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 :רשימת יועצים ומתכננים
 

 

 

80-0088558 

80-00885/8  

 :'טל

           :'פקס

 :תכנון ניהול  מ"בע  אפשטיין

8/-0064045 

8/-0064466 

 :'טל

 :'פקס

 :מתכנן מוביל מ"ל מהנדסים יועצים בע"תה

84-0008459 

84-0008000 

 :'טל

 :'פקס

 :תכן מבנה וביסוס, יועץ קרקע קיסרישראל 

80-06/0994 

80-06/0990 

 :'טל

 :'פקס

 :שמל ותאורהח אהרוני . י

84-0018111 

84-0018804 

 :'טל

 :'פקס

 :מדידות מ"ליא שרותי הנדסה ומדידות בע

8/-5640110 

8/-566/595 

 :'טל

 :'פקס

 :קונסטרוקציה מ"רבין בע -פרי

8/-9560109 

8/-9515069 

 :'טל

       :'פקס

 :נוף ברוידא מעוז

 

8/-0064/00 

8/-0064510 

 :'טל

       :'פקס

 :ניקוז מ"יועצים בעל מהנדסים "תה

 

899-00/1180 

899-5656800 

 :'טל

 :'פקס

 :תברואה מ"מהנדסים יועצים בע. וי.אי

89/-908/088 

80-0040085 

 :'טל

 :'פקס

מהנדסים יועצים ומתכננים . מ.ג.ח

 מ"בע( 1008)

 

 :ניקוז מי תמלחת

 

8/-0009196 

8/-0009140 

 :'טל

 :'פקס

 :בטיחות שלהבת מערכות מידע

 :איכות אבטחת   



  3  

 

 ואינם מצורפים מפרט הטכני המיוחד ם המוזכרים ברשימת מסמכי

 

 

 המסמך המצורף מסמך שאינו מצורף
 

המס
 מך

    המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי
 מ במהדורתו המעודכנת ביותר לרבות דפי עדכון"ראל בעיש
 

  

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

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

  

 : מסמכים נוספים     . 6811לוח התמרורים המעודכן ינואר 
  . מהדורה אחרונה – 1054, חוק חשמל

  (. 'פרק ט) עבודות בניה –תקנות בטיחות בעבודה 

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

 . 6818  –" המפקח על התעבורה
 

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי "
 .  6880 –" עבודה בדרכים לא עירוניות

 

התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך הוצאת "
 (/681ינואר ) –" משרד התחבורה

 

הנחיות לבחירה והצבה של מעקות בטיחות זמניים הוצאת "
 ( 6880פברואר )  –" משרד התחבורה
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 תוכן העניינים

 2 ................................................................................... :ומתכננים יועצים רשימת

 6 .................................................................. :המיוחד הטכני המפרט נספחי רשימת

 7 .................................................................................... מוקדמות 00

 9 ......................................................................................................................... ויישום תיאור 00.1

 9 .................................................................................................................................. הגדרות 88.6

 9 ..................................................................................................................... ותקנים מפרטים /.88

 0 .............................................................................................................. המסמכים בין עדיפות 88.4

 0 .................................................................................................................... ראשיות ותפעילוי 00.5

 0 .............................................................................................................. מפורטת עבודה תכנית 88.0

 11 ................................................................................................... (שבועי-דו) התקדמות דיווחי 88.9

 11 ....................................................................................................................... באתר פגישות 88.0

 11 ........................................................................................................................... עבודה יומן 88.0

 16 ...................................................................................................................... עדות תמונות 88.18

 16 ...................................................................................................................... ופיקוח הולני 88.11

 16 ........................................................................................................................... כללי רקע 88.16

 14 .......................................................................................................................... זמנים לוח 00.13

 14 ................................................................................................ הביצוע לגבי מיוחדים תנאים 00.14

 15 ........................................................זהירות ואמצעי אזהרה תמרורי ,גידור ,שמירה ,גישה דרכי 00.15

 15 ......................................................................... הקבלן מטעם וסימון מדידות ,השגחה ,בדיקה 00.16

 10 .................................................................................................... ביצוע לאחר תיעוד תכניות 00.17

 10 ........................................................................................................................ אתר שילוט 00.18

 19 ................................................................... לחברה העבודות מסירת פניל האתר והסדרת ניקוי 88.10

 19 ................................................................................................ עבודות ביצוע ותאום היתרים 00.20

 19 ...............................................................................................................עבודה ביצוע שעות 00.21

 10 ........................................................................................ וגהות בטיחות ,הסביבה על שמירת 88.66

 22 ............................................................................... עפר עבודות 00

 60 ...................................................................................................................... הכנה עבודות 81.81

 0/ ..................................................................................................................... שתית עבודות /81.8

 0/ ................................................................................................................... חרסית שן בנית 01.04

 48 ........................................................................................................................ סוללה בנית 81.85

 44 .................................................................................................................. חירום דרך בנית 81.80

 24 ............................................................... באתר יצוק בטון עבודות 02

 42 ....................................................................... טרום בטון עבודות 00

 44 ............................................................................ איטום עבודות 04

 47 .......................................................................... תברואה מתקני 07
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 66 ................................................................. ותאורה, חשמל מתקני 00

 .אינה מוגדרת הסימניה! שגיאה ....................וסכוך חרש מסגרות  -  כללי 04

 .הסימניה אינה מוגדרת! שגיאה ........................................... עץ עבודות 20

 42 ............................................................................ פיתוח עבודות 20

 000 .................................................................. והשקיה גינון עבודות 20

 004 ...................................................... נגר מי ניקוז למערכת עבודות 40.04

 020 .................................. (תמלחת מי) גרביטציוני וקו ריקון קוי עבודות 40
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  :המפרט הטכני המיוחד רשימת נספחי

 ;מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידות  :'נספח א

   ;בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם    : 'בנספח 

 ;בטיחות    : 'גנספח 

 .רשימת תכניות   : 'נספח ד
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 מוקדמות 00

 םתיאור ויישו 00.0

, 5 הגנה בחופי בריכהסוללת ה תהגבהלביצוע כל העבודות הדרושות ל מפרט טכני זה מתייחס

 .(ה"מי הגבהים של ברשת) +10.88 של עד גובה מתוכנן

 

 הגדרות 00.2

 ,אלא אם כן, בסעיף זההמשמעות המפורטת  ,יהיו למונחים המפורטים להלן הטכנימפרט ב

 על יתר המונחים  .וגדר באופן מפורשתבמקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת ש

אלא אם תוכן הדברים והקשרם , במפרט זה יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם על נספחיו

 .מחייב אחרת

 

 .מ"חברת תהל מהנדסים יועצים בע  :מתכנן

ביצוע הפרויקט שתוכן ותוגש על ידי  מפורטת להעבודה ה תכנית :עבודה מפורטת תכנית 

  .התאם לאמור בהסכםב טרם התחלת הבצוע המנהלאישור ל הקבלן

 . להסכם ההתקשרות 'נספח גכהמצורפות  תכניותה :תכניות מכרז

 . לביצוע הפרויקט מנהלהעל ידי  שאושרוומסמכים  תכניות :ביצועומסמכי תכניות 

  הקבלן ידי שיוכנו ויוגשו על, תכניות תיעוד העבודות כפי שבוצעו תכניות תיעוד 

  .צוע עבודותבתום ביהמנהל אישור ל  :לאחר ביצוע

 תקניםמפרטים ו 00.0

 ( י"ת)שראליים תקנים היהמפרטים ובהתאם ל, י התוכניות"יבוצע עפ ,על כל מרכיביו ,הפרויקט

 .מנהלהעל ידי שיאושרו  מתאימים בינלאומייםתקנים בהתאם ל ובהעדרם ביותר עדכנייםה

 :כללייםמפרטים 

ת לעבודות בניה לפי מהדורה משרדי-פרקים רלוונטיים מתוך המפרט הכללי של הוועדה הבין

 :"(המפרט הכללי: "להלן) אחרונה

 .מוקדמות המפרט הכללי     -  88פרק  .א

 .עבודות עפר    -  81פרק  .ב

 .עבודות בטון יצוק באתר    -  86פרק  .ג

 .מוצרי בטון טרום    -  /8פרק  .ד

 .עבודות איטום   -  85פרק  .ה

 .מתקני חשמל    -  80פרק  .ו

 .עבודות צביעה    -  11ק פר .ז

 .עבודות מסגרות חרש    -  10פרק  .ח
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 .בנייני בטון טרומים    -  61פרק  .ט

 .כבישים ורחבות, עבודות סלילת מסלולים בשדות תעופה    - 51פרק  .י

 .ביוב ותיעול, קווי מים    - 59פרק  .יא

 .מנהלאום ואישור של הכל הפרקים האחרים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתי

 

 :מפרטים מיוחדים

 .על נספחיו, זהמסמך  -מפרט טכני מיוחד

 

 מסמכיםהבין עדיפות  00.2

 אי או3ו משמעות דו או3ו בהירות אי או3ו סתירה של מקרה בכל כי בזאת ומוסכם מוצהר 

 . בהתאם להוראות ההסכם, על ידי המנהלתוכרע  התאמה

 

 ראשיות  פעילויות  00.4

 :בין היתרכוללות  הכנה תעבודו 00.4.0

 גורמים רלבנטיים  עם תאום .א

 עבודות ביצוע ותאום היתרים .ב

 הקבלן התארגנות .ג

  גישה דרכי .ד

 עבודה שטחושילוט  בידוד, גידור .ה

  וסימון מדידות .ו

ומתקנים אשר פורקו ומיועדים  חומריםציוד של  ואחסנה שינוע הובלה האתר ניקוי .ז

 .להתקנה מחדש

 יימותק קרקעיות תת תשתיות איתור .ח

  קיימים חוף מתקני פירוק .ט

 התקנת מתקני חוף זמניים .י

 

 :בין היתרכוללות פיתוח  עבודות 00.4.2

 חישוף השטח .א

 חציבה3החפיר .ב

 חפור חומר סילוקאו 3ו אחסון .ג

 הסוללה לבניית המילוי לעבודות שתיתהכנת  .ד

  החרסית שן המילוי לעבודות שתיתהכנת  .ה

 שונים למילויים המילוי לעבודות שתיתהכנת  .ו

 צינורותו למבנים שתיתהכנת  .ז
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 י המזמין"מאתר אשר יוקצה ע מילוי חומריחפירה והובלה  .ח

 בתוך המים ההסולל בנית .ט

 חרסית שן בנית .י

   הושן החרסית בתוכ ההסולל בנית .יא

 פוליאתילן ביריעותשתית ופני השן  כיסוי ד של השן על ידי כוורות פלסטיותודקוהגנת ק .יב

(HDPE) 

 ומשטחים דרכיםביצוע  .יג

וניקוז , מערכת השפלה, ניקוז, ביוב, מים, מערכות צנרת תת קרקעית כולל חשמלהתקנת  .יד

 .מי תמלחת

  חוף חופיתו, התקנתם, חוף, מתקניביצוע  .טו

 :שונות עבודות ביצוע .טז

o  תזוזה בקרת נקודותביצוע ואיזון  

o  תצפית צינורותביצוע ואיזון  

o (ף לפי הצורךטשו) תהום מי השפלת 

י תוכנית העבודה של הקבלן ובאישור "עקב המצב בשטח ועפ סדר הפעילויות יכול להשתנות

 .מנהלה

 

 מפורטת תכנית עבודה 00.6

מנהל יגיש הקבלן ל( אלא אם נאמר במפורש אחרת)זכיה במכרז ההודעת מועד מיום  14תוך 

 יםהנדרששלבי הביצוע על פי ת התארגנות ותכנית בטיחות יהכוללת תכנתכנית עבודה מפורטת 

צוין בפרטי פרטים סדר העבודה בזמן ישבה  ,למפרט זה /88.1סעיף  לרבות במסמכי המכרז

כולל תאריכים מדויקים של תחילה וסיום , לכל אלמנט שייבנה, לכל חוף ובמרחב הגיאוגרפי

 :וכמפורט להלן עבודות לכל פריט

 : ובין היתר את המרכיבים הבאים, תכנית העבודה המפורטת תכלול גאנט .א

פעילויות הנדרשות במסמכי המכרז בהתאם ההביצוע של ופרטי העבודות תיאור  .1
 ; לאבני הדרך

וך הצגת פתרון למעבר ת, באתר העבודותזמני של העבודות -הביצוע הבותיאור  .6
 ;תוך כדי ביצוע העבודות נופשים ושימוש בחופים

קיבולת השינוע היומית לאספקת החומרים והמתקנים בכמות הנדרשת פירוט  ./
בלוח ולעמידה , לשעות העבודה היומיות, אתר העבודותלמקטעי החוף השונים ב

  ;הנדרשהזמנים 

אתר פירוט לגבי שיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים במסמכי המכרז אל  .4

 . העבודות

 :את המרכיבים הבאים, תכנית ההתארגנות באתר תכלול בין היתר .ב

 ;סימון הגידור .1
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 ;מקומות האחסון .6

 ;משרדי האתר ./

 ; דרכים זמניות .4

 ;מילוי זמני וחפירות זמניות .5

 ; נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו .0

 ; גידור שטחי פעילות .9

 ;גידור בטיחות לכבישים .0

 ;מיקום מאזני גשר .0

 ;(אם נדרש)מיקום מרחב מוגן  .18

 ; (SHOP DRAWINGS)תוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות לאישור של הגשה  .11

 ; ספק מבנים זמנייםשל אישור להגשה  .16

יום  8/תוך ) (כולל חישוב סטטי)תוכנית מפורטת של מבנים זמניים של ר אישולהגשה  ./1

 ;(מהודעת הזכייה

 ;(יום מהודעת הזכייה 8/תוך ) חוףשל פרטי ביצוע למתקני אישור להגשה  .14

יום  8/תוך ) תחנת שאיבה לביוב ואביזרי צנרתשל פרטי ביצוע לאישור להגשה  .15

  ;(מהודעת הזכייה

וכן כל פרט אחר שידרש , לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן פירוט הסדרי תנועה זמניים .10
במפרט הטכני המיוחד ועל ידי הרשויות הרלוונטיות והרשויות שצריכות ליתן אישור 

 .לתכנית

של שינוע החומרים בנקודות החיכוך עם הנופשים תכנית הבטיחות באתר תתן מענה ל .ג
 :כיבים הבאיםאת המר, תכלול בין היתר והביצועים הנדרשים למיניהם

 ;סקר סיכונים .1

 ;מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תואמות .6

ביצוע ואילוצי , שלבי ביצועאילוצי , המתאים לאילוצי לוחות הזמניםמענה  מתן ./
         .במתחם תיירותי רגיש

נספח בקרת איכות והבטחת במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות 
 .ובדרישות כל דין( למפרט הטכני המיוחד 'בנספח ) האיכות המצומצם

 

הקבלן אינו  .תהיה מסמך המחייב את הקבלן, מנהלכפי שתאושר על ידי ה, תכנית העבודה

דרוש רשאי ל מנהלה. רשאי להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה

 .ום השלמת הפרויקטתכנית העבודה בכל שלב שהוא לצורכי קידעריכת שינויים לשם התאמת 

עבודת הקבלן תבוצע רק על פי התכנית  .הקבלןייבות את חות אלו ככל שיבוצעו מהתאמ

 .שאושרה על ידי המנהל
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 (שבועי-דו)דיווחי התקדמות  00.7

את כל  יפרטשבו שבועי -דודוח התקדמות  מנהלקבלן להיגיש שני שבוע של כל  הראשוןביום 

מיפוי  ,בין היתר ,כולל, ח"מו להפקת הדושקד ייםהשבועבמהלך שבוצעו ת יוהפעילו

בדיקות מעבדה של , ביצוע עבודות בשטח, ייצור, הספקת חומרים, שרטוטים, תכנון, טופוגראפי

בהקשר ת יוהתכתבו, עדות ותתכני, ומסירות ותקבלשל ופרוטוקולים  םתהליכי ,חומרים

 .'וכו אישורים, םעדכון לוחות זמני, הנחיות, סיכומי פגישות באתר, לביצוע הפרויקט

 

 פגישות באתר 00.0

. ביום שיקבע על ידי המנהל במשרדי הקבלן באתרלפחות אחת לשבוע  יתקיימופגישות באתר 

 הנחיתוכל גורם נוסף בהתאם להמזמין נציג  ,מתכנןה, מנהלה ,קבלןה: בפגישות ישתתפו

 .מנהלה

עבודה בין השקי ממובטיחות , עבודותהואיכות התקדמות ה: יהיו בין השאר הפגישה נושאי

אחר ל כיומייםויופץ בין המשתתפים  מנהלהפגישה יוכן על ידי הסיכום . רשויותהקבלן וה

 .הפגישה

 

 יומן עבודה 00.4

 :בין השאר יפרט הקבלן. המזמיןעל פי הנהלים והפורמט של קבלן ינהל כל יום יומן עבודה ה

 .שם הקבלן .א

 .הפרויקט 'מס .ב

 .יומן עבודה' מס .ג

 .ת עבודהיום עבודה ושעו, תאריך .ד

 .מזג אוויר  .ה

  .כלים באתר .ו

 .עובדים באתרוסוגי ' מס .ז

 .שבוצעו עבודות .ח

 .אתר העבודותים בעירוא .ט

 .מנהלהוראות  .י

 .וכדומה בטיחות3ליקויי ביצוע .יא

 .עיכובים בביצוע .יב

מדי יום ביומו את כל  יעדכןאשר בו  VIEW@באמצעות מערכת הקבלן יכין יומן עבודה 

יעודכן יומן , במקרים בהם יורו המנהל או המפקח) דותהפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבו

להערותיו  VIEW@ -העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר לקבלן במערכת ה

גם למתן הוראות בכתב , פרטי העבודותלעדכון בנוסף , לפי הצורך, היומן ישמש .(וחתימתו

ת העבודה המקובלות וכל הוראה שעובלקבלן ו, מפקחל, יהא נגיש למנהלהיומן . לקבלן
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תחייב את , בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, המפקחידי המנהל או -ביומן על שתעודכן

 .הקבלן

 תמונות עדות 00.00

 מנהלקבלן לבצע תמונות עדות מצב קיים ולמסור להבאתר באחריות  תלפני תחילת כל העבודו

  אתת ראוהמ גיטליתיעל מדיה ד מונותעבודה סט תההקבלן למנהל מידי שבוע יספק . לאישור

תמונות יצולמו גם על  .וכדומההרכבה , עבודות ייצור כולל, הןילמינ עבודותההתקדמות פרטי 

 .מנהלפי דרישות ה

 ניהול ופיקוח   00.00

 .המפקחצמוד של קוח ישל המנהל ופעבודת הקבלן תעשה תחת פיקוח  .א

 .המפקח אומנהל השל מראש אישור  עבודה ללא כל יבצעלא הקבלן  .ב

למסמכי הביצוע ותכנית העבודה עבודות בהתאם הביצוע בקרת  ,היתרבין  ,הפיקוח יכלול  .ג

 .הנחיות והוראות לבצוע,  ואישור כמויות הבדיק, יםהמאושר

 רקע כללי 00.02

  העבודות אתראור ית  00.02.0

תיירות עין ה םבמתח, 5כה מספר יבחוף המערבי של בר, העבודות תבוצענה באזור ים המלח

  .קראון פלזה ולוט ,צל הרים ,הוד :סמוכים למלונותההכולל חופים , וקקב

 

 באתר האקלים של כלליים תנאים    00.02.2

 ממוצע .מ"מ 58 -עם ממוצע משקעים שנתי של כ, האקלים באזור העבודות חם ויבש

o -כ נע ביןגבוה חודשי טמפרטורות 
C /0 ו- o

C 40 הנע ת נמוכהוממוצע טמפרטורה יומי, בקיץ 

o -כבין 
C16 ו-o

C 0 ובחורף, בלילה 55% -לביום  65% -כבקיץ נעה בין יחסית הלחות ה .בחורף 

רור מדויק ומפורט יותר של תנאי האקלים הינו באחריות יב .בהתאמה 08% -ל 48% -כנעה בין 

 . הקבלן

 העבודות אתר אופי 00.02.0 

ועל תשתיות תת קרקעיות  ,מלון בתי הכולליםונופש כל העבודות תבוצענה במתחמי תיירות 

שכולם מאוישים מתקני חוף ומתקני ושירותי תיירות ל ה מאודגבוה בסמיכותקרקעיות 

    .ופעילים

 

 העבודות מטרת  00.02.2

עולים , שלחופה המערבי נמצא האתר, [תמיסה בריכוז גבוה של מלחים] 5בריכה המים ב פני

למפלס יגיעו , שנים 5 -שבעוד כים המלח עד  מפעליעקב פעילות מ בשנה בממוצע "ס 68 -בכ

העלאת המפלס מבוצעת  .(ה"מי לפי מערכת הרומים של) +15.18של לטווח ארוך רבי יתפעולי מ

מילוי משלים , כ בנובמבר כל שנה כשבין נובמבר לנובמבר חלות תנודות עקב התאיידות"בד
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מור המפלס לעלות לרום א /681בנובמבר  .והולכת מים מהבריכה לבריכות ייצור שמדרום לה

קרקעית של אזור -המפלס המועלה של הבריכה יוצר סיכוני הצפה על ותת +. 8/.14 עד של

 .תשתיות ומשתמשים למיניהם, מבנים, החוף כולל מתחמי התיירות

 להגנת מתחמי התיירות מפני נוספים אמצעיםסוללת הגנה ות ייבנ ינןמטרות העבודות ה

 :צבים הבאיםבמ מהבריכהסיכונים אלה 

  ;+ 15.18 במצב של הרום המרבי .א

 .לרום המרבי שהמים יגיעובמצבי ביניים עד  .ב

אמצעי ניטור לזיהוי מוקדם של מצבים המצביעים על התהוות  נתהתק כמו כן יכללו העבודות

סיכוני הצפה לאזור החוף שבוצעו ואי לכך של מרכיבי עבודות אפשרית של פגמים או כשל של 

 . תולמתחמי התיירו

 העבודות של כללי אורית 00.02.4

 לאורךהרמה והרחבת סוללת החוף והחוף הקיימים ליצירת סוללה חדשה העבודות כוללות 

  .ופיתוח חופים 5חוף בריכה 

 הקיימת ההסולל 00.02.6

. 'מ 68-שעומקו עד כחציץ הבנוי מקיר שיגומים קיימת סוללת חוף ובתוכה באתר העבודות 

סביבו ומעליו יש שן ומרבד חרסית שמגיעה . מפני השטח' מ /-עומק של כקודקוד הקיר מגיע ל

לכיוון  5כה ימי ברשל חציץ זה נועד לחסום חלחול  .מ מתחת לפני השטח"ס 8/-עד לעומק של כ

 .מתחמי התיירות

 כוללת ההחדש ההסולל בניית 00.02.7

אחרי ביצוע מחדש  םוהתקנת בדיקתם, תםרשמי, נםסוחא ,תםהובל, פירוק מתקני חוף .1

 .עפרהעבודות 

 .פירוק העברה והתקנת מתקני חוף קיימים לחופים זמניים .6

 .פירוק העברה והתקנת מתקני חוף מהחופים הזמניים אל חופי הקבע ./

 .מתקני חוף חדשיםשל ייצור והתקנה  .4

 .הקיימת חופיהחול שכבת המבוקר של חריש והידוק  .5

התקנת יריעות , ידוק מבוקרתוך ה והרחבתה הגבהתה, קיימתהחרסית החישוף שן  .0

סוללה לכיוון היבשה של ה הוהגבה ההרחבכן ובשכבת הגנה  כיסוי שן החרסית, פוליאתילן

יצירת סביבת עבודה לתהום או -השפלת מי .הוספת שכבת חול חופיו 5ולתוך מי בריכה 

 .יבשה

 .ונותמדרהי עשמירת שיפותוך  +15.08 שלעד גובה קודקוד  תהגנה הקיימההגבהת סוללת   .9

 +.10.88עד רום של  הוספת שכבת חול חופי  .0

   .בנית קירות תמך ועוד .0
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 לוח זמנים 00.00

 לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט

 צו התחלת הוצאתם מיום קלנדארייימים  200 מרבי לעבודות נשוא מכרז זה הינו משך ביצוע

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

 . לצרכי המחשה בלבד( גאנט)להלן מצורף לוח זמנים שלדי  .יום 4/ולא יעלו על  ביצוע הפרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 ביצועה לגביתנאים מיוחדים  00.02

 

יפעל הקבלן . קיט ונופשתנהלת פעילות שבשטחו מ, במתחם תיירותמצוי  ותאתר העבוד .א

באופן סביר להימנע מגרימת פגיעה בפעילות מתחמי התיירות מקום בו ניתן וסביר לעשות 

 .כן

לאתר ועוברי אורח שימנעו אפשרות גישת נופשים הקבלן חייב לספק ולהתקין גדר ושער  .ב

ותוכניות  בהתאם להנחיות המפרט הטכני ראיהם למיאטוהגדר והשער יהיו . ותעבודה

 .  הביצוע

 .עבודה יוםכל בתום  ותבודעל סיום הע מנהללהודיע ל הקבלן חייב .ג

את , בכל יוםבתום העבודה ועל הקבלן לסלק  יםלהיות נקי יםחייב, וסביבתו אתר העבודות .ד

, שיירי אריזות, פסולת בניין, עודפי חפירהכגון , באותו היום שנוצרה על ידוהפסולת 

פסולת זו תסולק . 'מסמרים וכו, קרשים, קטעי צנרת, וטות ברזלקטעי מ, מיכלים ריקים

Tasks and milestones 
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 14010014 מלונות 2הגבהת סוללת חופי 

 27005014 ' ביצוע שלב א

הגבהת סוללות מלונות צל הרים 
 והוד

20005014 

 31003014 עבודות עפר

 20005014 עבודות פיתוח

הגבהת סוללות מלונות קראון 
 פלאזה ולוט

27005014 

 26003014 עבודות עפר

 27005014 עבודות פיתוח

 14010014 'ביצוע שלב ב

 18008014 יתרת מלון הוד -הגבהת סוללות 

 21007014 עבודות עפר

 18008014 עבודות פיתוח

יתרת מלונות  -הגבהת סוללות 
 קראון פלאזה ולוט

14010014 

 20008014 עבודות עפר

 14010014 עבודות פיתוח
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אחת לפחות י הקבלן "ותסולק ע, שהקבלן יספקינים ילמיכלי איסוף פסולת מתאימים וממו

 .הפסולת מוצקסילוק לאתר מורשה ל, לשבוע

, העלול לסכן עובדים או מבקרים, או מכשול אחר כלשהו, הקבלן לא ישאיר בורות פתוחים .ה

 .מיד עם תום השימוש בו, אג לסילוק המפגעאלא יד

 תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות ,גידור ,שמירה ,דרכי גישה 00.04

 . לאתר ובתוכודרכי גישה ותנועהחזק תיתקין וי, הקבלן יספק  :דרכי גישה .א

כולל הציוד והמכשור העבודות שבביצוע ו הקבלן ישמור על האתר :  שמירה .ב

 .בשעות שבהן אין נוכחות עובדים

לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי , תמרורי אזהרההקבלן יציב  : אזהרה עיאמצ .ג

בכל מקום , לבטיחות העבודות והציבור, זהירות לבטיחות באתר

דרש על פי דין או נשאו 3ו, מנהלאו שיידרש על ידי ה, שיהיה צורך בכך

  . על פי הוראה של רשות מוסמכת כלשהי

 

 .ותבכל עת לאתר העבודגישה חופשית מטעמם מי כל וללמזמין  ,מנהלהקבלן מתחייב לאפשר ל

 

 מטעם הקבלןסימון מדידות ו, השגחה, בדיקה 00.06

כל תקופת  במשךמודד מוסמך , מדידות וסימונים, לצורך השגחה ,הקבלן יעסיק ברציפות .א

המודד יהיה באתר העבודות בכל עת שמבוצעות בו  .למזמין עבודותהביצוע ועד למסירת ה

 .עבודות

לפני שהקבלן יתחיל בביצוע עבודה  .ביצוע מבוססות על טופוגרפיה קיימתה תכניות .ב

. תכניותהמימדים שנקבעו בוהמספרים , הקבלן מתחייב לבדוק את כל הרומים, מהעבודות

 . ויישא באחריות גמורה לדיוקם ,את כל הרומים מנהללהקבלן  יעבירלאחר הבדיקה 

 .רומים הנדרשים לביצוע העבודותוהקבע הנקודות , הקבלן יסמן בשטח את כל הפוליגונים .ג

 .כל הסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך

הקבלן . להתחיל בעבודה מנהלאישור האת יבקש הקבלן  ,בשטח ניםפוליגוהסימון לאחר   .ד

בכל עת מדידות לאימות ואישור לבצע רשאי  מנהלה .ולא יתחיל בעבודה לפני קבלת אישור

 .מוטעבאמצעות מודד מ

, דיסטומט כולל ,במשך כל זמן ביצוע העבודה ציוד מדידה, באתר חייב להחזיקהקבלן מת .ה

 . אמת מידה ומאזנת, ציוד לייזר

 . העבודותכל  מודד מוסמך ינחה ויבדוק את עובדי הקבלן בביצוע .ו

 .בכל עת שידרוש זאת מנהלהמודד וציוד המדידה יעמדו לרשות ה .ז

שנקבעו או יקבעו לביצוע , נים האחריםהקבלן יספק ויתחזק את כל יתדות הסימון והסימו .ח

שא יהקבלן י. למצבם הקודםויחזירם יחדשם , ה של פגיעה או שינוי בהםקרובמ, העבודות

קב פגיעה או שינוי בסימונים ע ושיגרמ, באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודות

 .ואל
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  תכניות תיעוד לאחר ביצוע 00.07

שבוצעו יכללו ויוצגו כל חלקי העבודה ן ביצוע בהתיעוד לאחר  תכניותהקבלן יכין ויגיש  .א

בשרטוט , על פי מיטב כללי המקצוע, אלה יוכנו על ידי מודד מוסמך תכניות. בפועל

בין  וכללי תכניותה. מנהל בגרסה שתקבע על ידיואו  6818ממוחשב בפורמט אוטוקד 

כולל מערכות תת  הביצועמרכיבי כל פרטי ו מצב קייםורוחב  חתכים לאורך, תנוחות ,השאר

תאי , מבנים, תעלות, גדרות, קירות ,קו חוף, קרקע פני: של מפורטותמידות עם  ,קרקעיות

קידוחי שאיבה , ותקשורת קווי חשמל, צנרת תת קרקעית ועל קרקעית, שוחות, ביקורת

ת ונפרד ותבשכב ויוצג ל"הנ יםאלמנטהכל  .וכדומה נקודות בקרת תזוזות, ריהוט גן, וניטור

 . GISטכני כללי לביצוע מיפוי ומדידותשל מפרט  הנחיותל בהתאם

  .רקע גושים וחלקותו ארצי תעל רקע קואורדינטו 1:658מ "תכניות העדות יהיו בקנ .ב

 : יןועל כל תכנית עדות יצ .ג

 שם הפרויקט 

 שם קטע או מערכת 

 מועד המדידה 

 קנה מידה 

 1:1888מ "תרשים סביבה בקנ 

 (ספר רישיוןכתובת ומ, טלפון,שם ) פרטי המודד 

  (כתובת ומספר רישיון, טלפון,שם )פרטי קבלן המבצע 

 חתימות מודד מוסמך וקבלן המבצע 

 יום 45תוך  מנהלליוגשו  ,העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך תותכניסטים של  5 .ד

ולפני הוצאת  מנהלה על ידיאו במועד שידרש או לאחר גמר שלב עבודה  לאחר גמר העבודה

 . ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות"המדידה הנ. תעודת גמר

חתומות על , A0בפורמט ר "ג למ"מ 08 תבאיכועל נייר לבן  כל סט יכלול תכניות מודפסות .ה

 ,DWGבפורמט  העדות ממוחשבות תכניותעם קבצי  CD 5 -ו ידי מודד מוסמך והקבלן

 .(ASCIIבפורמט  REGו   DISוקבצים  PDFו  PLTקבצי הדפסה 

 . הקבלןן סופי של הינו תנאי הכרחי לאישור חשבו מנהלה לידי התיעודניות מסירת תכ .ו

 

 שילוט אתר 00.00

ויתחזק למשך  ירכיב ,יספק ,יתכנן הקבלן, קבלת צו התחלת העבודהיום מיום  8/תוך  .א

 .אתר העבודותבכל  א"כ א"מ 6X4-כבגודל של  שני שלטים תקופת הביצוע

קבלן ה, המנהל בתכנון, בביצוע מנהלה ,ןהמזמישל  פרטיםיוצגו בין היתר  יםעל השלט .ב

 .וכל פרט נוסף על פי חוק, מנהל הבטיחות בעבודה ,אדריכלה, מתכנןה, המבצע

 .בהתאם לביצועוימסרו לקבלן  מנהלהידי  ייקבעוהשלטים  צבעו כיתוב ,תצור, המיקום  .ג
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 .מבחינת היציבות והסביבה התיירותית ורכבים על מבנה מתכתי מתאיםמו השלטים יהי .ד

 המבנה חייב באישור. הקבלןמטעם מורשה  התוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקציהמבנה י

  . מנהלה

בדבר , שילוט אזהרה על הגדר, יספק הקבלן וירכיב, באתר העבודות עבודהמקומות הבכל  .ה

 .כנדרש בחוק פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה

 

 למזמיןמסירת העבודות  פניהאתר ל והסדרת ניקוי 00.04

, הוא ניקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת, למזמיןמסירת העבודות תנאי ל

רכושו של הקבלן  סילוק, הגדרות והשלטים, ציוד ההקמה, פירוק וסילוק כל המבנים הארעיים

   .במתואם עם העבודות שבוצעו והחזרת האתר למצבו ושימושיו הקודמים מהאתר

 

 עבודותביצוע  היתרים ותאום 00.20

יתואמו על ידי , והמשנה שלאו על ידי קבלני  ועובדיו על ידי הקבלן יתבצעובין אם , ודותכל העב

 . הקבלן

מכל הגופים הרלוונטיים ומבעלי עניין היא  ,מעבר להיתר הבניה ,השגת כל האישורים הדרושים

 .באחריות הקבלן

ודתו עם לתאם את עב, המפורטתעבודה התכנית בהתאם ל ,הקבלןעל , לפני תחילת עבודות

מבנים אלה . המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות3ובעלי המבנים התשתיות, בעלי השטחים

, כבלים, צינורות, ריהוט גן, שאיבה בארות, ניקוז מערכות ,קידוחי תצפית כוללים בין השאר

 .'וכו מתקני נוף וחוף, מבני מלון, דלק, מים, גז, תקשורת, חשמל :קווי

 שבמידה ותידר. את העבודה ללא עיכובים ולפי הדרוש אפשרכדי ל את כל הדרושהתאום כולל 

יבצעה הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי להבטיח כי , פניה לגורמים חיצוניים נוספים

 .לא ייגרמו עיכובים

. בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו, תשתיות ולמבנים הקיימיםלגרום נזק ל3אין לפגוע

  .על ידו וכל פגיעה בהם תתוקן מיד םי הבלעדי לשלמותהקבלן הינו האחרא

פעילות באופן שיאפשר צורך לבצע את העבודות  יש, בקטעי אורך מסוימים לאורך החוף

 .תיירות ונופש תוך כדי הביצוע

את  ,מנהלבאמצעות ה ,על הקבלן לתאם עם המלונות ,המפורטת לצורך הכנת תכנית העבודה

 .ורך החוףלאבאתר וקטעי וסדר העבודה 

 . ל"תוכן על פי התאום הנתוכנית העבודה 

 

 שעות ביצוע עבודה  00.20

ובין  14:88 -ל 80:88בין  ינןה, לביצוע עבודות רועשותת לקבלן והמותרעבודה השעות  .א

המנהל יהא רשאי , על אף האמור .'בימי ו 15:88 -ל 89:88ובין ' ה-'בימים א 68:88 -ל 10:88

 .ם מסוימים אף בשעות העבודה המותרותלהגביל או לאסור פעילות בזמני
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 מנהלהאישור את עליו לקבל , שלא בשעות העבודה המותרותבמקרה והקבלן רוצה לעבוד  .ב

אינו חייב לתת אישור כזה ובמידה וייתן העבודה תבוצע במדויק  מנהלה .ראש ובכתבמ

 . לפיו

 בטיחות וגהות, הסביבהעל שמירת  00.22

 הגנה נגד פגעי טבע

מנזק אשר יכול להיגרם על ידי מי על העבודות  נההאמצעים הדרושים להגהקבלן ינקוט בכל 

במשך כל , אחרותטבע או תופעות , שמש, רוח, מפולות אדמה, מי תהום, שיטפונות, גשמים

 כל. י הקבלן"יתוחזק ע אמצעי הגנה שיבוצעכל . מזמיןעד למסירת העבודות לו תקופת הביצוע

יתוקן על ידי , אמצעי הגנה ובין אם לא עשה כןהקבלן  בין אם נקטמתופעות טבע גרם ינזק ש

 .דיחוי לאהקבלן ל

 

 כריית חומר או מחצב

לרבות חומרי תשתית ותכסית , כל חומר או מחצב, הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר

סלעים וכורכר שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם ושלא באישור , אדמה, כגון חול

 .קחמראש של המפ

 

 הובלה שינוע ואחסנה 00.20

 הובלה ושינוע .א

וכל  הסעת העובדים, כלים3או חומרים3הקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת ציוד ו

ולשינוע מאחסנה זמנית באתר עד וכולל למיקום  ותהעבודלאתר , ביצועללהתקנה ו הדרוש

 . כל רחבי אתר העבודותחומרים בבאו 3ציוד וב השימושהמדויק של 

 

 אחסנה .ב

שישמשו כלים או 3ו או חומרים3זמנית של ציוד והאחסנה הלן יהא אחראי לכל פעולות הקב

אחסנה זמנית , מובהר כי מתקני חוף רבים דורשים פרוק .ותהעבודבאתר , להתקנה ובניה

 .והתקנה מחדש

 

 ותלביצוע העבוד וחומרים בניהציוד  00.22

 הקמהאספקת ציוד  .א

 תמיכות, מנופים, מכשירים, כלים, מכונות :והתקנה כגון בניהל את כל הציוד, הקבלן יספק

רק בציוד מעולה אשר תפוקתו לצורך ביצוע העבודות להשתמש מתחייב הקבלן . פיגומיםו

או שלא יתאימו לדרישות או יעכבו התקדמות העבודה  יםציוד או מכשירים פגומ. ידועה

קם הקבלן מיד ירחי, מנהלהאשור את בלו קודם לכן יאף אם ק, עלעומת לוח הזמנים שנקב
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מכשירים וחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו במקומם ויספק  מנהלהעם קבלת הוראה לכך מ

הקבלן יהיה האחראי היחיד עבור כל החלפת הציוד  .מנהללדרישות המפרט והוראות ה

 . ל"החלפת הציוד הנ קבגרם עיועבור כל בטלה העלולה לה

 אספקת אביזרים וחומרים .ב

, ברגים :לרבות, הנדרשים לביצוע העבודותוהאביזרים  יםחומראת כל ה ,הקבלן יספק

חומר מילוי עפר  ,פלטות עיגון, שימסים, פקקים, מוטות, דסקיות, אומים, תמיכות, אטמים

 . עודו סידי, דבקים, ברזל, בטון ,שוחות, צינורות, חומר ציפוי ,חול, וחרסית

 

 המיםמקורות חומרי המילוי ושקילת חומר המיועד למילוי בתחום  00.24

בכביש  00Pכאשר הכניסה מצומת , "מטע עין גדי"חומר המילוי לעבודות עפר יובא מאתר   (1

 .660מ "ק 08

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

אספקה והתקנה של המאזניים וציוד  ,שקילת החומר, בקרת איכות החומר, הובלה ופריקה

לרבות , שפיכה3ותכגון מחסום חשמלי ביציאה מאתר כרייה ובכניסה לאתר העבוד, נלווהמכני 

שרות תיקונים לציוד , תחזוקה שוטפת וכיול תקופתי לפי הנוהל, רשויותהתאום הנדרש עם 

אך לא תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או )אגרות למיניהן , מבנה ממוזג לציוד מחשוב, הנלווה

שרותי , יציבה INTERNETתשתית , הזנת חשמל, הביטוחים הדרושים ,(ה"אגרת כרייה למי

מודגש בזה כי . מערכת שקילה אוטומטית ממוחשבת תסופק ותתוחזק על ידי המזמין. שמירה

משקל אשר יצא , שעה, שקילה בהן יצוין בין היתר תאריך3המנהל יבדוק את תעודות המשלוח

ל לאחר פריקת החומר ביציאה מאתר משק, משקל אשר נכנס לאתר שפיכה, מאתר כרייה

, שם הנהג, מספר רישוי, סוג החומר, יעד האספקה, חריגה ממשקל מותר על פי החוק, השפיכה

טון לפחות עם  168עד עומס ', מ 8./ברוחב ', מ 10.8המאזניים יהיו באורך . זמן הגעה ליעד

בסיסי בטון , ן לפחותטו 8/עם מכסה עגלה למתמרים עד , מבטון קירות כניסה, חיווט פנימי

המאזניים יצוידו במחסום . מחשב ותוכנה, יבילים וכן יכללו הכנה להתקנת ראש שקילה

המאזניים באתר השפיכה נועדים עבור . חשמלי עם תשתית למערכת פיקוד של המאזניים

 .שקילת חומר המילוי בתחום המים בלבד

ן עקב אי הספקה סדירה ויציבה של מודגש כי עיכובים בשקילת החומר במידה ויגרמו לקבל  (6

 .יהיו באחריותו של הקבלן בלבד INTERNET חשמל ותקשורת

בכתב הכמויות עבור המאזניים כולל את כל המתואר לעיל ולא ( 81.81.0818)מודגש כי סעיף ( /

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

תפעול המאזניים וכל הנדרש כפי שמתואר לעיל וכן העברת , קנההת, אספקה, התאום

כלולה , המאזניים והצבתם מחדש באתר השפיכה בהתאם לשלבי הביצוע או באתר הכרייה

במחיר המאזניים לפי סעיף כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן שום תשלום נוסף עבור עלות 

 .בל את אישור המנהלהמאזניים מחוייב הקבלן לק העתקתמובהר כי לשם  .ל"הנ

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

כולל כל האמצעים אשר יידרשו על ידי המזמין עבור זיהוי אוטומטי של המשאיות , אוטומטית
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לקבלן לא . הנשקלות והתנאים הכרוכים בכך לפי דרישת המזמין וכל זה ללא תוספת תשלום

   .תשלום על כךכל תוספת ה שום התנגדות לכך ולא תשולם לקבלן תהי

בקרת האיכות של הקבלן אחראית לוודא באמצעות בדיקות מעבדה שהקבלן משתמש   (5

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

ים לפני תחילת העבודה ובסיום באחריות הקבלן לבצע מדידות מצב קיים בתחום מילוי במ

לווידוא ביצוע תכנית החפירות ומדידות , המילוי ולבצע מדידות לפני כרייה ובמהלך הכרייה

ל כלולה בסעיפים הרלוונטיים של כתב "עלות המדידות הנ. לפי דרישת המנהל במהלך הכרייה

 .ולא תשולם עבורן שום תוספת( חפירה3מילוי)הכמויות עבור עבודות עפר 

את  וולתאם עמ ואחראי על אתר הכרייה ועל הקבלן להישמע להוראותיהמזמין הינו ה  (0

 .הכרייה הפעילות באתר

תשלום אגרות . לפני השקילה באתר הכרייה, ניפוי החומר הכרוי יעשה בהתאם המפרט  (9

ר י תעודות השקילה ועל הקבלן חל איסו"עפ, יחול על המזמין, באתר מטע עין גדי בלבדהכרייה 

בכרייה כי , מובהר. זה עבודות נשוא מפרטחמור להשתמש בחומר למטרות אחרות מאשר ל

יחולו תשלומי אגרות הכרייה , או בכל אתר אחר שאינו אתר מטע אין גדי3באתר אשלים ו

 .על הקבלן( תמלוגים)

התשלום עבור המילוי בתחום המים יעשה על סמך תעודות השקילה שיונפקו באמצעות   (0

אך במידה והקבלן לא יקיים את הדרישות , השקילה האוטומטית ביחידות משקלמערכת 

ישולם לו עבור החומר , להתקנת מערכת שקילה אוטומטית ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין

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

הוצאת חומר מאתר כרייה ללא . שקילתוללא  רייהתתאפשר לקבלן הוצאת חומר מאתר הכ

 . ובין היתר תחייב פיצוי מוסכם כאמור בהסכם, שקילתו תהווה הפרה יסודית של החוזה

במידה ויתגלה כי חומר כרוי ושקול באתר הכרייה על פי נתוני מערך השקילה האוטומטית   (0

יהא המזמין זכאי לפיצוי , דותשל המזמין לא ייושם במלואו באתר העבודות עבור ביצוע העבו

  .על פי נתוני שקילת ברוטו באתר הכרייה  ,לכל טון₪  1,888מוסכם בגין החומר החסר בסך 

 הרכבה או ל/בנייה ועזרים ל 00.26

, מאווררים :כגון הרכבת ציודאו ל3בנייה וכלים לו אביזרים, עזרים, פי הצורךעל  ,הקבלן יספק

או קידוחים 3או אויר דחוס לניקוי משטחי עבודה ו3ו מדחסים, פניאומאטיים3כלים חשמליים

במות , פיגומים, סולמות תקניים, תאורה, או סילוק עודפי שמן או גריז3עבור ברגי עיגון ו

, (פיזור ריחות חריפיםל)אמצעי אוורור לצורך עבודה במקומות סגורים , סככות זמניות, הרמה

הכל , דומהוכ ,ום סגור שבו גזים רעיליםציוד אספקת חמצן לעבודה במק ,אמצעי בטיחות כולל

 .לא רעש חריגולללא אבק , על מנת לבצע את העבודה בצורה בטוחה

 

 ועזרים להרכבה חומרים ,אביזריםפסילה והחלפה של  00.27

 או עזרים3ו ,או חומרים3ו, באביזריםלפסול שימוש , על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי מנהלה

, פסל מנהלשה אחד מאלהלהרחיק כל : הקבלן מתחייב בזהו ,הרכבהאו ל3בנייה ול או כלים3ו

 .זמן הקצר ביותר האפשריהבמשך , יםבאחרחליפם להו, באופן מיידי
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 עבודות ביצוע הכח אדם מקצועי ל 00.20

הקבלן יוודא שבכל  .באתרעבודות האשר ירכז ויפעיל את ביצוע כל , הקבלן יארגן צוות מקצועי

 /כ "סה) אחד לפחות (מנהל גזרה) עבודהמנהל , (רת חוףגז) אתרכל ביהיה , ביצוע העבודותעת 

, מהנדס ביצוע, מנהל, לצוות הפרויקט בכללותו הכולל בין היתר וזאת בנוסף (מנהלי עבודה

, תעודות הסמכה וכישורים לבצע את העבודה יבעל ,ומודדמנהל בקרת איכות , ממונה בטיחות

. מטעמו ניסיון בסוג העבודה הרלבנטי יבעלו תכניותידע בקריאת  יבעל, על פי אופייה המיוחד

ללא נוכחות , עבודהביצוע  יורשהלא  .על הקבלן לקבל את אישור המזמין לכח האדם המקצועי

 .ל"הנ

במקצועות בהם ישנה , כל אחד בתחומו ובעלי הסמכות, עובדים מיומניםהקבלן יעסיק , כמו כן

 . 'וכוואחר ד מפעילי ציוד כב, רתכים, מסגרים: כגון , דרישה כזאת

 אישור ספקים  00.24

, ציודים, רשימת חומרים מנהליום מקבלת צו עבודה להגיש ל 14באחריות הקבלן בתוך 

 . אביזרים וספקיהם לצורכי האישור

בוצע על ידי ספקים תמכשור לצורכי ביצוע הפרויקט , אביזרים, ציוד, חומריםההספקת כל 

הוראות התקנה והנחיות , מפרטים, וחתעודות משל ותכלול מנהלהמאושרים מראש על ידי 

 .החזקה וטיפול

  עצמיתבקרת איכות תכנית  00.00

תכנית לבקרת איכות , בהתאם להוראות ההסכם, מנהללהכין ולהגיש לבאחריות הקבלן 

נחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן בפרויקט בהתאם לה עצמית

. ולמפרטים לתוכניות התוכנית תותאם. מנהללאישור ה הולהגיש (למפרט זה 'בראה נספח )

 עצמיתהאיכות הבקרת תוכנית למען הסר ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות 

  .שתאושר

לשתף לאפשר וועל הקבלן  משל עצמו מערכת הבטחת איכות חיצונית המזמין רשאי להפעיל

 .למפרט זה 'בנספח מערכת זו בכפוף להנחיות פעולה עם 

 

 שדה  תמעבד 00.00

במשך כל תקופת הביצוע בהתאם לתכנית בקרת איכות יעסיק הקבלן באתר על חשבונו 

י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורכי ביצוע "ע (ות)ומוסמכת( תו)מורשה( ות)מעבדה

