאה של מערכת בקרת האיכות של הקבלן וכן את איכות תהליכי יוודאו 

 העבודה ואיכות החומרים באתרי העבודה והייצור.

מודגש בזאת, שדרישות האיכות המוגדרות במסמך זה ובשאר מסמכי העבודה יהיו תקפות לכל 

ני משנה או ספקים המוצרים והעבודות המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבל

אחרים. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את הדרישות 

המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, כל קבלן 

 משנה ובעיקר כל ספק יידרשו להפעיל מערכת בקרת איכות משלהם.

המתייחס והמחייב בהקשר להפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן  : המפרט הכלליהערה

, מוקדמות, מהדורת דצמבר 22בפרויקטי סלילה ובנייה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 

איכות". מודגש כאן בשנית שלא מדובר במערכת בקרת  אבטחת"בקרת איכות ו 22.21, סעיף 0221

אלה חברת בקרת איכות חיצונית שהקבלן ישכור את  איכות שהינה חלק מהמערך הקבלני

שירותיה. חברת בקרת האיכות ומהנדסי בקרת האיכות של חברה זו יאושרו ע"י מנהל הפרויקט 

 האיכות של הפרויקט. אבטחתומנהל 

 הגדרות

 מזמין העבודה

ם י, הכוונה לחברה הממשלית להגנות י"בכל מקום במסמך זה בו מצויין מזמין העבודה או חל

 י( או המוסמך לפעול מטעמה לפי ההסכם. "המלח )חל

 מנהל הפרויקט

 בכל מקום במסמך זה בו מצויין מנהל הפרויקט, הכוונה למנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה. 
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 מנהל הפרויקט מטעם הקבלן

בכל מקום במסמך זה בו מצויין מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, הכוונה למנהל הפרויקט מטעם 

 חראי על ביצוע העבודה בשטח על פי ההסכם. הקבלן, הא

 מערכת בקרת האיכות

מערכת מטעם הקבלן שתפעל במהלך ביצוע הפרוייקט שמטרתה בין השאר לבקר, לנטר, לתעד 

ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה 

 בדרישות ההסכם והמפרטים.

 הפרויקט האיכות של אבטחתמערכת 

מערכת המבצעת את פעילויותיה בשם מזמין העבודה והפועלת מטעם מנהל הפרויקט אל מול 

האיכות הינם בחינה ובקרה של  אבטחתמערך בקרת האיכות. תפקידיה העיקריים של מערכת 

 אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות ואישרור פעילויותיה, לכל אורך תקופת הפרויקט. 

 ות מרכזיתאיכ אבטחתמערכת 

י )מחלקת הנדסה של חל"י( ואינה קשורה "איכות הפועלת ישירות מטעם חל אבטחתמערכת 

האיכות המרכזית יש את כל הסמכויות  אבטחתבאופן יומיומי לפעילות באתרי העבודה. למערכת 

האיכות והיא תפעל על פי ההקף והתדירות שיקבעו באופן בלעדי על ידי  אבטחתהניתנות למערכת 

 . י"חל

 איכות אבטחת

האיכות של הפרויקט או  אבטחתאיכות, הכוונה ל אבטחתבכל מקום במסמך זה בו מוזכר המונח 

 אבטחתהאיכות המרכזית. הקשר הרגיל והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת  אבטחתל

 האיכות של הפרויקט. 

 האיכות אבטחתמנהל 

  האיכות של הפרוייקט מטעם מנהל הפרויקט. אבטחתמנהל 

 מב"א

 מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרוייקט, מטעם הקבלן.
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 מבא"ת

ממונה בקרת איכות תחומי )מבא"ת(, הינו בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות 

 המבוצעות בפרוייקט, ופועל בכפיפות למב"א.

 תקופת הפרויקט

ת העבודה" ועד ליום קבלתו הסופית של הפרויקט, התקופה שבין מועד קבלת "צו התחל

 כהגדרתם בהסכם. 

 מסמכים ישימים

בנוסף לכל המסמכים המוזכרים או הנדרשים במסגרת ההסכם,  מודגשים המסמכים הבאים 

 שהיוו עזר בכתיבתו של מסמך זה:

1.  “Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications”, J.L.Burati et al, FHWA-

RD-02-095, 2003. 

2.  “Quality Assurance Guide Specifications”, AASHTO, 1996  

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 

אמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות והמפרטים. המערכת בקרת האיכות הינה 

 מערכת בקרת האיכות אמורה בין השאר להבטיח את ביצוע הנושאים העיקריים הבאים:

קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות(  .א

 על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה וספקים אחרים וכן תהליכים המוודאים  .ב

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות   .ג

 המוצר שבתהליך והמוצר המוגמר.

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.  .ד

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח  .ה

 ר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפש

 הטמעת והדגשת המודעות לנושא האיכות אצל כלל גורמי הביצוע של הקבלן.  .ו

 הפעלה שוטפת של המעבדה או המעבדות המופעלות בפרויקט. .ז

 אישור/פסילת שלבי ביצוע שונים באמצעות חתימה על רשימות התיוג.  .ח
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 פיקוח הנדסי בשטח .ט

פעילויות גרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי את כל הנ"ל יבצע הקבלן במס

נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה ולא הבקרה, 

 יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות

 תחומי מערך בקרת האיכות 

יל הקבלן מערכת בקרת איכות שתכלול לפחות חמישה תחומים לאורך כל תקופת הפרויקט יפע

 עיקריים:

 עבודות עפר וכבישים. תחום .א

 עבודות מבנים. תחום .ב

 תחום אלמנטים טרומיים במפעל. .ג

 עבודות חשמל ומערכות. תחום .ד

 תחום נוף ושיקום סביבתי. .ה

וג תיתכן חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי הפרוייקט וס

העבודות המתוכננות. למזמין הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן 

 י בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת. "והחלטת חל

 דרישות כח אדם-צוות בקרת האיכות

בכפיפות למב"א ובראש  מב"א(. יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן:, בראש מערך בקרת האיכות

בקרת איכות תחומי )להלן: מבא"ת(. בפרוייקטים בהיקף קטן יחסית, כל תחום יעמוד ממונה 

המב"א יוכל לשמש גם כממונה בקרת איכות על אחד בלבד מן התחומים המנויים לעיל )על פי 

 התמחותו(. 

אנשי מקצוע נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו על פי היקף הפרויקט ותחומי העבודה ובאופן 

לות מערכת בקרת האיכות. השכלתם הפורמלית של כל אנשי צוות שיאפשר ביצוע נאות של מט

ת באותו תחום, למעט ”בקרת האיכות בכל אחד מהתחומים תהא זהה לזו הנדרשת בעבור המבא

במקרים חריגים שיאושרו על ידי מזמין העבודה. גורם נוסף בצוות הבכיר של מערכת בקרת 

 המדידה של הפרוייקט.  "מודד ראשי" שיעמוד בראש צוותי -האיכות יהיה ה

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה ונסיון לבעלי התפקידים הבכירים במערך  9טבלה מס' 

בקרת האיכות ואת הנוכחות המינימלית הנדרשת באתר מכל אחד מהם. כל אחד מבעלי 

 התפקידים המפורטים בטבלה יעמוד בכל הדרישות המופיעות בטבלה. 
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נוכחות נדרשת 

 באתר
 תפקיד שות מינימום של השכלה ונסיון דרי

רצופה וקבועה 

 במשך העבודה

שנים לפחות בנושא בקרת איכות  4 בעל נסיון של ,מהנדס אזרחי

בעבודות סלילה ו/או גישור ומבנים. תחום ההתמחות העיקרי 

שנים  5, או שנים לפחות בסלילת כבישים 4של המב"א יכלול 

, במקרה שבו למעלה לפחות בתחום הקונסטרוקציות והגישור

מההיקף הכספי של הפרויקט מורכב מעבודות גישור  52% -מ

ומבנים. בעל יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בעברית, בכתב ובעל 

 פה.

 מב"א

רצופה וקבועה 

 במשך העבודה

שנים לפחות בסלילת כבישים ושל  4מהנדס אזרחי בעל נסיון של 

 . שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות

ב' עפר ת ע”מבא

 וכבישים

רצופה וקבועה 

 במשך העבודה

בעב' גישור שנים לפחות  4מהנדס אזרחי בעל נסיון של 

 . ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות וקונסטרוקציה

ת עב' ”מבא

מבנים 

ואלמנטים 

 טרומיים

חלקית בהתאם 

למוגדר בתוכנית 

 בקרת האיכות

מל ומערכות בעב' חששנים לפחות  5בעל נסיון של  חשמלמהנדס 

בעל רשיון  ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות. שליטה

 9חשמלאי הנדסאי לפחות. בעל רשיון חשמלאי בודק סוג 

 לפחות. 

ת עב' ”מבא

 חשמל ומערכות

חלקית בהתאם 

למוגדר בתוכנית 

 בקרת האיכות

שנים לפחות או הנדסאי נוף בעל  5אדריכל נוף בעל נסיון של 

ות בנושאי שיקום ופיתוח סביבתי  ושל שנים לפח 6נסיון של 

 שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות. 

ת נוף ”מבא

 ושיקום סביבתי

רצופה וקבועה 

 במשך העבודה

שנים לפחות בעבודות  92בעל ניסיון של  "מודד מוסמך"

 .של סלילה וגישורקבלניות, בפרוייקטים 

מודד ראשי של 

 הקבלן
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 כיר של מערך בקרת האיכות: דרישות סף לצוות הב 1טבלה מס' 

 

י למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים ו/או החלפתם באחרים "יש לקבל את אישור חל

לדרוש החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא צורך בנימוק. כמו כן,  רשאיי "במהלך הפרוייקט. חל

ת אינה י לדרוש הוספת כח אדם בצוות הבקרה במקרים בהם מערכת בקרת האיכו"רשאי חל

 מטפלת ביעילות בצרכי הפרויקט. 

של מערכת בקרת  המינימליבהעדר הנחיות אחרות במפרט המיוחד של הפרויקט, הגרעין הבסיסי 

האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט נקבע כשתי משרות מלאות של אנשי מקצוע בתחום בקרת 

כל לטפל בפרויקטים האיכות )לרבות מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן(. גרעין בסיסי זה יו

מליון שקל לשנה. בנוסף, יוגדל הקף הפעילות של מערכת בקרת האיכות  52בהקף ביצוע של עד 

מליון שקל הקף ביצוע לשנה  05באנשי מקצוע נוספים, על פי מפתח של איש מקצוע נוסף על כל 

מליון  02 -ע למליון שקל ביצוע לשנה(. לדוגמא, אם הקף הביצוע השנתי בפרויקט מגי 52 -)מעל ל

איש )שתי משרות בגרעין הבסיסי בתוספת של  3שקל, הקף מערכת בקרת האיכות יהיה לפחות 

משרה אחת נוספת(. התפלגות ההעסקה של אנשי המקצוע תהיה על פי ההקפים והמורכבות של 

העבודות המתוכננות בתחומים השונים. מודגש שההנחיות האמורות לעיל הינן הנחיות מינימום. 

בלן יגדיל את הקף כח האדם על פי הצורך, על מנת לוודא את פעולתה השלמה והמלאה של הק

מערכת בקרת האיכות, על פי כלל דרישות ההסכם. מודגש שהמודד הראשי של הקבלן אינו נכלל 

 במנין היקף מערכת בקרת האיכות, כמפורט לעיל.

יתוגבר צוות בקרת האיכות  י,"למרות האמור, במידת הצורך ועל פי החלטתו הבלעדית של חל

י, "בכח אדם נוסף. הקטנת כח האדם ו/או נוכחות בתדירות נמוכה יותר תותר אך ורק באישור חל

 ועל פי צרכי העבודה. 

 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן וכן למנהל האיכות 

מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום  הכללי של הקבלן.

עימו אך תהא אוטונומית לחלוטין בקבלת החלטות בנושא האיכות. אף אחד מאנשי צוות בקרת 

האיכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן אלא מעובדי חברת בקרת האיכות 

 החיצונית שהקבלן ישכור את שירותיה.

 י הבקרהשלב

 ,מערכת הבקרה תתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו

לאורך ציר הזמן במהלך ביצוע כל אחת  .הקמת הפרויקטשל  לכל שלבבעיתוי המתאים 

י ו/או גורמי התכנון של הפרוייקט. "מהפעילויות, יוגדרו אבני דרך המחייבות תיאום עם נציגי חל

הדרך יוגדרו בנהלי עבודה ועל גבי תרשימי הזרימה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. אבני 
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, אשר בסמכותו להוסיף נקודות או המנהלאבני הדרך המוצעות על ידי הקבלן טעונות אישור 

 שלבים כדלקמן: לבטל קיימות. יישום תוכנית בקרת האיכות יבוצע בדרך כלל במספר

 בקרה מוקדמת

 קדמתנושאי הבקרה המו .א

המוקדמת הבקרה בקרה מוקדמת תתקים בכל סוג של פעילות שתבוצע בפרויקט. בשלב 

 יכללו בין היתר הפעילויות הבאות: 

  ההסכם, המפרטים וכן נהלי העבודה דרישות כלל של חזרה ובחינה

המפורטים בתוכנית בקרת האיכות, לרבות דרישות יצור, אחסון, הובלה 

 וצרים המסופקים לאתר.ויישום והתקנה של החומרים והמ

  בדיקת אישור מפעלים לייצור חומרים ומוצרים תעשייתיים המיועדים

לפרויקט. אישור ספקים, כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים 

של חומרי מילוי ואגרגטים, מוקדמות  בדיקות לאתר. בין השאר יבוצעו

ת אוחקביעת נוס)כולל  יםמהמפעל ותערובות בטון תערובות אספלטיות

(, מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה גינון ונוף, מוצרי בטיחות העבודה

ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים שונים הנרכשים עם 

אחריות יצרן )סמכים, תפרים, פנלים שקופים וכו' (. יש לבצע בדיקות 

מדגמיות גם במקרים של מוצרים עם תו תקן. הדגימות שינטלו יהיו 

 ר המיועדות לאספקה או שכבר סופקו לאתר העבודה.מאותן אצוות ייצו

 כולל אישורם.ציוד הבדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים ו 

 .אישור ציוד יעודי וצוותי העבודה 

  והבטחת  המיועדים לביצוע הפעילות שטחי העבודהזמינות בדיקת

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה. 

 ית בקרת האיכות.דיווח באמצעות טופס מתאים שיוצג בתוכנ 

 ביצוע קטעים נסיוניים .ב

קטע  של פעילות )הן בתחום הסלילה והן בתחומים אחרים(, יבוצע חדש סוגלפני ביצוע כל 

לתנאי הציוד והחומרים הדרושים  ,ישמש לבדיקת התאמת כוח האדם הנסיוניקטע ה נסיוני.

עד  קטעים נסיוניים, מספראו לחייב ביצוע  נסיונירשאי לוותר על ביצוע קטע  י"חל. ההסכם

 אבטחתמועדי הביצוע של קטעים נסיוניים ידווחו בכתב לנציג  להשגת האיכות הנדרשת.