 .בדיקות ובקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתוכניות

 

 ם והתייחסות למטרדיםתאום עם גורמים חיצונייהתרי חפירה ו 00.02

ותיאום עם  תאום תשתיות, קבלת היתרי חפירה על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודהשם ל

, צינורות: המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות כגון3מטרדים ובעלי המבנים3בעלי השטחים

 .'מבנים שונים וכו, ניקוז, דלק3מים3גז3תקשורת3קווי חשמל, כבלים
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 שבמידה ותידר. ללא עיכובים ולפי הדרוש ותוש כדי לבצע את העבודאת כל הדרהתאום כולל 

הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי להבטיח כי  ןיבצע, פניה לגורמים חיצוניים נוספים

 .לא ייגרמו עיכובים

כ "כ. כולל התיאום השגת כל האישורים הדרושים מכל הגופים הרלוונטיים כמו כן

 ותונות ובעלי מבנים אחרים הסמוכים לתחום אתר העבודבעלי המלהתייעצות עם  תידרש

השגחה 3עוברי אורח וטיפול, בדרכים ושטחים שלהם, מתקנים3לגבי מעבר בקרבת מבנים

 .או כאלו הנזכרים במפרט או שאינם נזכרים בו3הקשורים אליהם ו" מטרדים"מפגיעה ב

או 3ובקרבת ו ודותעבהבשטח  אמתייחס לכל אובייקט אשר עשוי להימצ" מטרדים"המונח 

 .או מתחתיה3מעל הקרקע ו, בתחומי הדרכים והעבודה

 . בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו, לגרום נזק למטרדים3אין לפגוע 

 .הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמות המטרדים וכל פגיעה בהם תתוקן מיד ועל חשבונו 

 .שהואכלאו אחר 3לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ולא ישולם  

 הסדרי תנועה זמניים   00.00

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

 .ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות מאושרות

 

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

כנדרש על  , כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים, והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים

או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע 3פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו

 . שעות ביממה 64העבודות 

 

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

 . ובאחריותו

 

שורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות האי, כל התיאום .ד

על חשבונו בלבד ולא תשולם , המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן

 . עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא

 

 אישורי הרשות המקומית .ה

ר ישמר קריא ההית .ותלפני תחילת העבודאישור  המועצה המקומיתעל הקבלן לקבל מנציג 

3 התרשים' ומס' מיקום מדויק בקמ, יימצא באתר ויכלול את סוג העבודה, וברור ומקורי

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה  .עותק יועבר למזמין. תכנית הסדר התנועה

 .מהמנהלוכן על כל ההנחיות אשר יקבל , הזמניים

 

וכן על כל הנחיות הבטיחות , הזמנייםתנועה ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  .ו

 . או מהרשויות המוסמכות3מנהל והשיקבל מ
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ביום )בעלות הסמכה של חברת נתיבי ישראל הסדרי התנועה כוללים עגלות חץ תקניות  .ז

סימון , לוח נייד מהבהב, (לרבות תאורה ניידת עבור שוטרים בשכר או פקחי תנועה ובלילה

 . אביזרי בטיחות וכדומה, אביזרי שילוט, תקת תמרוריםהתקנת והע, והעלמת צבע זמני

 

אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת , סוגי הציוד .ח

בהוצאת משרד " בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך, התקני תנועה"העדכנית 

 .התחבורה

 

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

יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח . או מטרד מסנוור במתחמי התיירותהנהגים 

הוראות שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי 

 .המפרטים

 

להכוונת התנועה  על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות .י

עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות . בזמן עבודתו בשטח

יופחת מחשבון ( 'מעקה בטיחות פגום וכד, כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש)מנהל ה

 .או חסר ליום3הקבלן בהתאם ללוח הניכויים עבור כל אביזר פגום ו

לוח ניכויים כספיים  –הסכםל 'נספח יאאשר מצוי ב תשומת לב הקבלן ללוח הניכויים

 .לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה

 

 -באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות   .אי

 .מנהלעל ידי הי תכנית מאושרת "ייעשה הדבר עפ

 

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

 . זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי המכרז הוראות מפורטות אחרות, ולתשלום להם

 

  –שילוט כללי .  יג

כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים , בנוסף לאמור לעיל

רורים ייוצרו השלטים והתמ. 6 –ו  1חלקים  6641 –בגרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 

 .חברת נתיבי ישראל והחברהבמפעל מאושר על ידי 

 תשלומים הכלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים בנפרד  00.02

 

המפרטים וההסכם שאינו מופיע בסעיפי כתב הכמויות יש , י התוכניות"כל הנדרש לבצע עפ .א

 . לראותו ככלול במחירי היחידה ולא ימדד לתשלום בנפרד

 

באחריות הקבלן לספק תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.  ב

או נזק שנגרם על ידי הקבלן 3או תאונות דרכים ו3לרבות עקב תנועה שוטפת של כלי רכב ו)
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בקטע כביש בתחום הפרויקט במשך תקופת ביצוע כולל תחזוקת הסדרי ( או גורם אחר3ו

 .םתנועה זמניים וקבועי

 

  עבודות עפר    00

 כללי

של הוועדה הבין משרדית מפרט הכללי של ה" עבודות עפר" - 81עבודות העפר יבוצעו לפי פרק 

 .וההוראות הנוספות בסעיפים שלהלןלעבודות בנייה 

 : הערות

או חציבה בכל עומק 3חציבה הכוונה לעבודות חפירה ו3חפירה, חציבה, מונחים חפירהב .א

ים לפני או אחרי השפלתם ובכל סוגי ותכונות הקרקע והסלע ללא  ביבש או תחת מ, ומיקום

 .הבדל

 למזער עד למניעה את כדי , התקדמות העבודהולמיקום כל העבודות יבוצעו בהתאם לקצב  .ב

. או לסילוק שלו לאתר מורשה מילויהשימוש בו להצורך באחסון חומר בין החפירה לבין 

כדי , ות המילוי באזורי הסוללה השוניםהקצב על פי התקדמות עבוד יותאם בין השאר

על הקבלן להבטיח כי כמות , פיכךל. (Double Handling)שינוע כפול  דרשיילא שלהבטיח 

תואמים את הצרכים וקצב , וכלי הפיזור וההידוק, כלי החפירה וההובלה העבודה של וקצב

 .התקדמות העבודה

 

 חומרים לעבודות עפר

 :בחומרים הבאיםישתמש בלן הק ,לצורכי ביצוע עבודות עפר 

 .לגבי התאמתו והשימוש בומנהל אישור ה חומר שייחפר באתר וקיבל .א

 .אשליםשיובא מאתר מתאים  ומר חרסיתיח - יץצחמילוי הל .ב

 ".מטע עין גדי" חומר גרנולרי מתאים שיובא מאתר -למילוי גוף הסוללה ומילויים אחרים  .ג

 

 .מנהלאישורי המיקום החומרים בסוללה יהיה לפי התוכניות ו

  .כל חומר חייב לקבל את אישור המנהל לפני השימוש בו

 

 הגרנולרימילוי ה

 :הבאות העונה על הדרישות הסוללה יבוצע ממילוי גרנולריגוף מילוי 

 ./"גודל אבן מקסימלי של 

 . 15%אחוז הדקים המרבי 

 . דרוג החומר יהיה בתחום הרצועה המוגדרת באיור המצורף

 



  25  

 

בור שאילה צאליים

0.075 4.75 3"

0

20

40

60

80

100

0.0 0.1 1.0 10.0 100.0

נפה, מ"מ

%
 ,

ר
ב

עו
ז 

חו
א

DZET19

DZET20

DZET21

DZET22

DZET23

DZET24

DZET25

DZET26

DZET27

DZET28

מעטפת דירוג למילוי גרנורלי

 

בור שאילה צאליים

0.075 4.75 3"

0

20

40

60

80

100

0.0 0.1 1.0 10.0 100.0

נפה, מ"מ

%
 ,

ר
ב

עו
ז 

חו
א

DZET19

DZET20

DZET21

DZET22

DZET23

DZET24

DZET25

DZET26

DZET27

DZET28

מעטפת דירוג למילוי גרנורלי

 
 ועת דירוג עבור חומר מילוי גרנולרירצ : איור

 

 

  חציץב החרסיתי מילויה

, הדומה לזו שמשמשת את מפעלי ים המלח כמילוי בחציצים, החציץ יבוצע מקרקע חרסיתית

 :ואשר עונה על הדרישות הבאות

 . 08% - [688עובר נפה ]דקים מינימלית של כמות  -
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 (.CH)או כחרסית שמנה ( CL)המילוי יוגדר לפי שיטת המיון האחידה כחרסית רזה  -

 

 עבודות הכנה 00.00

 הקבלן התארגנות 00.00.007

 שטח התארגנות

על הקבלן לתכנן ולארגן את הסידור בתוך . שטחי ההתארגנות יהיו כמסומן בהיתר ובתכניות

 .שטחים אלה תוך התחשבות בדרישות המפרט והאישורים הנדרשים

 התארגנות באתר

, ועבודת קבלני המשנה שלו, את כל הנדרש לצרכי עבודתו ויתחזק, יפעיל, יתקין, הקבלן יספק

תנאי גהות , מיזוג אוויר, מים, בין השאר מדובר באספקת חשמל. בתחום האתר מנהלהעובדיו ו

כל המבנים . 'מבני שירותים כימיים וכו, חדרי עבודה, מבני אחסון, מבני משרדים, ותברואה

 . י מעבדה מאושרת"ע 061 י"היבילים שימוקמו באתר התארגנות  יעמדו בת

ור למנהל את האישור הרלוואנטי מאותה מסעל הקבלן ללפני הכנסת המבנים היבילים  לאתר ההתארגנות 

תכניות למבנים לפני הקמתם וידאג  מנהלהקבלן יגיש ל .בבאר שבעכיבוי אש מדור ללצורך הגשה , מעבדה

 . ת כל המבנים הזמניים באתרלהקמ, לקבל את אישורו ואישור הרשויות המוסמכות אם נדרש

 : אלמנטים הבאיםאת האתר התארגנות של הקבלן יכלול בין היתר 

 מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים, משרד הקבלן, המבנה למנהל

 
מנהל הבטחת , המפקח, מבנה לשימוש המנהל, ותבאתר העבוד ולתחזק על הקבלן להקים      .א

שיאושר על במקום , זאת, ם לעבודה משרדיתהמתכננים והיועצים שיהיה מתאי, איכות

רשיון או תשלום , כל היתר. ,והוראות המנהללהלן מפורטות הדרישות הלפי ו, ידי המנהל

 .י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות הקבלן"במידה ויידרשו עפ

בתנאי שהוא יהווה יחידה , אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנהל

על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המנהל משטח חניה מאספלט . נפרדת לחלוטין משרדית

 .כלי רכב לשימושם הבלעדי של המנהל ואורחיו 18 -עבור לא פחות מ

  
ימים  4/ -ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנהל תוך לא יאוחר מ"המבנה הנ      .ב

  .ממועד מסירת צו התחלת העבודה, קלנדאריים

 :המבנה יכלול       .ג

 : חדרים כדלקמן   (1)          

ר אשר ישמש בין היתר    "מ 68.8 -בשטח נטו לא קטן מ, חדר עבור משרדו של המנהל      -                 

 .גם כחדר ישיבות
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 .ר"מ 15.8-בטחת איכות בשטח נטו לא קטן מהחדר עבור מנהל       -                 

 .ל עבור המפקח"חדר כנ -                      

. שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של המנהל ואורחיו, חדר שירותים ננעל      -          

 .השירותים יחוברו למערכת הביוב

מתקן מים חמים וקרים , דלתות 6מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל  -               

כוסות למים חמים , ע לכל אורך הפרויקט"ת מי עדן או שומסוננים לשתייה כדוגמ

 .תה וסוכר לכל אורך הפרויקט, קפה, וקרים

 .חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה   (6)      

 .על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר   ( /)      

 במקרה של מבנה יביל . י דקורטיבי אחרצבע או יצופה בציפויכל חדר יטויח וי   (4)      

 החדרים ירוצפו במרצפות טרצו . יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה                 

 . 83/8/או  68368                 

.ס לפחות"כ 6קירור וחימום לכל חדר בהספק של , מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור   (5)       

אשר יירכש על ידי הקבלן ועל , באישורו של המנהל ולשביעות רצונו, וט וציוד תקיןריה   (0)  

 :חשבונו ויכלול בין היתר

א "כולל מגירות ועוד אחד למנהל ה, מ כל אחד"ס 108398שני שולחנות משרדיים במידות               -     

 .מ"ס 1683/88ושולחן חדר ישיבות במידות  168398

 .א"כסאות לשימוש משרדי המנהל ושניים עבור מנהל ה 18 -                 

 .א"עם אמצעי נעילה ועוד אחד למנהל ה, לשמירת תיקים, ארונות פח עם אמצעי נעילה 6      -     

 .קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות, לוחות עץ מוקצעים -                 

, מספריים, מחורר, שדכן עם סיכות, מחשבון כיס, ל קנה מידהסרג: ציוד משרדי הכולל -          

נייר למדפסות , קלסרים ותיקי קרטון, עפרונות, עטים, מתקן עם סרט הדבקה, אטבים

 .י המנהל"בכל כמות שתידרש ע

מפקח וקו טלפון נוסף  התקנת טלפון קבוע עם קו נפרד מהקבלן למשרד המנהל ומשרד      -            

 .  טחת האיכותלמנהל אב

 .בזק תעכב את החיבור למשרד המנהל על הקבלן לספק למנהל טלפון  נייד' במידה וחב     -       

 A4 ,A3אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים   -                 

 :התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד המנהל       .ד 

רד המנהל תחנת עבודה וציוד היקפי לשימושו הבלעדי של על הקבלן לספק ולהתקין במש  (1)          

 .המנהל

 :הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן    (6)   

 :מפרט טכני כדלקמן( מחשב)תחנת עבודה 

לקו   חיבור+ מגה לפחות  5רוחב פס של . ל"תיבת דוא+ וי גישה לאינטרנט מהיר ושלושה ק

 .הביצוע  חומרה ותוכנה במשך כל תקופתשירות ואחריות ל. טלפון וספק שירותי אינטרנט

התקין באתר העבודות ספק ולעל הקבלן החובה ל:  אספקת והתקנת פקסמיליה
 .שמדפיסה על דפי צילום פקסימיליה

 

לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי היחידה , בניגוד לאמור במפרט הכללי  (/)   

 . לןל יהיה רכוש הקב"הציוד הנ. השונים
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 אספקת והתקנת מכונת צילום

 
. מזמיןובהתאם לדרישות ה, 4A  ,/Aהעבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום לגודל נייר 

. ל יהיה רכוש הקבלן"הציוד הנ. עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק משכר ההסכם
 . ותבסיום ביצוע העבודות יוציא הקבלן את הציוד מאתר העבוד

 

 הציוד ביטוח
  
 

הקבלן מתחייב לספק . על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט
על הציוד . ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו

באחריות הקבלן ועל  האספקת הציוד החליפי הינ. המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד
 .חשבונו

                          

       מחסנים והציוד  באתר, משרד
 

עד בדיקה ואישור חשבון  ותהקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבוד
 .כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור המנהל  ,סופי

  
שתכלול נקודות מאור , תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים .א

. בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל, נורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קירומ

הפעלתו , הוצאות התקנתו. המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת

צריכת החשמל , לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, והחזקתו של מתקן החשמל

 . בנה יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירוניתהמ. חלות על הקבלן -והמים 

 
  
י הקבלן באופן "הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע, המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר .ב

 .יומי של המבנה-היום, שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף

  

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

על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל . לצורך ביצוע העבודות, ומכשירים אחרים

 .ל"לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ, לכל אורך תקופת הביצוע, ולרכב

  

 :באתר העבודותמחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים בין השאר  .ד

 .יבותמוגן בהחלט בפני רט -מחסן לצמנט .   1

 .אצטבאות מעץ למוטות הזיון   .6

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדים ישירות    ./

 .עבור המזמין

  

במהלך העבודות יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים  .ה

מם החדש בהתאם להוראת לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקו, בכללותם

 .כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ,כל זאת ללא כל תמורה נוספת. המנהל
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, יפנה, יסתום הקבלן את כל הבורות, על פי הוראות ההסכם ותעם השלמת ביצוע העבוד .ו

ואת מבני הקבלן על ( באם יורשה לכך)את מבנה המנהל , יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו

את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם מאתר , את המחסן, םציוד

 .כל הציוד שנרכש או סופק עבור המנהל לצורך ביצוע העבודות יוחזר לקבלן. העבודות

 

הקבלן יכלול פריטים אלו . לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד -הערה כללית  .ז

המדפסת וכל הציוד , עם תום העבודה יוחזרו המחשב. הפרוייקט כולובמסגרת מחירי 

 .האמור בפרק זה לידי הקבלן

   מדידה לתשלום

, ל"כל העבודות המפורטות הנאת המחיר כולל . שולם כמחיר  קומפלטתהתארגנות הקבלן 

, יבילים מבנים תהובלה והתקנ, אתרההקמת ל עבודות עפר, יישורי שטח בין היתר לרבות

בנית , תאורה ,טלפון ,חשמל, הספקת מים, אמצעי תדלוק ושמון, מוסכים ,מחסנים ,מרחב מוגן

, הסדרת דרכי גישה ותחזוקתן ,הספקת ציוד ,לשימוש של הקבלן והפיקוח מתקני תברואה

הסדרי שינוע ו ,גידור ,משרד התחבורה שילוט והסדרי תנועה בהתאם לדרישות, מרוריכולל ת

 .ת במסגרת התארגנותוכל עבודה אחרת נדרש כלי עבודהלחניה 

 

 .מערך הצעת הקבלן 5%המחיר של הסעיף לא יעלה מעל 

 

 .עות רצון המפקחיממחיר היחידה ישולם עם השלמת ההתארגנות לשב 08%

ממחיר ההתארגנות ישולם לאחר סיום העבודות ופינוי מתקני הקבלן משטח העבודה  68%

 .והחזרת המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח

 

  עבודה שטח ובידוד גידור 00.00.240

נופש ותיירות ומשום כך הפעולה , העבודות יבוצעו בשטחים המשמשים לפעילויות קיט

גורמים רלוונטיים עם וכן תיאום , היא גידור ובידוד השטח בו יעבוד, הראשונה שהקבלן יבצע

 תכנוןהעבודה המפורטת במסגרת תכנית על הקבלן להגיש . הרשות המקומיתוכדומהדוגמת 

פ דרישות תוכנית שלבי "ומיקום גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי התיירות וזאת ע

העבודות תוכנית זו תיתן מחד מענה לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע . ביצוע כללית

על הקבלן . המשך פעילות אתרי הנופש והתיירותתאפשר פגיעה מינימלית בהפרויקט ומנגד 

גבולות גידור שטחי . התאם להוראות ההסכםולהגישה לאישור המנהל ב להכין תוכנית זו

. מתרחצים נפרד לכל מלון לאורך כל תקופת הביצוע( זמני)העבודה יאפשרו המשך קיום חוף 

. 'מ 188 -מהקבלן יקצה רצועת חוף זמני לכל מלון בזמן ביצוע העבודות באורך שלא יקטן 

כשלב ראשון לפני  ויבוצעאשר רכבי עבודה גישה לדרכי , גידור והפרדה בין שטחי העבודה

י הקבלן תבוצע "פ תוכנית מאושרת שתוגש ע"הצבת הגידור ע  .תחילת עבודות ביצוע הפרויקט

התוכנית המוגשת לאישור המנהל חייבת לכלול מענה . תחלת עבודההיום ממתן צו  68בתוך 

 :לסעיפים הבאים
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( עץ)שעליו מחובר לוח קשיח  Jersey Barrierמסוג  הגידור יתוכנן באמצעות מעקות בטון טרומי .א

המחובר אל מעקות הבטון באופן בטוח שלא ניתן להסרה ללא כלים , י פרופיל מתכת"ע הנתמך

 (.ראה דוגמא מטה)מיוחדים 

 1.6וגובה הלוח הקשיח מעל מעקה הבטון יהיה לפחות , מטר 1.8גובה מעקה הבטון יהיה לפחות  .ב

 .מטר

 . העבודה המפורטתיצוע לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית הקבלן יגיש פרט ב .ג

ג הלוח הקשיח בצד הפונה אל השטח התיירותי וחופי הנופשים ידביק הקבלן יריעה שתעוצב על "ע .ד

היריעה המודבקת תהיה מחומר . ותובא לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע, ידו

   (.דוגמא מטה ראה)עמיד לתנאי השטח לכל תקופת הביצוע 

בין אתרי העבודה לגבול שטחי , לבין חופי הנופשים של כל מלון  הגידור ימוקם בין אתרי העבודה .ה

 .לבין שטחי המלונות, ובין דרכי הגישה לאתרי העבודה, המלונות

תכנית . הקבלן ימקם בכניסות לאתר שערים אשר לא יאפשרו כניסת אנשים ורכבים לא מורשים .ו

 . י הקבלן לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע"גשו עוים אילו יופרטי ביצוע לשער

במקומות בהן קיים קונפליקט או חשש לקונפליקט בין תנועת נופשי המלון לתנועת רכבי עבודה  .ז

פתרון זה ימנע חיכוך . יםיוציוד כבד על הקבלן לתת מענה בטיחותי היוצר הפרדה מוחלטת בין השנ

על הקבלן להגיש תוכנית לפתרון זה אשר תובא לאישור המנהל . ציוד עבודה3רכבפיזי וויזואלי עם 

 . כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע

 .81.81.611לאבטחת הולכי רגל החוצים בנקודות קונפליקט כפי שמתואר בסעיף יעמיד צוות  ןהקבל .ח

י "מאושרת ע אנשים אילו יהיו מחברת אבטחה. אנשי אבטחה בכל נקודה 6צוות יכלול לפחות 

 .   המזמין בעלי לבוש וחזות מכובדת התואמת דרישות לאתר תיירותי
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 מדידה לתשלום

 גידור

את כל העבודות  בין היתרהמחיר  כולל . א"הינה מהאתר  יחידת מדידה  לתשלום עבור גידור ובידוד

של   DB 100מסוג NJ מעקה בטיחות תוהתקנהובלה  ,הספקה, יישור שטח לרבות, לעילהמפורטות 
בהתאם ' התקנת הגדר בכמות מספקת לשלב א .הםישלטים מעלמבנה כולל או שווה ערך " וולפמן"חברת 

תוספת למחיר על הזזה ומיקום מחדש של  .ימים מקבלת צו התחלת עבודה 9תתבצע תוך , לתכניות
פ תכנית "את עוז, בכתב הכמויות, 81.81.601א סעיף"מערכת הגידור על כל מרכביה ינתן לפי יחידת מ

 .שלבי ביצוע מאושרת מראש

 המזמיןגידור מסופק על ידי  00.00.242

והקבלן יהיה מחויב , המזמיןא של מעקה בטיחות מבטון יסופק על ידי "מ 088 -קבלן ייקח בחשבון שכה
אתר מחיר יכלול הספקה והתקנת השלטים מעל הגדר והתקנת הגדר בה. לעשות תחילה שימוש בו

התקנת הגדר בכמות  .בכתב הכמויות 81.81.606פ סעיף "וישולם ע א"יחידה הינו מ מחיר. העבודות
 .ימים מקבלת צו התחלת עבודה 9תתבצע תוך , בהתאם לתכניות' מספקת לשלב א

 

 שינוע גדר 00.00.200

מחיר יחידה הינו . בנפרד  ישולםעבור שינוע גדרות בהתאם לשלבי הביצוע או בהתאם להנחיות המפקח 
 .בכתב הכמויות 81.81.618פ סעיף "ישולם עו א"מ

 

 צוות אבטחה 00.00.200

 .של צוותע "יפ "לאנשי אבטחה יהיה ע לתשלום ידהמיחידת 

 

 קיימות קרקעיות תת תשתיות איתור 00.00.000

ואלה כוללים בין השאר , תשומת לב הקבלן מופנית לכך שקיימים מתקני תשתית בתת הקרקע

או לאגן  5וכן קווים לסילוק מי תהום לבריכה , מי תהוםשפלת השאיבת מבארות קווי מים 

קווי , 5קווי אספקת מים לאורך החוף וכן ממערב למזרח לכיוון בריכה , הצפוני של ים המלח

על הקבלן להימנע בכל  .'מובלי ניקוז וכו, חשמל ותקשורת לקידוחי מי תהום או תאורה, ביוב

חישוף או חפירה או התקנה כל  ,לפני ביצוע ניקוי , ןלכ, דרך שהיא מגרימת נזק לתשתיות אלו

על , בהמשך. עליו לבצע חפירות גישוש לאיתור וסימון מיקום ועומק תשתיות אלה,  שהיא

 עליהן כולל עבודות  שיורה , הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות לשם הגנה על התשתיות

 . מנהלה

שמציין  או כל חומר קיים3ו מפות עדות מזמיןעל הקבלן לקבל מה לפני תחילת עבודות הגישוש

 .את מיקום מערכות התשתית הקיימות

, יבוצע סיור משותף בנוכחות נציגי הקבלן, כאמורלאחר קבלה ולימוד של תכניות העדות 

אנשי תחזוקה של המערכות המוזכרות ויבוצע סימון ראשוני בשטח על ידי יתדות  , מנהלה

ל הקבלן טכנאים של חברה המתמחה בגילוי מערכות בשיטות ללא לפי צורך יזמן ויפעי. קבועות

 .הרס

כללי בטיחות ואבטחת על לאחר הסימון יבצע הקבלן חפירות ידניות על ידי פועלים תוך שמירה 

 .גם מפלסי מי תהום, (במידה וקיימים)בזמן הגישוש ייבדקו . דפנות החפירות
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החפירות יבוצעו . פגוע בתשתיות קיימותכדי לא לחפירות הגישוש יבוצעו ידנית ובזהירות 

וממונה הבטיחות בשלבי עומק   מנהלהקו או המתקן  המתוכנן תחת פיקוח צמוד של   לעומק

במהלך חפירה  תופסק [ ‘מתקן וכד, קו]רד כלשהוא טבכל מפגש עם מ. מ מקסימום"ס 68של 

 . בלבד מנהלההמשך חפירה יבוצע  אחרי אישור . החפירה

או לא ידועים יופסקו 3ולא מסומנות במפות תשתיות  מערכותשבהם יתגלו  גישוש עבודות 

 .מנהלה יוגדרו וישמרו עד קבלת הנחיות  , באופן מיידי

יכין הקבלן תכנית , לאחר גילוי פני מערכת לא מסומנת ומדידת מפלס מי התהום אם יופיעו

אורך ,  המערכת התכנית תכלול את אופן ביצוע חישוף. מנהלהחפירות ויגישה לאישור 

 .גידור ושילוט שטח החפירה, אמצעי דיפון והשפלת מי תהום, החפירה

 .גישושהניתן יהיה להתחיל בביצוע המשך  חפירות  מנהלה רק לאחר קבלת  אישור 

זמנית כולל כל אמצעי האזהרה על  תאזור חפירות גישוש פתוחות יגודר  על ידי גדר רשת פלסטי

חפירות גישוש  מיותרות ימלאו , ן מדויק של מערכות שהתגלוסימו3אחרי מיפוי. פי החוק

בהתאם לטיב של החומר החפור  באופן שלא ייווצרו שקיעות עתידיות , מיידית  בחומר מילוי

 .מנהלהועל פי הנחיות 

נוכחות   ןשאין בה מנהלה י"או אושרו ע3את עבודות החפירה במקומות שנבדקו בשלב הגישוש ו

בכל שלב ידאג הקבלן . לבצע עד המפלס הסופי באמצעות כלים מכנייםמערכות תשתית ניתן 

 .לשמירת החפירה במצב יבש וינקוט בכל האמצעים למניעת חדירת מי תהום לתוך החפירות

   מדידה לתשלום

קומפלט עבור כלל  1 היחידת מדידה  לתשלום עבור גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות הינ

על . העבודות באותו חוףמערך   1.5 % -בפרויקט אך לא יותר מחוף  לכלעבודות חפירות גישוש 

הקבלן לעיין היטב בתוכניות תיאום המערכות ולהעריך בהתאם את כמות הגישושים אשר 

לאחר שלב  98%: פ הפירוט הבא"ינתן עיהתשלום לסעיף זה  . יהיה עליו לבצע במהלך הפרויקט

 .בשלב סיום נותרים 8%/ו, התארגנות לביצוע

 

 השטח ניקוי 00.00.020

, גרוטאות, עפר, י הנחיות המנהל"או עפ3ו, בהתאם לתוכנית היתר הבניה ותעבודהכל שטח 

אתרי עם בעלי  מראששאריות וכל פסולת אחרת שיפונו מן האתר למקום שיתאם הקבלן 

 .או צמחים ייעשו על פי הנחיית המנהל בלבד3או העתקה של שיחים ו3פינוי ו .פסולת מורשים

לפני שיוכל לעבור לשלבים ת ניקוי השטח על הקבלן לקבל את אישור המנהל לאחר סיום עבוד

 .העבודות הבאים של ביצוע

   מדידה לתשלום

 . ר"יחידת מדידה  לתשלום עבור ניקוי השטח כמפורט לעיל תהה מ
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 והרכבתם קיימים חוף מתקני פירוק

   ,םאלמנטים דקורטיביי, מדרכות, שיותשמ, פרגולות, מתקני צל: מתקני חוף קיימים כגון

או  יפורקו ויועברו במסגרת עבודות ההכנה טרם התחלת עבודות העפר למקומות אחסון

עפר ולפני הנחת הלאחר סיום  עבודות . שיורה המנהל  ובהתאם להנחיותיו  התקנה זמנית

ועל פי ל ויותקנו מחדש בהתאם לתכנון "המתקנים והאלמנטים הניוחזרו , חולהשכבות 

  .מנהלההוראות או אישור 

   מדידה לתשלום

 :יחידת מדידה  לתשלום עבור פירוקים של מתקני חוף הרלוונטיים תהיה כדלקמן

 .'רוק מתקני צל וסככות מסוגים שונים ישולם לפי יחיעבור פ 00.00.040

 .ר"ישולם במ( 'יסודות  וכד, כולל אלמנטי עיגון)או דקים 3עבור מדרכות ו 00.00.042

 .ר"במ מאבן משתלבתמרוצפים שבילים עבור  00.00.040

  .'לפי יחת מציל ישולם וכעבור ס 00.00.042

:  שטיפת רגליםמתקן , 'יח 1:  מקלחת חוף: הכולל את המתקנים הבאים זמני חוףהתקנת  00.00.044

 .קומפלטישולם לפי ' יח 15 –סככות הצללה ', יח 1סוכת מציל   ,'יח 1

מעברים של  5מהודק על ידי ( שומשום)מחומר עודפי מחצבה רת שבילי גישה זמניים הסד 00.00.046

' מ 6.8רוחב שביל  , מ"ס 15בעובי   30/"-גודל אבן לא יותר מ ,טון לפחות 18מכבש של 

 .ר"ישולם לפי מ

 קיימים הנדסיים  אלמנטים/במתקנים הגנתי טיפול

ו בנית קירות מגן לכל א3לפני תחילת עבודות עפר יבוצעו עבודות הגבהה ו

בארות קידוחי השפלת מי : האלמנטים ההנדסיים שנמצאים באתרי עבודה כגון3המתקנים

, שוחות למיניהן כגון של חשמל וניקוז, צנרות הולכת מי תהום וניקוז, פיזומטרים, תהום

 . לתוכניות או הנחיות המנהל ובאישורו, בהתאם לתכנון,  וכדומה התחנות שאיב

ות כאמור לעיל יחשב כאילו נכלל במחיר היחידה של ההתארגנות ולא ישלום עבור ביצוע ההגנ
     .עבודה זו בנפרד

 

  פירוק שכבת הגנה מעל שן חרסית קיימת 00.02.060

 18ועובי של עד ' מ 6-ברוחב של כ רצועת בטון)בצע חפירה לגילוי שכבת ההגנה להקבלן על 

שכבה זו תפורק ותפונה מהאתר לאתר מורשה . היכן שקיימת מעל שן החרסית הקיימת (מ"ס

  .בהתאם להנחיות המפקח
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 מדידה לתשלום

, פירוקה, ר ויכלול חשיפת השכבה"יחידת מדידה  לתשלום עבור פירוק שכבה זו תהיה לפי מ

 .ופינויה מהאתר על פי האמור לעיל

 עבודות חפירה 00.02

 כללי

או אישור 3לסדר הנדרש  ולהנחיה ו בהתאם, פ היתר חפירה"כל עבודת חפירה בשטח יבוצעו ע

חפירת חישוף וחפירות לקו , חפירות גישוש: הסדר הבסיסי הוא.  מנהלה מראש ובכתב של 

 .התכנוני

באופן ידני או באמצעות , אם לא מפורט מפורשות אחרת, ל יבוצעו"כל עבודות החפירה הנ

 .ם זעירים בלבדיכלים מכני

, או לסלקו, ור המתאים למילוי באזורי המילויולא יתאפשר להניח מיד חומר חפ מקרהב

תכנית העבודה של הקבלן וכפי במקומות המוגדרים ב, החומר בתחום שטח העבודהיאוחסן 

אחסון חומר שישמש  .ניקוי פני השטח שלהם וחישוף אם נדרשלאחר , מנהלה י "שיאושרו ע

 . תלמילוי חוזר יעשה לאחר ועל פי מיונו לסוגיו כפי שמתואר בתוכניו

כל חומר החפירה שניתן להשתמש למילוי  .כל חומר שאינו מתאים לשימוש  יסולק  מהאתר

כל העבודות האלה יבוצעו על פי הנחיות  .מנהלה חוזר יאוחסן במקומות שיאושרו על ידי 

 .מנהלה ואישורי 

 :עבודות החפירה באתר כוללות את העבודות כלהלן

 .חפירות גישוש .א

 .חפירות חישוף .ב

 .חישוף שן חרסיתחפירות ל .ג

  .(ך מי  בריכהועבודות בת)  הישנים  םדקורטיבייחפירות לפירוק  איים  .ד

 .  חפירות לצורך בצוע מערכות תשתית .ה

 

 חפירות גישוש

לפני תחילת ביצוע עבודות החפירה באחריות הקבלן  לקבל את כל המידע לגבי המערכות 

אשר  81.81.8/1הוגדר בסעיף לבצע פעולות גישוש ולתאם את עבודותיו כפי ש, קיימותה

 .במפרט

 

 שטח חישוף 00.02.000

סילוק פסולת , יבצע הקבלן הסרת צמחיה או חישוף( חפירה ומילוי)לפני התחלת עבודות העפר 

, שיתקבלו פני קרקע נקיים משיחים כך, ל בהתאם לתכנית או להוראות המפקחוהכ, ומכשולים

ידי -מועדי הביצוע של כל אחת מהפעולות ייקבעו על. 'בטון וכד  שברי, צינורות, מבנים, עשבים

 .בשום מקרה לא יבוצע חישוף בשטח בו בוצעה הסרת צמחיה   .המפקח
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חומר חישוף שלא . המתאים לשימוש חוזר יושם במקומות שיאושרו על ידי המנהל חומר חישוף

ותשלום  פריקה ,הובלה לאתר מורשה ,העבודה כוללת  חישוף. יתאים לשימוש יורחק מהאתר

 .ורשהמ אגרה באתר פסולת 

 מדידה לתשלום  

 .ר"מ אהשטח כמפורט לעיל תה חישוףיחידת מדידה  לתשלום עבור 

   חרסית  שן חפירות לחישוף  00.02.020

לאחר גילוי שכבת  ההגנה היכן שקיימת מעל שן החרסית הקיימת יפרק  הקבלן את שכבת 

כלים באמצעות צעו באופן ידני או והעבודות יב .יחפור ויגלה פני שן החרסית הקיימת, המגן

ועל פי מצב  מנהל החרסית  הקיימת ייבדק על ידי המצב . מכניים קלים כדי לא לפגום בשן

לא יבוצע המשך זה ללא אישור מראש של . החומר תינתן הוראה לקבלן להמשך החשיפה

, ללא סימני סידוק שן החרסית תיחשף עד העומק שבו החרסית הקיימת הינה בריאה. המנהל

כדי להבטיח את , לאחר מכן. התייבשות או הרטבת יתר או כל פגיעה אחרת בטיב החומר

עד   מנהליבוצע  חישוף נוסף  בהתאם להנחיות של ה ,התקינות של השן והחיבור לשן החדשה

 .מ"ס 58לעומק ממוצע של 

לאתר פסולת  העבודותאתר יסולק מ,  מפרט טכניהשלא יענה לדרישות , חרסית החפורהחומר 

 . מורשה בהתאם להערות של מנהל

 מדידה לתשלום  

פירוק  .ק"מ אכמפורט לעיל תה חפירות לחישוף שן חרסית חישוףיחידת מדידה  לתשלום עבור 

 .81.81.801פ סעיף   "לם עושכבת הגנה מעל שן החרסית הקיימת יש

   חפירות בתוך המים 00.02.040

ו  יבוצעאו בנית צורה של החופים רכי פירוק איים דקורטיביים חפירות בתוך מי בריכה לצו

 . מנהלהת ראומפרט הכללי ובהתאם להוהשל  81866סעיף בהתאם להנחיות של  

קו חפירה של ', מ 15-בעל זרועה ערוכה עם רדיוס עבודה כ ,םציוד מתאיבעל הקבלן להצטייד 

חומר  .או שווה ערך  HITACHI  KH-150-3 ,D 00LS    BELT- LINKק לפחות דגם "מ 1.8

לאתר פסולת מורשה  אתר העבודותיסולק מ,  מפרט טכניהשלא יענה לדרישות של , חפור

 . מנהלהות נחיבהתאם לה

 מדידה לתשלום  

 .ק"כמפורט לעיל תהה מ חפירות בתוך המיםיחידת מדידה  לתשלום עבור 

 

  תשתית מערכותהנחת חפירות לצורך 

בנית שן חרסית , קרקעיות–רכות תשתיות כגון מערכות ניקוז תת חפירות לצורך ביצוע מע

עו בהתאם להנחיות וצימערות חשמל ותאורה וב, ניקוז מקלחות, הספקת מים, ומרבד חרסית

בסעיף  תוטהמפור, למפרט הכללי והתניות מפורטות לכל סוג של תשתיות  8186של  סעיף 

 .הרלוונטי של מפרט זה
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, מילוי בחומר הנדרש, מערכת התשתית הנחתהחפירה ת כולל את התשתיביצוע מערכות מחיר 

 .בנפרדפעילויות אילו לא ישולמו  , וכל האמור לעיל, הידוק בשכבות

 עבודות שתית 00.00

 הכנה השתית 00.00.000

הרטבה , י תיחוח"ההכנה תבוצע ע. הכנת השתית תבוצע בכל חפירה ובכול שטח המיועד לשמש למילוי

  .של המפרט הכללי 0022 -ו 0020מ בהתאם להנחיות של סעיפים "ס  20והידוק מבוקר לעומק 

עד להשגת , שתוחחה היא תעשה על ידי התזה אחידה לכל עומק השכבה, הרטבה שתידראם 

אם תהיה חריגה מהתחום  .מעבר לה 6%-שבין תכולת הרטיבות האופטימלית וטיבות תכולת ר

 .הזתכולת רטיבות בתחום  הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת על, ל"הנ

כל . לפחות טון 16רוטט שמשקלו  ימכבש גליל באמצעותייעשה  ,במקום שיידרש, ההידוק

כך שתתקבל צפיפות אחידה בכל , לפחות' מ 8.5ה נכבשת תחפוף את קודמתה ברוחב ערצו

 .81.85פרק הנדרשת לפי  צפיפותההכבישה תעשה עד לקבלת . השטח

 מדידה לתשלום  

 .ר"מ אכמפורט לעיל תה הכנת השתיתדה  לתשלום עבור יחידת מדי

 

  צינורות ,שתית למבנים

פנאומטיים או במהדקי יד במהדקי יד  תהודקצינורות למבנים או המיועדים לשטחים השתית ב

מבוקר בשטחים אלו יבוצע הידוק  (.אם השטח מאפשר)י מכבשים ''גליליים ויברציוניים או ע

 במפרט 81.85פרק ב שמצויןכפי  הנדרשת: Modified AASHTO 40%כדי להשיג את הצפיפות 

 .השתית בכל השטח

 מדידה לתשלום  

של כל סוג של מערכת ולא ישולם שתית יר הנחת  חהמחיר של שתית למבנים  וצינורות נכלל במ

 .בנפרד

 בנית שן חרסית 00.02

  כללי

תאם להנחיות ובהעל פי התוכניות יבנה תמי תהום  תלמניעת חדיר תשן החרסית המיועד

 .(נדרש לפני ובסיום כל שלב מנהלבכל מקרה אישור ה:  )בשלבים הבאים, מנהלואישורי ה

 .קיימתחישוף שן חרסית  .א

   .החרסית שנחשפה מצבת בדיק .ב

   .סילוק חומר  לא  מתאים .ג

 .ההכנת שתית לשן חדש .ד

 .מתחת לשן HDPEהנחת יריעת  .ה
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 .הבנית שן חרסית חדש .ו

 .HDPEיריעות חרסית על ידי ההגנת פני שן  .ז

 . חרסיתהשן כיסוי קשיח להגנת  בנית  .ח

במידה וכאשר ימצאו מי . ללא מי תהום -כל העבודות האלה של שן החרסית יבוצעו במצב יבש 

 .תהום תבוצע השפלה שלהם לפני המשך העבודה

 ההכנת שתית לשן חדש

, 81.86.841כפי שמתואר בסעיף , לאחר ביצוע עבודות של בדיקת מצב שן החרסית הקיים

פ הנחיות ''או ע3ויבוצעו עבודות חפירה ליעד המפלס לפי המידות ורומים בהתאם לתוכניות 

 .המנהל

יהיו שתית הפני  .חפירה יישר הקבלן את פני השתית לביצוע שן החרסיתהעם סיום עבודות 

 מי  במקרים שקיימים .קו מדידה  של' מ 5.8לאורך של   מ"ס 6עם סטייה מותרת עד  יםאופקי

 81.16.811  נחיות סעיףההשפלתם בהתאם לל גבוהים באזור העבודה על הקבלן לדאוג  תהום

 . 81.85פרק עד הצפיפות כפי שמוגדר ב  יהדקו  שתיתהפני  .זה מפרטל

 תחרסית חדשה יבוצע מסך אטום מיריע לאחר סיום עבודות הידוק השתית לביצוע שן מיד 

HDPE יץ יבוצע ללא שהות מיד לאחר הידוק השתיתמילוי החצ בהתאם לפרטים בתוכניות. 

של תעלת עיגון כולל  מילוי חוזר  ,HDPE ת הנחת יריע, העבודה תכלול הכנת תעלת עיגון

ותונח  לשאר שטח של השתית   HDPE עם סיום בנית מסך אטום ייפרסו יריעות. הידוק מבוקר

ר ותהודק על ידי כלים השכבה החדשה תיוש .מ"ס 15ליה שכבה ראשונה של החרסית בעובי ע

ממשק החיבור בין החציץ  .81.85פרק מכנים בהתאם לסוג החומר עד צפיפות כפי שמוגדר ב

' מ 8.9רוחב המדרגות יהיה . י חפירה מדורגת של החציץ הקיים"החדש לחציץ הקיים יבוצע ע

   .בתוכניותבהתאם להנחיות ' מ  /.8וגובהן ' מ

 החדשחרסית  שן בנית  00.02.002

עם הידוק  מבוקר של  א "כמ "ס 15בשכבות בעובי של תעשה חרסית החדשה השן ית המשך בנ

על כל תחת בקרה  קפדנית   81בפרק חומר החרסיתי המוגדר המהשן תהיה בנית  . כל שכבה

 : צפיפות החרסית המהודקת תענה על הדרישות הבאות .של חומר החרסיתי שכבה

  - Modified PROCTOR מודיפייד פרוקטורמהצפיפות המקסימלית לפי  05%לפחות   -

ASTM 1556/7.   

 . /מ3נ"ק 19צפיפות יבשה מינימלית של  -

ויחרוש שן ובמידת הצורך ירטיב הפני שתית את קבלן ה חרסית יבדוקהשן  ית תחילת בני לפני 

 .בוצע לאחר אישור של  המנהלתהנחת שכבה ראשונה של חרסית חדשה . את החרסית

והמשכה מעלה עד לרום המתוכנן חפירה עד פני קרקע הקיימת הבתוך תבנה חרסית השן 

  58  ניהם של יותר מיוצר הפרש גבהים בוכך שלא י, הגנההיחד עם בנית גוף סוללת תעשה 

 .מ"ס

על פני קודקוד   פוליאתילן עם סיום עבודות מילוי והידוק שן החרסית יפרוס הקבלן יריעות 

 .6/8' מס בתכניתפרט ביצוע שן החרסית ראה . השן
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לפי גבול הפלסטיות )  כל עבודות ההידוק יבוצעו תוך הרטבה לתכולת הרטיבות האופטימלית

 . בלבד 4לצורך כך ייעשה שימוש במי בריכה  (.2%פלוס מינוס 

 מדידה לתשלום

 .ק"תהיה  מ כמפורט לעיל בנית שן חרסיתיחידת מדידה  לתשלום עבור 

 (HDPE Textured) מחוספס אתילןפולי ביריעות כיסוי 00.02.020

 כללי

( HDPE Textured)פוליאתילן מחוספס יריעות יכוסו ב, מרבד החרסית כפי שמסומן בתוכניות

הכנת השתית : תהעבודה כולל. להקטנת סכנת התייבשות וסדיקת שן החרסית, מ"מ 1.8  בעובי

רתום זמני , ת יריעותפריס, מנהלאספקת יריעות מספק מאושר על ידי ה ,לפני פריסת היריעות

היריעות יפרסו כך שיריעה אחת תחפוף את היריעה הסמוכה לה (. שקיות חול)על ידי משקולות 

 .מ לפחות"ס 58ברוחב מינימאלי של 

יבוצע בהתאם להנחיות מפורטות של היצרן ובפיקוח    HDPEאחסון והנחת יריעות, הובלה

 . צמוד של נציג היצרן

 יריעות האיטוםתכונות 

ללא , ללא חורים, ללא קרעים, מאיכות מעולה, יעות תהיינה מחומרים חדשים בלבדהיר

 התכונות הנדרשות מן היריעות הינן. סגול-עמידות בפני קרינת אור על, שקעים וללא פגמים

 :שלהלן   0 וכמפורט בטבלה (  GRI GM13לפי )

 מ"מ 0בעובי  HDPEנדרשות מיריעות תכונות   

 

Test Value TEST METHOD TYPICAL PROPERTIES 

nom.(-5%) 

-10% 

-15% 

D 5994 Thickness -mils (min.ave.) 

 lowest individual for 8 out of 10 values 

 lowest individual for any of the 10 values 

 

0.25 mm D7466 Asperity Height mils (min. ave.) 

 

0.940 g/cc D1505/D 792 Density (min. ave.) 

 
 

D 6693 Tensile Properties (min.ave.) 

 

15 kN/m 

10 kN/m 

12% 

100% 
 

Type IV  yield strength 

 break strength 

 yield elongation 

 break elongation 
 

125 N D1004  Tear Resistance (min.ave.) 
 

267 N D4833 Puncture Resistance (min. ave.) 
 

300 hr. D 5397 (App.) Stress Crack Resistance 

 

2.0-3.0% D 4218 Carbon Black Content (range) 
 

9 in Cat 1 

1 or 2 in Cat 3 

D 5596 Carbon Black Dispersion 
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100 min. 

 

400 min. 

 

 

D 3895 

 

D 5885 

Oxidative Induction Time (OIT) (min. ave.)  

(a) Standard OIT 

— or — 

(b) High Pressure OIT 

 

 

55% 

 

 

 

 

80% 

D 5721 

D 3895 

 

 

D 5885 

Oven Aging at 85°C  

(a) Standard OIT (min. ave.) - % retained after 90 days 

— or — 

(b) High Pressure OIT (min. ave.) - % retained after 90 

days 

 
 

 

 

N.R. 

 

50% 

 

GM11 

D3895 

 

 

D5885 

UV Resistance 

(a) Standard OIT (min. ave.) 