דיווח תוצאות קטעי הניסיון יעשה באמצעות טופס מתאים  שעות מראש. 41האיכות לפחות 

 שיוצג בתוכנית בקרת האיכות.
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 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת .ג

יכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת הא

האיכות, מתכנן  אבטחתכל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל 

הפרוייקט בתחום הרלוונטי, מבא"ת של תחום העבודה, מבא"ת בטיחות, מהנדס ביצוע של 

איכות של קבלן הקבלן/קבלן המשנה, מנהל עבודה של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת 

 המשנה ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן(.

 אישור .ד

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י כל הגורמים המשתתפים, יהא תנאי מוקדם לתחילת 

 ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן. 

 בקרה שוטפת

המפרט ובאופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם מהלך הביצוע והיצור ב אלו, יערכו פעולות בקרה 

, כמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות ועל פי המיוחד

בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד פיקוח, כוללות  י. הפעילויות"אישור מראש של חל

קבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות אבני הדרך שילהשלמת כל שלב של העבודה. 

בדיקה" ו"נקודות עצירה" )שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( וישיבות שבועיות 

 קבועות, על פי הפרוט המובא להלן:

 נקודות בדיקה   .א

נקודות בדיקה, הינן נקודות במהלך העבודה שהתרחשותן מחייבת הערכות מתאימה של נציגי 

שעות  41האיכות לפחות  אבטחתל קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי י. ההודעה ע"חל

האיכות יחליטו על מהות פעילותם  אבטחתלפני התרחשותה החזוי של נקודת הבדיקה. נציגי 

בכל מקרה לגופו. הקבלן אינו מחוייב לעכב שום פעילות במקרה זה. דוגמאות לנקודות בדיקה 

ונים, בדיקת גבהים כל מספר שכבות במהלך ביצוע הן מעבר בין שכבות מילוי מסוגים ש

עבודות מילוי בסוללות, מעבר בין שכבות המבנה השונות )למעט תחילת סלילת שכבת אספלט 

 ראה ס"ק ב' להלן( ועוד.–נושאת עליונה 

י "למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי חל

 ת הבדיקה ולהגדירם כנקודות עצירה כמוגדר להלן. לשנות את הגדרת  נקודו

 נקודות עצירה  .ב

נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים 

י, לפני המשך העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל "נוכחות ופעילות של נציג חל

י וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש "לשל העבודה המחייב נוכחות ובחינה של גורמי ח

 הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. 
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חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של 

האיכות  אבטחתהמתכנן. זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג 

שעות לפחות לפני קיום הפעילות המדוברת. בין יתר נקודות העצירה  41בהתרעה של 

המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, חובת עצירה וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה 

הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון: כלונס ראשון, אלמנט תעלה טרומי ראשון וכו'. 

נושאת עליונה, קטעי נסיון מסוגים שונים, יישום ראשוני של יריעות  התחלת סלילה של שכבה

איטום ושריון בקרקעות רגישות, כל מקרה של אי התאמה וכל דרישה מפרטית לנוכחות 

 פיקוח עליון ועוד.  

בכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור 

נקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למזמין לגבי לעשות כן. הקבלן י המנהל

התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך 

 העבודה ללא כל עיכוב.

 

נקודות הבדיקה והעצירה המחייבים מצ"ב בנספח מספר א'. מערכת בקרת האיכות תשלים 

בכל אותם תחומים שלא פורטו במסמך  –כות האי אבטחתמסמך זה ותביאו לאישור מערכת 

 והקשורים בעיקר בפעילויות הקבלניות הקשורות במבנים שיוקמו בפרויקט.

 ישיבות שבועיות .ג

האיכות את קיום ישיבת בקרת איכות  אבטחתמנהל בקרת האיכות )מב"א( יתאם עם מנהל 

וני תחומים נוספים שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממ

קיום האיכות.  אבטחתת( ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח ו”)מבא

. יש לציין כי ישיבות אלו תהיינה בנוסף לישיבות התאום ישיבות שבועיות הוא חובה

 ונציגי הקבלן. המנהלהשבועיות הנערכות בהשתתפות 

 בדיקות קבלה

את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי  וותמה ו, כולל מדידות,בדיקות אל

חלק מבדיקות הקבלה יהיה מערך הבדיקות ופעילויות  .מזמיןהעבודה או המוצר המוגמר ל

הפיקוח שנעשו תוך כדי ביצוע העבודה וחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב 

תאמו לנדרש במסמכי ההסכם מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות והמדידות יו

 והמפרטים. בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכי ההקמה. 

 בקרה של אי התאמות

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה 

להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה 
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ב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות ולמעק

 בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:  

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד  -1אי התאמה מדרגה  .א

 י."חוזר או תיקון, ללא התערבות גורמי חל

ת המפרט והתקנים, בתחום הסטיות חריגה קלה מדרישו -3אי התאמה מדרגה  .ב

 המותרות, חריגה הדורשת ניכויים בגין ליקויים* ממחיר העבודה, לא נדרש תיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון, או סדרה  -2אי התאמה מדרגה  .ג

 אבטחת, המנהל. יש צורך בהתערבות 0מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מסוג 

 המתכנן. אי התאמה זו מוגדרת כנקודת עצירה.האיכות ו/או 

 :הגדרת המושג ניכויים בגין ליקויים* 

באופן כללי כוונת המפרט הינה לקבל עבודה וחומר אשר עונים במלואם לדרישות המפרטיות. במידה 

וישנה חריגה מהדרישות המפרטיות יוצאו "אי התאמות" שהינן למעשה דרישות כתובות לתיקון הליקויים 

יתים תיקון הליקויים יעשה במקום ולעיתים ידרש פירוק ובנייה מחדש(. במקרים מסוימים המפרט )לע

מאפשר קבלת עבודה וחומר שאינם עומדים במלואם בדרישות המפרטיות ואף קבע נוסחאות להפחתות 

 המחיר.

 בגין ליקויים":ניכויים להלן פירוט כל המפרטים בהם ישנה התייחסות לנושא "

 ..)בקרת איכות( 2021עבודות בטון יצוק באתר, סעיף  – 20פרק  -ל" "הספר הכחו .9

אופני  – 5222בקרת איכות וסעיף  5221משטחי בטון, סעיף   – 52פרק  -"הספר הכחול"  .0

 המדידה של משטחי בטון.

סלילת מסלולים בשדות התעופה, כבישים ורחבות, סעיף  – 59פרק  -"הספר הכחול"  .3

:"בקרה סטטיסטית לדרגת 4-0, סעיף משנה  4לטיות ונספח לנושא תערובות אספ 59240

 הצפיפות עבור עבודת אספלט".

מערכות ומתקני חשמל ובקרה: מערכות ומתקני תאורה,  – 21.20פרק  –"הספר הירוק"  .4

-)ניכויים בגין ליקויים ברכיבי פלדה/מבני 21.20.21.21, ותת סעיף 21.20.21.23תת סעיף 

 פלדה(.

 59.20.21.20.20עבודות סלילה: עבודות עפר, תת סעיף  – 59.20רק פ –"הספר הירוק"  .5

)ניכויים בגין ליקויים בחציבה בשיפועי מדרונות בחפירה ובחציבה(, תת סעיף 

 )ניכויים בגין ליקויים בדיוק פני שתית בחפירה(. 59.20.21.20.23

תת סעיף עבודות סלילה: שכבות מצע ותשתית אגו"מ,  – 59.23פרק  –"הספר הירוק"  .0

59.23.25 
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עבודות סלילה: עבודות ניקוז ומניעת סחף, תת סעיף  – 59.25פרק  –"הספר הירוק"  .6

59.25.92. 

 .59.33.21הנדסת תנועה, תת סעיף  –עבודת סלילה  – 59.33פרק  –"הספר הירוק"  .1

 

י "כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למזמין בשיטה שתוצג לאישור חל

 0האיכות בתוך  אבטחתואילך ידווחו לנציג  0ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה 

ימי עבודה. במהלך תקופה זו, הקבלן לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול 

 האיכות. אבטחתבאי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל 

, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעייה )ספק חומרים או בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה

מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת השנות 

 הבעיות. 

האיכות שיגלו אי התאמות  אבטחתתוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת 

"דרישת פעולה מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו.  מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של

הקבלן יטפל בדרישות לפעולה מתקנת בהתאם לדרישות המפרט בנוגע לאי התאמות שהתגלו על 

ידו ואולם בציון מפורש שמדובר באי התאמות שהתגלו על ידי גורמים שאינם שייכים למערכת 

 הקבלן.

ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחו"ת הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי 

הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני 

שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות 

ו במסגרת ישיבת יום יידונ 32 -שטרם נפתרו. כל אי ההתאמות שלא נפתרו במהלך למעלה מ

 האיכות. אבטחתהעבודה השבועית הקרובה, בנוכחות מנהל הפרויקט ומערכת 

 מסמכי ורשומות מערכת האיכות

 כללי

 מסמכי מערכת האיכות של הקבלן יכללו את המרכיבים העיקריים הבאים:

. נהלי האיכות יתייחסו ISO 9000מדריך איכות ונהלי איכות של הקבלן על פי הסמכתו לתקן  .א

כלל הפעילויות של הקבלן כחברה. הקבלן ידרש להציג את המסמכים הנ"ל למזמין, כולל בין ל

 השאר דו"חות הנוגעים לפעילויות של הקבלן בהתיחס לפרויקט, כמו מבדקי הנהלה ועוד. 

תכנית האיכות של הפרויקט הינה "מדריך איכות" ספציפי לפרוייקט הכולל התייחסות  .ב

גורמים הרלוונטיים בפרויקט הנוכחי. מודגש בזאת כי תוכנית ספציפית לכל הפעילויות וה

האיכות של הפרוייקט על נהליה השונים, תהיה בנוסף למדריך האיכות הכללי של הקבלן 

 הנזכר בס"ק א' שלעיל.
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 תוכנית האיכות של הפרוייקט

 כללי

זה, ביניהן בתוכנית האיכות הייחודית לפרוייקט, יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך 

 יכללו בין היתר גם הנושאים הבאים: 

ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט  בקרת האיכותמערכת המערך האירגוני של פרוט  .א

הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע של הקבלן, 

 מנהל.ההאיכות ו אבטחתמערכת 

רשימת עובדים, מיומנותם והכשרתם, סמכויות ותחומי ות, כהרכב צוות בקרת האיפרוט של  .ב

נתוני צוותי המדידה והכשרתם, רשימת קבלני משנה כולל אנשי האיכות שלהם אחריות. 

 ואישורי עיסוקם והכשרתם.

תכניות פיקוח ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לכל שלבי העבודה ולכל  .ג

ומי העבודה, כולל בין השאר תהליכי בקרה מקדימה שלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתח

ושוטפת, רשימות תיוג לכל שלבי הביצוע, נהלי מעקב וטיפול באי התאמות. דוגמא לנהלים 

האיכות. מערכת בקרת  אבטחתבתחום הסלילה, הגשרים והבטונים ניתן לקבל ממערכת 

לצורך, כמו גם  האיכות יכולה לאמץ נהלים אלו, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהתאם

 לכתוב נהלים נוספים לפי כלל הנושאים הרלוונטיים לפרויקט בכללותו.

 תוכנית בדיקות לפרוייקט ונהלי ביצוע למדידות.  .ד

נהלי הפעלת המעבדה, כולל טפסים מתאימים, הזמנת בדיקות, לוחות זמנים לקבלת תוצאות  .ה

 וכו'.

ערכת בקרת האיכות לבין שאר העברת המידע כולל תוכנית פגישות בין מנהלי ותהליכי  .ו

י "הגורמים המתאימים במערכת )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם חל

 האיכות(.  אבטחתומערכת 

תיעוד מסמכים, פרוט של דוחו"ת מודפסים, דוחו"ת מסירה של מוצר מוגמר, טפסים מסוגים  .ז

 שונים, דוחו"ת ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

ם מפורט של הפרוייקט, בו יצוינו גם תהליכי הבקרה ערוך בתוכנה מוכרת )כגון: לוח זמני .ח

Microsoft Project   .)'וכו 

 

 מועד הגשת תוכנית האיכות למזמין

האיכות  אבטחתיום מיום ההודעה על הזכייה במכרז, יעביר הקבלן למנהל  02 -ככלל, לא יאוחר מ

ל מדריך האיכות ושל תכנית האיכות המלאה של ( שISOעותקים מבוקרים )על פי דרישת מערכת 

הפרויקט, כולל כל הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט. המסמכים 

 עותקים לפחות.  3 -ימסרו ב
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למרות האמור לעיל, הגשת תוכנית האיכות של הפרוייקט תתאפשר בשלבים, אך ורק באישור 

שלמת כל תוכנית האיכות במלואה תעשה לא יאוחר האיכות ובלבד שה אבטחתמראש של מנהל 

יום מיום צו התחלת העבודה. שלבי ההגשה והמועדים ייקבעו בלעדית ע"י מנהל  12מחלוף 

האיכות ויובטח ששום עבודה בפרויקט לא תחל לפני השלמת כל נהלי בקרת האיכות  אבטחת

 העוסקים באותה עבודה.

 שינויים במסמכי האיכות

בקרת האיכות של הפרויקט, או במדריך האיכות של החברה, או בנהלי העבודה שינויים בתכנית 

והבקרה, יבוצעו באופן מיידי במקרים בהם אין הם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, 

גורמים לאי התאמות ועל פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה. כל שינוי יחייב 

 האיכות. אבטחת קבלת אישור בכתב ומראש מאת מנהל

 נהלי פיקוח, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים

תכניות הפיקוח והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים. יכתבו תכניות בדיקה ופיקוח עבור 

כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי ההסכם, לרבות בין השאר תוכניות תיוג 

 מפורטות.

 דמתנהלים לשלב הבקרה המוק

נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בבקרה המוקדמת של כלל 

העבודות בפרויקט. כל נוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה מוקדמת על ציוד, חומרים, 

צוותי ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים, כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'. כמו כן הנוהל 

ת אופן  הביצוע והאישור של קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל קריטריונים לפסילת יבהיר א

 ציוד, חומר ו/או צוותי עבודה.

במסגרת הנהלים יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: 

עבודות העפר, כל הקונסטרוקטור והאדריכל בעבודות בניה ותיעול, מתכנן הכביש ואדריכל נוף ב

זאת  לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרוייקט והשלבים בהם מעורב היועץ בהחלטות 

 מקצועיות. 

 איכות. אבטחתהנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי 

 נהלים לשלב הבקרה השוטפת

לולים בתהליכי העבודה השוטפת נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכ

בשטח. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת 

אלמנטים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מסגריות, מפעלים טרומיים וכו'( וכל פעילות 

 אחרת הקשורה בביצוע הפרוייקט.

ישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח באמצעות תאור שלבי הבקרה, כולל ביצוע הבדיקות והא

מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות 

בדיקה", יסומנו בברור על גבי כל אחד מהתהליכים המבוקרים. בסימון אבני הדרך, תינתן בין 
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ולשלבים הנדרשים בחוק כדוגמת חוק התכנון היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים 

 והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בטון ותיעול.   