— or — 

(b) High Pressure OIT (min. ave.) - % retained after 

1600 hrs 
 

 
 .אופן הובלת היריעות והאחסון ייעשו על פי הוראת היצרן

 מדידה לתשלום

 .ר"תהיה  מכמפורט לעיל   HDPEהנחת יריעות יחידת מדידה  לתשלום עבור 

 החרסית לשן קשיח מגן כיסוי בניית 00.02.000

 כללי 

קודקוד שן שכבת הגנה קשיחה על  הקבלן יתקיןלצורכי הגנה של פני שן החרסית החדשה 

 .68-עם מילוי  בטון ב מ"ס 18מכוורות פלסטיות  בגובה  חרסית החדשהה

 מ"מ 1.6 בעובי של ,מחוספסות ומחוררות ,ילןתהכוורות תהיינה עשויות מרצועות פוליא

הכוורות יכילו . מנהלבבית חרושת מאושר על ידי ה (הלחמהב)מיוצרות ומחוברות , לפחות

 (.ר"סמ 658-גדול משטח כל תא לא יהיה )ר "תאים למ 48לפחות 

   .באתרמנהל או לפי הוראות ה3ו 610' מסתוכנית לפי העבודות  יבוצעו  

פלסטיות לא  ורותכומנמצא  מתחת דרך חירום שכבת מגן  חרסית הקודקוד של הבמידה ש

  .610' כפי שמצוין בתכנית מסיהיה חרסית הומבנה של  ראש  שן תבוצע 

 אופן הבצוע

 :בוצע כדלקמןי בטון יבכוורות עם מילו הכיסוי

הדק את פני השטח לפי הרומים הסופיים לחליק ולה, יישרל, עצביש ל: הכנת פני השטח .א

דרגת הידוק פני (. מדוד בניצב לפני השטח, עובי הריצוף הנדרש על פי התכניותבהפחתת )

 .כמסומן בתכניות, פרוקטור או' לפחות לפי בדיקת מוד %/0תהיה  הקרקע

השוחות המיועדות למילוי  אתיש לחפור , לאחר עיצוב פני השטח: פיותחפירת השוחות ההיק .ב

 . במקטעים בהם נדרש, י הכוורת"השטח שירוצף עלאורך היקף , באבנים

סוג ומאפייני הפוליאתילן ואופן הנחתו הם : פריסת יריעות פוליאתילן שמתחת לכוורת .ג

 .כמתואר בתכניות הנלוות

נדרש לחתוך כוורות לאורך גבולות , יסוי השטח המיועדלצורך כ, אם: פריסה וחיבור הכוורות .ד
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החיתוך ייעשה לפי הנחיות , או אם נדרש לחתוך כוורות לצורך מעבר דרך מכשולים3השטח ו

מתכת ממיוצרות , החיבור בין יחידות סמוכות ייעשה באמצעות סיכות חיבור מיוחדות. היצרן

פי הנחיות היצרן ובאופן כזה  לעיעשה בצוע החיבורים י .מסופקות על ידי היצרןהמגולוונת 

      . שלאורך קו החיבור ייווצר תא חדש ולא על חשבון תא קיים

עשויים מחומר  ,עיגון הכוורות לקרקע ייעשה על ידי נעיצת יתדות: לקרקעעיגון הכוורות  .ה

, מ"ס 98 באורך, (החומר חייב לקבל אישור מראש מהמנהל)פלסטי או עץ עמיד בפני קורוזיה 

 .   פי שמסומן בפרט הרלוונטי של התכניותכ

 :הם כדלהלן היתדותמרווחי  .ו

ולאורך קו החיבור האופקי בין כוורות , (כולל כתף שוחות העיגון)לאורך כתף הכוורת  -

 (.יתד אחת כל שני תאי כוורת)מ "ס 40-המרווח יהיה כ, סמוכות

 .  'מ x 1.8 1.8יש להתקין את היתדות במרווחי פיזור של  , ביתר המקומות -

התערובת תוכן , 5עם סומך שקיעה  68-הבטון יהיה ב:  הכנת תערובת הבטון ומילוי הכוורות .ז

או משאבת 3המילוי ייעשה בעזרת מערבל ו. מנהלבמקום או תובא ממפעל מאושר על ידי ה

תוך הקפדה שדפנות התאים לא יתעוותו במהלך , כיוון המילוי יהיה מלמעלה למטה. בטון

 . צורך בהחלקת פני הבטון ועדיף פני בטון מחוספסיםאין . הפעולה

ימים על ידי הרטבה וכיסוי בשקי יוטה רטובים או  5-האשפרה תעשה במשך כ: אשפרת הבטון .ח

 .מנהלקבע היבכל שיטה אחרת ש

 מדידה לתשלום  

 .ר"כמפורט לעיל תהיה  מ  בנית כיסוי מגןיחידת מדידה  לתשלום עבור 

 

 הלבנית סול 00.04

 כללי

מפרט הכללי והנחיות מפרט השל  81864בוצע בהתאם להנחיות של סעיף תסוללת הגנה בנית 

 :המפורטים להלן, זה

 

 :המהודק המילוי לביצוע ההרטבה 

באזור המילוי העפר לחליפין יורטב . ובאזור המילוי בסוללה באתר  החומר יורטב במחפרה

 .ערך האו שוו Roadsky WBZ 230 " על ידי  חרישה  של  קולטיבור  מסוגיעובד כאשר  , בלבד

כל  -בקטעים , לפני הנחת שכבה חדשה, הקבלן יקפיד להרטיב כל שכבה עליונה שכבר הודקה

יבשה  הקבלן ירטיב  ויהדק יבמידה ששכבה מסוימת הת. פעם קטע חדש לפני הנחת העפר עליו

 .5היו מי בריכה ימי  הרטבה .  רטיבות3אותה מחדש עם בקרת צפיפות
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  וההידוק פירהח כלי 

לביצוע החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים לעבודה בהתחשב 

ההרטבה , העבודה של הקבלן ובמיוחד כלי החפירה והמילויכלי כל . בתכונות החומר הנחפר

 .לפני תחילת העבודה מנהלייבים לקבל את אישור הח, ואופן חפירת  המילוי, וההידוק

 :הבאים או שווה ערך על פי הטבלה הבאה המכבשיםישמשו סוללה סיתי ובעפר חרלהידוק 

 

, כאשר המנהל יוכל לשנות דרישותיו לסוג וגודל הכלי, כל האמור לעיל תלוי בתוצאות בדיקות ההידוק

 .בהתאם לשיקול דעתו

יוחלף מיד ,  או של העבודה3בכל שלב שהוא של אישור הכלים ו, עבודה שיפסול המנהל או לא יאשרוכלי 

 .ללא תוספת מחיר, וקבלת אישורו מנהלי הקבלן בכלי אחר העונה לדרישות ה"ע

 

  מבוקר  בהידוק במילוי השכבות ועובי הרטיבות,  הצפיפות שיעור

 :ותבמילויים המהודקים יהיה לפח שיעור הצפיפות

אך לא פחות מצפיפות  Modified AASHTO 00% :לביצוע שן וריפוד מחרסית בחומרים .א

  .בהידוק השתיתל "כנ. מ לאחר ההידוק"ס 15 עובי השכבות יהיה  ./מ3נ"ק 19יבשה של 

. החלפת קרקע מתחת למבנים, :Modified AASHTO 00%: שבילים/במצעים לדרכים .ב

 .ההידוק א לאחר"מ כ"ס 15ההידוק בשכבות בעובי 

עובי  .Modified AASHTO לפחות  00%  : מעל פני המים הבחומר הגרנולרי למילוי הסולל .ג

 .מ לאחר ההידוק"ס 68השכבות יהיה 

 

 . לכל סוגי החומרים המיועדים למילוי +2%אופטימלית עד לאופטימלית הרטיבות תהיה 

טבת השכבה עד קבלת שכבת החול העליונה על פני דפנות הסוללה תהיה מהודקת באמצעות הר

 (.הידוק לא מבוקר) הצפיפות הנדרשת

 

 משקל

 (טון)

רוחב 

 הידוק

 ('מ) 

 כלי הידוק

 (דגם)

עובי שכבות 

 (מ"ס)

 פעולה

/0 6.5 CAT  D8  /8      הידוק  סוללה בתוך מי בריכה 

1/ 1.9 CAT CW 14    68 הידוק סוללה מעל פני המים 

68 6 X 1.8   CAT 815 F    15 הידוק  שן  חרסית 

1.0 8.0 Bomag 8500 15  98רוחב עד )הידוק שן חרסית 

 מ "ס

8.80 8./ JCB FP 

1030W  

הידוק  סוללת עפר בסמוך ל  18

 HDPEיריעות 
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 הבריכה מיביצוע המילוי בתוך  00.04.040

המילוי בשטח היבשתי ייושם ברצף : )בשלבים הבאיםו תחילה יושםהמילוי בשטח המים 

 (. המשכי למילוי הימי

טח יציב מטר מעל פני המים ויצירת מש 0.4מילוי ימי מחומר מובא עד לגובה : שלב ראשון .א

 :בגובה זה

זאת על ידי כלים מתאימים , המילוי יונח בשטח המים ויצופף על ידי דחיסתו ללא בקרת הידוק

ככל שניתן  .באופן שיבטיח פיזור אחיד שלו ללא חללים בכל תחום השטח והעומק המיועדים

 .א"מ כ"ס 8/ -יונח המילוי בשכבות בעובי לא יותר מ

כל  שכבה  תמדד על ידי מודד מוסמך  בשיעור לפחות נקודה  .  ם בלבדיהיו אופקייפני השכבות 

תוצאות מדידה  ייבדקו על יד  המפקח ורק אחרי אישורו  . ר של פני השכבה"מ 18אחד על כל 

 .הנחה  של  השכבה הבאה תתבשר תתאפשר

ויישור החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעברים מסודרים שלהם לקבלת  הדחיסה

 .יסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני כל שטח ועומק המילוידח

 .0"דקים וגודל אבן מרבי   15%ויכיל עד , "עין גדימטע "מאתר החומר יובא 

 8.5ייצוב מלא של מפלס המילוי בגובה אחיד של הפעילות המסיימת את המילוי הימי תהיה 

וד ליישום המילוי מעליו בשלב השני מפלס מיוצב זה ישמש מפלס יס. מטר מעל פני המים

יצירת מפלס יסוד מיוצב זה תעשה על ידי ישור והידוק של החומר תוך בקרת . המתואר להלן

 : יישום משולשת

  .הפסקה מוחלטת של השקיעה בכל השטח   .1

. Modified AASHTO % 00קבלת צפיפות מינימאלית בשכבה העליונה של המשטח של     .6

  .ASTM 155039י מהמקסימום על פי תקנ

 או שווה ערך D  668 BOMAG -ברציוני כבד סוג ימעברים מסודרים של מכבש ו 0  מינימום   ./

ישקע תוך מעברי המכבש יוסף  במשטח היסוד ככל שהחומר. משטח היסודללא שקיעת 

ויבוצעו מעברי  /"דקים וגודל אבן מקסימאלי  15%עם עד " עין גדי"חומר מובא ממחצבת 

 0ל יבוצעו עוד "לאחר קבלת המשטח המיוצב בבקרות הנ. ם וחוזר חלילה מכבש נוספי

 .מעברי מכבש מסיימים על פני כל שטחו

לאחר סיום ביצוע המילוי יבצע הקבלן בנית צורת החוף בתוך המים  בהתאם לתכניות עבודות 

 .עפר ויסלק  עודפי מילוי לצורך מילוי סוללה ולאתר מורשה בהתאם להערות של המפקח

 .מ לכל מטר ליניארי של קו  החוף"ס 18הפרשי גבהים בצורת החוף לא יעלו על 

  .(/81.85פרק ) בתוך המים מביצוע העבודות לבניית הסוללהעבודות בנית הצורה הינם חלק 

 :מילוי מעל משטח היסוד: שלב שני .ב

 

 יובא  החומר, לאחר קבלת אישור המנהל לבצוע משטח היסודהמילוי מעל משטח היסוד יבוצע 

אחוז   .בפרק זהכמוגדר  בשכבות תוך בקרת הידוק מלאהויונח ויהודק , "עין גדי"ממחצבת 

 ./"וגודל אבן מקסימאלי עד  15%לא יעלה על [ 688עובר נפה ]הדקים 
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או שווה  D 668  BOMAG –י מעברים מסודרים של מכבש וברציוני כבד מסוג "ההידוק יבוצע ע

 .ערך

 מדידה לתשלום

והתשלום , י תעודות שקילה"מדד עפיכמות החומר המובא ת. י שקילה"ילוי תהא עפת הממדיד

 .יהא בטון לפי סך תעודות השקילה

המחיר כולל לרבות . תקוזז ולא תשולם( מ"ס 18מעבר ל )חריגה מגבול החתך המתוכנן הסופי  

 .י החתך"הובלה ושפיכה עפ, כריה

 :היבשה בשטח בשכבות מילוי 00.04.060

 כללי

רטיבות 3ותחת בקרת צפיפות א"מ כ"ס 68-כביבשה יבוצע בשכבות אופקיות בעובי ילוי מה

 החל מן המדרון הפנימי של הסוללהכאשר כל שכבה תונח מפרט הכללי הבהתאם להנחיות של 

הסוללה תיבנה לכל  .מנהלי ה"המאושר עמאתר הכרייה שיובא  מחומר זאת  , כלפי חוץו

 .ל"רוחבה מן החומרים הנ

 

 מילויני הפוב עיצ

 

תבוצע כל , כנדרשמהודקים וחלקים כשהם הסוללה חיצוניים סופיים של על מנת לקבל פני 

ראה גם – שבתכניות למידות, לקווים מעבר( אופקית)' מ 4.8עד בסוללה  שכבה מהודקת

עד , מנהללאחר אישור ה, על ידי מפלסת הקבלן יחתוך ויחליק את עודפי העפר. הסכימה להלן

עודפי העפר ישמשו להמשך מילוי . קווים ושיפועים הסופיים המתוכננים, מידות ,לרומים

 .מנהלהמפרטים והוראות ה ,התכניות י"עפהסוללה 
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 סכמה בנית פני סוללה סופיים                              

 מדידה לתשלום

 .ק"תהיה  מכמפורט לעיל   הכביצוע המילוי מעל  מי ברייחידת מדידה  לתשלום עבור 

 

 חול הספקת 00.04.070

חול גס   יוביל ויפזר, והתקנת מתקני חוף הקבלן יספק  הלאחר סיום כל העבודות בנית הסולל

י שמופיעה בתכניות  פכ' מ 1.5של מים כולל שטח הבריכה עד עומק , בכל שטחי חופי הרחצה

 . מ"ס 68בעובי  שכבה של  

 מדידה לתשלום

 .ק"כמפורט לעיל תהיה  מ חול גס ר יחידת מדידה  לתשלום עבו

 

 דרך חירום בנית 00.06

יבנה הקבלן בראש הסוללה  'משטרה וכו, כיבוי אש, אמבולנס: לצורכי הגעת רכבי חירום כגון

פרקים , מפרט הכלליהבוצע בהתאם להנחיות תבנית דרך חירום  .דרך חירום כמפורט בתכניות

  . במפרט זה םופרקים הרלוונטיי 51 -ו 48

עם "  ®PRS Neoweb "כבת תשתית לדרך חירום יבוצע  עם כוורות גאו טכניות מסוג בנית ש

פ הנחיות היצרן "בתקנת שכבת שתית לדרך חירום תהיה ע. 'מילוי תאים במצע סוג א

 .(תא-גיאו) וורות כמערכת  מדריך התקנה מפורטות ב

 

 חצית דרך חירום 
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מ   יבוצעו מעל  "מ 88/שקוטרם גדול מ , הובהר בזאת שכל חציות  תשתיות  למעט קווי ניקוז 

מבטון ( תקשורת) או תעלות תשתיות   HDPE, ,PVCהחציות יבוצעו  מצינורות  . שן החרסית

 .ע"או ש"  וולפמן"טון תוצרת חברת  68המיועדות לעומס עד , מ"ס 66-בגובה לא יותר מ

אות  יצרן של  כוורות ביצוע חציות יבוצע  בשכבה  תשתית  בהתאם לאישור של  מפקח  והור

 . גאו טכניות

 עלות בנית חציות כלול במחירי הנחת תשתיות ולא ישולם בנפרד

 מדידה לתשלום

 גיאוטקסטיל 00.06.000

 .ר"כמפורט לעיל תהיה  מלגיאוטקסטיל יחידת מדידה  

 אבן גן 00.06.002

 .א"כמפורט לעיל תהיה  מ לאבן גן יחידת מדידה  

 ריצוף 00.06.000

 .ר"כמפורט לעיל תהיה  מלריצוף דרך חירום מדידה  יחידת 

 'מצע סוג א 00.06.002

 .ק"כמפורט לעיל תהיה  מ ' למצע  סוג איחידת מדידה  

 כוורות  גאו  טכניות 00.06.004

 .ר"כמפורט לעיל תהיה  מטכניות    לכוורות  גאויחידת מדידה  

 

 הידוק המילוי והשתיתבקרת ביצוע ת ובדיק 00.07

העבודה ולצורך הבקרה יבוצעו בדיקות שדה ובדיקות מעבדה של חומרי המילוי  במהלך

לפי למילוי הדרישות של מפרט זה על ידי גוף מוסמך הבדיקות יבוצעו . והשתית שהודקו

 מפרט ובהתאם לדרישות של  ASTM -ו י"המפרטים הכלליים והתקנים המתאימים של ת

 .זה למפרט 'בנספח  ב   ניםהמצוי,  בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם

 

 חומרי המילויהתאמת בקרת בדיקות  00.00

 .לקביעת התאמתם על ידי מעבדה מוסמכת לגבי החומרים שייעשה בהם שימוש יערכו בדיקות

 :הבדיקות יכללו בין השאר ולפי הצורך

 בדיקה ויזואלית   .א

   [  USCSשיטה  לפי ] הגדרת החומרים .ב

 רטיבות טבעית .ג

 (לל הידרומטרל כו"הנ) דירוג .ד

 משקל סגולי .ה
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 משקל מרחבי .ו

 סימלית ורטיבות אופטימליתקצפיפות מ .ז

 אטרברגגבולות  .ח

 .תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן שיעודכן בכל יום עבודה

 

 שכבות גרנולריות ומצעים 00.04

המפרטים והוראות , י התוכניות"עפ עבור שכבות גרנולריות יוביל ויניח מצעים, הקבלן יספק

 .מנהלה

בעובי , 1000י "בת כהגדרתו' ישמש מצע סוג א (היקפית ובקודקוד הסוללה)כים ע לדרכמצ

 .מנהלהמפרטים והוראות ה, ומידות וצפיפות לפי התכניות

 

 דרכים ומשטחים 00.00

לאחר סיום המילוי במקומות המסומנים בתוכניות שבהם יש לבצע דרכים או משטחי חנייה ו

ורטב לרטיבות ת ההשכב. מפורט בתכניותכ בעובי( 1000י "לפי ת)' סוג אונח שכבת מצע ת

לסיום עבודות המצעים  מנהללאחר אישור ה. Modified AASHTO 00% -הודק לתאופטימלית ו

ושכבת אספלט נושאת בעובי  MS-10ביטומני  והתייבשות החומר ולפי התכניות יבוצע ריסוס

ייצוב . כמוגדר במפרט הכללי' האגרגטים לתערובת יהיו מסוג א(. ¾"קוטר אבן )מ "ס 5של 

 .5184התערובת ואופן פיזורה יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק 

 

 סטיות מותרות 00.00

 :המותרות הינן כדלקמן לעבודות עפר  הסטיות

 .מ"ס 5בדפנות ובתחתית : בחפירת תעלות .א

 .מ"ס 6 הסוללהבדפנות ובתחתית  .ב

 .מ"ס 1מבנים עבור  .ג

 .יהיה השינוי הדרגתי ובלתי ניכר לעין הסטייזאת בתנאי שבכל 

 

 השפלת מי תהום 00.02.000

ועבודות בטון כולל הכיסויים והמילויים מעליה  חפירת ובנית שן חרסית  , כל עבודות חשיפת

לפחות מתחת '  מ 8.5 -לצורך כך על הקבלן להבטיח השפלת  מים תהום  בכ. יבוצעו ביבש בלבד

 .לתחתית החפירה

ודא את מפלס המים בטרם החל עבודתו באמצעות פיזומטרים זמניים שיותקנו על הקבלן  לו

 . על ידו או על ידי חפירות גישוש

 

י הקבלן ויהיו בתחום אחריותו ויעשו תוך תאום עם "ציוד ושיטת השפלת המים יתוכננו ע 

 .לביצוע תוהתוכנית ההנדסי
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כמו כן יש להביא .  קידוחי הניסיוןסביר שבזמן הבצוע מי התהום יהיו במפלס שונה מן המוצג ב

, הרכבן, בחשבון שעם ההתרחקות מנקודת הקידוח ייתכנו שינויים גם בעובי ועומק השכבות

לא תתקבל כל טענה על אי התאמת בדיקות . החדירות והאטימות, ןמליחות, מפלס מי התהום

ם השאיבה לכן על הקבלן לבצע קידוחי ניסיון מקומיים טר. ח המצורף"הקרקע לפי הדו

 .להשלמת המידע

ומהנדס  מנהלי הקבלן  יוצג מראש לידיעת ה"פירוט מלא של שיטת השפלת המים המוצעת ע

 . שיטת וביצוע השאיבה יבטיחו שלא ייגרם כל סחף של חול העלול לגרום לנזקים. הקרקע

 .כעלול לגרום נזק כלשהו מנהלהקבלן ישנה אמצעי בו נקט בעבודתו אם הדבר נראה ל

ובהתאם אישור הרשות המוסמכת בהתאם  ל 5יזרים את המים השאובים לבריכה ן הקבל

 .לשיטת שאיבת המים וכמויות המים שנשאבו

בעת בצוע עבודות חפירה ומילוי כאשר מבוצעת השפלת מי תהום יש לשים לב לכל עליית מים 

או כל ציוד  גנרטור לאספקת חשמל, אי לכך יחזיק הקבלן ציוד רזרבי. העלולה לגרום לנזקים

כמו כן על הקבלן לארגן את . אחר ומערכות התראה כך  שלא תהיה  הפסקה ברציפות השאיבה

המקומות בהם ימוקם הציוד ותונח הצנרת כך שלא יפריעו בעבודתו ולפעילויות אחרות בקרבת 

הוא ייחפר ויבוצע מחדש לאחר תיקון ההשפלה , במקרה שיוצף שטח שבוצע. מקום עבודתו

 .רשלמצב הנד

 

 DB 55בשעות לילה  ו   DB 45עלה על תש לא עהיה  שקט במיוחד ורמת הריהציוד  להשפלה 

 .מנהלהושר  על ידי  אהציוד  י.  בשעות היום

   מדידה לתשלום

כולל הספקת ושימוש בציוד  המחיר. ע"יחידת מדידה לתשלום עבור עבודות השפלה הינה י
כולל בין היתר , יצוע עבודת השפלה כמפורט לעילוכול הנדרש לב, ביצוע עבודות עפר, שאיבה

מילוי חוזר והחזרת , קבלת אישורי הזרמה בנקודות מוצא, אחסון זמני של מים מושפלים
 .השטח לקדמותו

 

 עבודות עפר מיוחדות למתקני חוף

 כללי 

להתקנת הדרושות לביצוע  עבודות הפיתוח  כוללות את העבודות בסעיף זהעבודות העפר  .א

המשמשים לביסוס , סככת מציל, מדרכות ומשטחים, פרגולות, חוף כגון סככות צל מתקני

 .יסודות המתקנים בקרקע

 

והפרקים , עבודות עפר  81כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק  .ב

 .התוכניות ומסמך זה, הרלוונטיים במפרט הכללי

 

עבודות  - 48ח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק כל עבודות העפר והפיתו, בנוסף לאמור לעיל .ג

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

 .המפקח

 

, לעיל 81.16.811בהתאם לסעיף  ישאב את המים הקבלן, אם בתחתית החפירה יתגלו מים .ה

 .ההתקנה בתוך החפירהכך  שתחתית החפירה יהיה יבש במשך כל זמן עבודות 

 

עבודות החפירה עבור בסיסים אלה . ביסוס חלק מרכיבי הפיתוח יבוצע בתוך המים .ו

היסודות בתוך המים יהיו טרומיים   .תבוצענה באמצעים מתאימים לחפירה בתוך מים

.  ¾" – 1"המצע עליו יונחו היסודות יהיה חצץ מדורג בגודל . ויונחו על מצע בתוך החפירה

יש להבטיח את יציבות שכבת המצע לפני הנחת . מ"ס 68-כבת המצע לא יקטן מעובי ש

 .היסוד

ייקבע על ידי מודד מוסמך שיהיה נוכח גם בזמן הנחת ( בחול ובמים)מיקום כל היסודות  .ז

 .היסודות הטרומיים

 

 סילוק פסולת

הרשות  י"למקום שפך מאושר ע, פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא 

תשלום . ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו, בקבלת היתר למקום שפך, טיפול עם הרשות  .האזורית

פ הוראות "במידה והקבלן לא יפעל ע  .י  הקבלן  על חשבונו"אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע

 .פסולת והתשלום יקוזז משכר הקבלן המפקח יפעיל קבלן משנה להרחקת, המפקח

  

 מדידה לתשלום

 .מחיר עבודות עפר כולל עריכת מדידות לפני תחילת העבודות ובסיום כל  שלב

עלות עבודות העפר למתקני החוף כלולה . עריכת המדידה תבוצע לאחר ההידוק של השכבות  

 .להלן 48במחירי  היחידה של המתקנים כמפורט בפרק 
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 עבודות בטון יצוק באתר 02

 

 :כללי   

 
י הוראות המפרט הכללי הבין "עפ, וצעו בהתאם לתוכניותעבודות הבטון היצוק באתר יב

על  110י "ת, 000י "ת ,400י "ולפי ת( מוקדמות - 88ללא הפניות לפרק  86ובמיוחד פרק )משרדי 

 . או כל תקן רלוונטי3כל חלקיו ו

יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות יהיו  ןהקבל, לפני כל יציקת בטון

אישורו של המפקח . ם לתבניות ויקבלו את אישור בקר האיכות של הקבלן והמפקחמחוזקי

עקב  הבנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפ

במידה והמפקח . טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים

 .האלמנט תהיה על חשבון הקבלן( פרוק ויציקה מחדש)החלפת , ידרוש

 
 :עבודות הבטון  יצוק באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים

 רזה בטון  .א

 .והגבהת קירות תומכים קיימים. קירות תומכים מסוגים שונים .ב

 .מסוגים שונים ובגיאומטריות שונותומתקני חוף  יסודות למתקני הצללה  .ג

 בטון משטחי  .ד

 יסודות לעמודי תאורה .ה

 ת בקרת תזוזהנקודו  .ו

 בלוקי עיגון צינור תצפית .ז

 הגבהת שוחות בקרה .ח

 עטיפת צינורות .ט

 SMETהגבהת   תאי בארות  .י

 תאי בארות .יא

 ימיים -בטון יסודות מבנים תת .יב

 

 :בטון תערובות     

 
י טכנולוג הבטון "הקבלן יגיש למפקח תערובת בטון אשר תתוכנן ע, במהלך תקופת ההתארגנות

והקבלן יידרש לבצע  מזמיןהתועבר לאישור יועץ הבטון של התערובת . של המפעל המאושר

 . בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת למפרט המיוחד

 :בטון רזה .א
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. תערובת הבטון תועבר לאישור המפקח. 5"בסומך  15-רזה יהיה בטון בההבטון 

מת הקבלן לא יידרש לבצע תערובת ניסיון ובדיקות מעבדה לאישוש התא, לתערובת זו

 .התערובת

 (:אשר אינם במגע עם המים)בטון לאלמנטים בחוף  .ב

 צמנט סיגים B46.5 CEM IIIעל בסיס צמנט מסוג  48-תערובת בטונל ב .1

 ק"מ3ג"ק B46.5 CEMIII – /08צמנט סיגים מסוג  .6

 ק"מ3ג"ק 188אפר פחם במינון של  ./

 מ"מ 10 –" עדש"אגרגט מרבי  .4

( מ"מ 8-1.6)וחול ( מ"מ 8-0)דרג מו. (מ"מ 0-10)עדש : מקטעי אגרגטים /כ "סה .5

 .דירוג ועבידות גבוה, ביחסים שיבטיחו רציפות

 .שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים גבוה .0

 .מכמות הצמנט 6%במינון  CNCIמוסף אנטיקורוזיבי  .9

 .מכמות הצמנט 8.1% - 8.6%מוסף מעכב התקשרות  .0

 .מ"מ 458-058הבטון יהיה ( במבחן שירוע תקני)שירוע  .0

 .מרבי 8.45צמנט 3  יחס מים .18

 9, 8/, 08חוזק הבטון ייבדק בגיל   .11

 .ק"מ3גרם 088מ במינון "מ 16סיבי פוליפרופילן  .16

ממוצע קו חדירת המים : 60י "התערובת תוכננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת ./1

מדגמים  /יש לקחת לפחות . מ"מ 5/ודוגמא בודדת מקסימום ממוצע   מ"מ 8/

הממוצע על פני קו חדירת המים וכן קו חדירת  המים כשהקריטריון לאישור  יהיה 

מוגדל של ' טול מסייש להנחות את המעבדה ל. יצולם וישורטט כחלק מהדוח

יום לא יעמדו תהיה  60במידה ותוצאות . הבדיקה דוגמאות ולשמור את מדגמי

בכל התכונות ישמר עיקרון בדיקת הבטון . התוצאה הקובעת, יום 08תוצאת 

 60י "בדיקות חדירות מתבצעות בהתאם לת. לבדיקת חוזק הבטוןהקשוי בדומה 

 .685סעיף  5חלק 

 
 :תערובת לאלמנטי בטון ימיים או אלמנטי בטון הבאים במגע עם מים .ג

לעיל למטע העובדה כי הקבלן יידרש להוסיף מוסף מלכד כגון ' התערובת תהה זהה לתערובת ב

VMA  ק"מ 1-ג ל"ק 1-1.6במינון. 

 
 

 :יקהתהליך היצ  

 
את  םבכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכות ולתא

בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד חלופי  .היציקה בהתאם להנחיות פרוגראמת האיכות

היציקה לא תתבצע טרם התקבל אישור  .בנוסף לכמות הויברטורים אשר הוגדרה בקטע ניסוי

גובה נפילה חופשית של הבטון  .ר האיכות ומנהל העבודה מטעם הקבלןיציקה וללא נוכחות בק
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או 3המחובר לצינור גמיש ו הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד בטון .מטר 6.4לא יעלה על 

. המתכנן3  מנהלהפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם ה3יציקות. במשאבה

של המפורטת ופיע בתוכנית העבודה מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי וי

 .הקבלן

לא . היציקה  תתבצע  תמיד עם תבניות, מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה בתוך חפירה

אלא אם יאושר במפורש בכתב על ידי המתכנן או על פי , תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה

יהיה אחראי על  הקבלן. יציקת בטון בתוך חפירה תבוצע ביבש בלבד .מנהלהנחיות של ה

 .השפלת מי תהום או ניקוז   מים מכל סוג שהוא על מנת להבטיח  את תקינות היציקה

 

 :סגרגציה    

 
או סדיקה 3בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו,  הקורוזיבית באתר זה הסביבהמובהר כי עקב 

בהתאם )והמתכנן  מנהל, הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר יקבל את אישור בקר האיכות, בבטון

 . הקבלן יידרש לתקן על חשבונו את הליקויים השונים לשביעות רצון המפקח(. לחומרת הליקוי

במידה והתיקון לא יקנה לאלמנט את . חומר התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המפקח

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את האלמנט לאלתר ולצקת , הקיים אליו תוכנן

 .ח הקבלן"ו והכול עאלמנט חדש במקומ

 

  אשפרה 

 
ועל הקבלן לבצע את האשפרה  8685תת פרק  - 86העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 

 .ימים לפחות 9משך האשפרה . המתאימה לתנאי האזור

 

 יציקה בטמפרטורות גבוהות

 

 אין לבצע ./106י "אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת

אלא אם יתקבל לכך אישור , מעלות 8/בחוץ עולה על ' יציקת בטונים במשך היום כאשר הטמפ

, לערך 19:88בבוקר לערך ולאחר שעה  0את היציקה עד  לבצעאפשר . המתכנן מראש ובכתב

 .בכפוף לאישור המנהל

 

 :יסודות עוברים ובדלים

 
הכול לפי , מ"ס 5רזה בעובי  יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע על ידי שכבה של בטון

תחתית ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע הקורוזיבית בהתאם להנחיות . תוכנית

 .85המפרט הכללי הבין משרדי פרק 
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 :אלמנטים מבוטנים וכדומה, שרוולים, חריצים, חורים   

 

, ושבות ממתכתלפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל הת

יש לתאם את הביצוע עם כל קבלני . השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש, החריצים, החורים

לא תורשה חציבה בבטון לשם התקנה מאוחרת של אלמנטים . המשנה הפועלים באתר

הבטון יפורק והקבלן ייצוק אלמנט , במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסויים. מבוטנים

פתחים , צנרתה על מנת להתאים את עבודותל חשבונוע( הנדרשיםעם כל הפרטים )חדש 

 .ב בהתאם לתכניות"וכיוצ תקרות למעבר צנרת3בקירות

 

  :יציקת בטון חשוף גלוי

 
כל התבניות של האלמנטים הגלויים מעל הקרקע יהיו תבניות פלדה לקבלת פני בטון : תבניות

 . כי פני התבניות נוקו ביסודיות נהלמיוודאו הקבלן וה, בין יציקה ליציקה. ישרים וחלקים

. הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצורך אישור עבודות הבטון: דוגמת יציקה

 .מנהלי ה"ותאושר ע( קטע ניסוי)הדוגמא תאושר תוכן בהתאם להנחיות בקר האיכות 

 .על הקבלן להגן על  שטחי הבטון הגלוי החלק בכל תקופת הביצוע: הגנה

 :יקת עטיפות לצינורותיצ

 
לפני . על צורך בעטיפת צינור בבטון יצוק מנהליורה ה, בהתאם לתוכניות ובמקרה ונדרש

היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון יצוק או טרום ועל גבי 

יהיה הקבלן . שיישארו בבטון העטיפה לאחר היציקה, התחתון( קורת היסוד)משטח הבטון 

סוג . אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה בזמן היציקה והריטוט

 .מראש מנהלהמרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את אישור ה, התמיכות

או כל חומר 3שומן ו, צבע, נקיים מכל לכלוך, נקבים3ללא קרעים, פני הצינורות יהיו שלמים

 . אחר

אוג שהבטון יעטוף היטב את הצינורות ללא יצירת כיסי חצץ וחללים בזמן היציקה יש לד

עד לקבלת מגע הדוק  , בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון, וכן שהבטון ירוטט היטב, ריקים

לאמצעי שיינקט על  מנהלעל הקבלן לקבל מראש את אישור ה .וטוב יותר בין הצינורות והבטון

אינו משחרר את הקבלן  מנהלאישור ה. יקה והריטוטבזמן היצ" יצוף"מנת שהצינור לא 

יש לתת לכל קטע . מנהלהבטון יונח ביציקה אחת כפי שיקבע ה .ל"מאחריותו הבלעדית לנ

תפרי עבודה . י התקנים"זמן ההבשלה ייקבע עפ. ל להבשיל לפני יציקת הקטע הבא"שנוצק כנ

 .או הפסקות יציקה אופקיים לא יורשו

 :פלדת הזיון

 
זיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות התקנים מוטות ה

ישרים  מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו. הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן
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במידה ובתוכניות הביצוע יופיעו אלמנטים בהן . מ"מ 95-לא יקטן מ לחלוטין כסוי מוטות הזיון

 .המפקח יפנה למתכנן ויקבל הנחיות לביצוע האלמנט, מ כאמור"מ 95 הנחייה לביצוע פחות מ

ינוקו  מחול וממלחים , שעות לפני יציקתם בבטון 16-שיהיו מונחים באתר יותר  ,מוטות זיון

הקבלן ישטוף את פלדת הזיון המותקנת , לפני כל יציקה, כמו כן. באמצעות מים מתוקים בלחץ

 .במים מתוקים

 מדידה לתשלום

  :כללי

  
סידור הוצאת הקוצים באזור , כל המחירים המפורטים לעיל יכללו גם יציקות בשלבים

ידי משולשים שיושמו בתוך התבניות -כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על .הפסקות היציקה

עבודות  הבטון  כוללות את  .וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום נוסף( אלא אם נדרש אחרת)

,  פלדת זיון, את הטמנת  כל החומרים ואביזרים למיניהם עבור שרוולי ניקוז מחיר התבניות וכן

מחיר ( קורות יסוד וקשר, יסודות)ברכיבים טמונים בקרקע שנוצקים בתוך ארגזי פח  .וכדומה

 .תבניות הפח כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון

 .81.16.811פ סעיף "שולם עתלכל עבודות בטון  השפלת מי תהום

 :השונים לאלמנטים לתשלום ידהמד

ות והמלאכות לביצוע נהטפס, ר ויכלול את כל החומרים"בטון רזה יימדד לפי מ –בטון רזה  02.00.020

 .מושלם בהתאם לתוכניות

ק תיאורטי "הבטון יימדד לפי מ –או הגבהת קירות תומכים 3בטון לקירות תומכים ו 02.00.022

ות והמלאכות נהטפס, ה כולל את כל החומריםמחיר היחיד. בהתאם לתוכניות הביצוע

לם תוספת בגין יציקת בטון גלוי ומודגש בזאת כי לא תש. לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות

 .או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היחידה

 ,תצפיתבלוקי עיגון צינור  ,נקודות בקרת תזוזהכגון בטון  ,שונים םבטון ליסודות למתקני  02.00.020

הבטון  - ימיים -ובטון יסודות מבנים תת תאי בארות ,עטיפת צינורות ,הגבהת שוחות בקרה

, מחיר היחידה כולל את כל החומרים. ק תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע"יימדד לפי מ

מודגש בזאת כי לא . והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות תועבודות הטפסנו

ת בטון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר לם תוספת בגין יציקותש

 . 5או בתוך בריכה , מחיר היחידה יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום. היחידה

הובלה , קהספה ,טפסנות,תבניות  ,דיפון, חציבה, ל חפירהויכל משטחי בטון בכל עובי  02.00.060

הערות של  אושפרה בהתאם לתכניות ה, ציפוף, משקי יציקה, זיון פלדה, ת הבטוןשפיכו

  .המפקח באתר

 .5מחיר יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום או בריכה  .ק"מיימדד לפי  יסודותבטון 
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 .להלן 48כמפורט בפרק  –בנוסף לרשום לעיל  –מחירי היחידה של מתקני החוף יהיו 

 .יגבר 48ם בפרק הרשו, 48ה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק תאם התגל, כדי למנוע ספק
 

 

 רוםטעבודות בטון  00

 :כללי   

 :ובהתאם לנאמר  להלן ט הכללי רשל מפ /8בפרק עבודות בטון טרום יבוצעו בהתאם לדרישות 

 .86סוג הבטון  ראה פרק  .א

 .86יחס מים צמנט  מרבי  ראה פרק  .ב

 .86ראה פרק  -י חשיפה לתנאי הסביבה"סיווג המבנה  עפ .ג

 .בטון והחומריםדרישות תפקודיות  מתערובת ה .ד

 .86צמנט ראה פרק  .ה

 .86ראה פרק  - אגרגטים  .ו

 .86ראה פרק  -מוספים ותוספים לבטון .ז

  -סומך הבטון .ח

דירוג סומך הבטון בעת שימתו בטפסות יתאים ליציקות המתבצעות במפעל הטרומי ויאפשר 

 .שבמפרט זה 86את קבלת כל התכונות הנדרשות מתערובת הבטון כמפורט בפרק 

 .86ראה פרק  -מירביתהפרשת מים  .ט

 .86ראה פרק   -עמידות בפני חדירת מים .י

 .86ראה פרק  -מעבר יוני כלור .יא

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

 . של מפרט הכללי 85כמפורט בתכנית באמצעות גומי בוטילי והנחיות פרק 

 :תר את האלמנטים הבאיםכוללות בין הי טרוםעבודות הבטון  

 תאי בקרה למערכות ניקוז .א

 תאי בקרה למערכות ביוב .ב

 צינורות בטון .ג

 מכסים ורשתות .ד

 תקרות  תאי בקרה  .ה

 תחתיות תאי בקרה .ו

 יסודות תאורה  .ז

 מעקה בטיחות מבטון טרום .ח

 ימיים -בטון יסודות מבנים תת .ט
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בהתאם  וחיבור חשמל, וקמילוי והיד, הנחת אלמנט הבטון, יסודות לעמוד מאור יכללו חפירהמחיר  

 במפרט זה 80יסוד וכל שאר העבודות והחומרים המפורטים בפרק  יברגי, לתוכנית יועץ חשמל

 .968' ובתוכנית מס

 .בכתב הכמויות 80.81.444וישולמו לפי סעיף  'יחיימדד לפי  יסודותבטון 
 

 ייצור אלמנטים טרומיים

 .אושר על יד המזמיןמ ןיבוצעו על ידי  מפעל בטו אלמנטים מבטון טרום

 עבודות איטום 04
 

 דרישות כלליות 

 .אלא אם נאמר אחרת, 85כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  

 

 אחריות הקבלן לאיטום 

הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של חמש שנים מיום מסירת העבודות לכך שכל 

אם יתגלו ליקויים יהיה על . ירו רטיבות בכל התקופה ההיאלא יעב', התפרים וכו, עבודות האיטום

הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים  שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשבונו לפי 

 .הוראות המנהל ולשביעות רצונו

 

 כללי 

 

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

במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו רשום לידו או  בכל מקום בו מצויין .6
 .'"שווה ערך"

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

 

 קרקעיים-איטום תחתית יסודות וקירות תת

 05348שכבות זפת חם  6-יטום בא, ר"גרם למ 88/בכמות  GS474מריחת פרימר : האיטום כולל

דפנות , פליי 4י הדבקת ניר טול "הגנת איטום יסודות תיעשה  ע. הןיוהתקנת רשת אינטרגלס בינ

 .'סמ 6קר בעובי -והגנת היסודות בקל

 

 תפרים 

 :הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המפקח 

 WF / PROטם תפרים מסוג סיקה פלקס בכל הפסקת יציקה אופקית במרצפים התפר בחומר או

 .מ"ס 6X6בחתך , לרבות פריימר או שווה ערך
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 איטום ביטומני 

 

 הכנת השטח- א 

לחתוך את . 'אבנים וכד, לכלוך, יש לנקותם מאבק' לאחר גמר יציקת הקירות יסודות וכו

 .מ"ס 6כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

יש לסתום את כל החורים . אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב יש לסתת ולהסיר

על , (ממשקל הצמנט 15%)ע "או שו" Mסיקה לטקס "מים ו, חול /, צמנט 1בתערובת של 

 .נקי ורציף לקבלת האיטום, השטח להיות חלק

 פריימר- ב 

מדולל במים ע "או שו" פז יסוד"על פני הבטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג 

 .ר"מ3'גר 88/בכמות , 1:1

 התזה ביטומנית- ג 

ע עד לקבלת "או שו" אלסטופז"על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר ביטומני מסוג 

 (.שכבה יבשה)מ "מ 6עובי שכבה של 

 .מ מעל פני הפיתוח"ס 18-יעלה האיטום עד לגובה של כ בחלק העליון של הקירות

או על גבי 3ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר ו קרקעיים-התתבחלק התחתון של הקירות 

 .ודפנותיה" רגל"ה

 הגנת האיטום- ד 

 ע להגנת האיטום בעובי של"או שו" 8F/קלקר "על גבי האיטום יש להדביק לוחות 

 .מ"ס / 

 מילוי חוזר- ה 

 .כדי למנוע פגיעות באיטום, ביצוע מילוי חוזר זהיר

 

 איטום צמנטי

 .י המנהל"בשטחים שיסומנו עהאיטום יבוצע רק 

 הכנת השטח- א 

שאריות חומר לא , אבק, השטח יהיה נקי מלכלוך, יש להכין את פני הבטון של האלמנטים

, מ"ס 6משטחי הבטון בעומק של ' חוטי קשירה וכד, יש לחתוך את כל הקוצים. 'מודבק וכד

אזורי , חוריםיש לסתום את כל ה. לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים

 15%)ע "או שוו" Mסיקה לטקס "חול ומים בתוספת  /, צמנט 1בתערובת של ' סגרגציה וכ

 (.מכמות הצמנט

 איטום צמנטי- ב 

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג  /על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע 

 .ר"מ3ג"ק /ע בכמות כוללת "או שוו" 189סיקה טופ סיל "

 .מ"ס 18ין יציקות שונות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס רוחב של בחיבור ב  

 ג מ ר- ג 

 .בהתאם לתוכניות אדריכלות' עץ וכד, ביצוע מילוי חוזר זהיר או חיפוי אבן
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 טיפול באבן 

בהתאם " 065Tסיקה גארד "על גבי האבנים המגיעות לאתר יש ליישם ציפוי דוחה מים מסוג 

יש לרסס לפחות פעמיים עד . תזה תהיה בהתאם לספיגות האלמנטכמות הה. להנחיות האדריכל

 .לכיסוי מושלם של שטח האלמנט

יש לקבל את אישורו של האדריכל  לקטע . לפני תחילת העבודה יבוצע ניסוי מקומי באזור מוסתר

 .רק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את החומר על שאר הקירות. ניסיוני

 

 בתוך מי הבריכהטבולים איטום בטון בפח פלדה ליסודות 

 .יש לבצע איטום לפי התוכניות, מ"מ 4אינו סגור בפח בעובי  48-במקומות שהבטון ב

 :כדלקמן, אפוקסי-בטון היוצא מעל הקרקע והחול יקבל איטום צמנט

-יש לשטוף את הבטון במים מתוקים וליישם איטום צמנט, שעות 96עם פירוק התבנית ולאחר 

. ר"ג למ"ק 0: כ "סה. בשתי שכבות, מ"מ /בעובי של ' במריחה במלג 968גארד -אפוקסי סיקה

אפוקסי ויכסה אותו בשטחי החפיה -איטום הביטומן בביסוס שבתוך החול יחפוף את איטום הצמנט

 .מתחת לקרקע

 

 :מדידה לתשלום

. והפרקים הרלוונטיים למפרט מיוחד זה, 48מחירי היחידה לאיטום ישולם בהתאם למפורט בפרק 

, דות איטום יהיו חלק אינטגרלי מכלל העבודות הנדרשות לביצוע והרכבת מתקני החוףעבו

המדידה לצורך חישוב כמויות תהיה בהתאם . והאלמנטים הדורשים איטום ולא ישולמו בנפרד

 .בנוסף לרשום לעיל –לתכניות ופרטי הביצוע

 .יגבר 48ום בפרק הרש, 48אם התגלה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק , כדי למנוע ספק

 מתקני תברואה      07

 כללי  

ביוב וניקוז מקלחות חוף ושטיפת , מפרט זה נועד לתת מענה לעבודות אינסטלציה לרבות מים

של מפרט  59פרק  , 81והסעיפים הרלוונטיים בפרק , פ מפרט זה"עבודות אילו יבוצעו ע. רגליים

בהעדר . ונטיים לביצוע העבודותלרבות כל הפרקים הרלו, של המפרט הכללי 89ופרק , זה

כגון עבודות , הוראות אחרות תבוצענה כל עבודות הלוואי והעזר הקשורות במתקן התברואה

לפי הדרישות המצוינות בפרקים המתאימים של המפרט ' וכד, אטימת מעברים, עפר, בטון

הביצוע  .טחביוב וניקוז וביצוע צנרת חדשה בש, המפרט כולל הטיית צנרת קיימת למים. הכללי

 .י המזמין"והכל מאושר מראש ע, פ הנחיות המפרט הכללי"וע, י"בחומרים עם ת, י"פ ת"כולו ע

במידת הצורך יש לבצע  .יש לבצע מערכת חדשה מושלמת לפני ניתוק המערכת הקיימת

ל מקרה של חפירה וביצוע עבודות בכ .מ לאפשר רציפות הפעלה"בורים זמניים ומעקפים עיח

' מע, משטחי בטון, כולל ריצוף, על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו, בחצר בשטח ופגיעה

 .'השקיה וכו
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 השפלת מי תהום

 

להקפיד על החזקת החפירות במצב יבש במשך כל זמן ועל הקבלן להרחיק את מי התהום  

כדי ( 'עיגונים וכד, משקולות מיוחדות, שקי חול)בכל האמצעים על הקבלן לנקוט  .העבודה

על הקבלן . י כוח עילוי לפני או בעת המילוי החוזר"צינורות או שוחות ע, הזזת מתקנים למנוע

 .  במפרט זה 81.16.811פ המפורט בסעיף "תהום עהלבצע את עבודות השפלת מי 

 

 מים קווי  07.00 

 :כללי   

ע תבוצ, יהיה צורך להזיז צנרת קיימת, בכל נקודה בה יוקם מבנה אשר עולה על קו מים קיים

מ למנוע פגיעה "פ התקן ובדיקת כל התשתיות הקיימות האחרות במבנה ע"מערכת עוקפת ע

י הקבלן תתאפשר רק לאחר אישור המתכנן והיא תכלול חיבור "הזזת קווי מים ע. בהם

ניתוק הצנרת הקיימת יבוצע לאחר התקנת מערכת חדשה שתענה על צרכי   .למערכת הקיימת

 .או להחליפם במידת הצורך, הזזת שעוני מים וחיבורי צרכןעל הקבלן לבצע   .יושבי הבית

שחורים  15דרג , 6886. י.הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת

, מ"מ 6/ -ל 68לקטרים בין  64מ ודרג "מ 108מ עד "מ 58 -לקטרים מ( .U.Vעמידים בפני )

אין ,  ”ELECTROFUSION"יתוך החשמלי בשיטת הר" פלסאון"הצינורות יחוברו באביזרי 

מקווים הראשים יהיו ' מקלחות וכו3מסעפים ליציאות למבנים .להשתמש בחיבורים מכניים

 .”ELECTROFUSION"בשיטת הריתוך החשמלי " פלסאון"רוכבי 

 

כולל  החזרת  מצב , פ התכניות"עפירוק  מתקני המים  הקיימים  מחיר העבודות יכלול את 

או  3חפירה  ו -אספקת והנחת צינורות  כולל  יכלול את , כמו כן .וסילוק פסולת השטח לקדמותו

עטיפת  ,פהשפירוק אבני  ,םקרקעיים ומכשולים תת קרקעייהתגברות על מכשולים על  ,חציבה

בכבישים  וכל מרכיבי  החומרים   68של   בשכבותמילוי תעלות בחול בהידוק מבוקר  ,חול

וקווי   (חשמלי ריתוךכולל ספחים ואביזרי ) ימשרד-מפרט הכללי הביןשל ה 59 פרקועבודות לפי 

 .זהמים זמניים כמפורט במפרט 

 

 הקיימים המים צינורות

 

הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים 

יעה בצינורות על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פג. חדשים

כלול במחירי יחידות שונות ולא ישולם עבורם  התשלום עבור עבודות אלו יהיה. יםהקיימ

 .  נפרדב

 

 קיים מגוף/מים לקו התחברות 07.0.000
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 /0מכל סוג שהוא עם צינור פוליאתילן מצולב בקוטר  6"מגוף קיים עד 3התחברות לקו מים 

חיתוך , קת מים עם המועצה האזוריתתיאום הפס, כולל חפירה לגילוי הצינור מ"מ

הצינורוהתחברות לרבות כל הספחים והעבודות הנדרשות מכל סוג שהוא והחזרת מצב השטח 

 . לקדמותו

 

 המים לצינורות לחץ בדיקת

 

כל קטע של הקו המוכן ולפני . הכללישל המפרט  598/0בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

בדיקת הלחץ תערוך . 'אטמ /1אולית בלחץ פנימי יש לבדוק בדיקה הידר, כיסוי המחברים

הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות ורק לאחר אישורו של המפקח תכוסה , בנוכחות המפקח

את הקצוות  הפתוחים  של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם  .החפירה

בגמר העבודה . הלחץ לקו מבלי להיפתח בעת כניסת' אטמ 16שיעמדו בלחץ הבדיקה של  אופןב

 .עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים, ל"יש לערוך בדיקה נוספת כנ

 

 מים קווי וחיטוי שטיפת

 

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת 

לאחר . ות המפקחהשטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכח. להוצאת מים' ברזי ניקוז וכו, נקודות ניקוז

שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט 

 . להלן

, צינורות, מגופים: פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון

 .של המפרט 598/9בהתאם לסעיף ' הידרנטים וכו

תמיסת המים והכלור תוכנס . ג לליטר"מ 58בריכוז חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט 

אם יהיה , בתום תקופה זו ייבדק  הריכוז במספר נקודות. שעות 64לקווים ותושאר בהם 

אם הריכוז לאחר . שעות נוספות 64 -ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל"מ 1-18הריכוז בין 

התמיסה ולחזור על התהליך מחדש  יש להוציא את, ג כלור לליטר"מ 1 -שעות פחות מ 40או  64

בתום החיטוי תרוקן ותישטף  .ג לליטר"מ 1 -שעות יהיה גדול מ 64עד שהריכוז הנותר בתום 

המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת צריכה כל שהיא לא תעלה על 

 .ג לליטר"מ 8.6

 : מדידה לתשלום

החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע , ל האביזריםמחיר היחידה לביצוע קווי מים יכלול את כ

התשלום . שטיפה וחיטוי המערכת, לרבות בדיקות לחץ, העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל

 .בכתב הכמויות השמופיע' פ היח"יהיה ע

 

 

 :כמפורט להלן 440 -ו 440ברזי שריפה יותקנו בהתאם לתכנית ולתקני ישראל   - 658./.89
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ע מעוגן עם תושבת מנירוסטה "יהיו מתוצרת רפאל או ש 4"על זקף  /"ברזי שריפה בקוטר 

החלק . עם ציפוי מלט פנימי 4"הזקף יהיה מאוגן בקוטר (. מסעף הברגה עם מעבר יצקת)בלבד 

( המחבר בין המסעף לזקף)צינור הפלדה התת קרקעי . י גוש עיגון מבטון"התת קרקעי יעוגן ע

 .הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט". טריו"כבתית יהיה עטוף עטיפה פוליאתילן תלת ש

בחיבור בין הזקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם ברזי נירוסטה מוחלשים בחלק העליון 

 .של מתקן השבירה

המתאים לתקן  /"עשוי פליז או אלומיניום בקוטר " שטורץ"על פיית הברז יותקן מחבר 

 .כבאות

 . גןההידרנטים יסופקו עם מכסה מ

 

ויכלול את הספקה והתקנה של כל המרכיבים ' קומפ' פ יח"ברז שריפה יהיה ע: מדידה לתשלום

 .פ הנחיות כיבוי אש"לעיל וע

 

התקנה , כולל ביסוס לפי הוראות היצרן, ע"או ש" מ"אג"תוצרת , מערכת חרום לשטיפת עיניים  – 608./.89

 PUSHסימון+ י ידית שטוחה "פעל עפתיחה מלאה מו 136" רצפה כולל ברז כדורי 3על משטח

TO OPEN , 2 צנרת מגולוונת , י כיפות למניעת אבק מחוברות לשרשרת"עיניות מכוסות ע

 .מצופה כרום

 צבע אפוקסי צהוב: ציפוי

 

ויכלול את הספקה ' קומפ' פ יח"מערכת חרום לשטיפת עיניים תהיה ע: מדידה לתשלום

 .תכניתפ פרטי ה"והתקנה של כל המרכיבים לעיל וע

 קווי ביוב וניקוז  07.02

 :כללי   

 

על הקבלן , הזזת קווי ביוב ושוחות בקרה תבוצע בכל מקום בו יוקם מבנה אשר עולה על הקו 

 . פ הנחיית המתכנן"לבצע הזזת הקווים וביצוע קו חלופי הכולל צנרת ושוחות בקרה חדשות ע

השיפועים והעומקים של . מיםבשום מקרה לא יעלה המבנה על קו ביוב או שוחת בקרה קיי

הצנרת ושוחות הביוב יהיו . ת ובאישור המתכנן"הצנרת ושוחות הביוב יהיו על פי הנחיות הל

מ "מ 108-118צינורות הביוב בקטרים . י המתכנן"י ואשר יאושרו לשימוש ע"מחומרים עם ת

י "מיוצרים לפי ת, (18דרג " )SDR-17"לביוב ותיעול מסוג  .H.D.P.Eיהיו צינורות פוליאתילן 

5/063400. 