 איכות. אבטחתהנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי 

 נהלים לשלב הקבלה והמסירה

י הקבלה של קטעים נהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליכ

שונים בפרויקט. הנוהל יפרט את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות 

 י במהלך העבודה ובסיומה."הביצוע מסירה של שטחים, אלמנטים ומוצרים לידי חל

 הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה, נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע )מתכנן,

איכות, מנהל פרוייקט וכו'( והגורמים הממונים על תחזוקת הכביש  אבטחתת איכות, בקר

 והאלמנטים.

י רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה "מובהר בזאת, כי חל

 והמסירה של כל אחד מהמוצרים האלמנטים והשטחים הנמסרים.

 

 נהלים למעקב ולטיפול באי התאמות

ו, יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות )לסוגיהם השונים ובדרגתם השונה( ואת דרכי נהלים אל

הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים 

 והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים  והאישורים השונים למזמין.

 בקרת מסמכים ומידע

ן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה הקבל

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא 

הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של העותקים הישנים. האחריות והסמכות 

 ם תוגדר בתכנית האיכות של הפרויקט. להפצה של מסמכי איכות מעודכני

בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תוכניות, תקני ונהלי 

העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים 

, אם במשרדי האתר או במפרטים יהיו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן

 במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים.

 זיהוי מוצרים ועקיבות

הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום )כולל המפלס( אליו הם קשורים. 

נח אחר התקדמות אתר או אתרי העבודה יחולקו לקטעי משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב 

 העבודה.
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מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן 

יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות 

נימלי נדרש( פגמים מסוג זה. מוצרים בעלי אורך חיי מדף מוגבל )או לחליפין זמן אשפרה מי

 יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי נכון במוצר.

 פעולות תכנוניות ובקרת תכנון

פעילויות תכנוניות של הקבלן יבוצעו במקרים הרלוונטיים ועל פי המפורט במסמכי ההסכם. 

י בתחומם, אשר ילוו גם את הביצוע במסגרת "התכנון ייעשה על ידי מומחים  המאושרים ע"י חל

 ת המתכנן לפיקוח עליון. במקרה הצורך ישתף הקבלן יועצים מומחים נוספים.חוב

כל תכנון ילווה במסמכים כדלקמן: חישובים סטטיים, תוכניות מפורטות, מפרטי חומרים 

ובדיקתם, מפרטי ביצוע ועוד. התכנון יתבסס על תקנים ישראלים רלוונטיים ובהעדר תקנים כנ"ל 

לאומיים וכן על מפרטים כלליים הקשורים לנושא התכנון. מתכנני יתבסס התכנון על תקנים בין 

הקבלן רשאים להסתמך גם על תקנים בין לאומיים אך בכל מקרה התקנים הישראליים יהוו רף 

מינימלי. הקבלן יעזר במומחים הרלוונטיים על מנת לאסוף את מכלול הנתונים הנדרשים לבצוע 

 התכנון.

ים, מסמכי התכנון והביצוע וכיוצא בזה, יחתמו על ידי אנשי כל המסמכים, לרבות תוצרי סקר

 המקצוע הרלוונטיים, אשר יאשרו בחתימתם את נכונות המסמכים והתאמתם לדרישות.

בין היתר למבנים זמניים, טפסות ופיגומים, מנופים,  תהפעילויות התכנוניות הנ"ל מתייחסו

ונדרש על פי ההסכם(, סידורי תנועה  תערובות בטון ואספלט, תכנון אלמנטים שונים )במידה

 זמניים וכו'. 

 בקרת איכות של הקבלן דוחו"ת

כל הדיווחים של הקבלן ימסרו על גבי מדיה מגנטית במבנה שיפורט בתכנית האיכות של הפרויקט 

האיכות. כמו כן כל הדוחו"ת ימסרו גם כדוחו"ת מודפסים וחתומים  אבטחתויוסכם על ידי מנהל 

על ידי  מוחתיוי ובדקיי האיכות. כל הדיווחים אבטחתים( בהתאם לדרישת מנהל עותק 3)לפחות 

ישומם בשטח עומדים בדרישות י. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן מב"א

 להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש. ,ההסכם

 יומן בקרת איכות יומי

ות בו יתועדו כל הפעילויות שבוצעו באתר מערך בקרת האיכות ימלא מידי יום יומן בקרת איכ

ולאנשי  המנהלומחוצה לו, הנוגעות לבקרת האיכות. היומן אשר יחתם ע"י מב"א יהיה נגיש ל

האיכות. מודגש בזאת כי אין יומן זה מחליף את יומן העבודה היומי הנדרש עפ"י ההסכם  אבטחת

 .המנהלוהמנוהל מול 



114 

 

 

 שבועיים וחודשיים דוחו"ת

פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת כל המסכמים את  מצטברים, שבועיים דוחו"תש הקבלן יגי

י, הקבלן יספק בנוסף גם דוחו"ת חודשיים מצטברים. הדוחו"ת יכללו בין "לדרישת חל הדיווח.

 השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור  תקופת הדיווח .א

תחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הפעילות, תאריך ה

 הסתיימו.

שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, בטונים,  .ב

 וכד'(. אספלטים

בדיקות מעקב  ,תומדמוק ותשלבי בדיקת בקרת איכות )בדיק .ג

 (, מיקומם וסוגם., קבלהשוטף

 וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(, תוצאות הבדיקות .ד

שננקטו או ינקטו. כאשר  מתקנותולות כולל סוגי כשל ופע

יצויין הדבר בדו"ח ביחד  ,תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין

עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת 

 הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם  .ה

  .לעבודה

 בקרת איכות מחוץ לאתר. פעילויות של .ו

פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו  .ז

בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות וכאלה 

 שכבר נסגרו. 

בקרת לבכל הקשור  באתר י"חלהוראות שנתקבלו מנציגי  .ח

 איכות.ה

ובתנועה ואבטחת תנועה באזור  קיום הוראות בטיחות בעבודה .ט

 .האתר

ד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע"י צילום )כולל תיעו .י

תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות 

 השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע. 

כל סוג עבודה המבוצע בפרויקט, לרבות חלוקה לנושאי משנה, הדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי 

 האיכות.  אבטחת על פי הנחיות מערכת
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 קטעים נסיוניים דוחו"ת

עם תום הביצוע של קטעים נסיוניים בכל תחום, יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר פרוט 

של האלמנטים שנבדקו, תיעוד מפורט של תהליך הביצוע )כולל גם תוצאות בדיקות האיכות(, 

 נות והלקחים שהופקו.שיטות העבודה, הגורמים שהשתתפו בתהליך וכן התוצאות, המסק

 דו"ח מסכם

במועד סמוך לסיום תהליכי הקמת הפרויקט, הקבלן יגיש למזמין דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין 

 היתר גם את הנושאים הבאים:

מדיה מגנטית בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו  .א

במהלך הקמת הפרויקט, ההתכתבויות וסגירות של אי 

 התאמות.

ת שבוצעו לאחר סיום ההקמה. אל מול כל תוצאות הבדיקו .ב

תוצאות הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה והמסקנות 

 הנובעות.

( AS MADE–תוכניות עדות )תוכניות מדידה לאחר ביצוע  .ג

 בהתאם לנדרש בתנאי ההסכם הכלליים.

"תוכניות עדות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך  .ד

יוכנו במתכונת שתקבע  בשיטת מדידה דיגיטלית. תוכניות אלו

ויכללו בין היתר את כל החומרים השונים בהם  המנהלע"י 

נעשה שימוש בפרוייקט, כדוגמת חומרי המילוי על סוגיהם 

השונים, החלפות הקרקע, מיקום יריעות גיאוטכניות, שכבות 

המיסעה חומרים ועובי וכו'. הדווח ילווה בחתך אורכי ותנוחה 

אחרת הנדרשת לתיעוד, אשר יוגשו  של הפרוייקט או כל תוכנית

או  DXFלמזמין הן כמפות ובאמצעות מדיה מגנטית בפורמט 

י. מובהר בזאת כי "תוכנית "כל  פורמט אחר שיאושר ע"י חל

 (AS-MADE)העדות לחומרים" היא בנוסף לתוכנית העדות 

 כמפורט בס"ק  ג' שלעיל.

י, מהווה תנאי מוקדם "מודגש שאישורו של הדו"ח המסכם של הפרויקט על ידי חל

י. הקבלן יתכנן את השלמת הדו"ח באופן שימנע "לאישור קבלת הפרויקט על ידי חל

 עיכובים באישורי הקבלה של הפרויקט.
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 שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות

מערכת בקרת האיכות תעשה שימוש שוטף במערכת תוכנה ייעודית שתאפשר תכנון, תעוד מסודר, 

וברורה של פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות. מערכת התוכנה תאפשר  ניתוח והצגה נוחה

 בין היתר:

ליצור בסיס נתונים של כלל פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות לאורך  .א

 הפרויקט.

לבצע ניתוח תוצאות הבדיקות מול הדרישות המפרטיות והפקת דוחו"ת  .ב

 מתאימים.

תקדמות הפרויקט, נסיון מצטבר תכנון הפעילויות של בקרת איכות בהתאם לה .ג

 בתפקוד מערכות שונות בפרויקט ועוד.

 הצגת נהלי ותוכניות העבודה של מערכת בקרת האיכות. .ד

 הצגת דוחו"ת תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת האיכות. .ה

מבנה הנתונים יהיה טבלאי וכזה שיאפשר העברה אוטומטית של הנתונים לגליונות אלקטרוניים 

לצרכי עיבודי המשך. תתאפשר גישה מלאה )במצב קריאה בלבד( למערכת  (EXCEL)לדוגמא 

 האיכות.  אבטחתהממוחשבת, על ידי אנשי מערכת 

י במדיה מגנטית כל נתוני הבדיקות והדווחים השונים "עם סיום הפרוייקט, יועברו לרשות חל

 י."נחיות חלאשר נצברו בתוכנות הנ"ל במהלך הקמת הפרוייקט. מבנה הנתונים יהיה על פי ה

 Bricsnet, cntrQבהקשר זה חשוב לציין כי בשוק ישנן תוכנות בקרת איכות רבות כדוגמת 

ואחרות. כל תוכנה כזו תבחן לתאימותה לצרכי הפרויקט ותאושר מבעוד מועד ע"י מערכת 

 האיכות. אבטחת

 הדרכה והטמעה

תם ומחויבותם של הקבלן יכין תוכנית הכשרה, הדרכה והטמעה שתבטיח את מודעותם, הכרו

העובדים בביצוע העבודות על פי דרישות מערכת האיכות. בפגישות הדרכה אלו ישתתף גם מנהל 

הפרויקט מטעם הקבלן, על מנת להדגיש בפני כלל העובדים את חשיבות הנושא. כמו כן גם אנשי 

ות י ואנשי צוותו יוכלו להשתתף באותן פגיש"האיכות וכן מנהל הפרויקט מטעם חל אבטחת

הדרכה. הדרכות ספציפיות ינתנו לעובדים בנוגע לנהלי עבודה בהם הם עוסקים באופן ישיר. 

ההדרכות יבוצעו באחריות מנהל בקרת האיכות ותוך מתן גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה מטעם 

 הקבלן.

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו 

 השונים.בנושאים 
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 בדיקות מעבדה ומדידות

 בדיקות מעבדה 

בדיקות המעבדה למיניהן תבוצענה באמצעות מעבדה מאושרת אחת או יותר, שתבחר על 

ידי הקבלן ותמומן על ידו ישירות. מערכת בקרת האיכות תיזום בדיקות מעבדה על פי 

 ההנחיות העקריות הבאות:

 בדה המוזמנות יעשו תמיד מערכת בקרת האיכות תקפיד לוודא שבדיקות המע

ממעבדות שלהן יש הסמכה ספציפית לאותן סוגי בדיקות. חריגות בתחום זה 

 האיכות. אבטחתיאושרו בכתב ומראש על ידי מערכת 

  מערכת בקרת האיכות תוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות

הינם המסופקות לאתר, כולל באותם המקרים בהם אותם מוצרים או חומרים 

 בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. 

מערכת בקרת האיכות תכין תוכנית בדיקות שתהווה חלק בלתי נפרד מנהלי 

הנדרשת  לא יפחתו מהשכיחותהבקרה של הפרויקט. סוגי הבדיקות ושכיחותן 

במפרטים הטכניים ובתקנים הרלוונטיים. כאשר המפרטים אינם מציינים את 

שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות  שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א

האיכות לשכיחות המוצעת.  אבטחתובנהלי העבודה. במקרה זה יש לקבל אישור 

שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי ההתאמות שיתגלו 

תוך כדי מהלך הפרויקט יהיו גבוהים מהסביר, להערכת גורמי בקרת האיכות או 

 ת. האיכו אבטחת

  בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, כל ריכוזי

הבדיקות יחתמו על ידי מב"א לאישור תוצאות הבדיקות, ומיקום הדיגום על פי 

 הנדרש.

  יתועדו כל הדגימות והבדיקות שניטלו, כולל אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל

תאמות. כמו כן במהלך העבודה השוטפת, בדיקות המצביעות על ליקויים או אי ה

יתועדו בצורה גרפית ממוחשבת תהליכי העבודה של הקבלן המלווים בבדיקות 

מעבדה שוטפות כגון: מעקב אחר שכבות ומנות עיבוד של חומרי מילוי, חומרי 

המבנה וכו'. מעבר בין סוגי חומרי המילוי לאורך לרוחב ולגובה הסוללות, יתועד 

 ון קאורדינטות ורום אבסולוטי. במדוייק תוך צי

  מערכת בקרת האיכות תבדוק את תוצאות הבדיקות באופן שוטף, לבחינת

עמידתם בדרישות המפרטים. מערכת בקרת האיכות תעשה שימוש בשיטות 

סטטיסטיות של בקרת תהליכים )כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור 
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ת עוד בשלב התהוותן, לפני ומגמות של תוצאות ועוד( על מנת לזהות בעיו

שמתגלים מקרים של אי התאמות. יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כמו עקומי 

בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה 

 ומניעת מקרים של אי התאמה למפרטים.

 מדידות 

 צוות המודדים .א

ראשי, כמוגדר לעיל. מספר בראש צוות המודדים של הפרוייקט יעמוד מודד 

המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוי צרכי המדידות של הפרוייקט. בנוסף 

לתפקידם של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרוייקט, חלק בלתי נפרד 

 מעבודתם הוא מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרוייקט. 

כל שעות העבודה. כל מסמכי נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך 

המדידה בפרוייקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך. כחלק מתפקידם יבצעו צוות 

 אבטחתמודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות המודדים מטעם מערכת 

 י."האיכות. חריגה מהאמור לעיל תעשה רק באישור בכתב ומראש מטעם חל

 נהלי ביצוע מדידות .ב

דרים לנושא ביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר עמידה יפותחו נהלים מסו

בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה בין התכניות והמפרטים 

בהתייחס למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות העפר 

, עמודי , יסודות לשלטיםטרומיים )מעבירי מיםוהסלילה ובאלמנטי המבנים 

 ין היתר, יטפלו נהלי ביצוע המדידות בנושאים הבאים: . בוכו'( תאורה,

 הקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול-BM 

 ממשלתיים.