 

 בתעלות ביוב צינורות הנחת

 

. הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה לשביעות רצונו

הנחת הקווים תעשה בכל  .יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות, הצינורות יונחו על מצע חול
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על המבצע להשתמש במכשיר  .ום הגבוהמר מהמקום הנמוך אל המקכלו, קטע במעלה השיפוע

 .לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים

 

 וניקוז לביוב שיקוע תאי, בקרה תאי

 

מ יהיו חרושתיים עשויים בטון תוצרת "ס 188 -ו 08תאי הבקרה לביוב וניקוז בקוטר 

שלבי , טון 0.8מ לעומס "ס 58-08קוטר . ב.ע  עם תקרה בינונית ומכסה ב"אקרשטיין או ש

חול  מצע, מ"ס 5בטון רזה בעובי , חפירה, איטום פנים וחוץ, סולם וכל האביזרים3ריכהד

 NPCמתוצרת  KOR-N-SEALאו " איטופלסט" "איטוביב" מחבר שוחה מסוג, מתחת לבסיס

בהתאם למפורט במפרט  ' מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו, בין הצינורות והתא

מ לתאים עד "ס 58: טר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרט הכלליקו .והנחיות יצרן התאים

 .מ"ס 08מ לתאים מעל עומק "ס 08 -מ ו"ס 08עומק 

מ "ס 188ע בקוטר "יהיה חרושתי עשוי בטון תוצרת אקרשטיין או ש( הפרדת חול)תא שיקוע 

סוג  מחבר שוחה מ, מצע חול מתחת לבסיס, חפירה, כולל סל נירוסטה, טון 0עם תקרה ומכסה 

מילוי , בין הצינורות והתא NPCמתוצרת  KOR-N-SEALאו " איטופלסט" "איטוביב"

 .בהתאם למפורט במפרט  והנחיות יצרן התאים' המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו

 

 וניקוז לביוב שיקוע ותאי בקרה תאי איטום

 

הום מהקרקע אל אטימים באופן מוחלט מפני חדירת מי ת, שוחות יהיו חרושתיים3התאים

המגיעים במגע עם , בנוסף יש לרסס או לצבוע את כל חלקי הבטון החיצונים של התא. התא

י המפעל המייצר את האלמנטים "איטום זה יעשה ע. הקרקע שכבת איטום ביטומני

 .החרושתיים

 : מדידה לתשלום

רים והעבודות החומ, שוחות לביוב וניקוז יכלול את כל האביזרים3מחיר היחידה לביצוע תאים

לרבות הספקת החומרים והאלמנטים , הנדרשות לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל

פ "התשלום יהיה ע. 'ההתחברות לצנרת וכו, האיטום, ההתקנה, החפירה, החרושתיים ההובלה

 .קומפלט' יח

 

 מקלחות ניקוז צינור

 

שחור דרג , 6886. י.מצולב לפי תצינורות ניקוז מקלחות לקרקעית הים יהיו עשויים פוליאתילן 

ביבשה ועל קרקעית הים לרבות שתי קוביות בטון ' מ 1.5מ מונחים בעומק עד "מ 108בקוטר  18

, עשוי פלדה" גולן מוצרי פלסטיק"חבק מקורי תוצרת ', מ x 8.58x 8.58 8.58מזויין במידות 

צא וכל העבודות הנדרשות פרט מו, מ בבטון"ס 8/מ עם עוגנים מרותכים עד עומק "מ 0עובי פח 

 .לביצוע הקו
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 : מדידה לתשלום

החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע , מחיר היחידה לביצוע קו הניקוז יכלול את כל האביזרים

לרבות הספקת החומרים והאלמנטים החרושתיים , העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל

 .קומפלט' פ יח"התשלום יהיה ע .'ההתחברות לצנרת וכו, האיטום, ההתקנה, החפירה, ההובלה

 

 מפלים

 

 :ניתן להבחין בשני סוגי מפלים

 .מ"ס 48מפל פנימי שגובהו אינו עולה על . 1

 .מפל חיצוני כמסומן בתוכנית סטנדרטית . 6

 

עבור מפלים . לא ישולם בנפרד, מ"ס 48עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה 

עומק המפל נמדד מתחתית הצינור העליון הנכנס לתא ועד . חיצוניים ישולם לפי עומק המפל

 .תחתית הצינור התחתון בנקודות הכניסה לתא

 

 קיים קו על שוחה ובניית קיימת לשוחה ביוב חיבור

 

חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור 

חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע . לליבמפרט הכ 598069הרשות המקומית ועל פי סעיף 

איטום , NPCמתוצרת  KOR-N-SEALאו , "איטופלסט","איטוביב"י מחבר שוחה מסוג "ע

 .פנים וחוץ

,  התקנת מחבר כמפורט לעיל, ל קידוח בדופן התאומחיר היחידה להתחברות לתא קיים יכל

ת צינורות נכנסים ויוצאים חסימ, ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש, .H.D.P.Eלחיבור צינור 

 .'שמתבטלים בגוש בטון וכו

 

 צינורות להנחת תעלות של חציבה או חפירה

 

הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהוא " חפירה"בכל מקום בו מופיעה המילה 

 .ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או בידיים

עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים . לוי יבוצעו על פי תכניתפרטי ומידות החפירה והמי

במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה הכיסוי המינימלי עד . בתוכניות

 Modified AASHTO 08% -שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר ל. מ"ס 08פני הצלחת יהיה 

י הרשות המקומית בתחום "אתר מאושר עפסולת ועודפי החפירה יורחקו ל. בציוד מכני מתאים

 .השיפוט של הרשות
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 לקווים חול עטיפת

 

מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים בפרט 

החול יהיה חול . מצע חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל קווי הביוב וקווי המים. סטנדרטי

התשלום עבור מצע ועטיפת חול . אבנים או מלחים, חומרים אורגניים ללא, אינרטי, דיונות נקי

 .סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים

 

 בטון ומבני תאים וסביב הצינורות מעל מוחזר מילוי

 

סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע בכבישים , החומר למילוי המוחזר

 . /46גיליון  חתכים הטיפוסיים בפרט סטנדרטילעיל בהתאם לומדרכות יהיה חול כמפורט 

מ "ס 48 .מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים מתאימים"ס 68מילוי החול יונח בשכבות של 

. על מנת לא לפגוע בצינור, ראשוניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים ויברוציוניים

מוברר נקי מאבנים מונח בשכבות כמפורט  בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר

 .בפרט סטנדרטי

 

                                                                                                                              וידאו בדיקת

 

תכלול שטיפת העבודה . ראה כל פגם בפנים הצינורתהצינור ואורך  הבדיקה תסרוק את כל 

ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם "בדו. הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות

שעות  64ח ימסור למפקח תוך "הדו. שעת צילום ותנאי קרקע, ח יכתבו גם תאריך"בדו. המדויק

 .אחרי ביצוע הצילום כולל הקלטת
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 מפגעים תיקון

 

יתגלו , מהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדתאו ב3במידה ובמהלך פעולת הצילום ו 

הקבלן יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים לשביעות , מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם

לאחר תיקון המפגעים . הקבלן יתקן נזקים ישירים ובלתי ישירים. המנהלרצונו המלאה של 

יהיה בהתאם לנאמר  רתהליך הצילום החוז .יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים

 ".בצוע העבודה"בסעיף 

 צילום ח"דו

 

ח צילום אינו מבטל את "דו. י מבצע עבודה זו"אשר יוכן ע, ח מפורט"במצורף לקלטת יוגש דו 

ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את "הדו". עדות"הדרישה להכנת תכניות 

 : הפרטים הבאים

שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות  , הצינור של( סכמה)מרשם מצבי .   א 

. וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו, הבצוע

  

 :ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול"דו .ב 

לאורך הקו     " מרחק רץ"הערות וציון מיקום המפגע ב, תאור המפגע, נקודת וידאו, קטעי הקו      

 .משוחה סמוכה

 .סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים .    ג 

 . מסקנות והמלצות .   ד 

 . תמונות אלו יצולמו בעזרת מצלמה מתאימה. ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות"הדו .   ה 

 

  :לתשלום מדידה

החומרים וביצוע העבודות , יזריםכל האב תמחיר היחידה לביצוע הנחת צנרת ביוב יכלול אספק

, הידוק, מילוי, חפירת תעלות, מפלים, לרבות חיבורים, הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל

בכתב  השמופיע' פ היח"התשלום יהיה ע. 'דוח צילום וכו, תיקון מפגעים, בדיקת וידאו

 .הכמויות
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 : שפכים -תחנת שאיבה   07.04.400

 :כללי

ך שתוכל לקלוט את השפכים של ארבעת מבני השרותים המתוכננים תחנת השאיבה מתוכננת כ

 15הספיקה המקסימלית של התחנה תהא . ה ולוט'קראון פלז, צל הרים, בחופי בתי המלון הוד

 :הציוד יהיה כדלקמן, בהתאם לכך. ש"מק

דגם  FLYGTתוצרת , א"ס כ"כ 5./, (עובדות בתורנות)ש כל אחת "מק 15משאבות בהספק של  6
NP30855H3-ADAPTIVE255 ע"או ש . 

דרגת , "MONR"תוצרת  SB-MUNCHER-CHANNELדגם , ס"כ 6, ש"מק 68מגרסה בהספק של 
 .בתוך תא כולל תוספת בטון למניעת תזוזה מכוח העלוי, ע"או ש, IP68אטימות 

המתאים לספיקה  15מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג "מ 118קו הסניקה בקוטר 
 .לרבות ספחים, ש"מק 8/המקסימלית של 

 .ע"מבנה בית המשאבה עשוי מבטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש

 .תלת פאזי כולל לוח חשמל, התחברות למקור מתח

 : מבנה בור הקליטה

 .קוב 6.5ונפח עבודה ' מ 18./גובה ', מ 6.5קוטר : גודל הבור הרטוב

 ת תזוזה כולל תוספת בטון למניע 1483618( אביזרים)גודל תא מגופים 

 .ע"תוצרת אקרשטיין או ש, מכח העילוי

 .0"מגוף קבור בקוטר 

 :פיקוד בסיסי למשאבה -בקר 

י הפיקוד "במצב ידני המשאבה תופעל ע. מופסק ואוטומט, ידני: מצבים /לכל משאבה יש בורר 
 .החשמלי בלוח

 משאבה מופסקת: מצב מופסק

 .י הבקר"המשאבה תופעל ע: מצב אוטומט

 :והתראהמפלסי פיקוד 

 מ"ס 08(: מתחתיו חוסר יניקה)מפלס מינימום 

 'מ 1.48: מפלס הפעלת משאבה תורנית

 'מ 1.58: התראה -מפלס הפעלת משאבה לא תורנית

 :הגנות להפעלת המשאבות

 (מצוף)הגנות בלוח פיקוד כגון  הגנת מפלס ביוב נמוך 

 הגנת עומס יתר

 תקלת חוסר זרימה

 תקלת חום מנוע

 :ישנן הגנות נוספות( דרך הבקר)מצב פעולה אוטומטי הגנה דרך הבקר ב
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 תקלה בהפסקת המשאבה

 (סוני או מצוף-זיהוי ממד מפלס אולטרה)הגנת מפלס נמוך בבור הביוב 

 תקלת לחץ גבוה

 תקלת לחץ נמוך

 אופן הפעלת המערכת

באמצעות מד . המשאבות תופעלנה באופן אוטומטי בהתאם למפלס השפכים בבור הרטוב

במידה ותגענה . המשאבה התורנית תתחלף עם כל הפעלה. סוני וגיבוי מצופים-טרהמפלס אול

גם המשאבה השנייה תכנס לפעולה ', מ 1.45 -המפלס יהיה גבוה מ, ספיקות מוגדלות לתחנה

 .והן תעבודנה במקביל

 מתקנים נוספים בתחנה 

ים על 'יקרוסוויצמ, אל חוזרים: בתחנה יותקנו אמצעים שונים לתפעול אמין של התחנה כגון

, מד ספיקה אלקטרומגנטי על קו הסניקה, מדי לחץ, סוני-מד גובה אולטרה, ברזי האל חוזר

 .'לוח חשמלי וכו, ק"מ 48 -מאגר חרום בנפח של כ, ברזי סגירה, מצופים

 גלישת חרום

עשוי בטון . ק"מ 68 -תוכנן מאגר חירום בנפח של כ, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה

 .ע"תי תוצרת אקרשטיין או שחרוש

 מדידה לתשלום 

החומרים , מחיר היחידה לביצוע תחנת השאיבה יכלול אספקה והרכבה של כל האביזרים

קומפלט לתחנת ' פ יח"התשלום יהיה ע. וביצוע העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל

  .שאיבה

  ותאורה, מתקני חשמל 00
לבצוע הכנות  לחברת החשמל ומאור , הכללי של המפרט 00פרק מפרט זה בא כהשלמה ל

 .שבילים

  

לרבות כל , של המפרט הכללי 80ופרק , פ מפרט זה"עבודות תשתיות ומתקני חשמל יבוצעו ע

 בהעדר.   במהדורתו העדכנית 1054וכן חוק החשמל , לביצוע העבודות םהפרקים הרלוונטיי

 כגון עבודות, החשמל במתקן ותהקשור והעזר הלוואי עבודות כל תבוצענה אחרות הוראות

 בפרקים הדרישות המצוינות לפי 'וכד צביעה ,אש מחסומי  ,מעברים אטימת ,בנייה ,בטון

  .הכללי המפרט של המתאימים

 

לצורך באמצעות המנהל לפני בצוע העבודה , על הקבלן ליזום פגישה במשרדי המתכנן . 1

 .וייקט ומתן תשובות לשאלות הקבלןמסירת הנחיות טכניות ומנהליות לבצוע הפר, הכרות 
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 ,המתכנן, גם קבלן חשמל מטעמו ,בפגישה  זו ישתתפו מלבד הקבלן הראשי . 6

אין להתחיל את העבודה . חליט לזמנוימנהל  הנציג מטעם הרשות המקומית וכל מי ש, המנהל

 .ללא קיום פגישה זו

 :תאור העבודה כללי 

 

כ כל העבודות "ות לחברת הבזק החשמל והטלהכנ, ביצוע התשתיות למערכות חשמל תאורה .א

 :תבוצענה  בהתאם לחוקים ולהתקנות להלן

  .במהדורתם העדכנית. דרישות ותקנים של חברת  החשמל לישראל .1

הדורה מ 1801עד  1898מפרט תשתיות ממספר כולל . בזק דרישות ותקנים של חברת .6

 .עדכנית

 .באתר כ אשר קבלה את הזיכיון"דרישות ותקנים של חברת הטל ./

 . דרישות והנחיות של הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה .4

 .המפרט הטכני שלהלן .5

חובה על קבלן המערכות להעסיק בשטח ככל שיידרש מודד מוסמך על חשבונו אשר יעבוד  .ב

כלול במחירי   תוספת כספית ל ללא כל "הנח "בתאום מלא עם מודד האתר ויסייע למודד ח

 .יחידה

בכל ' וכו  ,בזק  ,ח"מערכות לדאוג לביצוע תאומים ככל שיידרש בין הרשויות חחובה על קבלן ה .ג

לא תשולם כל תוספת . בכל הנוגע לעבודה באתר ולוחות זמנים .הקשור למתן היתרי חפירה

 .במחירי יחידה יםלולכוהינם  כספית בגין התאומים

א קרא אותו או לא קבלן שלא נמסר לו המפרט להלא יתקבלו שום הערות טענות ותירוצים מ .ד

 .הובא לידיעתו

של עבודה  מודגש בזאת כי יש לקרוא בעיון רב את ההערות הרלוונטיות להדגשה לכל סוג  .ה

, לעבודות חשמל,  רחובות  להערות המיוחדות להדגשה למאור  –הכוונה  ,המופיעות במכרז זה

 .וכן ההערות הכלליות

במקביל לקבלנים  צטרך לבצע את עבודתועל הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא י .ו

 .על כל המשתמע מכךאחרים כולל יזמים אחרים 

הם ופקוח על העבודה ח ובזק לצורך קבלת היתרי חפירה "ח כל הפקוח לעבודה מטעם  .ז

הזמנת חוליית סימון  כולל  תוספת כספית כלול במחירי יחידה  ללא כל   באחריות הקבלן 

 ח "ג המפות הכל ע"י מודד מוסמך ע"ע השונות והעלאתם  ויותהקיימים  בשטח מהרש   הקווים

לצורך בדיקה והתאמת התוכנית   למתכנן  6889באוטוקד הקבלן דיסקט  הקבלן וכן  ימסור

 .התוכנית חייבת להיות  בתוך  מסגרת קואורדינטות שקבל הקבלן מהמתכנן למצב החדש

 

  פרוט עבודות תאורת חוץ

תת קרקעית עבור כבלי תאורת  שבילים לרבות מילוי חול ביצוע חפירות והנחת צנרת  .א

מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה  עד לצפיפות של "ס 68דיונות נקי ומנופה בשכבות של 
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: ל רק באותם  מקומות שידרש הקבלן לעשות כן כגון"הנ. מנהללשביעות רצון הו 00%

ם לכבלי מאור ביצוע שרוולי מעבר בכבישי. 'מדרכות מרוצפות וכו, חציות כבישים

קשיחה בכל קוטר כנדרש  או לחילופין  צנרת שרשורית   C.V.Pי צנרת "ע. שבילים

 .  מגנום  מחוזק אדום כולל כל  המעברים מקוטר לקוטר

הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות הארקה  .ב

לחיבור  CADWELD לרבות ביצוע חיבורי ,בסוף כל מעגל מאור וליד כל מרכזייה

 .80גידי ההארקה החשופים ביניהם כנדרש במפרט 

או  חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם לסימון מודד 3 חציבת ו .ג

 .בטרם החפירה מנהלמוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור ה

 /ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת  8/יציקת יסודות העמודים בטון ב  .ד

כולל הוצאת קוץ מברזל , פלטת  יסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ+ ומים א

מ "ס 65מ להארקת  יסוד לפי חוברת  פרטים בגובה של "מ 4X/5מגולוון שטוח  

לפחות מעל לפני היסוד לרבות ברגי יסוד כנדרש בפרטי הביצוע כולל הארכת ברגי 

 5מק של ועד לע( ברזל מצולעלא )מ "ס 5י ריתוך בחפיפה של "היסוד בברזל בנין ע

 .מ מקרקעית הבור"ס

יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם                            .ה

י באזור על "ב של חח"הרשת והחל' לפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור   מח

מתכנן בטרם  והקבלן יעדכן מידות את ה( האישור ינתן  בכתב)המרכזיה  מיקום

 .יציקת היסוד למרכזיה

במילוי                            , בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי  התאורה וכן .ו

כלול במחירי                            ההכל על חשבון הקבלן ללא תוספת מחיר  ,חוזר של התעלות

 .הבדיקה כמצויין בפרוגרמת הבדיקות ותיחיד

כולל חציבת היסוד והטמנת , או מרכזיה  קיימת3התחברות לעמוד  מאור קיים ו .ז

הטמנת  שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל  , שרוולים

 .ת כנדרש"בעמוד המזין או במרכזיה לרבות תוספת מאמ

 

 פרוט עבודות חשמל

סרט סימון תקני וכיסוי , ולל ריפוד חולחפירות לשרוולי מעבר והטמנת כבלי חשמל כביצוע  .א

 .00%מ תוך הידוק מבוקר לקבלת צפיפות של "ס 68חפירה בחול בשכבות של 

והזמנת פיקוח צמוד לרבות התשלום לפיקוח במקרה שיש . כ וכו"טל, בזקח "תאום עם ח .ב

חדשים מתחת לקווי חשמל  או לבצע חצייה של קווי תשתיות , או בסמוך,  צורך לחפור על

ל ללא תוספת "הנ, וכן הצבת עמודים מתחת לקווי מתח עליון ועל קיימיםאו עיליים  ק "ת

 .כספית כלול במחירי יחידה

חובה על הקבלן  כמתחייב , עם סיום העבודה ובטרם הכנסת  מתח למתקן מכל מקור שהוא .ג

י חשמלאי מהנדס בעל   רישוי בודק מוסמך אשר יבדוק  "מחוק החשמל להזמין בדיקתו ע
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ת המתקן  בכללותו ועמידתו בחוק החשמל ובתקנים הנדרשים ויוציא דוח בכתב על א

 .כלול במחירי יחידה, תקינותו של  המתקן שבוצע ויאשר הכנסת מתח לתוכו

 .י"ב של חח"חל' תיאום בנושא סוגי הגומחות ומיקומן עם נציגי מח .ד

ב מחוק החשמל ביצוע הצטלבויות עם מערכות אחרות בינן לבין כבלי החשמל כמתחיי .ה

 .במהדורתו  העדכנית

  MADE – ASתכניות עדות   

  .00במפרט הכללי  פרק   00.00.00בפרק המוקדמות ובסעיף  ,במפרט זה ,בהסכםכנו כנדרש וי  

 

 הערות בטיחות

 התאום לגבי , אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה .א

 .מנהלהעם מהנדס הרשות המקומית ואום בתהגידור ותאורת התעלות יבוצע 

, בזק, מועצה, הרלוונטיים לרבותבשום מקרה אין לעבוד ללא היתר חפירה מכל הגורמים  .ב

 .'רשות מקומית בנושא פתיחת כבישים קיימים וכו, כ"טל' חב  ישראל  משטרת , ח"ח

 .בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח .ג

הרשות  חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם  אין אישור לנתק מערכות .ד

  .שבתחומה מבוצעת העבודההמקומית 

אין להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל  .ה

יש לנקוט בכל אמצעי . או אחר, ח גנרטור"בודק מוסמך ובין אם מקור המתח הוא מח

 .הרשויות הרלוונטיות ת והגיהות הכל בתאום עם כלהבטיחות בהתאם לחוק הבטיחו

 הקיימים  יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון   .ו

 .נפה  הרלוונטים3 אזור 3 במחוז בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל

 אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה ממשרדי .ז

לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין הפקוח כלול  .י במחוז הרלוונטי"חח

 .במחירי היחידה

 

     עבודות כלולות במחיר היחידה 

   

בנפרד כל תוספת כספית בגין שולם  תלהלן ריכוז נושאים שעליהם   לא , לתשומת לב הקבלן

 . ביצועם  ואשר הם כלולים במחירי יחידה

אם אין שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית גם  00כל המצוין במפרט  .א

 .הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד

. י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד שיותקן באתר"ביצוע  כל נושא המדידות בשטח ע .ב

 .תאורה,  TVבזק , בנושאי חשמל 
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 TV, רשות מקומית, בזק, י"חח: דרשו  כגוןביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שי .ג

 .'חפירות  וכו, פקוח, מיקומם, בכל נושא שהוא  . 'א וכו"קצא, מקורות, כבלים

 .י נציג מטעמם"בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע .ד

פי הכל ל. 'עבודות לילה וכו, חגים, עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות  .ה

 .בכתבהמפקח הנחיות 

 . ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטריה .ו

 . בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן .ז

 .לבדיקה אצל המתכנן. S.I.Gערוכים לפי  MADE – ASהגשת קבצים של תוכניות עדות  .ח

 TVחברת , בזק, י"חח: ות העדות לכל הגורמים כגוןהוצאת פלוטים צבעוניים של תוכני .ט

 . סטים בצבע ללא תוספת כספית 0מתכנן  עד , יזם, פ"מנה, רשות מקומית , כבלים

הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל מרכיביו  .י

ח יאשר את תקינות הדו, והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפקוח

הכל בכתב לכל , עמידתו בחוק   ובתקנים ואישור הכנסת מתח לתוכו, המתקן החשמלי 

 . הגורמים

מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל דבר אחר  .יא

תהיינה  MADE- ASכאשר תוכניות העדות ,ג תוכניות העדות "שידרוש הפקוח ורישומן ע

 . י מודד מוסמך"עחתומות 

י "י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן  ע"בדיקת הציוד המותקן ע  .יב

י "איכות הציוד המוצע  ע, גופי תאורה ,הידוקם, מעבדה מאושרת המדובר על בטונים

 . 'הקבלן וכו

  .מ עובי לכל אורך הצנרת"מ 0איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה  .יג

י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות וביציאות "שילוט כל גידי  החיווט במרכזיה ע .יד

 מהציוד במרכזיה ובפסי  המהדקים 

הוצאת פלוט מדיסקט של מתכנן והדבקת  תוכנית  חד קווית צבעונית במרכזיה על הדלת  .טו

 . מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה

 . מ רוחב תעלה או חלק מהן"ס 48כל ק ל"צנרת ת3תוספת סרט סימון לכבלים   .טז

 . י הפקוח בעת העמקת החפירה וכו"ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע .יז

 . בנוסף למצויין בכמויות ,י הפקוח"חציבה ידנית אם ידרש ע3בצוע חפירה  .יח

החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי או  .יט

 (. או כח עליון, לא כולל שבר במזיד), קלוקל משימוש בציוד

 . ימי המתנה  או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב .כ

קיצור לוח הזמנים שהוכתב במכרז ושכתוצאה  מכך ידרש  הקבלן לתגבר את כמות  .כא

 . כלול במחירי יחידהמהמפקח העובדים באתר באישור בכתב 

שכבות סלע בכל עומק שהוא באתר  רת השטח או גילויהוא בגין אי הכקשיים מכל  סוג ש .כב

וכן קיום תקלות  בתשתיות שבוצעו בטרם כניסת הקבלן לשטח ועליו . בעת ביצוע החפירה

 . להשתמש בהן
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מכל סוג והספק שהוא לרבות חיבורו (  גנרטור)י מחולל "הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע .כג

י בשטח ההפעלה והכנסת המתח  "חחימי עבודה בהעדר  /והפעלתו והשארתו בשטח עד 

 .  ל רק  באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך"הנ

בין אם הבצוע בתחומי הקו . אבטחה     לאנשי  הקבלן   ולציודו  בהתאם לצורך  14.64

, חשמל זמני, אספקת מים, ומחסני הקבלן  אתר העבודותהירוק או מחוצה לו שמירה על 

 . טלפון וכו

נים  במפרט עם סוגי גופי התאורה הכל ם למאור לפי סוגי  העמודים המצויהעמדת עמודי .כד

,          המנהל, הרשות המקומית, סיונית לצורך הגעת המתכנןימחווט ומוכן להפעלה נ

 . רוקם לאחר מכןילבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר כולו ופ. אדריכל הנוף וכו

כלול  שי שוטר משטרת ישראל  בשכר ככל שיידר"נועה עשילוט תימרור גידור והכוונת ת .כה

 . במחירי היחידה

 . שרוול זנד בעמוד  כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא ביטוי בכתב הכמויות . .כו

 . י כבל פלדה מבודד לפי פרט "כולל חיבורם לעמוד ע. פתחי שרות בעמוד תאורה   6ל "כנ .כז

 . עמוד כנדרש בפרטיםמיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד ב   .כח

נזקים מכל סיבה שהיא  שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה ומסירתה  .כט

 . למזמין

 .י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים"מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע .ל

 .השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים .לא

מ קוטר "ס 15דיסקית ברונזה י "סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע .לב

 .וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף

 .תמרור ושילוט, תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה .לג

באורך של  016 –פס השוואת פוטנצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן  .לד

 . מ"ס 18-11  -כ

 . אמפר  3X160י לגודלחיבור של עד "חארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מוני ח .לה

, ולא בשום שיטה אחרת CADWELDי "חבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע .לו

 .החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע

טוי יגם אם הנושא אינו מוצא ב, התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול .לז

 .בתוכנית

 . היי והמרכזי"א למוני חחשרוול לגישור בין ת .לח

עד לעומק ( לא מצולע)מ קוטר "מ 16או  18י ריתוך ברזלי בניין עגול "הארכת ברגי היסוד ע .לט

מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שבתקן הישראלי לגבי אורך "ס  5 של

 .ברגי היסוד מתיר אורך קצר יותר

'  לעמוד תאורה או מרכזיית מאור וכו שרוול מתכווץ בחום עם דבק בראש כל כבל המחובר .מ

 .ר ואילך"ממ X 5 0החל מחתך 
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 ציוד שווה ערך

בנושא הגשת  בקשות לתשומת לב הקבלן הזוכה  למען הסר ספק ולמניעת ויכוחים בעתיד 

הקבלן יוכל להגיש הצעתו  :את המצויין להלן יש לקרוא בעיון רב, לשימוש בציוד ציוד שווה ערך

ההצעה בגוף כתב הכמויות , בכל מקרה. שווה ערך  לציוד המוכתב  במכרז לציוד שלדעתו הינו

 .של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב ובשום אופן לא לציוד אחר

תמצא את בטויה במסמך נפרד שיוגש למתכנן , ההצעה לציוד שווה ערך אם אכן תהיה כזו

, שם הספק, נתוניו הטכניים, צע פרטיוי הקבלן הזוכה תוך ציון הציוד המו"ע  נהלפקח  ולממל

מפרטים טכניים , ותקנים ישראליים עמידה בתקנים של ארץ המוצא ,כתובת ארץ הייצור

, מכניים, או נתונים אדריכליים נתונים פוטומטרים לפנסים, טלוגיםק, מקוריים של היצרן

הנסיון שיש עם  ושנות ל"או בחול בארץ "וכן מקומות שבהם מותקן הציוד הנ. 'חשמליים וכו

י "תנות עישנות האחריות הנ, משקלו, מידותיו, עלותו, ל במקומות שנעשה בו שימוש"הציוד הנ

יות בכל מקום מעבדת היצרן וכן כל נתון נוסף שיבקש המזמין לרבות שליחת ציוד לבדיקות

 לא ,אם  תהיה כזו ,כל הצעה לציוד שווה ערך .הכל על חשבון הקבלן בעולם שיבחר המזמין

ההחלטה אם אכן הציוד המוצע הינו  .י  הקבלן  יחד עם הצעתו זו"ע תידון כלל אלא אם הוצעה 

ולקבלן לא תהיה שום זכות , מנהלההבלעדית של  סמכותוהינה ב, אומנם שווה ערך או לא

 .על החלטה זו ערעור

או , ואו מחיר, מנהל  הפרוייקט טיבוהמנהל לאשר לקבלן ציוד שלדעתו של  הבמידה והחליט 

רשאי לקבוע את שוויו  מנהליהיה ה, איכותו פחותים מהמוצר שצויין במפרט או בכתב הכמויות

ולחייב את הקבלן בהפרש שבין  ערך זה לבין ערך  ,שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ,של המוצר

 .הקבוע במפרט או בכתב הכמויות

 

 קומפלט 

פרושו בצוע כל עבודות העזר , בכתב הכמויות בסעיף המצוין כי המדידה היא בקומפלט

או , והזמנת פקוח מכל גורם. הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש

תשלום בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותיקנית של אותו סעיף  לרבות מתן אחריות של 

 .י המזמין"מיום קבלת המתקן ע שנים 5

 

 מיוחדתהצהרות הקבלן למערכות  לתשומת לב 

 
 הצהרה כתובה שהוא מנהלעם חתימת החוזה רואים את הקבלן למערכות כאילו מסר ל  .א

מתחייב ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה  

והנובעת במישרין או בעקיפין מאי ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות והגיהות 

ות וגיהות מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן מהמוסד לבטיחות שבהוצאת המודד לבטיח

 .וגיהות

 
כ מצהירים בזאת כי קראו את המפרט "הקבלן הראשי וקבלן החשמל תקשורת תאורה וטל. ב

המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל המפרטים 

פנה , את תוכנם הבין, ל"ם מצורפים למפרט הנכ אשר תמצית"טל' ח בזק וחב"המיוחדים של ח
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קבלו את כל ההסברים אשר בקשו לדעת לגבי אופן , לכל הגורמים להשגת המפרטים המשלימים

ביצוע העבודה סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים לבצע את עבודתם בהתאם 

משרד  השיכון ועדה הבין משרדית של משרדלרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים של ה

 .המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל ,הביטחון

 

שכל העבודה  -ח "ולח, מזמיןל –עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה . ג

למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של הועדה הבין , בוצעה בהתאם לחוק חשמל

ם הדרושים בהתאם לתוכניות ולפרטי משרדית כמו כן שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקי

 הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצאתה .ביצוע

שביצע על  הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות .מנהלהי "ואישורה ע

ן  את חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכ

  .גם מעבר לשנת בדק וזאת המפרטים הטכניים ואת חוק החשמל

 

התשלום לבודק  , ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן"הקבלן יזמין בודק מטעם ח. ד

בדיקות  ל גם"מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ. י הקבלן ללא תוספת מחיר"יבוצע ע

בעל רישוי    ,או לחילופין בודק מוסמך , הראשונה נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה

י הבודק "ח חתום ע"כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו, חשמלאי מהנדס באופן פרטי

 .המאשר את המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו

פת על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא תוס. ה

הקבלן לפיהן לא תתקבלנה כל טענות שהן . כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה

 .לא קרא את המפרט הטכני ולא שם לב א

 

 י"העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן ע.  ו

המתכנן  וכן  ,שות המקומיתנציג הר, המזמין, מנהלה, חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך

 .כל מי שהמזמין ימצא לנכון

 

 גופי תאורה 

 לבן בצבע – TOP  XHY P3 180 FLATדגם, ב "גוף תאורה יהיה עמודון מסוג בולרד תוצרת ארה

 הארה וזוית קומות בשתי לדים 10 בעל, ווט 68 מירבי קבהספ, מאלומיניום עשוי, (בתנור צבוע)

 LEDהכולל נורות בטכנולוגית , י גרינלי או שווה ערך"מיוצר ע   IP-65אטימות, מעלות 108 של

 :הבאים הסעיפים כל לרבות

 המוצא ארץ אישור 

 תקן תו 

 ביולוגית פוטומטריה תקן 

 הישראלי התקנים מכון של בדיקה תעודת 
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 תאי בקרה

 פ כתב הכמויות"בקטרים שונים ע מבטון טרום כולל מכסים יהיו למעבר כבליםתאי בקרה 

 .80.81.658ו, 80.81.668ים סעיפ

 

 מדידה לתשלום

המכסה מבטון מסוג , 68שכבת חצץ של , חציבה3כולל חפירה -פ יחידת קומפלט "יהיה ע המחיר

מ וגם "ס 15מעוגנת על מכסה הבטון בקוטר  דסקיתכולל , ולפי פרט ביצוע 80בינוני לפי מפרט 

 .קיתהדסהכיתוב על יעוד התא וסמל הרשות המקומית בחריתה על 

 

  :מחירים לתואופני מדידה ותכ 

 .וכמפורט בכתב הכמויות 80.88פרק  הכלליאופני המדידה יהיו כנדרש במפרט 

גם קוץ הארקה מברזל , במפרט הכללי //.80.88 היסוד יכלול בנוסף לאמור בסעיף : יסודות

עם  י גיד הארקה"מגולבן מרותך לברגי היסוד ויחובר לפס ההשוואה בעמוד ע 4X35שטוח 

 .סי כנדרש בפרטי הביצוע.וי.מעטה פי

 : הערות

 .ל"חתימת קבלן המערכות הכרחית המצהיר שקרא והבין את המפרט הטכני הנ. א

, ח הם ללא תשלום נפרד"או מח ח שיזמין הקבלן מבזק"כל ימי העבודה לפקוח מטעם בזק וח. ב

 .כלולים במחירי יחידה

ולא תהיה לקבלן שום זכות  .פרושו קבלת עבודהצועו אין יהשימוש במתקן התאורה לאחר ב. ג

י המזמין או מי "למנוע מהמזמין את השימוש במתקן התאורה על אף אי קבלתו של המתקן ע

 .מטעמו

 

 :פ הפרוגרמה הבאה"בדיקות בקרה לאיכות המוצר והעבודה  תבוצענה ע

 פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים 

 __________________מכרז' מס_________________________ תאור העבודה 

 ______________ש "מחוז משהב___________________________  אתר3מקום

 _________________חוזה ' מס___________________  חשמלאי מוסמך 3קבלן

 __________רשיון חשמלאי ' מס_______________________ רשיון הקבלן ' מס

 ___________________חתימה ______________________________  כתובת 

 

 ד"מס תאור העבודה בדיקה הערות הבודק וחתימה

 

 

  מנהלה

 

 

 מנהלה

מומלץ להשתמש  

בצנרת שרשורית 

מגנום מחוזק 

 אדום במקום

 C.V.P  . קשיח

כולל מעברים 

 

 תו תקן

 

 

 

 

 צינורות

צינור שרשורי דו שכבתי . א

08    

 .לתאורה,  מ קוטר"מ    

סי קשיח .וי.צינור פי. ב

 בקוטר    

1 . 



  75  

 

 .מקוטר לקוטר 

תוצרת אליהו 

 תעשיות חיפה

 

רשורית הצנרת ש

כוללת מופות 

חיבור 

אורגינליות 

 לצנרת שרשורית

 

  5./לתאורה עובי דופן  4"     תו תקן

 .מ"מ    

 0"י "ל אך לחח"כנ. ג

 .מ"מ 9.9עובי דופן     

 

 

  הלמנה

מעבדה ו

 מאושרת

 

 B – 48בטון 

בדיקת מעבדה 

ח "מאושרת ע

הקבלן הבדיקה 

תילקח מכל 

 יציקה לפי תקן

 

 מתאים לחוזה 

 בסיס בטון

' מ 1.80לעמוד בולרד . א 

 08מ ובגובה "ס 48בקוטר 

מ עם פינות קטומות "ס

((CHAMFERED 

גודל , משני צדי הבסיס 

 .מ"ס 6הקיטום 

 

6 . 

 

  מנהל

 

 

 

לא יאושר 

ימוש בכבלים ש

 סקטוריאלים

 

 תו תקן

 במידות כבלים

 N2XY   10X5כבלים  . א

 N2XY   18X5כבלים  . ב

 /N2XY   4Xכבלים  . ג

 N2XY   65X5כבלים  . ד

 N2XY   6.5X5כבלים . ה

 ר  "ממ CU /5גיד נחושת . ו

גלוי טמון במישרין    

 .באדמה

 

/ . 

 האתר מנהל

ומעבדה 

 מאושרת

ח "הבדיקה ע

 .הקבלן 

הבדיקה תילקח 

מכל יציקה לפי 

 .תקן

י "הבדיקה ע

 מעבדה מאושרת

 

 

של  כל היציקות בדיקת בטון 

כגון גומחות יסודות ,באתר 

לעמודים  יסודות למרכזיות 

 .וכו לאישור

4 . 

 האתר מנהל

ומעבדה 

 מאושרת

ח "הבדיקה ע

 68 כמות  הקבלן

 לפחות בדיקות 

י "הבדיקה ע

 מעבדה מאושרת 

וי של בדיקת הידוק וכיס

מילוי חוזר לתעלות חשמל 

תאורה תקשורת בכל תחום 

 האתר

5 . 
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קח האתר מפ

והמעבדה 

מאושרת במקרה 

 של יציקה באתר

 

הבדיקה תילקח 

מכל יציקה לפי 

תקן הבדיקה 

 ח הקבלן"ע

 מתאים לחוזה

ולפי פרטי 

 הביצוע 

 

גומחת בטון מקורה  

למרכזיית מאור שבילים 

פילרי מונים , ארונות סעף

 ל תחומי האתרורשת בכ

0 . 

המרכזיה תכלול  מהנדס חשמל

דימר מרכזי 

י "שנבחר ע

הרשות 

 המקומית

3 לוח הדלקות תאורה -א מתאים לחוזה

סככות מציל ומבני שרותים 

 .י"ולוח ראשי חח

9. 