 .קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות 

  מדידות לפני יציקה ולאחריה של אלמנטים הדורשים דיוק ביצוע

צנרות תת קרקעיות  מירבי כגון: כלונסאות, אלמנטי תיעול טרומיים,

 מסוגים שונים וכו'.

  בקרה על הנחת צנרת תת קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי

 בדחיקה וכו', תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה.

  בקרה שוטפת על עובי שכבות  ומפלסי ביניים בעבודות סלילה למיניהן

ות, מצעים, חפירה כגון: גבהי ביניים ועובי של שכבות מילוי בסולל

 וכו'.
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  הצבה במיקום ובמפלסים של "ריהוט דרך" מסוגים שונים כעמודי

 תאורה, מעקות בטיחות, תמרור ושילוט, צביעה וכו'. 

 .קביעת מידות, שטחים ונפחים לצורכי תשלום 

  ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות

הביקורת תכלול בין היתר  בשטח בתכיפות של אחת לחצי שנה לפחות.

 אבטחתהקמת מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום וע"פ הנחיות 

האיכות.  דו"ח ביקורת מתאים יצורף לדוחו"ת מערכת בקרת 

 האיכות.

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה

מערכת בקרת האיכות תוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים 

אצל ספקי החומרים והמוצרים וקבלני המשנה. תעודות כיול של ציודי  באתר ואלו המופעלים

 המדידה והבדיקה יהיו זמינים לבדיקה. 

 מבדקי איכות פנימיים 

 כללי .א

מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההטמעה והביצוע המלא של 

סרו לבקורת מערכת דרישות מערכת האיכות על ידי כל העובדים. תוצאות המבדקים ימ

 האיכות.  אבטחת

 ניהול המבדקים .ב

מבדקים יערכו על ידי עובדים מיומנים בלתי תלויים בתהליכים הנבדקים. ממצאי המבדקים 

 יתועדו בהתאם לנהלים הנדרשים בנהלי האיכות.

 תזמון המבדקים .ג

בנו לוחות זמנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האיכות של הקבלן יי

 כחלק מתוכנית האיכות של הפרויקט. המבדקים יתייחסו לשלושה תחומים עיקריים:

 מידת העמידה של איכות העבודות והמוצרים בדרישות האיכות המפרטיות. .9

 מידת הדבקות של עובדי הקבלן וקבלני המשנה ביישום הנהלים הטכניים השונים. .0

האיכות בהשגת יעדי האיכות  מידת היעילות של מערכת האיכות כולה ושל מערכת בקרת .3

 הנדרשים.
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תדירות המבדקים תיקבע כך שכל אחד מנהלי בקרת התהליך יבדק לפחות פעם אחת במהלך 

האיכות. יקבעו תאריכי יעד  אבטחתהפרויקט, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי מנהל 

 לביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לאי ההתאמות שהתגלו.

 תיזמון המבדקיםשינויים בתדירות ו .ד

שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים ותוספת מבדקים מיוחדים יבוצעו בין היתר במקרים 

 הבאים:

כאשר קטעים מסוימים במערכת האיכות של הקבלן הינם ברמה הדורשת הגדלת )או  .9

 מאפשרת הקטנת( תדירות המבדקים.

סונליים, אירגון כאשר בוצעו שינויים משמעותיים במערכת האיכות, כמו שינויים פר .0

 מחדש ושינויים בנהלים ספציפיים.

כאשר, כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות, יש חשד שתהליך, או מוצר, או מקטע של  .3

 מערכת האיכות אינם מתפקדים כנדרש.

 כאשר יש צורך לוודא שפעולות מתקנות או שיפורים או פעולות מניעה בוצעו כנדרש. .4

 .האיכות אבטחתבהתאם לדרישת מנהל  .5

 י"חלהאיכות של  אבטחתת ומערכ

 כללי

, על מנת להבטיח את (Assurance Qualityאיכות ) אבטחתשל ת ומערכ י"תפעיל חלכאמור לעיל, 

פעולתה התקינה של מערכת בקרת האיכות ועל מנת למזער סיכון לקבלת איכות לא רצויה במי 

 ממרכיבי הפרויקט.

י, על פי שיקול דעתה הבלעדי "צמו יכולה חלאיכות שתופעל בפרויקט ע אבטחתבנוסף למערכת 

י "י וחל"איכות מרכזית. חל אבטחתאיכות שיפעלו כמערכת  אבטחתלהפעיל מערכת נוספת של 

האיכות השונות והקבלן ישתף  אבטחתבלבד תקבע את תדירות ותכיפות הפעילות של מערכות 

איכות  אבטחתתיהן לפעולה באופן מלא עם אותן מערכות, על מנת לאפשר להן לבצע משימו

 הביצוע של הפרויקט.

י ומנהל הפרויקט ומהווה את אחד הכלים "האיכות פועלת בפרויקט מטעם חל אבטחתמערכת 

שמסייעים למנהל הפרויקט להשלים את הפרויקט באיכות הנדרשת. כל הסמכויות המוקנות 

ם אחריותו אלנתיבי ישר 'חבהאיכות בפרויקט מוקנות גם למנהל הפרויקט,  אבטחתלמערכת 

 הכוללת על הפרויקט כולו. 
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 האיכות אבטחתפעולות וסמכויות מערכות 

מבלי  .מערכת בקרת האיכותפעילות מערך פיקוח על בעיקרן ה נתהווהאיכות  אבטחתמערכות 

מנהל עפ"י שאר מסמכי ההסכם, ו/או עפ"י המצויין במקומות הלגרוע מהסמכויות הנתונות בידי 

  האיכות הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות: אבטחתבידי מערך אחרים במסמך זה, יהיו 

, הן בשלב הסמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות .א

 .וכן במהלך כל תקופת הביצוע עבודותהתחלת ה

 לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות. , לאשר, אוהסמכות לבחון .ב

מערך בקרת  שלפחתה בהיקף כוח האדם הסמכות לדרוש הגדלה או לאשר ה .ג

, בהתאם כולל צוותי המדידה ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר האיכות

 .עבודותצרכי הל

שונות באמצעות מעבדות אחרות או מודדים אחרים, על הסמכות לבצע בדיקות  .ד

גבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש יהסמכות לדרוש תפי שיקול דעתה הבלעדי. 

וכן לבצע בדיקות של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל  במסמכי ההסכם

 מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

במשרדי בקרת האיכות ובאתרי העבודה  מבדקיםוהסמכות לבצע ביקורים  .ה

וללא כל  בכל עת בכל מסמך הקשור לעבודת בקרת האיכות עיון והייצור לצורך

ות של תוצרי העבודה מגבלות וכן לצורך ביצוע בדיקות מדגמיות או אחר

 למיניהם.

או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד  ם נסיונייםהסמכות לוותר על ביצוע קטעי .ו

 להשגת האיכות הנדרשת במפרטים.

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת בקרת האיכות וכל בדיקה אחרת של מערכת  .ז

ימים מראש על  5האיכות תודיע לקבלן לפחות  אבטחתבקרת האיכות. מערכת 

יכת מבדק של מערכת בקרת האיכות. פעולות פיקוח, מבדקים חלקיים של ער

נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של איכות תוצאות העבודה יבוצעו בכל עת, ללא כל 

האיכות מגלה אי  אבטחתהודעה מראש. במידה ופעילות שוטפת של מערכת 

ות האיכות להורות על קיום מבדק איכ אבטחתהתאמה משמעותית, רשאי מנהל 

 שעות בלבד. 04בהתראה של 

 במסמכי ההסכם.נזכרות בדיקות מיוחדות שאינן סוגי הסמכות לדרוש ביצוע  .ח

הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת  .ט

האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי  אבטחת

ש. מקרים אלו לא יהוו עילה בידי הקבלן התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדר
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לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי 

 מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא  .י

 הומוגניים.