 

  

 .מוצר מתאים לדרישות3 אם יש תו תקן או העבודה  V -יש לסמן ב. 1: ערותה

 .ם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישותא X -יש לסמן ב. 6             

 .יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט Xבמקרה . /             

 

 מתקני חוף

 :תאור העבודה

 . ועוד כמפורט בתכניות, ריהוט חוץ, סככות צל, משטחי עץ, העבודה כוללת שביל

 משרדי-עבודה לפי המפרט הבין

 86, (עבודות עפר)  81,  (מוקדמות)  88 -ט הכללי הבין משרדי פרקים מפרט טכני זה מבוסס על המפר

, (עבודות ריצוף וחיפוי) 18,  ((נגרות אומן ומסגרות פלדה)  80,  (עבודות בניה) 84, (עבודות בטון יצוק באתר)

,  (ים ורחבותסלילת כביש)  51,  (פיתוח האתר)  48,( 10)עבודות מתכת ,( עבודות אבן)  14, (עבודות צביעה) 11

 .של משרד הביטחון בשלמותו ובמהדורתו האחרונה

בעת הגשת ההצעה למכרז . אולם על הקבלן להכירו ולמלא אחרי כל הדרישות, מפרט זה אינו מצורף למכרז

 .ייחשב הקבלן כאילו קראם והכירם

י כל העבודה אין הכרח כ. כהשלמה לתוכניות  ולמפרט הכללי, יש לראות את המפרט המיוחד המצורף בזה

הסעיפים המופיעים בכתב . המתוארת בתוכנית והמפרט הבין משרדי ימצאו תאור במפרט מיוחד זה

פינוי , חומרים, הובלה, כולל אספקה, גם אם לא תוארו במלואם, הכמויות כוללים את כל מרכיבי הביצוע

ם לעבודה כשהיא מושלמת הסעיפים מתייחסי. אלא אם כן תוארו אחרת', כל העבודות ומלאכות וכו, פסולת

 .ונקיה לאחר פינוי כל הפסולת וקבלת האישורים המתאימים
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 מסגרות חרש וסכוך  - 09.00

 תיאור העבודה .00

העברה  והתקנה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי פלדה , אחסנה, פירוק .א

למנטי א, על יסודות חדשים, וצבועים בצבע בהתאם למפרט, מגולוונים בחום, מעורגלים

איחסון כל הרכיבים . ההצללה יהיו מחופים ביריעות מחוברות לקונסטרוקציית הפלדה

מקום האיחסון יאושר על . יערך בכל התקופה בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח אחרות בחוץ

 .ידי המפקח כך שלא יפריע לביצוע עבודות העפר ולדרכים לחוף

דשים יבצעו על כל מרכיביהם בבית אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי הצללה ח, ייצור .ב

, צביעה, גלוון חם, כולל יסודות, י המזמין"המלאכה ומפעל הצביעה המאושרים מראש ע

חיבורים הדורשים . וצביעה בשטח ככל שניתן, יש להימנע מעבודות ריתוך. ריתוך והרכבה

 . ריתוכים וצביעה בשטח יעשו באישור המנהל

מאלמנטי  58%. ולהוראות הבאות, י המיוחדהעבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכנ .ג

יום מיום מתן צו  48יובאו לאתר העבודות תוך , בהתאם לתכניות' ההצללה של שלב א

יובאו לאתר , בהתאם לתכניות' מאלמנטי ההצללה של שלב ב 58%. התחלת עבודה

 .יום מיום מתן צו התחלת העבודה 08העבודות תוך 

 .גולוונים בחום וצבועיםשבילים עם שלד של פרופילי פלדה מ .ד

 

לפי מפרט צביעה : בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון החם והחלקים יצבעו במערכת צבע 

 . ל כלול במחיר התקנת קונסטרוקצית הפלדה"הנ. ימית המצורף

 

 דרישות לאישור מפעל הצביעה .02

 .ומדללים צבעים, ואת החומרים,  א של מפעל הצביעה"בק, יש לאשר מראש את מפעל הצביעה .א

 . ע מאושר מראש על ידי יועץ הקורוזיה והמנהל"החומרים יהיו כמופיע במפרט זה או שוו

, אקולוגיה וגיהות, י הרשויות המוסמכות מהיבט בטיחות"הצביעה תבוצע בחומרים מאושרים ע

 .י המזמין מבחינה מקצועית"ושאושרו ע

ויקבל את אישור , מסירה לגלוון חםמפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני  .ב

 . המהנדס לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה

באחריות הקבלן הראשי להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע הנדרשים באתר לאחר 

הקבלן יבדוק תיקוני הצבע שביצע בשטח . כולל פגיעות מכאניות על ידי אחרים, ו ריתוך3הרכבה או

 ".טורהולידיי דטק"בעזרת 

 .ISO 9002מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי 3 קבלן הצבע  .ג

, מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש לפיקוח דוחות בחינת עבודות הצביעה לכל מנת ביצוע .ד

 .ופגי תוקף, של חומרי גלם COCאישורי התאמה 
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 .בש הנומינלימעובי הצבע הי 08%אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת  .ה

בתנאי שעובי , מעובי הפילם היבש הנומינלי 188%לבין  08%ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין 

 .צבע יבש ממוצע באזור הוא שווה או מעל לעובי הפילם היבש הנומינלי

יבוצע , א של הקבלן"בנוסף למערכת בקרת האיכות העצמאית של מפעל הצביעה ומערכת הבק .ו

 . יעה על ידי המזמיןפיקוח עליון על הצב

ואינו פוטר את מפעל הצבע , פיקוח עליון זה אינו בא במקום בקרת האיכות של מפעל הצביעה

  .מאחריותו המלאה בעניין איכות העבודה ועמידות מערכות ההגנה מקורוזיה

(  הכנת שטח לפני צביעה)במפעל הצביעה נדרשת הפרדה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים  .ז

 . במקום מוגן וסגור, הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה. בין אזור הצביעהל

 . מים ושמן, יש להשתמש באוויר דחוס ללא רטיבות

 .בנוסף למלכודות מים ושמן, יש להשתמש במייבש אוויר מתאים

יש להשתמש בחומרי שחיקה אברזיביים . הניקוי האברזיבי ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים .ח

Grits ואשר יוצרים את דרגת , ים מראש ובכתב על ידי משרד העבודה ועל ידי הפיקוח מאושר

 . אין להשתמש בבזלת .החספוס והניקיון הנדרשת במפרט הטכני

 . יש לקבל תעודות טיב מהספק לכל מנת חומר אברזיבי

, או שטח סגור מתחת סככה ללא חשיפה לרוחות3ייעשו באולם ו, עבודות הצביעה במפעל הצביעה .ט

החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון או אספלט בגובה מתאים . שם ושמשג

35טמפרטורת המתכת לא תעלה על. מהרצפה
0
 C . 

a. פינות חדות ואזורים קשים להתזה בשכבות פספוס  , יש למרוח בעזרת מברשת ריתוכים

STRIPE COATS אין להרשות נזילות צבע.  ביניים ועליון, בצבעי יסוד . 

 . פר שכבות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש הכולל שמופיע במפרטיםמס

b.  ימים לפחות 4הקשיה לפני אריזה ולפני הובלה של החלקים לשטח 3 זמן ייבוש . 

 .אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכתב של המפקח באתר

 .ודר לאחסון כליםומקום  מס, למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים .י

מערבלים , מערכת ניקוי גרגירים -ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה 

מערכת צביעה ומכשירי בדיקה ובקרת איכות עם , מערכת שקילה, מכאנים ופניאומטים לצבעים

 .על פי הצורך, י גורם חוץ"אישור תקינות ע

וביצוע כל , אימה של כל החלקים לצורך הובלה לשטחעבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מת .יא

כולל צביעת ברגים מגולוונים קבועים שאינם )תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר 

 (. מיקרון לפחות 88/במערכת אפוקסי בעובי , לפתיחה לאחר הרכבה לאחר ניקוי

 (.שתמש בציפוי אבץ אלקטרוליטיאין לה)אומים ודסקיות מצופים באבץ קר , אין להשתמש בברגים .יב

ולמפעל הצביעה לפני התחלת , יש לזמן את המפקח למפעל המתכת לפני מסירה חלקים לגלוון .יג

 .צביעה

יש לבצע צביעות קטע ניסוי לאישור מוקדם של תהליכי הצביעה  -טיפוס לצביעה -בדיקות אב .יד

קוני צבע בריתוכים בהרכבה מ ועבור תי"אלמנט פלב, בתחילת עבודות הצביעה עבור אלמנט מגולוון

 .בדיקת קטע ניסוי תבוצע בנוכחות יועץ הקורוזיה של המזמין ובקרת האיכות של הקבלן. באתר
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 (לחות וטמפרטורה)תנאים אטמוספריים לצביעה  .00

 .C 150טמפרטורת המתכת מעל . 05%הלחות היחסית תהייה מתחת  .א

 (.T)לפחות מעל לנקודת הטל  C 30טמפרטורת המתכת תהיה  .ב

 אריזה ואחסון, הובלה .02

 . אחסון החלקים באתר ומהלך ההרכבה, הקבלן  יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח

עם הפרדה בין )באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה 

 . מסודר וישר, האחסון באתר יהיה אך ורק במקום מתאים(. החלקים

 .לא מתכתיות, חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות העמסה ופריקה של

 .אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות מתכת

 תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה .04

 . הרכבה או ריתוך במקום, אחסון, קבלן המתכת אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה .א

לא תאושר הרכבת קונסטרוקציה כל שהיא ללא שבוצעו בה כל תיקוני הצבע הנדרשים בשטח על ידי 

 .הקבלן ועל חשבונו

עבודות תיקוני הצביעה יבוצעו אך ורק על ידי צבעים בעלי ניסיון מוכח בצביעה של צבעי אפוקסי  .ב

 .רט תיקוני הצבעבמפ טכל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח כמפור. ועל חשבון הקבלן, רכיבים-דו

 ASTM D 5162-01, Methodשל כל תיקוני הצבע באתר לפי " הולידיי דטקטור"הקבלן יבצע בדיקות  .ג

A , יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי . עם ספוג רטוב, וולט 08בעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמוך

 .יש לבצע קטע ניסיוני לאישור המתכנן ויועץ הקורוזיה.  המפרט

 

 ע צב מערכות .06

 (מערכת דופלקס אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם)צביעה על גלוון  .1

 מ "צביעה על פלב .6

 

 מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת –מערכת צביעה על גבי גלוון  .06.0

לאחר שטיפת גרגירים של פני שטח , להלן מערכת הצבע המוצעת לחלקים מגולוונים בחום חדשים

 .הגלוון

-ם יש להשחיז ולחספס השטח וליישם צבע יסוד אפוקסי דוהיכן שהגלוון החם יפגע ובריתוכי

 .SSPC .(SBV 62%)רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן 

 (.תחמוצות אבץ)צביעה תיעשה לפני הופעת חלודה לבנה 

 .יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים מתוקים, במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה

 

 הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה

, כולל ביצוע ריתוכים מלאים וחלקים, לפחות Grade 3 : (ISO 8501-3) ות מתכת במפעל המתכתגמר עבוד

הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור . מ לפחות"מ 6עיגול כל הקצוות והפינות לרדיוס מעל , הסרת כל נתזי הריתוך

 .מ"מ 14חור מירבי עד " קוטר"ב, אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון

ואחר כך שטיפה במים מתוקים בלחץ  , 66/8יבוצע עם תמיסת סבון ׁאקוקלין : טחניקוי ראשוני של הש

 !!!.לפני שטיפת גרגירים  חובה לשטוף בקיטור. או שטיפה יסודית בקיטור3ו
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עם   SSPC-SP7- brush offשטיפה אברזיבית  . Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1) שטח הכנת

ובלחץ אוויר , שאינם מכילים כלורידים, (-8/)לא מתכתיים  Fine Gritsגרגירים מינרליים משוננים עדינים 

נראים -השטח המגולוון יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא. להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני הגלוון, נמוך

 .עיבוי ומלחים, גריז, שמן, אבק: כמו

 (.אלומינה)או קורונדום   SUPAFINEבלסט 'ג, A1יורוגריט   גרגירים שוחקים, למשל

 -כ: מרחק פייה של התזה מפני השטח, 88/: זווית התזה, בר 6.5-4: לחץ אוויר, מ"מ 8.6-8.5: גודל חלקיקים

 .                      מטר 8.5-8.0

 .נישוב ושאיבת אבק .Ry5, מיקרון Comparator G-Fine ,15-65: (ISO 8503-2) שטח פני הגלוון חספוס

 .1רמת אבק לא תעלה על דרגה : (ISO 8502-3) בדיקת אבק עם סרט שקוף

mg/m 20מותרת   תמוליכות מקסימאלי: (ISO 8502-9) בדיקת מלחים מסיסים במים
2
 NaCl. 

 . תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלווןצביעה תבוצע : התחלת צביעה

 . שעות מגמר חספוס פני שטח הגלוון 4 -אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ

 .בגמר הכנת השטח והניקוי מידהצביעה תבוצע 

 

 (  י המנהל והפקוח"ע מאושר מראש ובכתב ע"או שוו" טמבור"יצרן : )מערכת  הצבע על גלוון

 בעובי, SBV 45%, רכיבי לפלדה וגלוון-יסוד אפוקסי דוצבע , 040-858קוד " אפוגל" -יסוד 

 .0046' בזגוון . מיקרון בלבד 48-58

אפוקסי , 048-054קוד " מיו 08אקופוקסי "או  048-055קוד " אלומיניום 08פוקסי אקו" -ביניים 

 .מיקרון 165-158בעובי , SBV 78%, וגבה מוצקים עובי-פוליאמיד רב

, עובי וגבה מוצקים-אפוקסי פוליאמיד רב, 048-058קוד "  RAL 7035 08אקופוקסי " -ביניים 

SBV 78% , ור בהירבגוון אפ, מיקרון 165-158בעובי. 

-צבע עליון פוליאוריתני פוליאסטר, 39x-xxxקוד , PEטמגלס  - (שטחים מעל קו המים)עליון 

, בשכבה אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד, מיקרון לפחות 58בעובי , SBV 50%, אליפטי

 (.Ready Madeיסופק  PEטמגלס . )משי או מבריקבגוון לפי האדריכל וברק 

 

מריחות במברשת לאחר כל + מיקרון לפחות  200-040(: מעל הגלוון)יבש כולל כ עובי צבע "סה

 :כמפורט להלן, קצוות ופינות חדות, שכבה בריתוכים

 (.PEכולל טמגלס )מיקרון לפחות  58/מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע . 1

אבל , מש מתחת למיםמ PEאין צורך בעליון טמגלס )מיקרון לפחות  488מתחת למים עובי צבע . 6

 (. 08במקומו יש ליישם שכבה  נוספת של אקופוקסי 

מיקרון  488או מעל המים עובי מערכת הצבע 3מתחתית העמודים ועד גובה מטר מעל הקרקע ו. /

 . PE)כולל טמגלס )לפחות 

 .ייכנס רק מעט לתוך המים ולתוך הקרקע, PEאפשר שצבע עליון טמגלס 

 

 :הערות

בעובי  SSPCרכיבי עשיר אבץ -יעשו במריחות במברשת של צבע אפוקסי דו, בריתוכים תיקוני גילוון חם .א

2x50 לאחר  ניקוי מכני מקומי ,  מיקרוןSt 3 יסוד .  וחספוס יסודי של פני השטח במלטשת עם בד שמיר

 . לפי משקל, אבץ בפילם היבש 08%יכיל מעל SSPC רכיבי עשיר אבץ -אפוקסי דו
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החורים מתהליך הגלוון החם במרק אפוקסי מתאים או בחומר אטימה והדבקה  קבלן הצביעה יאטום את .ב

 .לפני תחילת הצביעה או לאחר צבע היסוד, פוליסולפיד או בעזרת מרק פוליאסטר מתאים

מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות , לביצועי מערכת אופטימליים. Recoatableאפוגל הוא צבע  .ג

 .שעות 40של 

אלומיניום נוספות  08שכבות אקופוקסי , Stripe Coatsינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של  פ, קצוות .ד

 . מ מינימום מכל צד"מ 65, מיקרון  08בעובי 

 08ואקופוקסי ( כהה-אפור)מיו -אקופוקסי, אלומיניום 08למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי ) .ה

 (.(RAL7035בהיר -אפור

 .גוון שכבה עליונה יקבע על ידי המזמין. תהיה בגוון שונה, Stripe Coatsות פספוס כולל שכב, כל שכבה .ו

ניתן להשתמש "   RAL 7035 08אקופוקסי "ו, "מיו-08אקופוקסי ", "אלומיניום 08אקופוקסי "במקום  .ז

, RAL 7035"סולקוט "ואפיטמרין " מיו-סולקוט"אפיטמרין , "סולקוט אלומיניום"בצבעים אפיטמרין 

 .מהבהתא

צבע . עובי וכיסוי מלא, ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון אחיד PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס  .ח

 .Ready Madeירכש  PEעליון פוליאוריטן טמגלס 

 (.בקיץ) 18או  11מדלל : PEמדלל מומלץ עבור טמגלס  .ט

ים גומי או קרשים מתאימים לש, "פקפק"לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות  .י

 .שינוע ואחסון, בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה

 .שינוע והובלה, ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה 4יש לחכות  .יא

 25הנתונים עבור  .יב
0
C - 65 % R.H.. 

יש להגיש . הצבעוהוראות היישום של יצרן , MSDSבטיחות  תגיליונו, PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  .יג

 .תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשימוש

 

 . ותיקון גלוון חם, מפרט תיקוני צבע בריתוכים

י "ע מאושר מראש ע"או שו" טמבור"יצרן ) up-Touchמערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים 

 (:  המזמין

 .מיקרון 2x50בעובי , SSPCרכיבי עשיר אבץ לפי תקן -יסוד אפוקסי דו –יסוד 

 ((SBV 62%. 

 .מיקרון 165-158בעובי , "מיו 08אקופוקסי "או " אלומיניום 08אקופוקסי " -ביניים 

(SBV 78%). 

 .בהיר-מיקרון בגוון אפור 165-158בעובי , "RAL 7035 08אקופוקסי " -ביניים 

(SBV 78%). 

בגוון לפי האדריכל , (SBV 50%), מיקרון 58בעובי , PEטמגלס  -( שטחים מעל קו המים)עליון 

 .Ready Madeיסופק מהיצרן  PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס . משי או מבריקוברק 

 

 :הערות

 .מיקרון לפחות 488-458 -כ: כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה"סה .א

 .השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה .ב

 .לפי משקל, אבץ בפילם היבש 08%יכיל מעל SSPC אבץ רכיבי עשיר -יסוד אפוקסי דו .ג
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 תגיליונו, PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי הנתונים . יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים .ד

 .והוראות היישום של יצרן הצבע, MSDSהבטיחות 

 

 :נוהל תיקוני צבע

להסרת שומנים  6/-1לחים וניקוי במדלל נקי שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מ .א

 . וייבוש

ושטיפה במים מתוקים ( 080 -898קוד טמבור ) GESשל חברת " 66/8אקוקלין "ניקוי בדטרגנט , לדוגמא

 . וייבוש השטח, גריז ומלחים, להסרת שומנים, לשתייה בלחץ גבוה

 .ולייבש, ינייטרל pHיש לשטוף היטב את שאריות חומר הניקוי מהשטח עד קבלת 

 . יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני השטח. לפחות St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  .ב

 מיקרון  2x50בעובי  SSPCרכיבי עשיר אבץ -יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דו, תיקוני גלוון חם

 .לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי

חספוס של . 08או  48' מ לפחות בבד שמיר מס"ס 5 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ .ג

 . מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקינים 15

 .צביעה במערכת לפי המפרט לעובי המקורי3  צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים .ד

 .לפי המפרט בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי .ה

 לן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת מכשיר בדיקת הולידיי לפי התקןהקב .ו

 ASTM D 5162-01, Test Method A -Low Voltage Wet Sponge  יש לתקן .  וולט 08במתח

 .רציפות בציפוי-כל אי

 (.ליטר 5עד  6.5)מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים  .ז

 

 

 :מ"מערכת  הצבע על פלב .06.2

  כללי

 316Lמ "מ ומעקות פלב"ת פלבצביע

 316Lמערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה  –מ "צביעה על גבי פלב

 מ לפני צביעה"הכנת שטח פני הפלב

, כולל ביצוע ריתוכים מלאים וחלקים, לפחות Grade 3 : (ISO 8501-3) גמר עבודות מתכת במפעל המתכת

 . עיגול כל הקצוות והפינות, הסרת כל נתזי הריתוך

או 3ואחר כך שטיפה במים מתוקים בלחץ ו 66/8ׂיבוצע עם סבון ׁאקוקלין : מ"אשוני של הפלבניקוי ר

 !!!.לפני התזת גרגירים  חובה לשטוף בקיטור. שטיפה יסודית בקיטור

 (.  רק עם מדלל שלא מכיל כלורדיםהסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת )

לא מתכתיים  Grits blastingים עדינים משוננים התזת גרגירים מינרל  Sa 2.5 : (ISO 8501-1) שטח הכנת

 . מיקרון 48ולהשגת פרופיל חספוס מעל , לפחות  Sa 2.5ללא  כלורידים לדרגת ניקיון , 

 48היוצרים פני שטח מט עם חספוס , (אלומינה)או קורונדום   בלסט'ג, A3יורוגריט   גרגירים שוחקים, למשל

 .                     גרי פלדהבזלת או גר, אין להשתמש בחול. מיקרון

 .נישוב ושאיבת אבק .Ry5, מיקרון 48-55: (ISO 8503-2) מ"פני שטח הפלב חספוס
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 .1רמת אבק לא תעלה על דרגה : (ISO 8502-3) ובדיקת אבק עם סרט שקוף, הסרת אבק

 .ללא רטיבות וללא שומנים, נישוב יבוצע עם אוויר יבש

mg/m 20מותרת   תמוליכות מקסימאלי: (ISO 8502-9) בדיקת מלחים מסיסים במים
2
 NaCl. 

 

 (  י המנהל והפקוח"ע מאושר מראש ובכתב ע"או שוו" טמבור"יצרן צבע יהיה  ) 

, רכיבי-יסוד אפוקסי פוליאמין אדוקט  דוצבע , 046-858אלומיניום קוד  EA9יסוד אפיטמרין  –יסוד 

SBV 38% , אדום מתכתיגוון , מיקרון 58-08בעובי. 

אפוקסי , 048-054קוד " מיו 08אקופוקסי "או  048-055קוד " אלומיניום 08אקופוקסי " -ביניים 

 .מיקרון 188-165בעובי , SBV 78%, וגבה מוצקים עובי-פוליאמיד רב

, עובי וגבה מוצקים-אפוקסי פוליאמיד רב, 048-058קוד "  RAL 7035 08אקופוקסי " -ביניים 

SBV 78% , בגוון אפור בהיר, קרוןמי 188-165בעובי. 

-צבע עליון פוליאוריתני פוליאסטר, 39x-xxxקוד , PEטמגלס  - (שטחים מעל קו המים)עליון 

, בשכבה אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד, מיקרון לפחות 58בעובי , SBV 50%, אליפטי

 (.Ready Madeיהיה  PEטמגלס . )משי או מבריקבגוון לפי האדריכל וברק 

 

, מריחות במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים+ מיקרון לפחות 000: כ עובי צבע יבש כולל"הס

 . קצוות ופינות חדות

 

 :הערות

 .שעות 40מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות הצבע של , לביצועי מערכת צבע אופטימליים .א

25קות בטמפרטורה ד 8/יש לערבב ולהמתין , אלומיניום EA9לפני צביעה ביסוד אפיטמרין  .ב
 0
C. 

אלומיניום נוספות  08שכבות אקופוקסי , Stripe Coatsפינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של , קצוות .ג

, אלומיניום 08למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי . )מ מינימום מכל צד"מ 65, מיקרון  08בעובי 

 (.RAL7035)בהיר -אפור 08ואקופוקסי ( כהה-אפור)מיו -אקופוקסי

 .גוון שכבה עליונה יקבע על ידי המזמין. תהיה בגוון שונה, Stripe Coatsכולל שכבות פספוס , כל שכבה .ד

ניתן להשתמש "   RAL 7035 08אקופוקסי "ו, "מיו-08אקופוקסי ", "אלומיניום 08אקופוקסי "במקום  .ה

, RAL 7035"סולקוט "רין ואפיטמ" מיו-סולקוט"אפיטמרין , "סולקוט אלומיניום"בצבעים אפיטמרין 

 .בהתאמה

צבע . עובי וכיסוי מלא, ייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון אחיד PEצבע עליון פוליאוריטן טמגלס  .ו

 .Ready Madeיהיה מסוג  PEעליון פוליאוריטן טמגלס 

 (.בקיץ) 18או  11מדלל : PEמדלל מומלץ עבור טמגלס  .ז

לשים גומי או קרשים מתאימים , "פקפק"בעטיפות ניילון בועות  לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים .ח

 .שינוע ואחסון, בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה

 .שינוע והובלה, ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה 4יש לחכות  .ט

 25הנתונים עבור  .י
0
C - 65 % R.H.. 

 .והוראות היישום של יצרן הצבע, MSDSות בטיח תגיליונו, PDSיש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  .יא

 .יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשימוש
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 בחינת עבודות צביעה

לקבלן תהייה מערכת ביקורת איכות שתמלא טפסי בחינת עבודות צביעה יומיים שיוגשו לאישור  .א

 .ח בחינה מסכם עבור כל רכיב למפקח"בגמר העבודה יש להגיש דו. המפקח

 .הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה .ב

 08במתח  ASTM D 5162-01, Test Method A-Low Voltage Wet Spongeיש לבצע בדיקת הולידיי לפי  .ג

 .וולט

 

 (ופגיעה שטחית, עד למתכת תפגיעה מכאני)מ "על פלב Touch-upתיקוני צבע מקומיים 

 . להסרת שומנים וייבוש 6/-1ר התיקון או במדלל נקי שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזו .א

 (.  6/-1כדוגמת , הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כלורידים)

 .בעזרת כלים וציוד שלא היו במגע עם פלדה, לפחות St 3הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  .ב

. 08או  48' מ לפחות בבד שמיר מס"ס 5 -חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ .ג

 . מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים נצבעים תקינים 15חספוס של 

וצביעה בעליון ( SURFACE TOLERANT) 08צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי  .ד

 .לעובי המקורי ברק משי PEטמגלס 

 .המקוריבהברשה יש ליישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי 

  ,ASTM D 5162-01הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת בדיקת הולידיי   .ה

Test Method A-Low Voltage Wet Sponge  וולט 08במתח . 

 .רציפות בציפוי-יש לתקן כל אי

 (.ליטר 5עד  6.5)מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים  .ו

 

 

 מידות     .07

עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה  הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע

הבטון והפלטות הטמונות בו  ואת התאמתה לחלקי המבנה המועברים העשויים להתחבר 

 .לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע ההעברה

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת המתקנים 

וכן מיקומם ומפלסיהם של היסודות , מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה, מקומם החדשב

ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך קביעת המידות המדוייקות של 

 .קונסטרוקצית הפלדה המועברת

 

 :הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן

 .מ"מ 1.5חיבורים למיניהם עבור ה -הדיוק במידות בין חורי ברגים 

 .מ"מ 8./הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים 

 .מ"מ 6.8( פטות)הדיוק במידות האורך של המרישים 

 .מ"מ 6.8הדיוק במפלסי העמודים 
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 חבורי ברגים        .00

 45בעובי אבץ )י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים תרמודיפוזי "הברגים הרגילים שיסופקו ע

נקיים ומתאימים , או נקובים3והחורים עבורם יהיו קדוחים ו, במידות תקניות( קרון לפחותמי

מחיר הברגים האומים והצביעה שלהם לאחר הרכבה כלול במחיר . לקטרי הברגים

 .הקונסטרוקציה

 

 חיבורי עיגון      .04

או 3ות ויבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכני, עיגון של חלקי הברזל

הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק . י המתכנן"כפי שיקבע ע

יספק חלקי העיגון השונים  הקבלן .ויוברג מעליו באמצעות אום, הקונסטרוקציה שיש לחבר

של כל העוגנים  המדוייקתויהיה אחראי להתקנה , בטון לאלמנטי ביטונםהפלדה לשם  לקונסטרוקצית

בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה  .הפלדה קונסטרוקציתמיועדת להתחבר  אליהם - בשטח

או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות , דיוק במיקום-מאי

 .מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה. הנובעות מהן

     

  מועתקתקונסטרוקצית הפלדה ה .18

לדה מגולוונים בחום וצבועים היא תועבר בשלמותה הפלדה מורכבת מפרופילי פ תקונסטרוקציי

אם מסיבות לוגיסטיות מוצדקות הקבלן יבחר לחלק את , עם זאת. על היסודות החדשים

 –כ לחבר את החלקים כדי לקבל קונסטרוקציה שלמה "הקונסטרוקציה הקיימת לחלקים ואח

חיבור . המנהלפעולה זאת תיעשה רק באישור  –זהה בצורתה כפי שהיתה לפני החלוקה 

הריתוכים ותיקוני . תכנית הפירוק וההרכבה תועבר למנהל לאישור. החלקים ייעשה בריתוך

 . הגלוון והצבע יבוצעו לפי הוראות מפרט מיוחד זה

במכשיר בדיקה   ASTM D 5162-01, Method Aתיקוני הצבע  יבדקו על ידי הקבלן באתר לפי 

 . זרת ספוג רטובובע, וולט 08הולידיי דטקטור נייד במתח 

 .כל ליקוי בצבע מחייב תיקון ובדיקה חוזרת

 .יש להגיש למנהל תוצאות בדיקת תיקוני הריתוכים ותיקוני הצבע

יש לנקוט באמצעים . העברת והרכבת המתקנים תבוצע תוך אבטחת צורתם, אחסנת, פירוק

עבודות . לעילמתאימים כדי למנוע עיוותי צורה ופגיעה בכל אחד משלבי העבודה המתוארים 

. הפירוק וההרכבה בחלקים תהיה על חשבון הקבלן והן כלולות במחירי הפירוק וההרכבה

הן לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה , בכל המקרים, המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה

 .הקיימים

אלא , או קידוח חורים נוספים, לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך

חיבורים בין חלקי . קרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנןבמ

יתואמו מראש עם המתכנן ויקבלו את , קונסטרוקציה שפורקו בחלקים  עקב בעיות הובלה

 .אישורו לפני תחילת העבודה

 .הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הפירוק

, המעבר, בכל שלבי הפירוק, מות חלקי הקונסטרוקציה המועבריםהקבלן אחראי על של

כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או של חלקיהם תתוקן על ידי . האיחסון וההרכבה

במקרה שהמפקח יכריז על רכיב או חלק ממנו . לשביעות רצון המפקח, הקבלן על חשבונו



  86  

 

הה לזה שניזוק וירכיב אותו במקום המיועד הקבלן יבצע על חשבונו רכיב ז, שאינו בר תיקון

 .לכך

ותיקוני צבע מקומיים לפי בחינת המנהל  , אלמנטים מועתקים יעברו תיקוני ריתוך לפי הצורך

הרס למשל של עובי דופן -בנוסף לבדיקה החזותית יש לבצע בדיקות אל.  והפיקוח ואישורם

 .הקיים הצבע/ ובדיקת הולידיי של רציפות הציפוי , פלדה שיורי

 

בכל רכיבי המתכת שיועברו תוסר חלודה וצבע קיים רופף ושאינו תקין לאחר ניקוי יסודי של 

או מים מתוקים חמים תוך שמירה קפדנית 3פני השטח והסרת כל המלחים בשטיפה בקיטור ו

 . על הגלוון

או שטיפה בקיטור ( שתייה בלבד-מי)החלקים המועתקים ישטפו במים מתוקים חמים בלחץ 

mg/m 20לרמה מירבית מותרת של להסרת מלחים מפני השטח 
2
 NaCl ,כ יבוצעו "ורק אח

 . ולפי החלטת המנהל, תיקוני הצבע לפי הצורך

 SSPCרכיבי עשיר אבץ -בצבע יסוד אפוקסי דו יבוצעו תיקוני גלוון וריתוך לפי הצורך

 . בלבד ללא צבע היסוד אפוגל, והשטחים ייצבעו מחדש לפי המפרט הטכני המיוחד

 .תיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות המפקח

מערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע : ראה סעיף)מערכת הצבע לתיקונים על גלוון לחלקים חדשים 

 . מתאימה גם לתיקוני צבע של חלקים ישנים שיועתקו ממקומם( up-Touchמקומיים 

ניתן לבצע את , וביים שוניםובע, מאחר וחלקים ישנים נצבעו במספר מערכות צבע לא ידועות

ועליון  08אלא בשכבות צבע אקופוקסי , התיקונים לפי המפרט הטכני ללא צבע יסוד אפוגל

 .יש לבצע ניסוי תיקון צבע מוקדם. כמופיע במפרט PEטמגלס 

לבדיקת התאמת   Test Patchיש לבצע ניסוי צביעה מקומי, לפני ביצוע תיקוני צבע רחבים

 . התיקון לצבע הישן

 הקבלן יבדוק את תיקוני הצבע במכשיר הולידיי דטקטור , לאחר ייבוש הצבע והקשייתו

 . וולט ובעזרת ספוג רטוב 08במתח  ASTM D 5162-01 , Method Aלפי 

יש להגיש למנהל דוח תוצאות בחינת תיקוני . יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט הטכני

 .הצבע לאישור

 

 מועתקתה קונסטרוקצית הפלדה ריתוך .00

מ לסילוק כל "מ / -יש להשחיז כ, בזמן פירוק קונסטרוקציה Arc Airהיכן שבוצע חיתוך בלהבה או בעזרת  .א

 . ורק אז להכין פאזות מתאימות לריתוך חדירה מלאה, האזור המושפע מחום

 .מ בלבד"מ 1 -באלמנטים שבהם החיתוך ייעשה באופן מכאני למשל בדיסק יש להשחיז כ

 .מאזור הריתוך( הגלוון)יפוי האבץ יש להסיר את צ .ב

 . יבשה או שווה ערך מאושר על ידי הפקוח" זיקה"מתוצרת  Z-4 (E-7018)יש לרתך עם אלקטרודות  .ג

 .יש לייבש את האלקטרודות דלות המימן  בתנור לפני ריתוך .ד

ים  בדיקת חלקיק   +יש לבדוק את כל הריתוכים בדיקה חזותית, שעות לפחות מסיום הריתוך 96לאחר  .ה

או לפי הנחיות הפיקוח ויועץ 3ו  ואת ריתוכי ההשקה לבדוק בדיקת רנטגן, מהריתוכים 18%של  MPמגנטיים 

 . הריתוך



  87  

 

תוך יצירת חספוס ולאחר הכנת השטח בניקוי מכאני במלטשת , הרס ואישורם-לאחר בדיקת הריתוכים ללא .ו

ועליו במערכת  SSPCבי עשיר אבץ רכי-יש לצבוע את אזור הריתוך בצבע יסוד אפוקסי דו על פני המתכת

 .הצבע לתיקונים לפי המפרט

 

 בקורת .02

טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית , נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות

אשור להבאתם למקום . בקורתו הסופית של המפקח לפני הבאתם למקום העבודה, המלאכה

המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי 

על פי , י בודק מומחה"כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע. שנדרשו על ידו

לפי הנחיות ( בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות) 1665י "דרישות ת

 .חות הבחינה למנהל לאישורהקבלן יגיש את דו. הקבלן יישא בעלות הבדיקות. הבודק המומחה

   

 הרכבה  .00

האפשרויות להובלה , ולבדוק את כל דרכי הגישה( שטח העבודה)על הקבלן לסייר בבנין 

י הקבלן יחד עם תכניות העבודה "שיטת ההרכבה תוגש ע. ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות

יוחד הבעיות מודגשות במ. את אישורו של המתכנן, המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש

. כולל תימוכים זמניים נדרשים, הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים ליסודות החדשים

בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה , בעת ההרכבה, על הקבלן לנקוט

הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי , בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם. הקיימת

מערכת התמיכות הזמניות . בחלקים הנושאים, בלתי מחושבים, ם של מאמציםלמנוע התהוות

ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור "האישור הנ. ב טעונה אישורו של המתכנן"וכיו

 . יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה

האחריות . ל חשבונוכל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן וע

 .יהיה על חשבונו, לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו

 

 תכניות עבודה מפורטות    .14

אשר יכילו בתוכם את פרטי אביזרי העזר . הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה מפורטות

 .וכן את דרכי הרכבתם, ב"וכיו

 

 אופני מדידה ומחירים .04

 :שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו 10רות האמור בפרק למ

 

 קונסטרוקצית הפלדה    

קונסטרוקצית , הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם, אחסנת, המחיר כולל את פירוק .א

הכוללת את כל מרכיבי האלמנט לרבות *( יחידות שלמות" )קומפלט"הפלדה תימדד 

הביסוס , ההרכבה, השינוע, ביעה לפי הפירוט לעילהצ, הגלוון, ייצור אלמנט הפלדה

 .   למפרט הטכני המיוחד םובסעיפים הרלוונטיי, וכל המפורט בפרקים

או קידוח 3ניקוב ו, הווים, הברגים, מחירי פלטות העיגון  כוללים את ברגי העיגון .ב

 .'ריתוך וכו, חיתוך, החורים לברגים
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סילר סיליקטי + מיקרון לפחות  45בעובי  יהברגים יהיו ברגים מגולוונים תרמו דיפוז .ג

, וצבועים לאחר הרכבה לפי המפרט( לפחות M16: ברגים לחיבור הקונסטרוקציה)

   .ומחירם כלול בהצעת הקבלן

 .אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים

 . A4 (316)בתוך המים הברגים יהיו 

בלן לאחר הרכבה לפי מ יצבעו על ידי הק"ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב

 .מחיר הצביעה כלול בהצעת הקבלן. המפרט

 -יכללו את פלטות העיגון והחיבור , הנמדדים ביחידות שלמות, חלקי קונסטרוקציה .ד

 .הצמודים להם

אריזה ושינוע , מיקרון וצביעה לאחר הרכבה 45מחיר כולל גילוון תרמודיפוזי לעובי ה .ה

 .לפי המפרט

 

 אריזה ושינוע .06

 .חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות בהובלה ופירוקיש לארוז את 

מ לפחות שיחוזק בשני קצוותיו בעזרת סרט "מ 8.85המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי 

שינוע ייעשה במשאיות . בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי.  הדבקה

תיקוני . קה בזהירות מרבית ובצורה שתימנע פגיעה בצבעובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירו

ליטוש האזור , פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי עובדי צביעה מקצועיים ומיומנים

הרכבה ותיקוני צבע . הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו סוג מערכת צבע הקיימת והגוון

הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום צבע אפוקסי  לעובדי. תיעשה על ידי בעלי מקצוע מאומנים

 .ביחסי ערבוב נכונים' וחלק ב' ציוד ואמצעים מתאימים לערבוב חלק א, רכיבי-דו

 . עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע

 .יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר

 

 גלוון חם .07

 ISO 1461או בהתאם לתקן 3ו) עם קירור אוויר בלבד 010י "בהתאם לת הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט .א

 .ISO 9002המפעל המגלוון יהיה בעל מערכת ניהול איכות מאושרת  ומוסמכת לתקן (. עם קירור אוויר בלבד

שהחלקים המגולוונים המיועדים לצביעה , יש לתאם מראש עם מפעל הגלוון לפני מסירת החלקים לגלוון

 .ולא קירור באמבט מים עם כרומטים, הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד יעברו במפעל

יש לתת למגלוון , בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם. הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון חם .ב

יש להתייעץ עם מפעל הגלוון . דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם

.  ע"או שוו FE 360פלדה מתאימה לגילוון באבץ חם היא . הרכב כימי של הפלדה ובנושא הכנות לגלווןבנושא 

תכולת , לחלופין. 8.864% -פחות מ (P)ותכולת הזרחן , %/8.8 -בפלדה תהייה פחות מ  (Si)תכולת סיליקון

הקבלן אחראי שהפלדה  .8.8/5% -פחות מ (P)ותכולת זרחן , 8.65%לבין  8.14%תהייה בין   (Si)סיליקון

ייעשו תיקוני , 010י "באם משתמשים בפרופילים מגולוונים בחום מראש לפי ת. תתאים לגילוון באבץ חם

ל יבוצעו גם בחלקים "תיקונים כנ, SSPCרכיבי מיוחד עשיר אבץ -גילוון לאחר ריתוך בצבע אפוקסי דו

 .מראש יש לאשר את הצבע לתיקוני גלוון. שיורכבו באתר לאחר גילוון

באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים באמצעים מכאניים בלבד . עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגילוון .ג

אסור לשלוח לגלוון חם .  בתיאום עם המפעל המגלוון והמתכנן, לשחרור גזים ואבץ( לא בחיתוך בלהבה)
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לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון  יש להכין חורי ניקוז, לפני מסירה לגלוון חם. חלקים שבהם חללים אטומים

האוטמות את ראשי או קצוות ( בכיפות)קידוח בפרופילים : לדוגמא. מ בלבד"מ 14ובקדח בקוטר עד 

( כלים)באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד בברגים או באומים למתקן . הפרופילים

 CO2הריתוכים יהיו . מ לפחות"מ 6ל קצוות לרדיוס יש לעג.  ל"יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ

כולל , ויהיו היקפיים ומלאים, הרס-ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל, או לפי הוראות יועץ הריתוך3ו

אלא רק בעיבוד מכני , אין לעבוד בלהבה. חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה. הורדת פיקים ונתזים

 . שבבי3 

 .יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים. רציפים ונקיים, יו מלאיםכל הריתוכים יה

לרבות צבע )צבע , נתזי ריתוך, (שלקות ריתוך)סיגי ריתוך , לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים .ד

חלקי פלדה ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו . זפת ובטון, (הרס-וצבע שנשאר מהבדיקות ללא, סימון

שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות , הסרת נתזי ריתוך. 'וכו"( שלקה)"סיגי ריתוך , זפת, צבע סימון, עצב

 . המסגריה לפני המשלוח לגילוון3 מפעל המתכת 

 .היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון .ה

 .לפחות 010י "עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת .ו

לאחר הגילוון יש . קוצי גלוון ושיירי פלקס, חספוסים, ן ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילותהגילוו .ז

הדבר ייעשה , במידה ויהיה צורך בליטוש. להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא יורגשו חיספוסים

ר קוצי יש להסי. אין להשתמש בדיסקת השחזה. /Mבאמצעות דיסקת נייר לטש או דיסקה מחומר פלסטי 

התחלת עבודות צביעה תבוצע .  אבץ ונזילות גלוון חריגות במפעל הגילוון באופן מקצועי וכהכנה לפני צביעה

 . לפני שטיפת חול וצביעה, רק לאחר שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון

יש  -ר במפעל או באת -בקונסטרוקציה ( 'ריתוך וכו, קידוח, חיתוך)אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים  .ח

לפחות לפי תקן  St 3התיקון של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני או מכני יסודי לדרגה . צורך בתיקון הגילוון

ISO 8501-1  ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות , ליטוש, מ לפחות מעבר לאזור התיקון"ס 5במרחק של

סוג צבע היסוד , בכל מקרה. מיקרון 188ל לעובי יבש כולל ש SSPCרכיבי עשיר אבץ -של צבע יסוד אפוקסי דו

תיקון פגמים . אבץ ממשקל המוצקים 06%ויכיל לפחות , עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח

בצבע אלומיניום , לאחר ריתוך, אין לתקן גילוון. )ISO 1461בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות בתקן 

 (.רכיבי-סינתטי חד

באופן שיאפשר מגע חופשי , מאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץחומרים מגולוונים ה .ט

 .ובשיפוע שימנע הצטברות של מים, של אוויר בחלקים

 

 .לפני מסירה למפעל הצביעה, הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון .00

 .לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד .א

 .(DROSS)ואבץ קשה , (FLUX)ים מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלח .ב

. וללא נטיפים עם קצוות חדיםללא שטחים מחוספסים , בעל צבע אחיד, מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק

אם נתגלו . אבץ וקוצי גילוון לפני מסירתם למפעל הצביעה-על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר

לא  -או שאריות תלחים או קוצי אבץ , או שכבות סיגים, מן הנדרשכגון עובי פחות , פגמים בגילוון או בציפוי

 .יאושרו הרכיבים לצביעה והרכבה

 . יש לבצע בדיקה של הגילוון החם במפעל הגילוון לפני מסירת החלקים המגולוונים לצביעה .ג

הכנת בדיקה של , כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת שטח לצביעה

 .בדיקת טיב הצביעה והאריזה למשלוח, השטח לפני צביעה
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 .פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים ובנופשים .ד

 

 (במפעל הצביעה)איטום חורי הגלוון  .04

 .מרווחים צרים ייעשה בריתוך אטימה לפני צביעה3 איטום חורי הגלוון וחריצים , עקרונית .א

חר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ מתהליך הגילוון החם לא .ב

-PPG PR: למשל, רכיבי בהברשה-בעזרת ריתוך או באישור המנהל בעזרת חומר אטימה פוליסולפידי דו

1750 B-11/2. 

במרק פוליאסטר , ודעבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע יס, אם אין אפשרות לרתך .ג

 .שהוא מרק עדין לפחחות וצבע רכב, Stucco Creme: לדוגמא, מקצועי למכוניות

 

 ומוטות הברגה, דסקות, אומים, ברגים .20

, וחייבים אישור המתכנן והקונסטרוקטור לסוג החומר, מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות, ברגים .א

 (.5.0וברגי עיגון , 0.0ברגים יהיו , כללית) .חוזק וציפוי

 .Type 3.1 EN 10204מהיצרן המקורי לפי  COAכל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה  .ב

 45עובי ל 4691י "לפי תבגלוון תרמודיפוזי  מגולוונים  0.0ומעלה יהיו בחוזק  M16ברגי קונסטרוקציה  .ג

יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן : ווןבקרת איכות הגל .(Silicate Sealer)איטום סיליקטי + מיקרון לפחות 

 .ומפעל הציפוי

דגמים שטוחים מלווים לכל מנת כולל על , אבץ והידבקותמדידות עובי ציפוי היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי  .ד

 .פקוחאישור הלמהיצרן איכות העם תעודות יחד יוגשו אשר , ייצור

אין להשתמש בברגים עם ציפוי ) ם באבץ קראומים ודסקיות מצופי, מוטות הברגה, אין להשתמש בברגים .ה

 (.אבץ אלקטרוליטי

יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר עבודות ההרכבה באתר באופן , (דסקות, אומים, ברגים)קשיחים מגולוונים  .ו

ובשכבת ( או אפיטמרין סולקוט 08אקופוקסי )ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני להכנת שטח 

 .בגוון הסביבה PEה טמגלס פוליאוריטן עליונ

-מ במערכת צבע אפוקסי דו"דסקות ואומים מגולוונים וברגי פלב, הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הברגים

בגוון  PEועליון פוליאוריטן טמגלס  08שלוש שכבות אקופוקסי -שתים : כדלקמן, מיקרון 88/רכיבי בעובי 

 .הנדרש

ולפי התוכניות והנחיות  סקיות שאחת מהן קפיציתבאמצעות שני אומים ושתי ד וייסגר יםברגה .ז

הקצה החופשי של הלולב יבלוט  .סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת מדידת הסיבוב . הקונסטרוקטור

 .מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות

 . לפחות A4 (316)מ "ברגים ואומים בתוך המים יהיו ברגים ואומים פלב .ח

עקב , מ"יים יש לקבל אישור המהנדס והמפקח מראש לחומר וחוזק בורגי פלבבאלמנטים בטיחותיים קריט

 .במאמץ גבוה וחום, מ רגילים"פלב יחשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצים בבורג

 מיקרון לאחר הרכבה 88/מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי "גם את ברגי הפלב

 נירוסטה עבודות .20

 .בלבד L/10בנירוסטה  בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש .א

יש : במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש לטפל בנירוסטה כדלקמן. יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן .ב

פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד . להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד  ריתוך מתאים
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יש , אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח ולכן יש צורך לשחזר, הגורם לשריפת שכבת המגן הפסיבית

ע בהתאם להוראות "או ש 60815488/8ט סקופ "מק P" פולינוקס"להבריש עליה משחת פסיבציה מסוג 

 .כל נקודות הריתוך יהיו משויפות ומוחלקות היטב. דקות 18-היצרן ולשטוף במים לאחר כ

 .היציקה והעבודות באתר, ון בועות בכל זמן ההתקנהכל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בנייל .ג

 . בלבד 10/יהיו מנירוסטה ' אומים וכו, ברגים, שייבות –כל אביזרי הריתוך  .ד

 .יעברו צביעה לפי המפרט הטכני 316Lמ "מעקות הנירוסטה מפלב .ה

 

 עבודות עץ
 :חוזה זה על הקבלן לבצע את עבודות העץ הבאות3במסגרת מכרז

 .רצפת סיפון מעץ .א

 .ושבי עץ בספסליםמ .ב

 .מאחז יד מעץ במעקות .ג

 גדרות מעץ .ד

 

מפרט כללי לנגרות אומן -80( מוקדמות) 88העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים 

ביסוס ועיגון בקרקע . הובלה והצבה, העבודות כוללות יצור. מפרט כללי לעבודות צביעה 11ופרק 

הברגים והאומים יהיו בורג , מוטות ההברגהכל . לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור

לאחר טיפול בצביעה , ע"או ש "TORX"ייעודי לעץ עם ציפוי קרמי מוגן מקורוסיביות דגם 

זיזים בולטים או , לא יהיו קוצים. ומשוקעים בתוך העץ, מלח לפחות-ומתאימים לאלף שעות בתא

 . כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה

ודות בדיקה לברגי העץ ולהגנה מקורוזיה של הברגים מהיצרן המקורי יש להגיש למנהל מראש תע

 .המפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה מעבדתית של הברגים.  EN 10204, Type 3.1תקן  לפי

טרם , על הקבלן לבדוק דוגמאות מהברגים מבחינת התאמה לסוג וקושי העץ ולתהליך ההרכבה

 .לפני רכישהתאמה מוקדם הקבלן יבצע ניסוי ה.  הזמנת הברגים לעבודה

 .ועל חשבונו, ניסויי התאמה לפני רכישה של ברגי העץ השונים הם באחריות הקבלן

, כמופיע בתוכניות pre-drillמ "לאזורים בתוך המים או שטחים רטובים יש להשתמש בברגי פלב

ידות לעמ, Pre-drillקדוח מראש  10/מ "מפלב  Dec-King, ITW Buildexאו בורגי  SPAXברגי 

 .שעות לפחות 888,/בתא מלח של 

ברגי , Bulge head batten screws, Buildexלאזורים יבשים באופן קבוע ניתן להשתמש בברגי עץ 

 .שעות לפחות 1,888בדיל לעמידות תא מלח מעל  /עץ מפלדה פחמן מצופים אבץ 
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  משטחי עץ

על הקבלן לקבל . ץ אורן פיניג קונסטרוקציה מקורות ע"חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה ע

לכל פרט לפני '   מ 5את אישור האדריכלית והקונסטרוקטור לקטע  מבוצע לדוגמה באורך 

 .המשך העבודה טרם ביצוע העבודה

 :עץ איפאה

 .כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים

 .יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים

 :עץ אורן 

עמיד לתנאי מזג אויר קשים ולסביבה , בלחץ( חיטוי)ציה העץ יהיה לאחר תהליך אימפרגנ

 .ימית

 :למאחז יד במעקה עץ מהגוני

העץ לכל  .יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים. כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים

סוג העץ ואופן . ללא עיניים, נקי, יבש ובריא, חדש, פרטי העץ יהיה עץ מתאים באיכות מעולה

באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח מספק העץ המעידה על טיב העץ . לפי הפרטים –הגימור 

המפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה מעבדתית של העץ לפי . ועל ייעודו לפרויקט זה, ועל מקורו

הדרישות (. במפרט הבינמשרדי 6886סעיף )המתאים לסוג העץ המסוים  ISO דרישות תקן 

 .606' נים מסללחות העץ לפי מפרט מכון התק

.ר"לפי מ: אופני מדידה  

 

 :המחיר כולל( 7פרט ( )בתחום המים)שביל מלוחות איפאה   868.1.80

 . אספקת והתקנת שביל ירידה למים לנכים 

, העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית מתכת 

ונת ומוגנת במערכת צבע כנדרש קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולו. והגנה מקורוזיה

ייצור והרכבת מאחז יד מעץ  . מ"מ 4סגורים בפח בעובי  48-יציקת שדות מבטון ב. בתכניות

 .L  /10מ"על הפלב

במלונות לוט וקראון פלאזה  יש להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור המפקח  

 .העבודה בתוך המים. באתר

 (.אחז היד כלול במחיר השבילמ)ר שביל "לפי מ: אופני המדידה 

 

 :המחיר כולל( 7פרט ( )מחוץ למים)שביל מלוחות איפאה  6.1.8068

-כולל תשתית וקורות מבטון מזויין ואיטום שלהן בביטומן וסיקה, הכנת הבסיס בקרקע 

י האדריכל וכרשום "התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע, 968גארד 

ל כולל לוחות "אספקת והתקנת כל הנ. ור תהליך של אימפרגנציה בלחץהעץ יעב. בתכניות

. עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקצית העץ במלונות לוט וקראון פלאזה

 .שימוש ברכיבים קיימים מהפירוק יהיה לפי אישור המפקח באתר

 (.מאחז היד כלול במחיר השביל)ר שביל "לפי מ: אופני המדידה 
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 :המחיר כולל( 90 ,פרט )שביל עץ מלוחות איפאה בתוך המים  805.68.1

 . אספקת והתקנת שביל ירידה למים 

, העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית מתכת 

קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת במערכת צבע לפלדה . הגנה במידה ותידרש

 4סגורים בפח בעובי  48-יציקת יסודות מבטון ב. בתכניות ובמפרט הטכני מגולוונת כנדרש

 (.לפי פרט)ייצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני . מ"מ

. י האדריכל וכרשום בתכניות"התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע 

קונסטרוקצית ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן ל"אספקת והתקנת כל הנ

 .העץ

במלונות לוט וקראון פלאזה יש להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור המפקח 

 באתר

 ר שביל"לפי מ: אופני מדידה 

 

 :המחיר כולל( 0פרט )שביל עץ מלוחות איפאה  68.1.898

התקנת , כולל תשתית וקורות מבטון מזויין ואיטום שלהן, הכנת הבסיס בקרקע 

אספקת . י האדריכל וכרשום בתכניות"ץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע עקונסטרוקצית ע

 .ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקצית העץ"והתקנת כל הנ

 .מעקה מעץ ומאחז יד מעץ מהגוני 

 .ר"לפי מ: אופני מדידה 

ישור המפקח במלונות לוט וקראון פלאזה יש להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי א

 .באתר

העבודה תכלול הכנה וביסוס בטון לעמודי  .111גיליון  1/גדרות מעץ סביב השירותים פרט  68.1.688

 .פ התכנון האדריכלי"והתקנת גדר העץ ע, הספקה, פ המפורט בתכנית הביצוע"הגדר ע

 (.עבודות עץ)יבוצעו לפי כל המפורט בפרק זה 

 א"לפי מ: אופני מדידה

 

 :הערה

 .יש לבצע איטום לפי התוכניות, מ"מ 4אינו סגור בפח בעובי  48-ת שהבטון בבמקומו

 

 :כדלקמן, אפוקסי-בטון היוצא מעל הקרקע והחול יקבל איטום צמנט

יש לשטוף את הבטון במים מתוקים וליישם איטום , שעות 96עם פירוק התבנית ולאחר 

 0: כ "סה. בשתי שכבות, מ"מ /בעובי של ' במריחה במלג 968גארד -אפוקסי סיקה-צמנט

אפוקסי ויכסה -איטום הביטומן בביסוס שבתוך החול יחפוף את איטום הצמנט. ר"ג למ"ק

 .אותו בשטחי החפיה מתחת לקרקע
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 עבודות פיתוח 20

 (על פי חופים) מתקנים ופיתוח חוף

 כ ל ל י 

רי היחידה מחי. מפרט זה ובתכניות, כל העבודות והפריטים יבוצעו בהתאם לרשום במפרט הכללי 

 . להלן ולפי המפורט בתכניות זהכוללים את כל העבודות והחומרים הרשומים בפרוט בפרק 

וההרכבה  ,אחסון נאות באתר העבודה, ההובלה, האספקה, מחירי היחידה כוללים את הייצור

מחירי היחידה של הפריטים הקיימים באתר ושיש , כמו כן. במקום של הפריטים הרשומים בפרק זה

איטום  ,צביעה מחדש ,התיקון, הפירוק, כוללים את כל עבודות ההכנה, ירם למקום חדשלהעב

מחיר היחידה כולל גם את . ההתאמה וההרכבה כנדרש, השמירה, ההובלה, ההשלמה, היסוד

 .העבודה בתוך מים

 

 .אופני המדידה של כל הפריטים והעבודות ימדדו באתר לפי אופני המדידה לעיל

כל הרכיבים  שיפורקו יעברו תיקונים . ם מפירוק יעשה רק באישור המפקחשימוש בחלקי שביל

 .ויורכבו מחדש רק לאחר אישור המפקח

 

 באבנים משתלבות שבילים מרוצפים 20.0.000
          

הדוגמא  .במפרט הכללי 48.85.84פרק יניח הקבלן אבנים משתלבות לפי , באזורים אשר יוגדרו

האבן המשתלבת תונח על גבי מצע חול ים נקי בעובי . צוע העבודהלהנחת הרצוף תינתן סמוך לב

יבצע הקבלן דוגמאות , לפני תחילת עבודות הריצוף באזורים בהם ידרוש זאת המפקח. מ"ס /

י האדריכל הוא תנאי "אישור דוגמת הריצוף ע. ר לפי הנחיית האדריכל"מ 5צוף בגודל יר

 .י הקבלן"להמשך עבודות הריצוף ע

המחיר כולל הנחה של כל . כמפורט לעיל רצוף דוגמאות לול במחיר היחידה ביצועכמו כן כ 

. מוש בגיליוטינהילא יותר ש, השלמות תבוצענה באבן מנוסרת. י האדריכל"דוגמה שתבחר ע

 .לפי הנחיות היצרן על משטח הריצוף -סילר .מחיר הניסור כלול במחיר היחידה

    .ר"לפי מ: אופני מדידה
  

לרבות , (י האדריכלית"ולא משנה הטיפוס והגוון שידרש ע)ל את אספקת האבן המחיר כול

חגורות הבטון עם זיון ומצע , מצע מהודק, לרבות שתית מהודקת, עבודות עפר לביצוע השביל

  .חול

 .ע מחוזקת"ריצוף באבן משתלבת דגם כורכרית קיסריה או ש

ית קיסריה של חברת אקרשטיין או דגם כורכ 83/839/לדרך החירום יש להשתמש באבן בגודל 

באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח המעידה על . טון 68מחוזקת לרכב במשקל של עד , ע"ש

 .סוג האבן לפרויקט זה
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 סילר  

תוצרת חברת יעקובי או , 5000/ט "מק, "אבן סילר"על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג 

שיטת . הצביעה תיעשה בשתי שכבות. אבק ושומניםלפני הצביעה יש לנקות את השטח מ. ע"שו

 .הכל בהתאם להוראות היצרן, רולר או ריסוס, הצביעה תהיה במברשת

 
 

 :המחיר כולל( מלון לוט( )26פרט )סככת צל עגולה בתוך המים  1.868.48

 עבודה בתוך מים  .א

 הכנת שתית .ב

 יסוד מבטון מזויין .ג

 מ"מ /איטום היסודות בפח בעובי  .ד

 .עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת האדריכלרצפה מקורות  .ה

 ייצור והתקנת אביזרי עיגון הסככה ליסוד .ו

 .צביעה והתקנה של סככה קיימת על הביסוס החדש, תיקון, שמירה, פירוק .ז

  .ישולם בנפרד כיסוי חדש ביריעות .ח

. תכניותי האדריכל וכרשום ב"התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע

ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקצית "אספקת והתקנת כל הנ

 .עקה מעץ ומאחז יד מעץ מהגונימהספקה והתקנה של    .העץ

 .קומפלט' לפי יח: אופני מדידה                       

 

 :המחיר כולל( ון לוטמל( )לאורך השביל המרכזי 00פרט )מצללות לאורך השביל המרכז  48.1.861

 הכנת השתית .א

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ב

 48-יסוד מבטון מזויין ב .ג

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה .ד

 ליסוד, ייצור צביעה והתקנת אביזרי עיגון המצללות .ה

 . תיקון  והתקנת מצללות קיימות על הביסוס החדש, שמירה, פירוק .ו

 .ישולם בנפרד  כסוי חדש ביריעות .ז

 (.קומפלט)לפי יחידה : המדידה אופני  

 

 :קיימת המחיר כולל( מלון לוט( )0פרט )הרכבת סככת מציל מחדש  48.1.866

 הכנת השתית .א

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ב

 מ"ס 68פלטת ביסוס מבטון מזויין בעובי  .ג

  איטום ביטומני של פלטת הביסוס  .ד

 .זריה על בסיס הבטוןתיקון  והתקנת סככת מציל קיימת על כל אבי, שמירה, פירוק .ה
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 (.קומפלט)לפי יחידה : אופני המדידה  

 

 :המחיר כולל( מלון לוט( )2פרט )מקלחות חוף  /48.1.86

 הכנת השתית .א

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ב

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה .ג

 48-יסוד ופלטת בטון מזויין מבטון ב .ד

 ייצור והתקנת אביזרי עיגון הפרגולה ליסוד .ה

 .אינסטלצית המים בצנרת לפי הנחיות יועץ האינסטלציה הסדרת .ו

צביעה והתקנת מקלחות חוף כולל פרגולה קיימת על , תיקון, שמירה, פירוק .ז

 .הביסוס החדש

 (.קומפלט)לפי יחידה : אופני המדידה 

 :המחיר כולל( 04פרט )שמשיות  48.1.864

 

 הכנת השתית .א

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ב

 48-ן ביסוד מבטון מזויי .ג

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה .ד

 ליסוד, ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות .ה

 . צביעה  והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש, תיקון, שמירה, פירוק .ו

 .ישולם בנפרדכסוי חדש ביריעות  .ז

 (.כולל יריעות)לפי יחידה : אופני המדידה  

 

 :המחיר כולל( און פלאזהקר( )06פרט ( )קיימות) סככות צל 48.1.860

 ושמירה, פירוק .א

 הכנת השתית .ב

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ג

 8/-יסוד מבטון מזויין ב .ד

   איטום ביטומני מעל לבטון הרזה .ה

 ליסוד, ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות .ו

 . צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש,  תיקון .ז

 ישולם בנפרדכסוי חדש ביריעות  .ח

 .ר"יריעות לפי מ, (קומפלט)לפי יחידה : ני המדידהאופ  

 

 :המחיר כולל (קראון פלאזה) (20פרט )מצללות לאורך השביל עץ  48.1.860

 .הכנת השתית .א
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 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ב

 .8/-יסוד מבטון מזויין ב .ג

 .(A9)או ביטומני (  B9)איטום בפח  .ד

 ייצור והתקנת אביזרי עיגון המצללות ליסוד .ה

 . צביעה והתקנת מצללות קיימות על הביסוס החדש, תיקון , שמירה ,פירוק .ו

  ישולם בנפרד כסוי חדש ביריעות .ז

 (קומפלט)לפי יחידה : אופני המדידה  

 

 :המחיר כולל (וצל הרים, מלונות הוד) (00-ו 22פרטים )סככת צל גדולה בתוך המים  48.1.8/8

 עבודה בתוך המים .א

 הכנת שתית .ב

 יסודות  מבטון מזויין .ג

 מ"מ /איטום היסודות בפח בעובי  .ד

 .רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת האדריכל .ה

 (.11פרט ) 

 (64פרט )ייצור והתקנת מצללות  .ו

 ישולם בנפרדכיסוי חדש ביריעות  .ז

        ,                     ר"משטח עץ כולל מעקה לפי מ, (קומפלט)לפי יחידות  –הצללה : אופני מדידה

 .ר"כסוי ביריעות לפי מ

 

 .02ופרט , 020י תכנית גיליון "והצבה מחדש עפ, פירוק גדר ממתכת בין המלון לחוף 48.1.8/1

 :המחיר כולל( ולוט, קראון פלאזה)

 ושמירה של מתקן קיים, פירוק .א

 ייצור והתקנת אביזרי עיגון .ב

 תיקון  והתקנה מחדש של גדר קיימת על גבי הקיר המוגבה .ג

 .א"מ' לפי יח: מדידה אופני

 

 :המחיר כולל( קראון פלאזה( )00-ו 24פרטים )סככת צל בתוך המים  48.1.8/5

 ושמירה של מתקן קיים , פירוק .ד

 עבודה בתוך המים .ה

 הכנת שתית .ו

 יסודות  מבטון מזויין .ז

 מ"מ /איטום היסודות בפח בעובי  .ח

 .ריכלרצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת האד .ט

 (.11פרט )  .י
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 ייצור והתקנת אביזרי עיגון הסככה ליסוד .יא

 .תיקון  והתקנה של סככה קיימת על הביסוס החדש .יב

 ישולם בנפרדכיסוי חדש ביריעות  .יג

. י האדריכל וכרשום בתכניות"התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע

רשות וחיבורן ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנד"אספקת והתקנת כל הנ

 .מעקה מעץ ומאחז יד מעץ מהגוניהספקה והתקנה של  .לקונסטרוקצית העץ

 .קומפלט' לפי יח: אופני מדידה 

 

 :המחיר כולל( וצל הרים, מלונות הוד)(  02, 20פרטים )סככת צל קטנה  48.1.8/0

 עבודה בתוך המים .א

 הכנת שתית .ב

 יסודות  מבטון מזויין .ג

 מ"מ /איטום היסודות בפח בעובי  .ד

 .רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת האדריכל .ה

 (.16פרט ) 

 (C0פרט )ייצור והתקנת מצללות  .ו

 ישולם בנפרדכיסוי חדש ביריעות  .ז

 .ר"משטח עץ כולל מעקה לפי מ, (קומפלט)לפי יחידות  –הצללה : אופני מדידה    

 .ר"כסוי ביריעות לפי מ                          

 

 :המחיר כולל (וצל הרים, מלונות הוד)( 20פרט )סככות צל בקצה האי  48.1.8/9

 .הכנת התשתית בקרקע .א

 . היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני. 48-יציקת יסודות מבטון ב .ב

 .אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות .ג

ת כל קונסטרוקצי. על עמודיהן, אספקת והרכבת מצללות מצנורות פלדה, ייצור .ד

 .הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט והאדריכל

. עם פנים חלקות ופינות קטומות 48-השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב .ה

 (.שכבה לבנה ושכבה אפורה) אפוקסי צמנטמריחת שתי שכבות של איטום 

 בנפרד דישלום ויימדכסוי ביריעות  .ו

 .ר"טח עץ לפי ממש, (קומפלט)לפי יחידות : אופני מדידה  

 

 :המחיר כולל( וקראון פלאזה, צל הרים, מלונות הוד)( 04פרט )מצללה  48.1.8/0

 .הכנת התשתית בקרקע .א

 . היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני. 48-יציקת יסודות מבטון ב .ב

 .אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות .ג
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כל . מודיהןעל ע, הובלת  והרכבת מצללות מצנורות פלדה, אספקת, ייצור .ד

 .קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט והאדריכל

. עם פנים חלקות ופינות קטומות 8/-השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב .ה

 (.שכבה לבנה ושכבה אפורה) אפוקסי צמנטמריחת שתי שכבות של איטום 

 כיסוי ביריעות .ו

כסוי . בכתב הכמויות 48.1.8/0פ סעיף "ע( קומפלט)אופני המדידה לפי יחידה  

 .ביריעות ימדד בנפרד

 

 :המחיר  כולל(וצל הרים, מלונות הוד)( B20פרט )מצללות לאורך שביל העץ  48.1.8/0

 .הכנת התשתית בקרקע .א

 . היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני. 48-יציקת יסודות מבטון ב .ב

 .אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות .ג

כל . על עמודיהן, הובלת והרכבת מצללות מצנורות פלדה, פקתאס, ייצור .ד

 .קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט והאדריכל

. עם פנים חלקות ופינות קטומות 48-השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב .ה

 (.שכבה לבנה ושכבה אפורה) אפוקסי מריחת שתי שכבות של איטום צמנט

 דיימדכסוי ביריעות (. קומפלט)אופני המדידה לפי יחידה  יריעותכסוי ב .ו

 .בנפרדוישולם 

 

 :המחיר כולל (וצל הרים, מלונות הוד)( 07פרט ) מצללה  48.1.848

 .הכנת התשתית בקרקע .א

 . היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני. 48-יציקת יסודות מבטון ב .ב

 .אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות .ג

כל קונסטרוקצית . על עמודיהן, אספקת והרכבת מצללות מצנורות פלדה, ייצור .ד

 .הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט והאדריכל

. עם פנים חלקות ופינות קטומות 48-השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב .ה

 (.שכבה לבנה ושכבה אפורה) אפוקסי מריחת שתי שכבות של איטום צמנט

 תכסוי ביריעו .ו

כסוי .  בכתב הכמויות 48.1.848פ סעיף "ע( קומפלט)אופני המדידה לפי יחידה 

 .בנפרד וישולם ביריעות ימדד

 

 :המחיר כולל(  קראון פלאזה( )27פרט )סככות צל ברחבה מרכזית  48.1.841

 פירוק שמירה .א

 הכנת השתית .ב

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ג

 8/-יסוד מבטון מזויין ב .ד
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   ל לבטון הרזהאיטום ביטומני מע .ה

 ליסוד, ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות .ו

 . צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש .ז

 . ישולם בנפרד כסוי חדש ביריעות .ח

 .ר"יריעות לפי מ, (קומפלט)לפי יחידה : אופני המדידה  

 

 :המחיר כולל( קראון פלאזה( )22פרט )סככות צל בקצה האי  48.1.846

 .ת בקרקעהכנת התשתי .א

 . היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני. 8/-יציקת יסודות מבטון ב .ב

 .אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות .ג

כל קונסטרוקצית . על עמודיהם, אספקת והרכבת מצללות מצנורות פלדה, ייצור .ד

 .הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט והאדריכל

. עם פנים חלקות ופינות קטומות 48-בטון בהשלמות יציקה בבסיסי העמודים מ .ה

 (.שכבה לבנה ושכבה אפורה) אפוקסי מריחת שתי שכבות של איטום צמנט

 . ישולם בנפרד ביריעות כסוי  .ו

 .ר"יריעות לפי מ, (קומפלט)לפי יחידות : אופני  המדידה  

 

 :המחיר כולל( קראון פלאזה( )02, 20פרטים )סככת צל קטנה   /48.1.84

 תהכנת שתי .א

 יסודות  מבטון מזויין .ב

 מ"מ /איטום היסודות בפח בעובי  .ג

 .רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת האדריכל .ד

 (.11פרט )

 (64פרט )ייצור והתקנת מצללות  .ה

 PVCכיסוי חדש ביריעות  .ו

                           .ר"משטח עץ כולל מעקה לפי מ, (קומפלט)לפי יחידות  –הצללה : אופני מדידה

 .ר"כסוי ביריעות לפי מ

 

 :המחיר כולל  (וצל הרים, מלונות הוד)( 0פרט )סככת מציל  48.1.858

 .הכנת השתית .א

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ב

 .מ"ס 68פלטת ביסוס מבטון מזויין בעובי  .ג

   .איטום ביטומני של פלטת הביסוס .ד

. ע על בסיס הבטון"או שו" גנות"התקנת  והובלת סככת מציל תוצרת , אספקת .ה

 (.'מעקה וכו, סולם)כולל כל האביזרים הנלווים והתקנתם 

 (.קומפלט)לפי יחידה : אופני המדידה
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וקראון , צל הרים, מלונות הוד)( 4פרט )למקלחות חוף יציקת גרנוליט מבטון עם משטח  48.1.805

 :המחיר כולל  (פלאזה

 .הכנת השתית .א

 .מהודק' מצע סוג א .ב

 .48-בטון בחגורות מ .ג

 .48-משטח בטון ב .ד

 .גמר בטון כורכרי מסורק .ה

 ר"לפי מ –אופני מדידה 

 

( ולוט, קראון פלאזה, צל הרים, מלונות הוד)( 2פרט )מתקן ומשטח לשטיפת רגליים  48.1.808

 :המחיר כולל

 .הכנת השתית .א

 .מ"ס 5שכבת בטון רזה בעובי  .ב

   .איטום ביטומני מעל לבטון הרזה .ג

 .48-זויין מבטון ביסוד ופלטת בטון מ .ד

 .הכנות  לאינסטלצית המים בצנרת לפי הנחיות יועץ האינסטלציה .ה

 פ הפרט "הספקה והתקנה של מתקן השטיפה ע .ו

 ר"לפי מ: אופן המדידה 

כולל עיגון לפי הוראות . ע גמר בטון כורכרי מסותת"רותם של  שחם אריכא או שאשפתון   20.0.020

 'לפי יח, היצרן

כולל צביעה . ע"של אקרשטיין או ש unoמסדרת  9855ועץ איפאה דגם  ספסל מתכת 20.0.000

 'לפי יח .הרכבה וביסוס לפי הוראות היצרן, כולל הובלה. באוירה ימית

. ע"של חברת שחם אריכא או ש 4000קטלוג ' עמוד מחסום רכב מתקפל לפי דגם מור מס 20.0.020

 .'לפי יח

 (0פרט ) מבנה שירותים 20.0.000

 7062תים דגם מואב מבנה שירו

חדרי שירותים המופרדים בקירות  2הכולל , מבנה יביל העשוי בטון מזוין : תיאור כללי

 .בטון

העשויים בטון  מזוין (. רצפה ומחיצות, תקרה, קירות חיצוניים)מעטפת  :מבנה כללי

 . 00-ב
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 .'מ 4.40/2.70מידות חיצוניות  :מידות

 .מ"מ 000, עובי קירות חיצוניים

 .מ"מ 000קרה עובי ת

 .מ"מ 020עובי רצפה 

 .מ"מ 00עובי מחיצות 

 .ג"ק 20,000 :משקל

בדרגת החלקה כנדרש )ריצוף באריחים קרמיים או גרניט פורצלן (: פנים)ריצוף וחיפוי 

בגוון לבחירת )ר "למ₪  40מ בדוגמת מחיר יסוד של "ס 00X33במידות של (. 2274י "בת

 20/20במידות של , חיפוי באריחים קרמיים(.  חברהי ה"גוונים שיוצגו ע 0המזמין מתוך 

יתרת הגובה והתקרה צבועים בצבע אקרילי מסוג . 'מ 0.60מ עד לגובה של "ס

ע לסוג "או ש"  טמבור"' לבחירת המזמין מתון קטלוג חב, בגוון לבן או אחר" סופרקריל"

 .צבע זה

ור קונסטורקטור לפרט כולל איש, חיפוי אבן דגם כורכרית קיסריה: ציפוי וקירות חוץ

 .החיפוי

לפי הוראות , שתי שכבות ציפוי+ שכבת פריימר )משוריין " מסטר גג"ב: ציפוי גג עליון

 (.ע"או ש" פזקר", היצרן

 200/00במידות , שני מכלולי דלתות ומשקופים עשויים מפלדה מגולוונת: דלת כניסה

המתאים לעמידות ,  רכיביצבועים בצבע פוליאוריטן דו , ע"תוצרת רב בריח או ש, מ"ס

בגוון לפי בחירת המזמין מתוך קטלוג , (חוץ בתנאים קשים)אקלימית בתנאי ים המלח 

RAL . וידיות תואמות מפלדת אלחלד( צילינדר)מנעולים סיבוביים. 

הכוללים דלתות כניסה לתאי ( HPL" )טרספה"לוחות קלים מסוג : מחיצות בין תאים

 . פנוי/השירותים לרבות נעילות תפוס

 0מ בכל אחד מתאי השירותים הרגילים ועוד "ממ 200/200חלון רפפה במידות  :חלונות

, מסגרת החלונות. מ למבואות שירותים רגילים"מ 600/200חלונות רפפה במידות 

 .אלומיניום צבוע בלבן ורפפות זכוכית בטיחותית

" חרסה"גמת דו' אסלה חרס לבן סוג א: בכל יחידת שירותים: אינסטלציה וקבועות

p302 ,דו כמותי , מיכל הדחה מפלסטיק, לרבות מכסה כבד מפלסטיק, לרבות מושב

ברז כיור וברז ניל . מ"ס 02/24כיור חרס במידות . ע"או ש" פלסאון"כתר או "תוצרת 
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מחזיק נייר טואלט . למים קרים בלבד, מצופים ניקל, לארגז שטיפה מפלדת אלחלד

 . רותיםלכל תא שי, מנירוסטה עם נעילה

 .  0/2"כניסת מים : ביוב/חיבור מים

 .מ"מ 02( ניקוז)יציאת כיור   

 2"יציאת ביוב   

מוכנה , (צנרת בתוך קירות המבנה)מערכת חשמל חד פאזית מושלמת  :מערכת חשמל

גופי תאורה נפרדים  0, המערכת כוללת. 24AMגודל חיבור . לחיבור למקור זרם חיצוני

,  0x9Wגופי תאורה חיצוניים מוגנים  0וכן  2x36Wוגנים מ( אחד בכל חדר שירותים)

לוח חשמל (. שקע)מפסק כפול לתאורה וחיבור קיר , בנוסף. מעל לכל דלת כניסה חיצונית

 . קופסת הזנה וקופסת הארקה, ראשי הכולל מפסק פחת

ביסוס  0' פ פרט מס"וע, פ המפורט במפרט זה"העמדת המבנה תעשה ע: העמדת המבנה

 .ביללמבנה י

 7020ט "מבנה שירותי נכים דגם מואב מק

 .הכולל חדר לשרותי נכים תקני, מבנה יביל העשוי בטון מזוין : תאור כללי

העשויים בטון מזוין (. רצפה ומחיצות, תקרה, קירות חיצוניים)מעטפת  :מבנה כללי

 . 00-ב

 .'מ 2.20/0.70מידות חיצוניות              :מידות

 .מ"מ 000, םעובי קירות חיצוניי

 .מ"מ 000עובי תקרה 

 .מ"מ 020עובי רצפה 

 .ג"ק 7,000  :משקל

בדרגת החלקה כנדרש )ריצוף באריחים קרמיים או גרניט פורצלן (: פנים)ריצוף וחיפוי 

לבחירת , בגוון)ר "למ₪  40מ בדגת מחיר יסוד של "ס 00X33במידות של (. 2274י "בת

 (.הי החבר"גוונים שיוצגו ע 0המזמין מתוך 
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יתרת הגובה . 'מ 0.60מ עד לגובה של "ס 20/20במידות של , חיפוי באריחים קרמיים

לבחירת המזמין מתון , בגוון לבן או אחר" סופרקריל"והתקרה צבועים בצבע אקרילי מסוג 

 .ע לסוג צבע זה"או ש"  טמבור"' קטלוג חב

ונסטורקטור לפרט כולל אישור ק, חיפוי אבן דגם כורכרית קיסריה: ציפוי וקירות חוץ

 .החיפוי

לפי הוראות , שתי שכבות ציפוי+ שכבת פריימר )משוריין " מסטר גג"ב: ציפוי גג עליון

 (.ע"או ש" פזקר", היצרן

תוצרת . מ"ס 200/40במידות , מכלול דלת ומשקוף עשויים מפלדה מגולוונת: דלת כניסה

לעמידות אקלימית של ים מתאים , צבועים בצבע פוליאוריטן דו רכיבי, ע"רב בריח או ש

וידית ( צילינדר)מנעול סיבובי . RALבגוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג , המלח

 .תואמת אלחלד

אלומיניום צבוע בלבן ורפפות , מסגרת החלונות. מ"מ 600/200חלון רפפה במידות : חלונות

 .זכוכית בטיחותית

יכל הדחה פלסטי דו כמותי מ, אסלה תלויה עם מאחז יד לנכים: אינסטלציה וקבועות

ידית )ברז כיור , מ"ס 24/20כיור חרס במידות , ע"או ש" פלסאון"או " כתר"תוצרת 

מחזיק . למים קרים בלבד, וברז ניל לארגז שטיפה מפלדה אלחלד מצופים ניקל( ארוכה

ומאחז לדלת מפלדת , מאחז יד מתרומם ומאחז יד קבוע. נייר טואלט מנירוסטה עם נעילה

 .לבן( כיורים וארגזי שטיפה, אסלות)גוון קבועות  .אלחלד

 .  0/2"כניסת מים : ביוב/חיבור מים

 .מ"מ 02( ניקוז)יציאת כיור   

 2"יציאת ביוב   

מוכנה , (צנרת בתוך קירות המבנה)מערכת חשמל חד פאזית מושלמת  :מערכת חשמל

בתוך  2X9Wתאורה גוף , המערכת כוללת. 24AMגודל חיבור . לחיבור למקור זרם חיצוני

מפסק כפול לתאורה וחיבור , מעל דלת כניסה,  0x9Wהיחידה וגוף תאורה חיצוני מוגנים 

 . קופסת הזנה וקופסת הארקה, לוח חשמל ראשי הכולל מפסק פחת(. שקע)קיר 

ביסוס  0' פ פרט מס"וע, פ המפורט במפרט זה"העמדת המבנה תעשה ע: העמדת המבנה

 .למבנה יביל

 :ללוהעבודות יכ 

 עבודות שתית .א
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 מ"ס 8/בעובי  8/-פלטה מבטון מזויין ב .ב

 .אביזרי חיבור והכנות אחרות בתוך ומעל פלטת הבטון .ג

 (אריכא-שחם)אספקת והרכבת מבנה שרותים טרומי  .ד

 

 (קומפלט)לפי יחידה  : מדידה לתשלום

 

20.0.040 

שחם "ת רתוצ" מואב"נה פרוגלה מותאמת למב, לקרוי המבנה לפי הפרט הפרגולה        :לקרוי המבנה

 . מ"מ 6בעובי  עשויה מפלדה מגולוונת , ע"או ש" אריכא

 : מדידה לתשלום  

, ביסוס, התקנה, הובלה, הספקה, המחיר כולל עבודות מסגרות טקומפל' לפי יח

 .פ תכנית אדריכלית"וכל שנדרש ע, צביעה, קירוי

 

 (וצל הרים, מלונות הוד)ג קיר "גדרות מתכת ע 48.1.618

העבודה . 10הכל לפי המפרט בפרק , 169גיליון  6/פ פרט "דרות יבוצעו מאלמנטי מתכת עהג

 .ג הקיר ללא פגיעה בציפוי האבן"ביסוס ע, התקנה, כוללת אספקה

 .א"לפי מ: אופני מדידה

 

 :המחיר כולל( ולוט, מלונות קראון פלאזה( )6פרט )הגבהת קיר קיים  48.1.6/5

היה מאבן טבעית קשה בגוון התואם לאבן הקיימת באתר בעיבוד חיפוי קירות יקיר  ו הגבהת 

לא . כיוון הריצוף וחיפוי הקירות יהיה לפי הפרטים ופריסת הקירות. ללא פוגות, "מוטבה"עדין 

השטח המרוצף יהיה מלא ולא . התאמות וקטעים עגולים, תהיה תוספת תשלום עבור חיתוכים

 .48פרק , לליהכמפרט הראה  .יהיו השלמות ריצוף בבטון

 ניקוי פני הבטון הקיים .א

 התקנת קוצים .ב

 יציקת חגורות בטון מזויין .ג

 אדריכלות' חיפוי באבן לפי תכ .ד

 (.כולל חיפוי אבן בכל הצדדים)לפי מטר אורך של קיר : אופני המדידה   

 

 :המחיר כולל (וצל הרים, מלונות הוד)( 6פרט )בניית קיר חדש  48.1.658

ה מאבן טבעית קשה בגוון התואם לאבן הקיימת באתר בעיבוד עדין קיר  וחיפוי קירות יהי  

לא . כיוון הריצוף וחיפוי הקירות יהיה לפי הפרטים ופריסת הקירות. ללא פוגות, "מוטבה"

השטח המרוצף יהיה מלא ולא . התאמות וקטעים עגולים, תהיה תוספת תשלום עבור חיתוכים

 .48פרק , יראה המפרט הכלל .יהיו השלמות ריצוף בבטון

 פ הפרט"הכנה ויציקת יסוד הקיר מבטון מוין ע .א

 התקנת ברזל זיון .ב

 יציקת קיר בטון מזויין .ג
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 אדריכלות' חיפוי באבן לפי תכ .ד

 (.כולל חיפוי אבן בכל הצדדים)לפי מטר אורך של קיר : אופני המדידה   

 

 יריעות סככות צל 20.0.260

וסככות קיימות המיועדות לפירוק , שותכולל סככות חד, על כל סככות הצל בכל חופי הרחצה

 :פ הפירוט הבא"חדשות ע PVCוהתקנה מחדש יותקנו יריעות 

העבודה כוללת אספקת והתקנת קירוי לקונסטרוקציה קיימת בשטח מלונות ים המלח  •

 .PVCבבד 

 תפירת הבד לפי דוגמא •

 תפירת לולאות ורצועות בד לבנות לקשירת האבזמים •

 .ג הקונסטרוקציה"תיחת הבד עסגירת האבזמים ומ •

י אבזם נוסף כמפורט כך שלא יהיו קצוות עודפים "קשירת קצוות הרצועות הלבנות ע •

 .מ"ס 5באורך של מעל 

 .קונסטרוקטור ומזמין העבודה, י אדריכל נוף"אישור הפרט על כל חלקיו ע •

 .בוריםעל האבזמים ועל החי, באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים על הבד  •

 היריעה 

ע תכונות "חברת ארז מוצרים תרמו פלסטיים או ש E610איתנית  PVCיריעת: שם המוצר

 (:'החומר ערכי מינ

 .ר"גרם למ 018מינימום : משקל החומר

 .מ"ס 35 ג "ק 6/8: חוזק קריעה לרצועה

 מ"ס 35 ג "ק 0: חוזק הדבקה בהלחמה

 .מעלות צלזיוס 8/מינוס : מינימום טמפרטורה

 .שנים UV - 8ת לעמידות היריעה בפגעי מזג אוויר ו אחריו

 כולל מעכב בעירה /580י התקן הישראלי  "עמידות באש עפ

 :חוט התפירה 

ערכי )ע תכונות החומר "או ש IPC Threads & Yarnחברת    IPCABOND+  48: שם המוצר

 .('מינ
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 .מ"ס 4 -אותו הכיוון ברוחב כמ ועוד קיפול ל"ס 1 -בקצה הבד יבוצע קיפול אחיד וישר ברוחב כ 

 .ג שלוש שכבות בד"התפירה תתבצע בקצה הקיפולים ע

 .באזורי חיבור הרצועות תבוצע תפירה כפולה

 .מ"ס 35  6/8' מינ: חוזק קריעה לתפירה

 :האבזם

ע עם צד משונן צבע "או ש  ITW NEXUSתוצרת חברת   SuperLock SLL 25AB: שם המוצר

 .יכללבן או מדברי לאישור אדר

 

 

                          COLOR  A   B C D 

SuperLoc SLL 25 White 65.5 // 48 1/ 

 :קשירת קצהאבזם ל

ע צבע לבן או מדברי לאישור "או ש  ITW NEXUSתוצרת חברת   MAKO TG: שם המוצר

 .אדריכל
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               COLOR A B C D 

MAKO TG 25 White     65.0 //./ 68.0 5.0 

 

 :רצועות ניילון חלקות 

 ע"או ש  NARRICOT INDUSTRIESתוצרת חברת   A-A-55301:  שם המוצר

 מ"ס 6.5: רוחב הרצועה

 

 . קצה גזור ומחומם בצורה ישרה ומדויקת למניעת פרימת הרצועה, צבע לבן

 .מ"ס 8/מרחק בין הרצועות 

  

 

 

 

 :תמונות להמחשה

                                            מבט כללי תפירה ואבזם        – 1תמונה 



  019  

 

    

 הגדלה - 6תמונה 

 

לא תשולם תוספת . ר היטל על"יתומחרו לפי מ( פרגולות)היריעות לסככות הצל : אופני מדידה

 .מימד או קשתיות של האלמנטים ושל הבד-בגלל תלת

 

 . 20לפי פרט , אלמנט להחלפת בגדים  – 20.0.270

ובתוכנית ,  000גיליון ,  20פ המפורט בפרט "קין את המבנה על כל מרכיביו  עוית, הקבלן יספק 

 .קונסטרוקציה

ויכלול את כל האמור לעיל לרבות  ' קומפ' אלמנט להחלפת בגדים יהיה לפי יח: מדידה לתשלום

 .יציקת בטון לביסוס המבנה , הכנת שתית לביסוס

 

 מאחזי יד

 (68פרק )דות עץ ועבו( 10פרק )ראה מפרט עבודות מתכת  

 .בפרק זה םהסעיפים הרלוונטיילפי : אופני מדידה 

 

 .עבודות עץ 20יבוצעו לפי כל המפורט בפרק  :גדרות מעץ סביב השירותים

 

 :שילוט,מעצורי רכב , אשפתונים, ספסלים

על הקבלן להביא דוגמא לשטח ולקבל אישור לפני רכישה של כל  –ט "רהוט חוץ לפי מק .א

 . הנדרש
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והמפקח את כל החומרים ' על הקבלן להציג בפני האדר –ץ לפי פרט מיוחד רהוט חו .ב

 .המרכיבים את האלמנט ולקבל אישור על התאמתם לפרט

במידה והפריט מורכב מאלמנטים החוזרים על , יש להכין דוגמא של הפריט כולו או חלקו .ג

 .לאישור –עצמם 

 .יש לתאם גוונים ולהביא דוגמא של הגוון המאושר  .ד

 .י הנחיות קונסטרוקטור"עפ –המתקנים ביסוס  .ה

 .כל חלקי המתכת חייבים לעבור טיפול המתאים לעמידות בקו ים ראשון .ו

 .כל חלקי העץ חייבים לעבור טיפול לעמידות בתנאי קו ים ראשון .ז

 

באחריות הקבלן לתקן .  ובאישור המפקח באתר, הובלה והתקנה לפי הוראת היצרן, העבודה כוללת אספקה

 .גרם לסביבת המתקן לאחר ההתקנהכל נזק שיי

 'לפי יח: אופני מדידה

 .ע"מתקן לאיסוף בקבוקים תוצרת חברת קבוצת אלון או ש  -  20.0.200

לרבות  הכנת , והתקנה, הובלה, ויכלול הספקה' קומפ' מתקן לאיסוף בקבוקים יהיה לפי יח: מדידה לתשלום

 .פ דרישה"יציקת בטון לביסוס המבנה ע, שתית לביסוס

 

 (בכתב כמויות 0מבנה ) חוף מלון קראון פלזה

 :המחיר כולל( 02פרט )שביל מרוצף  48.1.818

 (עבודות פיתוח) 48כמתואר בפרק  

 

 :המחיר כולל( 06פרט ( )קיימות)סככות צל  48.1.860

 עבודות גינון והשקיה 20

 הכשרת קרקע   20.00

   כללי  

החריש ייעשה  (.שתית)חריש בקרקע הקיימת  לפני תחילת ביצוע עבודות הגינון על הקבלן לבצע 

תקין ובטיחותי ולפי התנאים  רת ציוד מכני מהסוג המאפשר ביצועמ בעז"ס 48בעומק מינימלי של 

תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן , כן-כמו .הספציפיים של המקום הנדון

" קלשונים"הפיכת הקרקע בעומק דלעיל בעזרת : ביצוע בעבודת ידיים פירושו. )לבצע בעזרת ידיים

עבודה זאת איננה נמדדת בנפרד וכלולה במחיר אדמת  (.או כל כלי עבודה ידני אחר3ו מיוחדים לכך

 .גן

 אדמה לגינון  

 .אדמת מתאימה לגינון תסופק על ידי הקבלן אך ורק לפי הוראות המפקח .1
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אחוז חרסית ), מרה חולית מתאימה לאזוראדמת הגן שתסופק על ידי הקבלן תהיה מסוג ח .6

על הקבלן . 'מ 1.5חפורה משכבות עליונות ופוריות ובעומק שלא יעלה על ,  (8%/: מקסימלי

 .לדווח למפקח על מקור האדמה ועומק החפירה

עשבים רב , פסולת בניין מכל סוג שהוא, אבנים: כגון, האדמה תהיה נקיה מכל חומר זר ./

 .ייה ממחלות ומזיקיםב וחופש"שנתיים וכיו

התאמת הקרקע 3הקרקע המובאת תעבור בדיקת מעבדת שדה של משרד החקלאות לאישור טיב .4

, pH, (זרחן ואשלגן, חנקן)רמת יסודות הזנה , מבנה פיזי וכימי: הבדיקות הנדרשות הן. לגינון

ו של ובאישור, שיפור יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה(. E.C)מליחות 

 .המפקח

את . אין להביא קרקע רטובה. אדריכל3 כל הבאת קרקע מחייבת אישור בכתב מהמפקח .5

 . הקרקע המקומית יש לתחח בעזרת מתחת לפני תוספת קרקע

בהתאם לגבהים , יישור מדויק ללא סטיות. או בעבודת ידיים3הפזור יבוצע בכלי מכני ו .0

ובעומק של , באזורי הנטיעה ובמדרון' מ מינ"ס 48 עובי השכבה לאחר פיזור ויישור. מתוכננים

 .בבורות הנטיעה לעצים'  מ 1.8לפחות 

 .אדמת הגן תסופק ותפוזר גם בחלקות קטנות ומוגבלות המחייבות ביצוע בידיים בלבד .9

מפקח יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה יבצע הקבלן חריש לביטול 3באם המתכנן .0

 .או בעבודות ידיים3מ בכלי מכני ו"ס 48ההידוק בעומק של 

פסילת הדוגמא אינה מחייבת , משאית עם אדמה לדוגמא תובא לאתר לפני האספקה הכללית .0

אספקת יתר האדמה תבוצע רק לאחר קבלת אישור . י המזמין"במתן הסברים ע

 .אדריכל3המפקח

, קבלן להשקות את השטחעל ה, אחר פיזור האדמה ולפני שקבלן הגינון יחל בהכשרת הקרקעל .18

בחומרי הדברה המותאמים לסוג , להנביט את העשבייה ולהשמידה במידה והיא צמחה

 .ל כלול במחיר"כל הנ. העשבייה ובמינון לפי הוראות היצרן

 

 הדברה  

תבוצע הדברת , חישוף ויישור השטח ובחלקות ואזורים שיורה המפקח, לאחר גמר עבודות הניקוי 

מערכות אלה הינן רכושו של )פריסות מערכות השקיה זמניות  :ן באופן הבאעשביה על ידי הקבל

השקיית שטחים עד לאחר הנבטת עשבייה כשגודל . חיבור המערכות למקורות המים(. הקבלן

במועד זה הקבלן יפרק את המערכות   .עלותה מספיקה לקבלת חומרי הדברה לצורך השמדתה

בעזרת ריסוס בחומרי הדברה אשר יבטיחו השמדתה הדברת העשבייה  .הזמניות ויסלקן מהשטח

. הריסוס יעשה בחומרי הדברה מתאימים לסוג העשבייה ובמינון לפי הוראות היצרן. המוחלטת

ביצוע העבודה  .הכל לפי המפרט הבינמשרדי, תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות

על הקבלן לנקוט בכל  .רשיון תקף ובעלי( רעלים)על ידי בעלי מקצוע לעבודות בחומרי הדברה 

 .'צומח וכד, אמצעי בטיחות הנדרשים למניעת תקלות וגרימת נזק לחי

במידה ולאחר ביצוע עבודות הנטיעה . הקבלן אחראי להשמדה מלאה ומוחלטת של העשבייה 

על הקבלן לחזור , והשתילה יתגלו שרידי עשביה או שהעשבייה התחילה בנביטה וצמיחה חדשה

עבודה זאת . סילוק המרוסס אל מחוץ לאתר כאמור לעיל. ה בחומרי הדברה סלקטיבייםולהשמיד

 .נמדדת בנפרד לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות
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 זיבול ודישון –טיוב הקרקע   

 :תבוצע עבודת טיוב כדלקמן, לאחר ביצוע האמור בסעיפים הקודמים

 .הצנעה והשקיה, הזיבול והדישון כולל פיזור . א

כולל הצנעתו לפני  קוב לדונם 68השתילה יש לפזר קומפוסט מטיב מאושר בכמות של לפני  . ב

ודשן אשלגני מסוג אשלגן , לדונם ג"ק 158דשן זרחני מסוג סופרפוספט בכמות , שיתייבש

 .הטיוב יעשה בכל אזורי הנטיעות המתוכננים. ג לדונם"ק 58חנקתי בכמות 

  .הכמויות בכתב ג בהתאם למצוין"בק ק או"הזיבול והדישון יימדדו בנפרד במ . ג

 

 תילהש   

 :מצורף להלן, על הקבלן לעבוד בכפוף לסטנדרטים לצמחים של משרד החקלאות .  1        

 

 לשתילי גננות ונוי"( תקנים)"הגדרת סטנדרטים   -: 'אטבלה 

 6888י הנחיות משרד החקלאות מהדורה "עפ

 סטנדרטים לשתילי גננות: 'טבלה א

ודל הג כינוי

 "(הסטנדרט)"

 כלי גידול אופייניים- החל מ : נפח הכלי

 תבניות תאים לריבוי ק"סמ 18 תבנית

 כוסיות סטנדרטיות, תבניות תאים גדולים ק"סמ 188 1גודל 

 שקית, 0-18עציץ , כוסיות גדולות ק"סמ 658  6גודל 

 1,888)ליטר  1 /גודל 

 (ק"סמ

 שקית, 19-/1עציץ , מ ומעלה"ס 11מכל 

 שקית, מ"ס 10מכל , ליטר סטנדרטי /מכל  ליטר / 4ודל ג

 שקית, דלי קטן, ליטר סטנדרטי 0מכל  ליטר 0 5גודל 

 שקית, דלי סטנדרטי ליטר 18  0גודל 

  7גודל 
לגבי גדלים אלה  שקית, ליטר ומעלה 65מכל  ליטר 65 רגיל

 שקית, ליטר ומעלה 48מכל  ליטר 48 גדול ' ראו גם טבלה ב

, שקית, מכלים גדולים ליטר 08  "חבית", 0 גודל

 חבית

 

 דירוג וייחוס . 0

 .לשתילים במכלים גדולים מחיר גבוה יותר  1.1

 .או מיוחד יהיו יקרים יותר3שתילים שמקורים נדיר ו  1.6

 .לשתילים המוגנים בפטנט תהיה תוספת מחיר  /.1

 צורה ייקראו  או בסדרת גיזומים לעיצוב3שתילים שגודלו בהדליה ו  1.4
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 .ויהיו יקרים יותר" שתילים מעוצבים"         

 

 ":מעולה"השתילים העומדים במלוא התנאים הבאים ייקראו סוג   1.5

 .לפחות פי ארבעה –השורש 3המכל3המצע –יחס נוף הצמח אל גוש  .א
 .בריאות וניקיון מושלמים .ב
 .להלן' כמוגדר לפי קבוצות הצמחים בחלק ב, עיצוב נכון .ג
 .לזן3צבע עלים וקשיחות המתאימים למין, צורה .ד
 