 יבוצעו על חשבון הקבלן. ודה של צוות בקרת האיכות,והכרוכות בעב כל הפעילויות הנזכרות לעיל

. המזמין, תת סעיף ד'( יבוצע ישירות על ידי 92.0התשלום למעבדות הבדיקה החיצוניות )סעיף 

למרות האמור, במידה וחשש לפעולה לא תקינה של מערכת בקרת האיכות מתברר כמוצדק, יהיו 

 קבלן. כל ההוצאות הנובעות  מתהליך הברור, על חשבון ה

האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך  אבטחתמודגש שכל פעילויות מערכות 

. בהתאם, המנהלוהן מצטרפות לפעילויות פיקוח שיבוצעו בנפרד גם על ידי  ותהפיקוח על העבוד

 לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים והוצאות נוספות

 האיכות.  אבטחתמכל סוג הנובעות מעבודת מערכות 

 אימות בדיקות הבקרה ואישורן כבדיקות לצרכי קבלה

בדיקות הבקרה המבוצעות כחלק מתהליך העבודה בפרויקט ישמשו ככלל גם כבדיקות 

 ,מנהל לבצעהיחד עם זאת, רשאי  כי ההסכם.כנדרש במסמ המשמשות כבדיקות קבלה למוצר,

"ל, בדיקות נוספות במעבדה אחרת ולהתייחס לממצאיהן )עם או בלי שילוב בנוסף לבדיקות הנ

האיכות  אבטחתמערכת  ( כאל בדיקות קבלה.המעבדה שפועלת באופן שוטף בפרויקטממצאי 

 תהיה הגורם הבלעדי הקובע בנושא זה. 

 תשלומים וקנסות

השונים חלות על כל ההוצאות הכרוכות בהקמה ובהפעלה של מערכת בקרת האיכות על מרכיביה 

 . עבודותהקבלן ונכללות בשכר ההסכם לביצוע ה

עלויות ביצוע בדיקות מעבדה על ידי מעבדות בדיקה ישולמו ישירות על ידי הקבלן, בהתאם 

למפורט בהסכם. מודגש עם זאת, שבדיקות חוזרות שבוצעו כתוצאה מאי עמידת חומרים שונים 

 ו גם הן על חשבון הקבלן.או עבודות שונות בדרישות המפרטיות, יחויב

אי עמידה של הקבלן במי מדרישות מפרט זה, בנוגע להקמה ותפקוד של מערכת בקרת האיכות, 

יביא להטלת קנסות על הקבלן. סכום הקנסות שיוטלו על הקבלן במהלך כל חודש קלנדרי יופחתו 

 מהחשבון החודשי שיאושר לקבלן בגין אותו חודש.

 וגובה הקנסות שיוטלו על הקבלן. הקנסות יהיו קנסות שבועיים.מפרטת את סוגי  0טבלה מס' 

 תקופת קנס רגיל ערך קנס תאור מס'

 שבועות ₪4  0,222איחור בהגשת מדריך איכות לפרויקט, או הגשת  9
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מדריך איכות שאינו ממלא אחר דרישות ההסכם 

 באופן בולט.

 לשבוע

ביצוע פעילות בפרויקט לפני השלמת נוהל מתאים  0

קרת איכות, או אי ביצוע בקרה על פי נוהל לב

 הבקרה המתאים.

0,222  ₪

 לשבוע

 שבועות 0

איחור בהגשת דו"ח שבועי או חודשי, או הגשת  3

דו"ח שאינו ממלא אחר דרישות ההסכם באופן 

 בולט.

0,222  ₪

 לשבוע

 שבועות 0

אי מילוי דרישות אחרות של המפרט בנושא  4

 כות.הערכות ותפקוד מערכת בקרת האי

3,222  ₪

 לשבוע

 שבועות 4

הגשת דווח הכולל אי דיוקים מהותיים העלולים  5

ליצור מצג שוא ו/או להסתיר מקרים של אי 

 עמידה בדרישות ההסכם.

 - ש"ח 02,222

 

: קנסות שיוטלו על הקבלן במקרה של אי עמידה בדרישות ההסכם הנוגעות 3טבלה מס' 

 למערכת בקרת האיכות.

בלן מידי תקופת זמן, כמוגדר בעמודת ערך קנס, עד לתיקון הליקוי. מספר הקנס יושת על הק

תקופות הזמן בין תחילת הליקוי )המועד הקבוע על פי ההסכם, או מועד הגילוי של הליקוי, 

המוקדם מביניהם( ועד לאישור תיקונו יחושבו תוך עיגול כלפי מעלה. לדוגמא, אם תקופת הזמן 

 שבועות.   0ימים,  יחושב הקנס בעבור  92אחר הינה שבוע והליקוי יתוקן ל

אם תיקון הליקוי לא יבוצע במשך תקופת הקנס הרגיל )המוגדרת בעמודת "תקופת הקנס הרגיל" 

( יופעל בהמשך באופן אוטומטי קנס כפול בגובהו, ביחס לערך המוצג בעמודה "ערך 0בטבלה מס' 

 קנס". זאת, עד לסיום תיקון הליקוי. 

 הפעלת הקנסות:דוגמא לשיטת 

שבועות לאחר המועד  3האיכות את מדריך האיכות  אבטחתהקבלן הציג לאישור מערכת  .א

שבועות לאחר  3מהנהלים הרלוונטיים לפרויקט.  02% -הנדרש, כאשר המדריך מכיל רק כ

מכן הגיש הקבלן את מדריך האיכות השלם )התקבלו הערות משניות בלבד של מערכת 

בעבור ארבעת ₪  04,222יוטל במקרה זה על הקבלן יכלול הקנס ש –האיכות(  אבטחת

השבועות הראשונים של האיחור )הגשת מדריך חלקי וחסר באופן בולט לא נלקחת 

בעבור שתי השבועות הנוספים שבהם מוטל קנס כפול. סך הקנס ₪  04,222בחשבון( וכן 

 ₪. 41,222 -במקרה זה מגיע על כן ל
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ב של מערכת בקרת האיכות אינה עונה לדרישות עם התחלת העבודה, מערכת המיחשו .ב

יום לאחר תחילת העבודה מציגה מערכת בקרת האיכות מערכת ממוחשבת  02ההסכם. 

( 0בטבלה מס'  4הקנס שיוטל במקרה זה על הקבלן יכלול  )על פי פריט מס'  –פועלת 

 שבועות איחור ביישום נכון של המערכת הממוחשבת. 4בעבור ₪,  90,222

קרת האיכות של הקבלן הציגה דו"ח שלא כלל תאור מלא של ליקויים שהתגלו מערכת ב .ג

הקנס שיוטל במקרה  –בקטע מהפרויקט, מצב שיכול היה לגרום לאישור של קטע לקוי 

 ₪. 02,222זה הינו בסך של 

 

י בנושא הטלת קנסות על הקבלן תהיה סופית ומוחלטת. כמו כן מודגש שכל האמור "החלטת חל

י לתבוע את הקבלן או לנקוט בכל צעד אחר בגין נזקים אחרים ישירים או "ע מחללעיל לא מונ

 ם ההפרה של דרישות ההסכם.נתיבי ישראל 'חבעקיפים שנגרמו כתוצאה מהליקוי, או 
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