           –ייקראו אלה שבהם נוף הצמח אינו מגיע אל פי ארבעה מנפח גוש " סוג א"שתילים   1.0

 .מתקיימים בהם( לעיל 1.5ד בסעיף  ,ג ,ב)אך שאר התנאים , השורש3המכל3המצע 

 

או אלה         3המכל וייקראו אלה שגודל נופם אינו מתאים לגודל " סוג ב"שתילים   1.9

מתקיימים ( דלעיל 1.5בסעיף ד  ,ב)בעוד ששאר התנאים , המראים סימני מחסור שחלפו 

 .בהם

 

יהיו " א"שתילים בסיווג , "א"יהיו יקרים יותר משתילים בסיווג " מעולה"שתילים בסיווג   1.0

 ". ב"יקרים יותר משתילים מסוג 

 

 וש שורשים הנחפר באדמהסטנדרטים לשתילי עצים עם ג: ' טבלה ב

כינוי הגודל 

"( סטנדרט"ה)

לעצים הנמכרים 

עם גוש שורשים 

 הנחפר מהאדמה

 20קוטר הגזע בגובה 

 : מ"ס

- החל מ 

עומק /קוטר

 : גוש השורשים

- החל מ 

 : גובה השתיל

  -החל מ 

הבדים ' מס

, מ"ס 040בגובה 

 40ברווחים של 

 מ ביניהם"ס

 9גודל 

 בגוש

 8 מ"ס 198 מ"ס 5/ (1"-כ)מ "מ 65 רגיל

 1לפחות  מ"ס 658 מ"ס 48 ( 1½"-כ)מ "מ 0/ גדול

 0גודל 

 בגוש

 רגיל
 (6"-כ)מ "מ 58

 מ"ס 88/ מ"ס 48
  6לפחות 

 מ"ס 58/ מ"ס 45 גדול

 0גודל 

 בגוש

 רגיל
 (/"-מ כ"מ 95

 מ"ס 58/ מ"ס 58
 0לפחות 

 מ"ס 488 מ"ס 55 גדול

 18גודל 

 בגוש

 רגיל
 (4"-מ כ"מ 188

 מ"ס 488 מ"ס 08
 /לפחות 

 מ"ס 458 מ"ס 05 גדול

 11גודל 

 בגוש

 רגיל
 (5"-כ)מ "מ 165

 מ"ס 458 מ"ס 98
 /לפחות 

 מ"ס 588 מ"ס 08 גדול

 

 מ "ס 18קוטרו במדידה במרחק של , כדי שיוכל להתפתח לזרוע ראשית בריאה, בד לא יהיה מקוצר

 .ירוגין מן הגזע אל כל היקף העץהענפים יהיו מופנים לס. מ"ס 1מהגזע יהיה לפחות 

 בהזמנה מיוחדת ניתן לדרוש רווחים גדולים יותר בין הזרועות. 
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 :הנחיות כלליות

מלוי הבור , חפירת בור  כנדרש, הכנת השטח לשתילה כולל  יישור סופי -  הכנת השטח לשתילה .     1

 .במחיר הצמחהכל נכלל , אספקת ופיזור קומפוסט ודשן לפי כתב הכמויות, באדמת גן

עם כניסת קבלן הגינון לעבודה עליו לודא שהשטח מוכן לשתילה ולתקן נזקי סחף  -  תיקון נזקי סחף .       6

כמו כן באחריות הקבלן לתקן נזקי סחף שיהיו . חירוץ מדרונות ותעלות לא מתוכננות, מהחורף

 . במהלך העבודה עד למסירה סופית כתוצאה מההשקיה

עומק בור הנטיעה . ק לעץ"מ 4-נפח הקרקע למילוי בבור הנטיעה לעץ לא יקטן מ - השתילהנפח בור .      /

 . מטר בלבד 1.5-1.6לחישוב נפח המילוי יהיה 

לאחר . עם חתימת החוזה על הקבלן לבחור את כל השתילים במשתלה מאושרת - אישור השתילים .   4

הצמחים הנדרשים כך שלא יהיה מצב בו   י האדריכלית  יש לשריין את כל  כמות"אישור הצמחים ע

 .לא יהיו כל הצמחים   הנדרשים על פי התכנית  בעת תחילת השתילה

 ,לנטיעתם דעאחסון וטפול נאות של השתילים , העבודה כוללת העברת השתילים לשטח - נטיעה  .5

ות כולל כל קשיר 6לכל עץ )סמיכת העץ ,מילוי הבורות באדמת גן , נטיעת השתילים ,בורות פתיחת

עצים מכל הגדלים  .מחיר הסמיכה כלול במחיר העץ. יהוהשק( החיבור והחיזוק הנדרשים אביזרי

הסמוכות תהינה מעץ נקי ומשויף במידות של  .י האדריכל"יסופקו רק לאחר אישור מקורם  וטיבם ע

 .הקשירה תהיה גמישה  מוגנת בצינור גומי  .'מ 1.08מ בגובה "ס X5מ "ס  5

עבור כל  קבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה - אחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה  .      0

הוא יתקנן ללא דיחוי לשביעות רצונו של , במידה ויהיו נזקים. הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודתו

 . הנזקים על חשבון הקבלן בלבד. המפקח

תימסר העבודה , ת השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומןעם גמר כל עבודו  - מסירת העבודה  .      9

במשך ארבעת . חודשים 4יתחיל הקבלן בתקופת תחזוקה של , לאחר מסירה סופית. למזמין ולאדריכל

, חודשי התחזוקה האמורים לעיל על הקבלן להחזיק בשטח צוות קבוע שיהיה אחראי על תחזוקה

 :השקיה ונקיון נאותים של השטח כמפורט להלן

 .ראה פרק השקיה – מסירת ותחזוקת השקיה           

, ניקוי עשביה, קילטור, גירוף, התחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים  - תחזוקת הנטיעות והצמחיה           

מראה רענן , על הצמחיה להיות בכסוי מלא ומתמיד של השטח. 'טיפול בשולי מדשאה וכו, כיסוח דשא

. או מופסקת לחלוטין, החלפת צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית התחזוקה כוללת. וגדילה

הדברת ,דישון וזיבול קבועים , טיפול בצמחים שגמרו לפרוח, גיזום והכוונת הגידול בהתאם לתכנון

אך לא פחות מאשר פעם אחת בשבוע כולל יישור פאות , כיסוח דשאים בהתאם לגדילה, עשבי בר

עצים ואלמנטים שונים , ל כל הפינות ושטחי המגע עם שטחי שיחיםהכיסוח כול. הדשא ונקיונו

 .   לא יותר טיפול כימי בפיאות( 'ממטרות וכו, כגון פסלים. )המוצבים בתוכו

 . שנה מיום מסירה סופית של העבודה – אחריות לקליטת עצים בוגרים .     0

 

 ' מ 2הובלת ושתילת צמחים בגודל , אספקת 20.0.000

 וםמדידה לתשל

הכנת השטח וטיפול  לצמח בודד בגודל האמור לעיל ויכלול' פ  יח"אופן המדידה לתשלום יהיה ע  

 .למפרט זה  41פ פרק "ע בקרקע 
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 נטיעת דקלים מבוגרים 20.0.020

 5./ -' מ 4.5גובה הגזע בין . הדקלים חייבים לקבל אישור האדריכל או המפקח לפני העברתם לשטח  

ולעטוף את ( בתאום עם האדריכל)מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות לפני הוצאת העץ . 'מ

, הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על חפירה נכונה סביב מערכת השורשים .הכפות בשק יוטה להגנה

מיד לאחר ההוצאה יש להעמיס את . 'מ 1.88והוצאת העץ  מהקרקע עם גוש אדמה שקוטרו עולה על 

הבורות  .באופן מוגן משמש ומרוחות, לי רכב ולהובילו אל  אתר הנטיעההעץ באמצעות מנוף על כ

. שעות לפני הנטיעה 64מ ויהיו מוכנים תוך "ס X 158 X 158 158המיועדים לנטיעה ייחפרו  במידות 

העץ יורם מהרכב אל תוך הבור באמצעות . שעות לפני הנטיעה 16 -יש למלא הבורות במים במשך כ

תוך השקיה רצופה , הבור ימולא באדמת חמרה חולית תחוחה .לפגוע בקליפתו תוך הקפדה שלא, מנוף

. לפני נטיעת העץ הבור ימולא עד מחצית גובהו באדמה ושארית התערובת לאחר הצבת העץ. וגדושה

זיבול ודישון יעשה . לאחר הנטיעה  יש להציב אמצעי הגנה שיבטיחו את יציבותו והגנתו בפני רוחות

 .הנוף' בתאום עם אדר -עץ רק לאחר קליטת ה

כל עץ שלא נקלט יורחק מהשטח ; הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה מיום הנטיעה  

עצים . עד לאחר הבטחת קליטתם המלאה של כל העצים, על ידי הקבלן וינטע במקומו עץ אחר

 58בה בשיעור של לפחות היינו ירוקים במרכזם אבל לא ניכרת כל תוספת גידול לגו,  שנקלטו לכאורה

ייחשב הדקל כלא נקלט ויש להחליפו בדקל אחר ולהבטיח את קליטתו , מ במשך שנת האחריות"ס

 .ל"המלאה כנ

 

 מדידה לתשלום

ה וכל נטיעההובלה ה, לעץ בודד והמחיר יכלול את ההספקה' פ יח"אופן המדידה לתשלום יהיה ע  

 .האמור לעיל בסעיף זה

 

 השקיה 20.02

 .41פרק , הכל לפי המפרט הכללי -ההשקיה עד לפעולתה התקינה' ל מעהתקנה מחדש ש  

    

 :כללי

כל .  במהדורתו האחרונה 41ובמיוחד פרק כללי כתב הכמויות מבוסס על המפרט ה -המפרט הבינמשרדי 

והמפרט  הכלליבמקרה של סתירה בין המפרט , הדגשה או שינוי, המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה

לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת ההשקיה  .יהיה המיוחד קובע ,המיוחד

 .תחילת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אשור המתכנן .המתוכננת ולידע את המתכנן

תקינים ועומדים בתקן האחרון של מכון , הצנורות והחומרים יהיו חדשים, כל האביזרים -טיב החומרים 

 .בידי המפקח בלבד, למוצרים שאין תקן תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם(. מ”מיא)התקנים 

 .עם קבלת התחלת העבודה, מיידי -מועד ביצוע העבודה 

 

 :מדידות וסימון

יש להתחיל את המדידה . כולל הגבהים, המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע

ברזים ומגופים  .ה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנןעל כל סטי .והסימון מנקודות קבע בשטח

 .י יתד”יסומנו ע
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 .י אבקת סיד”קווי המים יסומנו ע

 

 :חפירה 

או חשמל , טלפון, ביוב, חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קוי מים

 .בתוואי החפירה של הצנרת

 :עומקי החפירה יהיו כדלקמן

 

 (מ"ס)עומק חפירה רצוי (                                                              מ"מ)ר צינור קוט

       108-118       168 

         95        08 

          0/                58  

       48-58                                                                               48 

  8/  ומטה                                                                        6/    

 

. אך אין להניחם זה על זה, ניתן להעביר באותה תעלה, צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה

במקומות בהם עובר  .הצנרת בשרווליש להגן על , ל”במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ

עמיד לקורוזיה , השרוול יהיה מחומר קשיח .יוכנס הצינור לתוך שרוול' כביש וכד, קיר, הצינור מתחת לשביל

יש  .תחתיו הוא מונח, מ משולי המעבר"ס 68השרוול יבלוט  .ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו

לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ  .של השרוול לאחר התקנתו ועומקולסמן במפה ובשטח את המקום המדויק 

 (.פרט לצנורות הטפטוף)מטר מהעץ  6יש לחפור תעלה במרחק של , קיים או מתוכנן

 

 :צנורות ומחברים 

 

. אין לכופף את הצינור בקשת חדה מדי. ללא מתיחה, הנחת הצנורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה

יש לוודא . ר בקשת חדה מדי יש ליצור אותה באמצעות זוית פלסטיק מתאימהבמקומות בהם יונח בצינו

צנורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד . שהצינור יונח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים

צנורות  .י סרטי סימון בכל צומת"יש לסמן בנפרד צנורות זהים בקוטרם ע. השני ובשום אופן לא זה על זה

במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר  .ברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרווליםהעו

הקוים יונחו רק לאחר  .לקו כלשהו במערכת( חשמל)אין לחבר קו הארקה  .יש להעבירו מתחת לקיר

באתר  על הקבלן לקבל את אישור המפקח .שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל וישור גס

את אביזרי החיבור מפלסטיק יש  .בטפלוןיעטפו כל התברוגות  .לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם

אין  .קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק .ד לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימהילסגור ב

וי התעלות יהיה רק כס. נורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצנורותילכסות את הצ

המאושר כל אביזרי החיבור יהיו מסוג  .נורות תעשה לפני סגירת התעלותימדידת הצ. לאחר אישור המפקח

מאביזר ' מ 6המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של  (.או אביזרי שן3לא יהיה שימוש ברוכבים ו) בעיריה

אביזרי החיבור בצנרת הראשית יהיו  .ת בטוןי יציק"וסתים וברזים לשטיפה ע, יש להגן על שסתומים .יציאה

 .חפצים חדים\ג הצנרת יש להשתמש רק בחול נקי ללא אבנים"לכיסוי התעלה ע .ן'מסוג אלקטרו פיוג
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 :ראש בקרה 

 

הפעלה ופרוק בצורה , ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר גישה. על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים

מעלות עם  08י אביזר הסתעפות "י מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי עיש להשאיר מקום לחיבור .נוחה

הרקורדים יותקנו בכל . רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתוכנית .פקק

אביזרי  .יםעם רקורדיורכבו הברזים . 'ברזים וכד, מסנן, דוגמת מד מים, מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד

ראש הבקרה  .בעיקר חשוב להתקין תמוכות כאלו משני צידי ראש הבקרה. קרה ישענו על תמוכות ראש הב

הנמוך , מ"ס 68אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של  .לאבן הגןבמקביל  יותקן וןהאר .הגנה וןי אר"יוגן ע

רחק יהיה גדול המ. מ"ס 68 -לא יקטן מ וןהמרחק בין אביזרי ראש הבקרה לאר. וןשביניהם מעל ריצפת האר

מ "ס 68תהיה מנוקזת באמצעות שכבה של  וןתחתית האר .יותר אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צנורות

 .או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד3כל עבודות החפירה ו .חצץ גס

  .כולל חבק מגולוון למניעת גניבהיות מנעול ויד, צירים, וןבתחתית האר חצץשכבת  כולל בקרהה  ראש וןאר

כל  .ארון ראש הבקרה יותקן כך שדלתותיו יוכלו להיפתח ללא הפרעה ובכוון לפי הוראות המתכנן בשטח

 .ע תוך התייחסות לקו ים ראשון"או ש" פלסאון"אביזרי החיבור יהיו מפוליפרופילן תוצרת 

 

 :טפטוף

 

וייוצבו ביתדות ברזל  מ"ס 18בעומק של  הקרקעבתוך  יוצנעוקווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים 

 :הבצוע יהיה  כדלקמן.מטר זו מזו /מ ובמרחק של "ס 48באורך של  "ח"האות  מ בצורת"מ 4 מגולוון

פריסת שלוחות הטפטוף ויצוב במיצבים ואז כיסוי בקרקע לאורך , מ"ס 18גובה הקרקע יהיה במינוס 

אלא אם , טפטפת לשיח, ף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורותקווי הטפטו .השלוחות למניעת תזוזתן

 0המקיפה את הגזע ועליה , קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת .נאמר אחרת בתוכנית ההשקיה

בשטחים מדרוניים יש להניח את  .אלא אם נדרש אחרת בתוכנית ההשקיה, ליטר לשעה 6טפטפות של 

כל . אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצרכי תיקון בלבד. הגובה שלוחות הטפטוף במקביל לקווי

קווי טפטוף שלא . אין לחבר תחיליות של קו טפטוף .האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח

 .מסתיימים במנקז יסתיימו בסופית

  

 :ממטירים ומתזים 

 

שתצא מהקו המוביל , אם צויין אחרת בתוכנית אלא, מ"מ 65הממטיר יותקן על שלוחה צדדית בקוטר של 

בנקודת החיבור לשלוחה הצדדית המובילה , על גבי הקו המוביל .מטר ממנו 1 -אל הממטיר ובמרחק של כ 

חבור השלוחה הצדדית אל . יותקן אביזר מתאים אליו תתחבר השלוחה באמצעות מצמד הברגה, לממטיר

יש להקפיד על גובה מכסה הממטיר . ייצוב הממטירים בבור יש להקפיד על .הממטיר יעשה באמצעות זוית

במדשאות יש להקפיד שהממטיר יותקן נמוך  .לאחר שהתיצבה מ מעל פני הקרקע"ס 8.5 - 1 -שיהיה כ 

מסביב לממטיר יש . אין להתקין את מכסה הממטיר נמוך מפני הקרקע סביבו. מגובה הכסוח של המדשאה

ממטירים המסומנים בתוכנית על נקודת מעבר בין שני  .ד עד לקליטתןלשתול מרבדי דשא ולהשקותן בנפר

המסומנים בתוכנית ליד קיר או מדרכה , מתזיםים וממטיר .קטרים יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר



  008  

 

או המתז בצורה אנכית לפני הקרקע 3יש להקפיד על התקנת הממטיר ו .יותקנו בצמוד למדרכה או לקיר

 .סביבו

 

 :המחשב השקי 

ומוגן עם  נעול, ע "או ש" ענבר"יותקן בתוך ארון  ,ע"או ש" מוטורולה"תוצרת " סקורפיו", מחשב ההשקיה

יש לוודא הכנת שרוול  .המנעול יהיה עם מפתח מסטר של הרשות.חבק מגולוון למניעת גניבה ומנעול נוסף

ינטגרציה למחשב העלות כוללת בתוכה גם א .שיאפשר חיבור מחשב ההשקיה לעמוד התאורה הסמוך

 .או מתוכנן אירינט קיים

  

 : מד מים וברז ראשי 

 

הקבלן יתקין בחיבור   .למערכת  ההשקיההקבלן יתאם את החיבור בין מקור המים  והצנרת המספקת מים 

 .  כולל צנרת נדרשת לפי הדרישות, מד מים ומגופים

 :תוכנית עדות

 

 6+ על דיסק  פקח תוכניות עדות משורטטות באוטוקאד בסיום העבודה ולפני הגשת החשבון יגיש הקבלן למ

 .הגשת התוכניות תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון .העתקות של כל תוכנית

 

 :השקית עזר

 

, המושקים, הקבלן יספק  סקיצה תכנונית שתוגש לאישור המתכנן עבור השקיית עזר של שטחי הגינון

י "המערכת כולה תסופק ע .מעבר לשימוש בטפטוףעד לקליטת הצמחייה ואפשרות , בטפטוף תת קרקעי

י "המערכת תשלט ע .הקבלן  על חשבונו ותפורק ותפונה מהשטח בסיום קליטת הצמחים והתייצבות השטח

הכנות למערכת יהיו . לא תהיה פתיחת מים טרם בדיקת המערכת ידנית למניעת נזקי סחף. מחשב ההשקיה

 .חת לשבילמגוף וסולונואיד בראש המערכת ושרוול מת

 

 :מחשבי ההשקיה

ע עם הפעלה מקומית בתוך ארון פוליאסטר "בחדר המשאבות יותקן מחשב אירינט תוצרת מוטורולה או ש

השדה המותקנות ליד ראשי הבקרה בתווך אלחוטי באמצעות  'מחשב האירינט יפקד הן על  יח .משוריין

הן יקושר ללוח החשמל  ,חדר המשאבותהן על ראש המערכת שיותקן בתוך , אנטנה שתותקן על גג המבנה

 . של המשאבות והן יקשר את השטח עם המרכז המנהל בעיריה באלחוט באמצעות אנטנה נוספת

 

 :חיוויים למחשב ההשקיה

 .פלט ממד המים המותקן על הכניסה לחדר המשאבות

 .אחרי המשאבות,המותקן בחדר המשאבות , פלט ממד המים הראשי 

 .שיותקן בכל ראש מערכת, פלט מכל מד לחץ נקודתי

 .פלט במקרה של כניסה לא מבוקרת לחדר המשאבות
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 .סגירת מגוף הידראולי ראשי \פלט על פתיחת

 (ההגנות והחיוויים הנוספים שבלוח החשמל .) חיוויים מלוח החשמל בחדר המשאבות

 .או יופיעו בתוכניות\י הרשות ו"חיוויים נוספים שידרשו ע

 

 :דרך הפעולה

 סגירת המגוף ההידראולי הראשי ומגופי ההפעלות ודרך לוח החשמל\יה יתן פקודה לפתיחתמחשב ההשק

כשהספיקה תעלה משאבה שניה  ,משאבה ראשונה עם ממיר תדר תכנס לעבודה .סגירת המשאבות\להפעלת

תכנס לעבודה כשהראשונה עם ממיר התדר מספקת רק את הספיקה החסרה שמעבר לספיקת המשאבה 

 .ש מערכת יותקן גם מד לחץ נקודתי שיתן פלט למחשב ההשקיהבכל רא. השניה

 מי נגר עבודות למערכת ניקוז 40.04

 חפירה לצינורות ותאים

 המפלסים והשיפועים המתוארים בתוכניות ,התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם למידות 

לים לחפירות לפי סוגי הקרקע ועומק דפנות התעלה יבוצע בהתאם לדרישות תקנים ישרא)

 (.והמפרט הכללי הבין משרדי, זה של מפרט 51החפירה ובהתאם להנחיות של סעיף 

ים ולשיפועים המתוכננים כולל יצירת ווהחפירה לתאי ביקורת ותאי קליטה יבוצעו בהתאם לק 

בטון רזה מ ומצע "ס 8/בעובי ' התאים יבנו על מצע סוג א. מרווח עבודה להקמת התבניות

 . פ הנחיות המנהל"או ע, מ"ס 5בעובי 

בעת ביצוע החפירות לצינורות ולמבנים ינקוט הקבלן בכל האמצעים למנוע התמוטטות  

הנושא של דיפון התעלות יקבע בשטח מנהל בהתאם לסוגי הקרקע ועומק התעלה . החפירה

 .  ויתואם עם המנהל

 
 :ראה הטבלה שלהלן, התעלות כפונקציה של קוטר הצינורתחתית רוחב  

   

 ,קוטר פנימי
 ['מ]

רוחב חפירה 
  ,מינימלי

 ['מ]

רוחב חפירה 
  ,מקסימלי

 ['מ]
8.58 1.65 1.58 

8.08 1.48 1.98 

8.08 1.05 1.08 

1.88 6.88 6./8 

1.65 6.48 6.98 

1.58 6.08 /.88 

 

 מילוי

 68עד  בכל רוחב התעלה מ"ס 68בעובי בשכבות נורות יונחו בתוך עטיפת חול נקי מהודק יהצ 

 .השכבה התחתונה תהווה ריפוד לצינור(.  /46'ראה תכנית מס), מ מעל הצינור"ס
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יהיה מחומר מקומי מובחר  או פני קרקע העפר למילוי מעל עטיפת החול ועד לתחתית המצעים 

החומרים  .ימשרד-הביןאשר לא יכיל פסולת בנין או כל חומר אורגני ובהתאם לאמור במפרט 

המילוי יבוצע . יצוע עטיפת החול ולמילוי יקבלו בכל מקרה את אישור המנהל מראשלב

המילוי מעומק  Modified AASHTO 05% וברטיבות אופטימלית עם הידוק, מ"ס 68בשכבות של 

פיפות צדרגת , מפני הכביש ועד לגובה התשתית יבוצע בהידוק בבקרה מלאה' מ 1.8של 

החומר מסביב לתאי ביקורת ותאי קליטה יהיה . 81.85 פרקתהיה בהתאם לדרישות הנדרשת 

ההידוק  .שימלא היטב את מרחב בין המבנה ודפנות החפירה מבלי להשאיר חללים', מצע סוג א

יעשה במהדקי יד או מהדקים פנאומטיים שיאושרו  Modified AASHTO 05%מעל לצנרת יהיה 

הנחת חומר המילוי והידוקו . בני הבטוןומשלא לפגוע בצינורות  מרביתתוך זהירות , י המנהל"ע

סביב המבנה ייעשו במידה שווה ובבת אחת מכל צדדיו כדי למנוע תזוזה או התהוות מאמצים 

 .המילוי יונח עד לגבהים הנדרשים בתוכניות וייושר כנדרש. בלתי רצויים במבנה

 

 צינורות ניקוז

 

אחרת צינורות  צויןאם לא  .קוטרים פנימיים שוניםב הקבלן יספק ויניח צינורות מבטון

או צינורות פוליאתילן  69י "ת עם זיון מתאימים לדרישות ( 4קלסה ) "158"הבטון יהיו דרג 

 .או שווה ערך 5/86י "ת, " פלדקס"מחוזק בפלדה בעלי דופן מבני דגם 

נורות שממנו הוא מתכוון לרכוש את יהקבלן חייב לקבל מראש את אישור המנהל ליצרן הצ 

וימציא למנהל  5/86או  69י "הקבלן יהיה אחראי עבור כל הבדיקות הנדרשות בת. ותנוריהצ

נורות מהסוג שסופקו לעבודה עמדו בכל הבדיקות ילפי בקשתו תעודות מכון התקנים שהצ

או " אקרשטיין" 'חב של" הידרוטייל"כדוגמת )למים  אטומיםיהיו בטון הצינורות  .ל"הנ

 4808מותאם לתקן ( Integrated)עם אטם מובנה ( ע''או ש "וולפמן" 'חב של" Fמגנוקריט "

DIN תן אישורו ינורות באתר ורק לאחר שיימנהל יבדוק את כל הצה .יצוק בתוך פעמון הצינור

 .יחליפו הקבלן באחר על חשבונו, י המנהל"נור שיפסל עיכל צ. נורות לעבודהייוכנסו הצ, לכך

. נורותיי המנהל יחל הקבלן בהנחת הצ"ע השרואו ההריפוד בתעלה נבדקשכבת לאחר שפני  

נורות יאחרי הנחת הצ. נורות לתעלה תעשה בעזרת מנוף בהתאם להנחיות היצרןיהורדת הצ

נורות יהצ .יהיה הקטע שבין שני תאים בקו ישר ובהתאמה לשיפוע הנדרש לתכניות, וחיבורם

מ "ס 1נור לא תעלה על ייה המותרת ברום תחתית הציהסט. רכםוישענו על שתית יציבה לכל א

מ "ס 5נור לא תעלה על יהאופקית של ציר הצ ההסטיי .ביחס לרום המתוכנן באותו מקום

 .מ"ס /המותרת במפגש צירי שני קוים בתוך שוחה לא תעלה על  ההסטיי .מהתוואי המתוכנן

  

 תתקדם בכיוון מעלה הזרימה תהצינורוהנחת 

בטון וחומרים , נורות מבפנים מכל לכלוךיוקו הצניבמשך התקדמות העבודה וגם לפני מסירתה  

נורות בסתימות זמניות כדי למנוע כניסת יאחרי שנשלמה הנחת הקו יסתמו קצות הצ. אחרים

 .לכלוך ובעלי חיים

האטמים יותאמו לסוגי . עם כיוון השקע במעלה תקע-נורות הבטון יהיו מטיפוס שקעיחיבורי צ 

-ASTM C או DIN-4060אטומים יעמדו בדרישות תקן  האטמים לקוי ניקוז. עודםיהצנרת וי

לפני . אין להשתמש בשום אופן באטמים פגומים. האטמים יבדקו לפני הרכבת הצינורות. 443
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ביצוע החיבור יש לנקות היטב את התקע והשקע מכל לכלוך ושאריות עפר ולמרחם בחומר 

 .ראות יצרן הצנרתי הו"השימוש באטמים יהיו עפ. י היצרן"סיכה מיוחד המומלץ ע

נור אליו הוא מתחבר ונמצא בקו ישר אתו ואז ינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לציכל צ 

 5-נור תהיה מאולצת ויש להשאיר חריץ של כיאסור שדחיפת הצ. יש לדחוף אותו לתוך החיבור

 .נורותימ בין שני הצ"מ 18עד 

או , קרה של חדירת חומרים זריםבמ. יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחריץ בתקע 

לנקות היטב את השקע והטבעת ולהחזיר אותה , נוריתזוזת הטבעת יש להוציא את הצ

נורות לתאים בעזרת מחבר תעשייתי יי דרישה מפורשת יחוברו הצ"במידת הצורך ועפ .למקומה

ם "לבהאטם יחוזק לצינור בעזרת חבק פ. או שווה ערך Waterstop F150אטום וגמיש כדוגמת 

 .יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות יצרן הצנרת והתאים. 84/

   מדידה לתשלום

המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים להרמה . א"יחידת מדידה לתשלום עבור צינורות  הינה מ

 . התקנה בהתאם לתכניות הביצוע ושטיפה, הנחת צינורות, פריקה,  הובלה, עבודות עפר, ושינוע

 

 תאי הקליטה

של  51ופרק  89פרק  , בהתאם להנחיות מפרט הכללי  םתאי קליטה יבוצעו מאלמנטים טרומיי 

 :ויהיו כמפורט להלן יבוצעו על ידי  מפעל בטון מאושר על יד המזמיןתאי קליטה . מפרט הכללי

 

מ עם רשת "ס 24X80מבטון יצוק באתר במידות /תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים 818./51.8

 מיצקת ברזל מלבנית

 

של חברת   -MD 20 מ דגם"ס X 00 24תא קליטה ראשי לרשת ללא אבן שפה במידות  868./51.8

 .'מ 2ועד  'מ 0.00או שווה ערך בעומק " וולפמן"

 

 .'מ 0.0  עדל אך בעומק "כנ 861./51.8

 

" ולפמןו"של חברת  -MD 22מ דגם "ס X00 24תא קליטה צדדי לרשת ללא אבן שפה במידות  8/8./51.8

 .'מ 2ועד ' מ 0.00בעומק  או שווה ערך

 

 .'מ 0.0  עדל אך  בעומק "כנ 8/1./51.8

 

 .או שווה ערך" וולפמן"של חברת   -50X80  MRN מ  דגם "ס X 08 45רשת ניקוז  במידות    
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" וולפמן"של חברת  - 40X90 C-250  MRמ דגם "ס X 08 45רשת ניקוז במידות   

 .או שווה ערך

   לוםמדידה לתש

רשת  המחיר יכלול את. 'יח ם לפיהינ[ קולטנים]יחידת מדידה לתשלום עבור תאי הקליטה 

, הנחת תאים, פריקה,  הובלה, עבודות עפר,  האביזרים הנדרשים להרמה ושינועו ,הניקוז

 . התקנה בהתאם לתכניות הביצוע

 

 תאי בקרה

של  51ופרק  89פרק  , הכלליבהתאם להנחיות מפרט תאי הבקרה יבוצעו מאלמנטים טרומיים  

 .ום עם מנהלג מצע מהודק או בטון רזה בתא"ויונחו עהמפרט הכללי  

התאים הטרומיים יובאו עם  .(D-488) טון לרבות המכסים 48תקרות תאי הבקרה יהיו לעומס  

סולמות 3התאים יכללו מדרגות. י מיקום וקטרי הצנרת המתחברת"פתחים מותאמים מראש עפ

יבוצעו על ידי מפעל בטון מאושר על ידי תאי בקרה . ע''עטפה בפלסטיק או שו מפלדהירידה 

 :ויהיו כמפורט להלן המזמין

 

 MD21–דגם תקרה ,-0MD  דגם, מ"ס X 120  100במידות  קליטה משולבתא  40.00.020

158X1/8 MT- -   או שווה ערך" וולפמן"חברת  של.  

, -188X188 MB תחתית מתבנית דגם , מ"ס X 188  188תא בקרה מלבני במידות  40.00.040

או " וולפמן"של חברת   -C 1/8X1/8 MTתקרה דגם  , -188X188 MCחוליות דגם  

 . שווה ערך

 , -168X188 MB תחתית מתבנית דגם, מ"ס168X    100תא בקרה מלבני במידות  40.00.060

או " וולפמן"של חברת   - -C 158X1/8 MTתקרה דגם , -168X188 MCחוליות דגם 

 .שווה ערך

   מדידה לתשלום

המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים . 'יחידת מדידה לתשלום עבור תאי בקרה הינה יח

התקנה בהתאם לתכניות הביצוע , הנחת התאים, פריקה,  הובלה, עבודות עפר,  להרמה ושינוע

 .או שווה ערך "וולפמן"של חברת    M33-60D400-ROמ דגם כרמל"ס 08בקוטר  HDומכסים 

 

 חיבור קוים  לתאים 40.02.000

קולטנים וצינורות , או ריקון יבוצע בהתאם להנחיות של יצרן שוחות לתיעו, ניקוז יחיבור קוו

 .ובהתאם להנחיות של המפקח
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   מדידה לתשלום

 .'יחידת מדידה  לתשלום עבור חיבור בין היחידות   הינה יח
 

 (מי תמלחת)וני ריקון וקו גרביטצי יקוועבודות    40
 

 תאור העבודה

 :בתי מלון /-במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן הנחה של קוי ריקון בסניקה של מי תמלחת מ

 ש צפונית מתוכננות"ש דרומית ות"שני קוי ריקון מת: ה'מלון קראון פלאז .1

 ש קיימת"קו ריקון מת: מלון צל הרים .6

 ש קיימת "קו ריקון מת: מלון הוד ./

 

ביצוע קוי הריקון החדשים במקום קוי הריקון . 18דרג  SDR17מסוג   HDPEליאתילן הצנרת תהיה מסוג פו

' מ 188 -כ, 5' הקיימים יבוצעו לפי תוואי המופיע בתוכניות ויכלול הנחת צנרת עד להטבעה בבריכה מס

 .התקנה וקשירת פלטות עיגון מסביב לצינורות למניעת ציפה,  פנימה מקו הים

 

 עבודות עפר וחפירה

 ליכל

מופנית בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שעבודות החפירה עלולות להתבצע בשטח עם מתקני חוף או צנרת 

אי לכך הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להימנע מפגיעה במכשולים לאורך . תת קרקעית קיימים

 . התוואי

 

 חציבה/ חפירה 

. מ לפחות מכל צד מקצה הצינור ועד דופן התעלה"ס 15רוחב מינימלי של החפירה יהיה קוטר הצינור ועוד 

חציבה יהיה לצורך 3 עומק החפירה Modified AASHTO 00%תחתית החפירה תהודק לצפיפות של לפחות 

. מהודק, עבור מצע חול דיונות( מ עבור צינורות פלסטיים"ס 30או )מ "ס 20הנחת הצינור לפי התכנית ועוד 

פסולת ברזל אשפה או כל דבר אחר יהיה עליו לפנותם , קבלן אבניםחציבה יגלה ה3במידה ובזמן החפירה

 .חציבה ישולם כחלק בלתי נפרד מהנחת הצינור3 עבור החפירה .ולסלקם מיתר האדמה המקומית

חציבה ומגובה 3המדידה לתשלום תתייחס מגובה עבודות עפר ועד לגובה תחתית הצינור במקרה של חפירה

י החפירה לצינור ועד לתחתית הצינור במקרה של הנחת הצינורות באזורי עבודות עפר שבוצעו למעשה לפנ

בכל מקרה לא יורשה הקבלן  .עבודות מילוי או חפירה עד לצורת הדרך יחושב לפי עבודות עפר כללי. מלוי

חפירת . מ מעל לתחתית הצינור"ס 60להניח צינורות באזורי המילוי לפני שיבוצע מלוי בגובה של לפחות 

יש לקחת בחשבון שמחיר  .ומחירה כלול במחיר הצינורות, א תימדד ולא תשולם בנפרדתעלות ל

 .סילוק עודפי העפר כלולים במחיר .חציבה יכלול גם את המרווחים עבור מצע החול3החפירה

 

 מצע ועטיפת החול

ל רוחב מ מפוזר באופן שווה לכ"ס 30יונחו על מצע חול דיונות נקי מהודק בעובי , צינורות פוליאתילן

מ עד "ס 68לאחר הנחת הצינורות יכוסו הצינורות בחול דיונות נקי ומהודק בשכבות ובהרטבה כל . החפירה
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מ או "ס 20במידה והקבלן יחפור מעבר לדרישות המצע של  .מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה"ס 30

המצע ועטיפת החול לא ימדדו  .ומ ימלא הקבלן את יתרת החפירה בחול דיונות מהודק נוסף על חשבונ"ס 30

 .ומחירם כלול במחיר הצינור, ולא ישולמו בנפרד

 

 סילוק הפסולת

ניקוי , על חשבונו את כל הפסולת ועודפי הקרקע שיצטברו כתוצאה מהחישוף אתר העבודותהקבלן יסלק מ

רות לרשות לפי כולל תשלום אג, הפסולת תסולק לאתר מורשה על ידי הרשויות. עודפי חפירה ובזמן העבודה

עבודת חישוף וסילוק הפסולת לרבות צמחיה ושורשים הנה על חשבון הקבלן . הצורך ובתאום עם המפקח

 .ולא תשולם לו בגין עבודה זו כל תוספת

 

 אופן המדידה והתשלום

כך שאופן בצוע . מודד מוסמך המצויד בכלי מדידה, יחזיק הקבלן על חשבונו, במשך כל תקופת בצוע העבודה

תכנית לאחר בצוע שבה יסומנו כל , המודד יכין בתום העבודה. בודה יהיה מושלם ויתאים לתכניותהע

 .עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד .הקווים והמתקנים עומקם ומיקומם המדויק

של הצינורות מצע ומעטפת חול ים לצינורות כלולים במחיר היחידה , (כולל החלפת קרקע)עבודות עפר 

 .סילוק עודפי עפר כלולים במחיר היחידה של הנחת הצינורות. בהתאמה

 (AS MADEתכניות )תכניות לאחר ביצוע  

התוכניות יוכנו באותה מתכונת . י הקבלן ישורטטו במערכת ממוחשבת"שיוכנו ע, (As Made)תוכניות עדות 

התוכניות יכללו נתונים . שהוגשו לקבלן לביצוע כפי, על רקע התוכניות המקוריות לביצוע, מידה-ובאותו קנה

קוטר , שנת הנחת הצינורות, סוג החומר ממנו עשויים הצינורות: כגון, בסיסיים על העבודה כפי שבוצעו

רום תחתית הקווים , כמו כן ימסרו פרטים על מפלסי הקרקע לאחר כיסוי. ועובי הדופן של הצינורות

מפגשים וחציות עם תשתיות ,  גדרות, מתקני טלפון וחשמל, וי צינורותקו, מבנים, דרכים סלולות, ושיפועם

, סכמות ואיורים של פרטים מיוחדים שאילצו שינויים מהמתוכנן במהלך הביצוע, קיימות כולל מפלסים

התוכניות תישאנה אישור וחתימת . מ אמיתי"קנ-שוחות ומבנים אחרים ישורטטו ב. מידות וקואורדינאטות

ומרחקים אל עצמים קיימים בשטח על מנת לאפשר  GISש לציין בתוכניות קואורדינטות י. מודד מוסמך

הקבלן נדרש לבצע את המדידות להכנת תוכניות העדות . 'תיקונים וכו, איתור הקו לצורך אחזקה שוטפת

 לפיכך יהיה המפקח רשאי לקבל מהקבלן את פרטי הביצוע בכל. לפני כיסוי התעלות, במהלך ביצוע העבודה

מודגש . יש לקבל את תוכניות העדות שבוע לפחות בטרם מתבצעת הקבלה של המתקן. שלב משלבי העבודה

 . בזאת שללא תוכניות עדות לא תבוצע הקבלה של המתקן

 
 צינורות ואביזרי צנרת לקו סניקה 40.00.000

 כללי 

בקוטר PE-100 ,PN-10  (SDR17 )מטיפוס  HDPEהצינורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 

הצינורות יחוברו בריתוך . 5/063400י "ע מאושר מיוצרים לפי תק"או שו" מריפלקס"מ מתוצרת "מ 608

 . ן'י מכונה מתאימה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז"ע

 

 אספקת קשתות 

 

מחיר . ן'הקשתות תהיינה קשתות מוכנות סטנדרטיות בזויות בהתאם לדרוש עם מקשרי אלקטרופיוז
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כל האביזרים יהיו חרושתיים . א צינור"אספקת הקשתות וכל יתר הספחים הדרושים כלולים במחיר מ

 .ע "או שוו" פלסאון"דרג 

 

 

 הנחת הצינורות 

 .הוראות היצרנים והתוכניות לביצוע, 5/06י "ות 0חלק  4466י "י ת"יונחו עפ  HDPEהנחת צינורות ביוב 

 48--בבקטע זה יחובר הצינור לפלטות מבטון ( . 5'בריכה מס)ם חלק מקו הסניקה יונח בקרקעית הי

פ "וישולמו ע, פלטות אלו יתיאמו לסביבה ימית עם ריכוז מלח גבוה, ע "אקרשטיין או שו' תוצרת חב

מחוץ לים צינורות הסניקה יונחו בעומק כזה שהכסוי מעל קדקוד . בכתב הכמויות 50.81.8/8סעיף 

 8/הצינורות יונחו על גבי מצע חול בעובי  .חות ובהתאם לחתך לאורך הקומ לפ"ס 188הצינורות יהיה 

מ מעל קודקוד "ס 8/מ לפחות ויכוסו בחול מסביב לצינורות לכל רוחב התעלה עד לגובה של "ס

תונח רשת סימון בצבע , מעל הצינור .הידוק החול יעשה באמצעות הרטבה אופטימלית.הצינורות

רשת זאת משמשת . תיליי מתכת 6אשר בה פרוסים ,  RACIתוצרת , המתאים לסוג הזורם בצינור

מפני הקרקע ' מ 8.0ל תונח תמיד מעל מרכז הצינור ובעומק של "הרשת הנ. לאיתור הקו בגלאי צנרת

" זהירות קו ביוב"במרכז הרשת יודפס הכיתוב . א צינור"א של רשת כלול במחיר מ"מחיר מ. הסופיים

 . בעברית ובערבית

קל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם מסומנים בתכנית או במידה וית

 .אינם ידועים הקבלן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור וקבלת הנחיות

 

 י צנרת תת קרקעית "חציית שן חרסית ע 40.00.020

 

 כללי . א

יושחל הצינור , תוכנית בחציית שן חרסיתבמקומות בהם יורה המפקח ובמקומות המסומנים ב

בקוטר ובעובי ( שרוולי פוליאתילן)המתוכנן לכל מטרה שהיא או מכל סוג שהוא בתוך צינורות מגן 

 .דופן כמתואר להלן וכמופיע בתכניות בכתב הכמויות

 

 הנחת שרוול בחפירה פתוחה . ב

 98 – 58ול מהצינור המתוכנן בין בקוטר הגד 18דרג  HDPE PE-100השרוול יהיה עשוי מפולאיתלין 

חיבור . ע"של פלסים או שו( 31225A0000ט "מק)ושני מעברי קיר בקוטר שוווה לקוטר השרוול , מ"מ

 .מלאהן עם בקרה 'בין האיבזרים יהיה בריתוך אלקטרויפויז

 

 מדידה לתשלום

חציבה 3ירהחפ, פינוי מטרדים, התקנתו, התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את הספקת השרוול

שאיבת מי תהום , מילוי מהודק, עטיפת חול, תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה, לעומק הנדרש

 .ויימדד לפי מטר אורך, וכן את כל יתר העבודות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות
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 השחלת צינור בתוך השרוול 40.00.020

הצינור  .בכתב הכמויות ובתוכניותהצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט 

' מ 6.5ע במרחק כל "או שו MA-50דגם  DIMEXהמושחל יותקן עם שומרי מרווח פלסטיים מתוצרת 

בקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים פוליאטילן עם ריפוד גומי תוצרת . לאורך הצינור

DIMEX עשוי  י אטם חרושתי"החלל בין הצינור והשרוול יאטם ע. ע"או שוEPDM  תוצרתDIMEX  דגם

DU 10/מ "ע אשר יוצמד לצינור ולשרוול על ידי חבקים מפלב"או שוL. 

 

 מדידה לתשלום

, שומרי המרווח, האספקה וההשחלה של הצינור, התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את ההובלה

דרשים איטום הקצוות וכן כל יתר העבודות והחומרים הנ, הריתוכים, החיתוכים, התומכים

 .וימדד לפי מטר אורך, בשלמות, להשחלת הצינור

 הובלת הצנרת ופריקתה באתר

 

 .באופן שימנע כל פגיעה בהם, ביד או בעזרת כלים מכניים, פריקת הצינורות תעשה בזהירות . א

גלגול צינורו מותר רק על משטחים . צינורות ממוביל ואין לגרור צינורות בשטח" לשפוך"אין לזרוק או  .ב

 .לא עצמים חדים או בולטים תוך זהירות והקפדה שלא לפגוע בצינורל

 .בפריקה עדיף להשתמש ברצועות רחבות  .ג

 .אין להשתמש בשרשרות או בכבלים לא מרופדים  .ד

 .מזלג ההרמה חייב להיות מרופד. שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעה כלשהי בצינורות  .ה

כל צינור שיפסל . כחות המפקח מטעם היצרן וכן המפקח מטעם המזמיןפריקת הצינורות תעשה בנו  .ו

 .ויופרד מן הערמה" פסול"יסומן בצבע בולט 

 

 אחסנה באתר

 

הצינורות יאוחסנו כך שקצות הזר והנקבה .  הצנרת תאוחסן על משטח ישר ללא עצמים חדים או בולטים

( חודשים אחדים)חסנים לפרקי זמן ממושכים במידה והצינורות מאו. יונחו בדירוג והזזה האחד כלפי השני

אין . באופן שלא תימנע זרימת אויר בין הכיסוי לצנרת 08%וחשופים לקרינת שמש יש להגן עליהם ברשת צל 

 .דלקים וחומרים מדללים או ממיסים, שמן, לאחסן את הצינורות בקרבת מקור חום

 

 בדיקת לחץ

 

תיערך בדיקת לחץ לפי המפורט במפרט ( הריתוך בין הצינורותללא חיבורי )לאחר כיסוי חלקי של הצינורות 

פקק להוצאת אוויר , כגון אוגן ואוגן עיוור( לבדיקת לחץ)הקבלן יוסיף את כל האביזרים הדרושים . הכללי

בנקודה הגבוהה ' אטמ /1בדיקת הלחץ תעשה ללחץ של לפחות  .על חשבונו' משאבת לחץ וכו, ברז ניתוק

 .עות לפחות ללא כל שינוי בלחץש /ביותר ולמשך של 

 :שלבי הבדיקה 

 .מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה  .א

 .בעיקר במקומות החיבור , בדיקה ויזואלית של הקו .ב



  027  

 

 .מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור  68%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב .ג

חשבון הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו יעשו על 

 .השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן .להנחת הצנרת

 

 תעודת אחריות של יצרן הצינורות

 

שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על תיקון כל הפגיעות  18תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך 

קוטר הצינור ועובי הדופן וכן רשימת הבדיקות שנעשו , אורך קטע, יקוםעל התעודה יוגדר מ. ובדיקת הלחץ

 . י תעודת אחריות בסוף בצוע העבודה "הקבלן ידאג להעביר לחל .ואישור על הבדיקות

 

 אופן מדידה והתשלום לקו סניקה

 :מחיר הנחת קו הסניקה כולל

 .מדידה וסימון הקו .א
 .'ספחים וכו, קשתות אוגנים, אספקת של הצינור .ב

 .י שירות שדה של היצרן ביקור לפחות אחת לשבוע"ליווי הנחת הקו ע .ג
 .עבודות חישוף וניקוי. הכשרת דרך למעבר כלים ומשאיות לפיזור הצינורות .ד
 .הובלה מהמפעל לאתר ופיזור הצינור לאורך התוואי, העמסה .ה
 .חפירת תעלה לקו סניקה להנחת הצינור לפי המפרטים והתכניות .ו

מ בהידוק מבוקר מתחת מסביב ומעל הצינור "ס 68ק של מצע חול בעובי פיזור והידו, אספקה .ז
 .לכל רוחב התעלה החפירה

 .מילוי חוזר והידוק של המילוי החוזר עד פני קרקע שהיו לפני החפירה .ח
המים . וכל האביזרים הדרושים לבדיקת לחץ. לרבות אספקת ומילוי הקו במים -בדיקת לחץ  .ט

 .עצה מיקומית תמר בתשלום של הקבלן י מחלקת המים של  מו"יסופקו ע

 .י מודד מוסמך"ממוחשב ע(  AS MADE) תכנית לאחר ביצוע  .י
  

 (מי תמלחת) מלון הודת שאיבה במלון קראון פלאזה תחנו   44
 **************ראה מסמך נפרד לפרק זה****************

 י'הקצבים ועבודות רג 60

 

 ולק בחלקים שווים לפי מספר חודשיםהסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע מח  60.00.0000

 

  הסדרי תנועה -שלבי ביצוע 

ל "חייבות העבודות הנ התיירות םבמתח ראשי ופעילתחבורה  ציר המהוו המלונותכביש לאור העובדה כי 

 .תוך פגיעה מזערית בזרימתה ותוך שמירה מלאה של בטיחותה, להתבצע מבלי שתופסק תנועת כלי רכב בה

 .הסדרי התנועה המאושרותבהתאם לתכניות האמור לעיל תבוצענה העבודות במטרה להבטיח את 

 

 

 .שלבים עיקריים של הפרויקט -תוכניות שלבי הביצוע מתייחסות לשלבים בסיסיים 

יתכן  ויידרש הקבלן להכין פירוט נוסף של השלבים , בנוסף לתוכניות שלבי הביצוע המצורפות למכרז
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נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט באמצעות מתכנן ל "ר פירוט השלבים הנעבו ,במפרט זההבסיסיים כמפורט 

 . מנהלהי "מאושר ע( שנים 5לפחות )תנועה בעל ניסיון בתחום 

כאשר בשטח נמצא חוסר באביזרי בטיחות או אביזרים לא תקינים הקבלן ייקנס על פי לוח הניכויים 

 .להסכם 'נספח יא -תרי עבודה לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באשבנספח 

 

 מדידה לתשלום 

אשר , בחלוקה חודשית שווה, כמחיר קומפלטהסדרי תנועה זמניים כלולים במכרז זה  -  08.81.88/8סעיף  -

 .מ"ללא מע, חודשים 9 תקופה שלל , (הכל כולל הכל)תשולם מדי חודש כסכום סופי קבוע 

המחיר  .יחולו על הקבלן' הדפסת תוכניות וכד, האישורים, ןהוצאות התכנו, לרבות, כי כל ההוצאות, מודגש

 . ומעבר בין תתי שלבים. תמרור ושילוט, הקמה והזזת אביזרים, כולל התארגנות

עבור תתי שלבים לא (.  כפי שמופיע בתוכניות)כי תמחור שלבי הביצוע מתייחס לשלבים הבסיסיים , מודגש

 . ה של הפרויקטל כלול במחירי היחיד"הנ. תשולם כל תוספת

 .להסכם( ג)40יחולו הוראות סעיף במידה והקבלן יסיים את העבודה לפני תום תקופת הביצוע 

 

 יומיות/ עבודות נוספות 

עבודות נוספות אשר המזמין רשאי להזמין ואשר אינן באות לידי ביטוי בכתב הכמויות למכרז זה ישולמו 

, יומיות לפי פרק זה בלבד3זאת ביחס לעבודות נוספותו) 18%של חברת נתיבי ישראל בהנחה לפי מחירון 

 .(יכאשר התמחור לגבי יתר הפרקים נותר ללא שינו
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 מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידות

 (מצורף בנפרד)
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 מצםבקרת איכות והבטחת איכות מצו

 
 

 

 

 

 

 

 



  032  

 

 כללי .0

י הקבלן "מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות ע  .1.1

 . המזמיןמטעם  (Quality Assurance)ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות 

בכל העבודות נשוא  (Quality Control)הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית   .1.6

, לאשר ולתעד את כל פעילויות הקבלן, לבדוק, מערך הבקרה יפעל לבקר. החוזה ז3מכרז

 .הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים

מערכת . הבדיקות וניתוחםתוצאות ב בה ירוכזו כל נתוני וצוות הבקרה יפעיל מערכת מחש  ./.1

ולל ניתוח סטטיסטי כ EXCELLתכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב בסביבת המחשוב 

 . ה לגבי אי התאמות בתחום האיכות וסטטוס הטיפול בהםוטיפול בבקר

תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת מערכת בקרת האיכות  המזמין  .1.4

 . ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט, מטעם הקבלן

ההתקשרות עם צוות המעבדה . באתרי מנהל בקרת האיכות "מעבדת הפרויקט תתופעל ע  .1.5

 . י ועל חשבונה''חל' י המזמין חב"תבוצע ע

 

 תנאים וכוח אדם –מערך בקרת האיכות  .2

המבנה הארגוני , צוות אנשי הבקרה, חוזה את שם החברה3הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז  .6.1

יצוע עבודת של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של המועמדים לאיוש התפקידים השונים לב

ל יאפשר פסילת המציע על ידי "אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ. בקרת האיכות בפרויקט

 .המזמין

מערך הבטחת . מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות המזמיןי "אישור צוות בקרת האיכות ע .6.6

יהיה רשאי לאשר או לפסול מועמדים לתפקידים השונים המוזכרים  המזמיןהאיכות מטעם 

 . בכל עת לעיל

י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של הקבלן ושלה "מערכת בקרת האיכות תופעל ע  ./.6

 . שנים לפחות בתחום בקרת האיכות 9ניסיון מוכח של 

ותחומים אחרים על , מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון בתחומי התשתיות  .6.4

אש מערך בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת איכות בר. פי תחומי הביצוע העיקריים בפרויקט

מנהל בקרת האיכות . אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות  בפרויקט

שנים לפחות בתחום בקרת האיכות ובעל נסיון בתחום  5יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

 .שנים 9הנדסה אזרחית של לפחות 

ם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בפרויקט בכל כמות אנשי בקרת האיכות מטע  .6.5

י מנהל הבטחת האיכות מטעם "כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע. שלבי הביצוע

 .המזמין

מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של הקבלן   .6.0

 .בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדס בקרת  6.5בהמשך לאמור בסעיף   .6.9

 (:משרה אחת מלאה)איכות בתחום העבודה הבאה 

 .עבודות עפר ופיתוח , מהנדס אחראי לתחום תשתיות
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ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות צוותי מדידה "בתחומם הפעילות הנ  .6.0

 .סמךבראשות מודד מו

בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט כלולות , כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות  .6.0

 . במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודה זו

 .דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה .6.18

 

 תוכנית בקרת איכות .0

קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות תוך שבועיים ימים מיום  1./

תוכנית בקרת איכות  המזמיןיגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם , בפרויקט

 . שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט

 :תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים  הבאים 6./

 .תיאור כללי של הפרויקט .א

מערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי הגומלין בין פרוט ה .ב

 .מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט

 .נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד, נוהל בקרת מסמכים, נוהל מעקב וטיפול באי התאמות .ג

 .וצרמ3אלמנט3שכבה3סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה –תוכנית בדיקות לפרויקט  .ד

 .מוצר3אלמנט3שכבה3נהלי איכות וטפסי תיוג לכל סוג עבודה .ה

 . אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט3סוג פעילות /./

 :נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פעילות 4./

 .מטרת הנוהל .א

 .תפוצת הנוהל .ב

 .מסמכים ישימים .ג

 :יישום השיטה.  ד

 .בקרה מוקדמת .ה

 .ה בתהליךבקר  .ו

 .קטע למסירה  .ז

 .תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה .ח

 . רשימות תיוג .ט

 

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן .2

הכנת הנהלים תסתמך על . מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט

 .ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש לפעילויות השונות בפרויקט, חומרים, ספקים, לוחות הזמנים

י "מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ

ויאשר או , החוזה3י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז"חוזה זה ועפ3מפרטי מכרז

איכות הביצוע  והמדידות , לתוצאות בדיקות המעבדהאלמנט בהתאם 3יידחה את קבלת השכבה

 .שיתקבלו
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ובאופן כזה שמועדי , את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרוייקט

שביצועם )לא יעכבו את שלבי העבודה הבאים , הרישום והדיווח, בצוע הבדיקות, נטילת המדגמים

מניעת . א יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרוייקטול( תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות

–אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי, העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות החוזיות

חובת הקבלן לתקנן ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של , התאמות בנושאי איכות

 .הפרויקט

אלא אם כן , חוזה זה3היה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרזכמות הבדיקות שיבוצעו ת

 .ל"כמות בדיקות שונה מהנ, מנהלי ה"החוזה או ע3נקבע באחד ממסמכי המכרז

איכות הביצוע ניהול תהליכי , ציוד, המוצרים, מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים

דיווח שוטף של , ניתוח תוצאותיהן, יקות מעבדהשליטה בבד, מעקב לבקרת עדכון תוכניות, העבודה

הכנת תיקי , טיפול באי התאמות, סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד הנתונים

 . המזמיןמסירה ל

, לכל סוג שפעילות בפרוייקט, מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות

סוגי הפעילות לדיווח בפרויקט . לבקרת האיכות( רשימת תיוג)ם במתכונת של יומני דיווח מיוחדי

 :הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש במהלך העבודה

  

 .והרכבתם קיימים חוף מתקנים ירוקפ,  קיימות קרקעיות תת תשתיות איתור . 1

 .כללי עבודה שטח חישוף . 6

 .חפירה עבודות . /

 .קיימת תחרסי שן חישוף . 4

 .חדש חרסית שן דפנות כל על[ HDPE]  פוליאתילן יריעותהתקנת  . 5

 .חרסית שן בקודקוד פלסטית כוורת  התקנת בניית . 0

 .בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות סוללה מילוי . 9

 .(מים פני מתחת) 5 כהיבר בתוך סוללה מילוי . 0

 .החרסית ויולמיל הסוללה לבניית המילוי לעבודות שתית . 0

 .וצינורות למבנים שתית . 18

 כולל ריתוך וצביעה עבודות מתכת .11

 עבודות מים וביוב .16

 עבודות חשמל ./1

 עבודות ניקוז .14

 .עבודות בטון  יצוק באתר . 15

 .תזוזה בקרת נקודותהתקנת  . 10

 .תצפית צינורותהתקנת  . 19

 .תזוזה בקרת ונקודות תצפית צינורות ואיתור איזון . 10

 .(HDPE Textured) מחוספס פוליאתילן ביריעות כיסוי . 10

 השפלת מי תהום . 68

  

 .ל כלול במפרטי החוזה"תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ
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י "ע, תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, בנוסף לאמור לעיל

שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים ( כולל תאריכים מוטבעים על התמונות)צילום 

 .לאורך תקופת הבצוע, אם יהיו, מיוחדים

 

 דיווחים שוטפים וחודשיים .4

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת האיכות והפיקוח של 

 .המזמין

אלמנטים שעל פי דעתו 3ווח למערכת הבטחת האיכות על שטחיםנציג בקרת האיכות של הקבלן יד

כל תוצאות . ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה לחוזה

בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת האיכות של הקבלן שיתעד את כל תוצאות הבדיקות המבוצעות 

בקרת האיכות ישמור ויעדכן במיידי את מסד הנתונים של איש . באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט

כל תוצאות הבדיקות והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו להכנת דוחות בקרת איכות כפי שיפורט 

 .בהמשך

לכל סוגי הפעילות בפרויקט יהיה  מנהלההדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות ו

 .כל אלמנט או שלב ביצוע3לכל מנת עיבוד( רשימות תיוג) ל"באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ

י מנהל בקרת האיכות "תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע, בקרה ומדידות, לאחר כל פעילות בדיקה

 . בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של הבטחת האיכות בפרויקט בכל עת שתידרש

תימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת התאמתו לדרישות רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בח

מאפשרות המשך בצוע , או המדידות3וכן שתוצאות הבדיקות ו, התקנים והמפרטים הרלבנטיים

י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר "עפ, יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות הבאות –העבודות 

 .לפרוייקט

ומנהל הבטחת האיכות דוחות חודשיים  מנהלה, המזמין בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג

 :שיכללו את הנושאים הבאים

 סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח. 

 שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח. 

 סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות, פרוט של מיקום. 

 של ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכ, הצגת תוצאות הבדיקות

 .והסיבות לכך

 תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש. 

 אתר העבודותפרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ ל. 

 פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן. 

 שלבי עבודה ואירועים מיוחדים -י צילום "תיעוד שלבי העבודה ע  . 

 

 שלבי  ביצוע בקרת האיכות .6

 קרה מוקדמתב 

כפי כפי הנדרש במסמכי תוכנית הבקרה ו, בכל סוג פעילותבקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה  .א

 .של הקבלן במדריך בקרת האיכות שיופיע המתאים וצג בתרשים הזרימהתש
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 נושאי הבקרה המוקדמת .ב

 :המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאיםהבקרה  

  כולל . הלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכותונ של דרישות החוזהקריאה ולימוד

ההרכבה וההובלה של החומרים והמוצרים , האחסון, הפיזור, חזרה על דרישות היצור

 .המסופקים לאתר

 של אספלט ובטון תערובות הנדרשותהלייצור והמוצרים  יםאישור התאמת המפעל ,

 . המיועד להתקנה באתר מוצרים גיאוסינטטיים וכל מוצר תעשייתי, אלמנטים טרומיים

 אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. 

 כולל אישורםציוד האיכות וזמינות חומרים ו, בדיקת כמות. 

 וצוותי העבודה יאישור ציוד ייעוד. 

  והבטחת הסידורים המוקדמים  המיועדים לביצוע הפעילות שטחי העבודהזמינות בדיקת

 . במסמכי החוזהכנדרש  לביצוע העבודה

 ביצוע קטעי ניסוי 

 ישמש לבדיקת  הניסויקטע . ניסויקטע  יבוצע, של פעילות חדש סוגכל שוטף של לפני ביצוע 

לוותר על  םרשאי המזמיןנציגי . לתנאי החוזההציוד והחומרים הדרושים  ,התאמת כוח האדם

עד להשגת האיכות  ,סויאו חזרה על קטעי ני3ניסוי ו או לחייב ביצוע קטעי ניסויטע קביצוע 

 .הנדרשת

 40, ונציג הבטחת האיכות לפחות מנהלמועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם ה

  .שעות מראש

סעיף תוכנית בקרת )ח סופי כאמור לעיל "אלמנט יופק דו3עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה

 (.האיכות

  

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת .ג

כנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור הקבלן יגדיר בתו 

מהנדס הבקרה בתחום הייעודי , מנהל: בין המשתתפים ייכללו. כל אחד מהנושאים המבוקרים

קבלן 3מנהל עבודה של הקבלן, קבלן המשנה3מהנדס ביצוע של הקבלן, של תחום העבודה

במקרה שהעבודה כרוכה )ל מפעל מספק או ש3נציג בקרת איכות של קבלן המשנה ו, המשנה

 (.בבקרת איכות במפעל היצרן

יהיה תנאי , המזמיןי הבטחת האיכות והפיקוח מטעם "אישור הליך הבקרה המוקדמת ע 

 .מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן

 

 בקרה שוטפת

באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה צור במהלך הביצוע והי השוטפת יערכו פעולות הבקרה .א

וכמפורט בתוכנית האיכות ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת  המפרט המיוחדו

מדידות , בדיקות מעבדה, מעקב אחר ביצוע העבודהכוללות  הפעילויות. האיכות של הקבלן

רה אבני הדרך שיקבעו במהלך הבק. עד להשלמת כל שלב של העבודה, ובדיקות אחרות

שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות " )נקודות עצירה"ו" נקודות בדיקה"השוטפת כוללות 

 :על פי הפרוט המובא להלן, וישיבות שבועיות קבועות( הפרויקט
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 נקודות עצירה  .ב

 נקודות עצירה  .ב 

ייצור וצביעת חלקי , הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה, נקודות עצירה 

דשים והעתקת אלמנטים ישנים המחייבים נוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות מתכת ח

מהוות שלב רגיל של , חלק מנקודות העצירה. לפני המשך העבודה, או הפיקוח מטעם המזמין3ו

העבודה המחייב נוכחות ובחינה של גורמי המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש 

או מתהליך של פעולות 3או מאיכות ציוד שסופק ו3איכות העבודה והנובעות כתוצאה מתקלה ב

 . מתקנות

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של  

י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג פיקוח באתר בהתרעה "זימון המתכנן ייעשה ע. המתכנן

בין יתר . ות לפחות לפני קיום הפעילות המדוברתשע 40של ( מוסכם' למספר פקס)בכתב 

חובת עצירה וזימון פיקוח עליון לפחות , נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות

יישום , עיבוד קרקע טבעית: ביצוע כל אלמנט אופייני כגון: בשלבי העבודה הנזכרים לעיל

אישור חלקים צבועים , לפני צביעה ניקוי גרגירים למתכת, ראשוני של יריעות בקרקעות רגישות

כל מקרה ' תיקוני צבע באתר וכו, לפני צבע עליון ולפני הוצאה ממפעל הצביעה והובלה לשטח

 .  של אי התאמה מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד

הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור , בכל המקרים המתוארים לעיל 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למזמין לגבי . לעשות כן, מנהלה

על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה , התקרבותה של כל נקודת עצירה

 .ללא כל עיכוב

 קטע למסירה .ג

סיום קטע . מזמיןלכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן ל 

, שיכלול את כל תוצאות הבדיקות מזמיןאלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה ל3עבודה

רשימת אי התאמות והליך הטיפול השוטף בהן עד לסגירתן וכן כל , רשימות תיוג, מדידות

 . פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע העבודה

 
 ישיבות שבועיות 

ות שבועיות לדיון בנושאי הבקרה מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכ 

י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני תחומים נוספים ויבקש זימון "עפ. השוטפים

קיום ישיבות שבועיות הינו . מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות

מערך הבטחת י מנהל בקרת האיכות למנהל הפרוייקט ו"מסמכי סיכום הישיבות יופצו ע. חובה

 .האיכות

 
 אי התאמות .7

עלולה להתגלות , אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה

לבקרה ולמעקב אחר כל , הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לפיכך. בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט

ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה  גם סווג ודירוג אי, השיטה תכלול בין היתר. מקרי אי ההתאמות

 :בהתאם לדירוג הבא
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יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר או , אי התאמה קלה - 1אי התאמה מדרגה  .א

 .המזמיןללא התערבות גורמי , תיקון

, בתחום הסטיות המותרות, חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים - 6אי התאמה מדרגה  .ב

 .לא נדרש תיקון, יר העבודהחריגה הדורשת ניכויים ממח

או סידרה , חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת  תיקון - /אי התאמה מדרגה          .ג

, יש צורך בהתערבות מנהל הפרוייקט. 6מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מסוג 

 .מוגדרת כנקודת עצירה, אי התאמה מסוג זה. או המתכנן3הבטחת האיכות ו

נדרש פירוק האלמנט או השכבה , חריגה מדרישות המפרט והתקנים - 4רגה אי התאמה מד .ד

כל אי  .אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה. יש צורך בהתערבות המתכנן, והחלפה בחדש

 מנהלולמערך הבטחת האיכות ו מנהלללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו ל, ההתאמות

ידווחו  4-ו /אי התאמות בדרגת חומרה . לןותפורט בנהלי הקב מנהלבשיטה שתוצג לאישור 

הקבלן לא יכסה שטח או ימשיך בבניית , במהלך תקופה זו. לנציג הבטחת האיכות במיידי

 .מנהלאלמנט לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור 

בתנאי שתאושר , הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל .ה .ה

 . י מערך הבטחת האיכות"ד מועד עמבעו

ספק חומרים )יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה , י רמות חומרה"בנוסף לסווג אי התאמות עפ         .ו

ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת ( 'צוות עבודה זה או אחר וכו, קבלן משנה, או מוצרים

 . הישנות הבעיות

או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי  מנהלכות מטעם תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת אי         .ז

הנוגעת לליקויים " דרישת פעולה מתקנת"יועברו לקבלן במתכונת של , התאמות מסוגים שונים

 .הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל. שהתגלו

ודוחות  הפעולות המתקנות, הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות .ח

לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני , בכל מקרה. הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט

ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות "שנמסר דו

 .טיפול ועד סירתה ירשמו באופן רציף במסד הנתונים, תיעוד אי התאמה. פתוחות שטרם נפתרו

 ומים או נכפים במערך בקרת האיכותשינויים יז .0

יהיה עליו לנקוט באמצעי תיקון כפי  –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  0.1

במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן לתביעות הבטחת . שיורה נציג הבטחת האיכות

יף זה לא תהיה הפסקת עבודה כאמור בסע. יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה, האיכות

 .מעבר למצויין בחוזה, עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות נוספות

. הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הפרויקט 0.6

, כל שינוי מעין זה, למען הסר ספק. שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות

 .לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף, גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות

 

 (Quality Assurance)הבטחת איכות  .4

כמערך פיקוח על עבודת בקרת  (Quality Assurance)מערכת הבטחת איכות  ועמיד מטעמי המזמין

 . האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט
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 :תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של הקבלן המבצעלמערך הבטחת האיכות 

 

הפחתה או הגדלה בהיקף כוח האדם של . לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות .א

 .מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי הפרויקט

 . לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות, לאשר .ב

כגון )דרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי החוזה הסמכות ל .ג

הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של , עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט

 (. 'ספק וכו

, מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר .ד

 .של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה כולל בדיקות מדגמיות

או /בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו)הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר  .ה

 .בנהלי העבודה של הקבלן" נקודת עצירה"כולל ( במהלך ביצוע  התהליך והמסירה

הבדיקות וכל טפסי , מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה, אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים .ו

 .מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת 

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת  .ז

, במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי התאמה משמעותית. האיכות

שעות  64יכות בהתראה של להורות על קיום מבדק א המזמיןרשאי מנהל הפרוייקט מטעם 

 .בלבד

 .הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה .ח

להערכת מערכת הבטחת , הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם .ט

או אי התאמות חמורות , מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, האיכות

 .דרששאינן מטופלות כנ

 .הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים .י

 .א לפתוח אי התאמות"א או להורות למערכת ב"הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה .יא

 

 . כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן

הן פורטו לעיל הינן חלק ממערך הפיקוח על כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מ

 .העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו
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 :כללי .0

מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות להגבהת סוללת  ףסוללת חו הפרויקט הגבהת עבודות

 פלאזה קראון ,הרים צל, הוד המלונות ותכלול את חופי חבאזור ים המל 5ההגנה בחופי בריכה 

 .ולוט

 

 .כרוך בסיכונים מרובים, ביצוע העבודה שלעיל

להבין ולבצע בצורה נאותה את , להקפיד לקרוא, על הקבלן מבצע העבודה במקום, לפיכך

 .ן זהיבהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופי, העבודה

שינוי מיועד וכדומה , אי הסכמה, שכל אי הבנה, כךעל הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול 

על , עוד בטרם ביצוע, המזמיןיהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של , מהכתוב להלן

 . מנת לקבל את אישורו בכתב

 

 

 :דרישות בטיחות לביצוע העבודה .2

 

ם קבלנים      על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישו  6.1

 .  1000ח "התשמ, (סיווג קבלנים רשומים)לעבודות הנדסה בנאיות 

המעלה את       ,  בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה, לטובת ביצוע העבודה המתוכננת 6.6

 :הסיכונים הבאים

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע  6.6.1

 (ב"טביעה וכיו, הדרדרות, ובהם התהפכות כלים)בודות בניה בעבודה בסביבה ימית סיכוני ע 6.6.6

 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה  /.6.6

 סיכוני עבודה בגובה  6.6.4

 סיכוני חשמל  6.6.5

 סיכונים סביבתיים כלליים  6.6.0

 (כולל תנועה ותעבורה באתר)סיכוני עבודה כלליים   6.6.9

 בחוף עם תיירים עבודה  6.6.0

או להיכנס לשטח המלון או לדבר ולהתריד את , לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון 6.6.0

 .צוות המלון והנפשים בו
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 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

עבודות בניה  סיכוני   1.6.1

כלליים בעבודות 

תשתית וסלילה 

 וביסוס קרקע

כל  עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד סופה  .1 בינונית
מוגדרות כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך 

יבוצעו בנוכחות מנהל עבודה מוסמך לביצוע 
 .עבודות אלו

במינוי משרד  ממונה בטיחותי "העבודות ילוו ע .2
 .מטעם הקבלן, ת"התמ

ונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת ממ .3
העבודה סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות 

ממונה 3המיועדות לביצוע ויעבירם למנהל
לפני תחילת העבודות , לאישורו המזמיןהבטיחות 

 מזמיןראה בהקשר לכך נהלי הבטיחות ב)באתר 
המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד מדרישות 

 (.אופיון זה
 המזמיןות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות העבוד .4

ראה , ה"וכן בהתאמה לנהלים והוראות מי –
 .הערה למטה

 1.6.9לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  .5
 להלן

עבודות בניה בסביבה  1.6.6

 ימית

הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת  .1 גבוהה
מגבלת רוחב בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של 

המחייבים פעולה בצורה מתאימה , חשמל עיליקו 
יש להביא לידיעת . ושימוש בכלים מתאימים

הנוהגים בכלים כבדים ובמשאיות את הסיכונים 
הכרוכים בירידה לצדי שטחי העבודה והחשש 

 .טביעה3התהפכות למים3להידרדרות

בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים  .2
ת עבודה מיותרים מהאזור ולהקפיד על סביב

 .סטרילית
סיכונים בעבודה עם  /.1.6

 ציוד ומתקני הרמה 

 

 

 :בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על גבוהה

רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ולמתקנים  .1
 .הרלבנטיים

רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד  .2
 .ולאתתים

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין  .3
מנוף 3במקרה של למעלה מעגורן, יםמנופ3עגורנים

 .אחד באתר

 .שימוש בקסדות מגן .4
-פי כללי הבטיחות על-כל עבודה בגובה תתבצע על .1 גבוהה עבודה בגובה 1.6.4

 .פי הוראת כל חוק או תקנים מחייבים
עם מתן , בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה .2

ההיתר ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי 
תקינות , ת מערך העבודההבטיחות של הקבלן א

ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו ויאשר את תחילת 
 .העבודה

בעלי הסמכה בתוקף על כל העובדים בגובה להיות  .3
 ".עבודה בגובה"ל

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש  .4
 ".עבודה בגובה "בציוד מגן אישי מתאים ל

י עובדים "ע ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק (1 גבוהה חשמל 1.6.5
 .בעלי רישיון חשמל מתאים
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על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד  (2
 .מגן אישי מתאים לעבודתם

השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם  (3
 :לחוק ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על

גידים )שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול  (4
מותאמים לעבודה המתבצעות באתר , (ומעטפת

 .תנאי שטחוב
כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או  (5

למניעת סיכוני , (מטר6.58בגובה מעל  ), מוגבהים
 .פגיעה והיתקלות

תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית  (6
 . תוך שיחזור מלא של הבידוד ואטימותו

 .אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך (7
בכבלים  הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש (8

חשמליים באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור 
 .ההזנה

אמפר  /8.8המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות   (9
 . כנגד זרמי קצר

, כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים (11
הכלים . מתאימים לכל הוראת חוק ותקן קיים

יהיו מותאמים לעובד ומתאימים לסוג ואופי 
 .העבודה המיועדת

 ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש (11

 .הכלי של יצרן הזהירות וכללי להוראות

 יעיל באופן הכלים תחזוקת על להקפיד חובה (12

 ,התקין על מצבם לשמור ,שוטפת ובצורה
 .ניקיונם

כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי  (13
ידי בעל חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת -על

 .חודשים 0 -ל

ימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש יש לה (14
יש להקפיד ולעבוד לפי תקנות . התחשמלות

לכלים ולמתקני החשמל , החשמל בכל הנוגע לציוד
 .שבעבודה

החשמל לתנאי ' על הקבלן לקבל אישור חב (15
העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות 

בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת 
 . העליון3ח הגבוה ובאזור  קווי המת

י "י החוק ותקנות וכן עפ"העבודה תבוצע עפ (16
כולל תמיכת , החשמל' י חב"התנאים שיוכתבו ע

 .עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה
סיכונים סביבתיים  1.6.0

 כלליים

 

ביחס לבטיחות " צ"מגדיר מע"י "עבודה עפ .0 בינונית
 .הסדרי תנועה באזור

במהלך  ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום .2
פסולת רעילה תועבר להטמנה  –ובסיום העבודה 

 .י החוק"באתר פסולת רעילה עפ
סיכוני עבודה כלליים  1.6.9

כולל תנועה )

 ( ותעבורה באתר

נדרש הקבלן , עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור .1 בינונית
י הקמת צמתים "ע, אתר העבודותלבודד את 

 .איםסגירת מסלולי כבישים  וגידור מת, זמניים

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות  .2
בין הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבלן 
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העבודות בחופים וכיוצא , הובלת חומרים, שינוע)
יהיה על הקבלן לכלול בתוכנית הבטיחות ( בזה

שלו נקודות אלו וכמו כן לתת מענה להפחתת 
 .הסיכונים בנקודות אלו

או בהם 3דם וכל העובדים באתרים שלצי .3
ישתמשו באפודים , מתקיימת תנועת כלי רכב

 (.ווסט)זוהרים 

י "כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו ע .4
צ "מוסמכים מטעם מע"הקבלן בעזרת אנשים 

לביצוע הסדרי תנועה באתרי סלילה בכבישים 
 ".בינעירוניים

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי  .5
חי הכניסה לאתר והגדר פת. אזהרה מתאימים

 .ישולטו בשלטי אזהרה מתאימים

על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי   .6
חיתוך , החלקה, מעידה, מתאים למניעת נפילה

וקרינה כתוצאה מעבודות )מכלי עבודה חדים 
 .וקסדות מגן( ריתוך במידה ויהיו

עבודה "היא , בכל מקרה של עבודה באש גלויה .7
 (:יםריתוכ, חיתוכים" )חמה

אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא  -
קבלת הרשאה בכתב ממונה הבטיחות מטעם 

 .הקבלן

העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו  -
 .מוסמכים לביצוע עבודות אלו

 :ביצוע עבודה חמה .8
שידעה להגיב במקרה " צופה אש"מחייבת  -

 של התלקחות דליקה

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה -

בוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ציוד הכי -
ובגודל המתאים ומיועד לכיבוי חומרי הבערה 

הפוטנציאליים הנמצאים בקרבת מקום 
 .העבודה

יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה  -
 .זאת עוד לפני תחילת כל עבודה, החמה

בגז חובה להתקין ( חיתוך)במערכות ריתוך  -
בולמי להבה על צנרת הגזים לריתוך בסמוך 

לנקודות ההספקה בקרבת ווסתי הלחץ 
 .ובקרבת נקודת החיבור למבער

או חיתוך 3יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו -
 .בקשת חשמלית באמצעות סרט אדום

( מחזיק האלקטרודה)ידית הריתוך החשמלי  -
, תהיה מבודדת כראוי להגנה על העובד

תתאים לעצמת הזרם המרבי לריתוך ותבטיח 
-אשר הידית תונח עלמניעה של יצירת קצר כ

 .גבי חומרים מוליכים המוארקים לאדמה
חובה , בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה -

לנקוט אמצעי הגנה כנגד פיזור גיצים 
 .וניצוצות ופגיעתם בעובדים אחרים

כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי  -
לעבודות חיתוך וריתוך וכן באזניות 

 .שפקקי אוזניים למניעת היפגעות מרע3מגן
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שלד ולא להרים  –יש להיזהר מפגיעות שריר  .9
 .משאות כבדים

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב  .11
יבוצעו על גבי מובילים מתאימים ובזהירות 

 . הנדרשת

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות  .11
 .אתר העבודותעקב עומס החום שב

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד  .12
רה ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה עז

 . ויקרה

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב  .13
הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים 

 .באם נפגעו, את הגדרות
 

 :שלבי ביצוע העבודה המתוכננת באופן כללי .3

 .עבודות מוקדמות- 

 .עבודות עפר- 

 .עבודות מצעים ותשתיות- 

  .ניקוז עבודות- 

 ההקמת סולל- 

 ועבודות פיתוח חוף כמפורט בפרט זה- 

 

והם אלה  המזמין מנהלי "יינתנו ע,  מפרט ביצוע כולל תכניות ושרטוטי ביצוע מפורטים

 .המחייבים את הקבלן לביצוע העבודה מבחינה איכותית

 

 :הערות כלליות .4

ביחס , וולנהלי המזמיןדרישות לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה ל בנוסףכל הנאמר לעיל הינו  . 1

 .לעבודות קבלנים

 :ב נהלי  בטיחות רלבנטיים לצורך"מצ 

 המזמיןהכרת הדרישות של  -

 עמידה בדרישות במהלך כל העבודה    -

 .י הקבלן"מילוי הטפסים המתאימים ע -

 

 : נהלים מצורפים .5

 המזמיןמדיניות הבטיחות  1נוהל מספר  -

  המזמיןקוח דרישות בטיחות בניהול ופי 4נוהל מספר  -

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרוייקטלית 5נוהל מספר  -

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה 0נוהל מספר  -

 תגובה באירועי חירום בעבודה 0נוהל מספר  -
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 שמירה על איכות הסביבה 18נוהל מספר 

 

 .צ"הינו בנוסף לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע, כל הנאמר לעיל . 6

 

יהיו , ציודו וכלי עבודתו, שכל מתקניו, הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן, כל הנאמר לעיל . /

במשך כל תקופת , בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, כשירים, תקינים

 .עבודתו באתר זה

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 :מסמכים מלווים .6

 המפרט הטכני', הגבהת סוללות חוף מסמך ג

 

 אם לתקנות הבטיחות בעבודההקבלן ראשי בהת .7

( עבודות בניה)בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה " מבצע העבודה" -ו" קבלן ראשי"הקבלן יהיה 

. העובדים והשוהים באתר, ועל כן יישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר, 1000 -ח "תשמ

ם לכל חוק לוודא כי כל העבודות מבוצעות בהתא על מנתהקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים 

 .מזמיןותקנת בטיחות ישימים ודרישות ה

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה   .8

ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים באתר  ,מנהל עבודה רשוםהקבלן יעסיק 

העבודה תבוצע תוך . לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. בכל עת ביצוע העבודות

( ראה להלן)הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים . יחות וגהותשמירה קפדנית על כללי בט

ינהגו ', מבקריו וכו, על כל עובדיו, הקבלן .וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות

כמו כן יטופלו . במשך כל מהלך העבודה ושהותם באתר, בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות

 מזמיןה. 'ציוד חשמלי והידראולי וכו, מכבשים, כלי רכב, בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר

על כל , עד כדי הפסקת עבודת הקבלן, לכל תקלה או תקרית בטיחותית, יתייחס בחומרה רבה

 . המשתמע מכך

 :אזהרה

המופיעים  אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים

י וקבלת אישור על "לממונה הבטיחות חלי "בנהלי הבטיחות של חל

 .תחילת עבודה ממנו
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  אמצעי כיבוי  אש

וכל הדרוש למילוי , כיבוי אש אמצעייספק הקבלן ויתקין , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

, מכבי אש: כגון, הרשויות המוסמכות בעבודה על פי דרישותות הוראות הבטיחות והזהיר

 .המזמיןודרישות ממונה הבטיחות של ב "חברת החשמל וכיו, משרד העבודה, משטרת ישראל

 ביגוד מגן ואמצעי זהירות  .9

חליפה , כפפות, משקפי מגן, כגון קסדות מגן, הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש

מרכיבים 3ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם ולובשים, ם על כלי עבודה ידנייםזוהרת ומגני

י תקן "עפכל סולם יהיה . אותם בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד והבגד

והקבלן יוודא כי המגן , כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן. מתוחזק כחדשישראלי רשמי ו

כלי החיתוך יהיו , כל כלי ידני יתוחזק במצב תקין.  הלך העבודותלא יוסר מכל סיבה שהיא במ

. חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך

, בגודל המתאים לזרם, בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף

או בורות ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו . וק מקריומוגן נגד נית מאובטח על ידי מנתק מעגל

צביעה ושימוש אחר בנוזלים מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים . ויסומנו מיד יגודרו לבטח

 .ומאווררים כנדרש

 סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי  .01

, של כל עובד או ציוד, באופן זמני או לצמיתות, רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר מנהלה

הקבלן יחליף מיידית . עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית, אשר

 .כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה, את העובד או הציוד

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים .00

גרועים רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות  מזמיןה

מכל אחריות  מזמיןהקבלן משחרר את ה. מנהלאו ה3או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו

או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי 3או עובדים ו3עבור נזקים שיגרמו למבנה ו

 .או החוזה3פ כל דין ו"בטיחות וגהות נאותים כנדרש ע

 תכנית בטיחות   .02

סקר , לפני תחילת העבודה באתר, מנהליציג הקבלן ל, ותעל מנת להבטיח מילוי חובות בטיח

וכן את השמות וקורות החיים של , סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה

כולל הממונה על , הבטיחות והעזרה הראשונה, עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה

לרבות עובדיו )ובדים מטעם הקבלן לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה לכל הע. בטיחות

לצורך כך מצורף  לקבלן לפני . הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה, (של כל קבלן משנה

אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו באתר , המזמיןתחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם 

 (.'גנספח ראה )

 עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים .03
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או מקומות וחללים , או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים3ון ותיק, במקרה של עבודה

, או החללים המוקפים יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים ,מוקפים אחרים

בצמידות להוראות הכלליות , מצאות גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנהילה

של הימצאות גזים רעילים תתבצע במקרים . והספציפיות למקרה מטעם הממונה על הבטיחות

  .מטעם הקבלןהעבודה רק באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות 
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   'נספח ד 'נספח ד
 

 רשימת התכניות
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 תאריך מהדורה  מ"קנ שם תוכנית תוכנית' מס

 מעוז~ברוידא –נוף 

 תכניות פיתוח

וח כלליתתכנית פית 100  1:1250 1 14.03.13 

 14.03.13 1 1:250 מלון לוט תכנון מפורט 101

 14.03.13 1 1:250 מלון קראון פלאזה תכנון מפורט 102

 14.03.13 1 1:250 מלון צל הרים תכנון מפורט 103

 14.03.13 1 1:250 מלון הוד תכנון מפורט 104

 14.03.13 1 1:250 מלון הוד תכנון מפורט 105

 רטיםפ

 14.03.13 1 משתנה פרטים כלליים 107

 14.03.13 1 משתנה מקלחות חוף וקיר 108

 14.03.13 1 משתנה שבילי ירידה למים מעץ 109

 14.03.13 1 משתנה משטחי עץ ומאחזי יד 110

 14.03.13 1 משתנה ריצופים 111

 14.03.13 1 משתנה שמשיות חוף 112

 14.03.13 1 משתנה הצללה מעל שבילים 113

 14.03.13 1 משתנה הצללה מעל איים 114

 14.03.13 1 משתנה הצללה מעל רחבות במים 115

 14.03.13 1 משתנה הצללות נוספות 116

 תכנית פירוקים

 14.03.13 1 1:250 תכנית פירוקים מלון לוט 122

 14.03.13 1 1:250 תכנית פירוקים מלון קראון פלאזה 124

 14.03.13 1 1:250 מלון צל הריםתכנית פירוקים  125

 14.03.13 1 1:250 תכנית פירוקים מלון הוד 126

תהל -סוללת עפר   

 /8.4.1/ 88 1:7500 תנוחה כללית 200

צל הרים, מלונות הוד. מפת מצב קיים 201  1:500 88 /8.4.1/ 

202 
, מלונות קראון פלאזה  מפת מצב קיים

1 -. גל. לוט  
1:500 

88 
/8.4.1/ 

203 
, קראון פלאזה  תקיים מלונומפת מצב 

6 -. גל. לוט  
1:500 

88 
/8.4.1/ 

204 
תכנית . חוף עין בוקק ASMADE קיר  - 

 שיגומים קיים
1:250 

88 
/8.4.1/ 

תכנית . חוף עין בוקק 205 ASMADE מלון הוד -   1:250 88 /8.4.1/ 
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1 -. גל. תנוחה כללית ומפתח גליונות 206  1:1000 02 /8.4.1/ 

 /8.4.1/ 86 1:1000  6 -. גל. תנוחה כללית ומפתח גליונות 207

209 
 -. גל. 8+548עד חתך  8+608תנוחה מחתך 

1  
1:500 

86 
/8.4.1/ 

210 
 -. גל. 8+908עד חתך  8+508תנוחה מחתך 

6 
1:500 

86 
/8.4.1/ 

211 
 -.   גל. 1888עד חתך  8+908תנוחה מחתך 

/ 
1:500 

86 
/8.4.1/ 

212 
עד  8+608' של הסוללה ממסחתכים לרוחב 

8+468  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

213 
עד  48/+8' חתכים לרוחב של הסוללה ממס

8+468  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

214 
עד  8+448' חתכים לרוחב של הסוללה ממס

8+508  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

215 
עד  8+088' חתכים לרוחב של הסוללה ממס

8+968  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

216 
עד  8+948' חתכים לרוחב של הסוללה ממס

8+008  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

217 
עד  8+008' חתכים לרוחב של הסוללה ממס

8+1888  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

218 
ופרטי לבניית גדעין  םאופיינייחתכים 

 חרסית

1:200,1:

50 

88 
/8.4.1/ 

חתך טיפוסי ופרטי מבנה -דרך חירום  219  1:10 86 /8.4.1/ 

 /8.4.1/ 88   פרטי הגבהת שוחות 220

221 
תכנון שוחה סביב קידוח לאחר מילוי 

וחתכים, תנוחה קרקע קיים  
1:20 

88 
/8.4.1/ 

222 
. פרט נקודות בקרת תזוזה. מערכת ניטור

 פרט צינור תצפית

1:200,1:

10 

86 
/8.4.1/ 

224 
פרטים  תנוחה אתר התארגנות ראשי

1. גל. וחתכים  

1:500,1:

50 

88 
/8.4.1/ 

225 
פרטים  תנוחה אתר התארגנות ראשי

6. גל. וחתכים  
1:200 

88 
/8.4.1/ 

226 
שלב -שלבי ביצוע. חוף של הרבה מלונות

תנוחה .1  
1:1250 

88 
/8.4.1/ 

227 
שלב -שלבי ביצוע. חוף של הרבה מלונות

תנוחה .6  
1:1250 

88 
/8.4.1/ 

228 
שלב -שלבי ביצוע. חוף של הרבה מלונות

תנוחה ./  

1:1250 
88 

/8.4.1/ 
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229 
שלב -שלבי ביצוע. חוף של הרבה מלונות

תנוחה .4  
1:1250 

88 
/8.4.1/ 

צל הרים, מלונות הוד. מפת מצב קיים 201  1:500 88 /8.4.1/ 

 הסדרי תנועה

 /663803681 86 1:588 הסדרי תנועה 234

 /663803681 86 1:588 הסדרי תנועה 235

 /663803681 86 1:588 הסדרי תנועה 236

 /663803681 86 1:588 הסדרי תנועה 237

 /663803681 86 1:588 הסדרי תנועה 238

רבין מהנדסי~פרי –קונסטרוקציה  o 

 /8.4.1/ 81 250;1 העמדה –פיתוח חוף מלון לוט  88/

 A9 1:65פרט   - 1גליון   81/

1:18 

81 /8.4.1/ 

 B10 1:65פרט  – 6גליון  86/

1:18 

81 /8.4.1/ 

 B9 ,1/ ,/ 1:65פרטים   – /גליון  /8/

1:18 

81 /8.4.1/ 

 A10 ,60 ,15 ,4 1:65פרטים  – 4גליון  84/

1:18 

81 /8.4.1/ 

 1:65 רשימת פרטים חופי עין בוקק 85/

1:18 

86 /8.4.1/ 

 1:65 פרטי חיבור בריתוך 306

1:18 

86 11/6/13 

     

 /8.4.1/ 81 250;1 העמדה –פיתוח חוף מלון קראון פלזה  80/

 B19 ,B10 ,60 ,A69 ,65 ,10 1:65פרטים  -  5גליון  18/

1:18 

86 /8.4.1/ 

 1:65 19, 10, 66פרטים   – 0גליון  11/

1:18 

86 /8.4.1/ 

 A1 ,1 1:65, 6, 5, 0, 14, 0פרטים - 9גליון  16/

1:18 

86 /8.4.1/ 

 1:65 11פרט  – 0גליון  /1/

1:18 

86 /8.4.1/ 

 1:65 /6, 64פרטים  – 0ון גלי  14/

1:18 

86 /8.4.1/ 

 B68 ,A68 1:65פרטים  – 18גליון  15/

1:18 

81 /8.4.1/ 
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 /8.4.1/ 81 250;1 העמדה -פיתוח חוף מלון הוד 58/

     

     

 /8.4.1/ 81 250;1 העמדה -פיתוח חוף מלון צל הרים 08/

 תהל -ניקוז 

1. לתנוחה כללית ג -מערכת ניקוז  401  1:1000 88 /8.4.1/ 

6. תנוחה כללית גל -מערכת ניקוז  402  1:1000 88 /8.4.1/ 

1. גל. תנוחה -מערכת ניקוז  403  1:500 88 /8.4.1/ 

6. גל. תנוחה -מערכת ניקוז  404  1:500 88 /8.4.1/ 

/. גל. תנוחה -מערכת ניקוז  405  1:500 88 /8.4.1/ 

1.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  406  1:250 88 /8.4.1/ 

6.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  407  1:250 81 /8.4.1/ 

/.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  408  1:250 81 /8.4.1/ 

4.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  409  1:250 81 /8.4.1/ 

5.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  410  1:250 81 /8.4.1/ 

0.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  411  1:250 81 /8.4.1/ 

9.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  412  1:250 81 /8.4.1/ 

0.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  413  1:250 81 /8.4.1/ 

0.גל.תנוחה -מערכת ניקוז ותאום מערכות  414  1:250 81 /8.4.1/ 

חתכים לאורך -מערכת ניקוז 416  
1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

417 
ג חתכים לרוחב של "תאום מערכות ע

68/+8עד  8+608הסוללה מחתך   

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

418 
ג חתכים לרוחב של "תאום מערכות ע

8+468עד  48/+8הסוללה מחתך   

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

419 
ג חתכים לרוחב של "תאום מערכות ע

8+508עד  8+448לה  מחתך הסול  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

420 
ג חתכים לרוחב של "תאום מערכות ע

8+968עד  8+088הסוללה  מחתך   

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

421 
ג חתכים לרוחב של "תאום מערכות ע

8+008עד  8+948הסוללה מחתך   

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

422 
ג חתכים לרוחב של "תאום מערכות ע

8+1888עד  8+008מחתך  הסוללה  

1:500/1

00 

88 
/8.4.1/ 

423 
חתכים  -מערכת ניקוז ותאום מערכות 

 טיפוסיים להנחת צינורות
  

88 
/8.4.1/ 

SMETתוכנית העתקת קווי  424  /8.4.1/ 88 1:1000חתך  -קיימים  
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 לאורך ופרטים

מהנדסים. וי.אי –מים ביוב ותברואה   

ים ביוב מערכות מ -תכנית פיתוח כללית 588

 וניקוז

1:1888 81 68.81.1/ 

 /68.81.1 81 1:658 תנוחה -מערכות מים ביוב וניקוז  -מלון לוט  581

1:6583 חתך -מערכות מים ביוב וניקוז  -מלון לוט  586

1:188 

81 68.81.1/ 

מערכות מים ביוב וניקוז  -מלון קראון פלאזה  /58

 תנוחה -

1:658 81 68.81.1/ 

מערכות מים ביוב  -פלאזה  מלון קראון 584

 חתך -וניקוז

1:6583

1:188 

81 68.81.1/ 

 -מערכות מים ביוב וניקוז  -מלון צל הרים  585

 תנוחה

1:658 81 68.81.1/ 

 -מערכות מים ביוב וניקוז -מלון צל הרים  580

 חתך

1:6583

1:188 

81 68.81.1/ 

 /68.81.1 81 1:658 תנוחה  -מערכות מים ביוב וניקוז  -מלון הוד 589

1:6583 חתך -מערכות מים ביוב וניקוז -מלון הוד  580

1:188 

81 68.81.1/ 

 /68.81.1 81   פרטי אנסטלציה 580

 מ מהנדסים.ג.ח –מי תמלחת 

 /61.81.681  1:1888 .תכנית כללי. מערכת הניקוז בתי מלון 088

 /61.81.681  1:1888 .צפון. מערכת הניקוז בתי מלון 081

 /61.81.681  1:1888 .דרום. ערכת הניקוז בתי מלוןמ 086

084 
". הוד", "צל הרים", "ה'קראון פלז"בתי מלון 

 .תנוחה כללית
1:588 

 
80.86.681/ 

085 
". הוד", "צל הרים", "ה'קראון פלז"בתי מלון 

 .חתכים לאורך
1:658 

 
80.86.681/ 

     מלון הוד

 27.11.2012  1:658 .תכנית כללי. ש לניקוז"ת 620

 /681./10.8  1:658 .תנוחה וחתך לאורך. קו ריקון חדש 621

 /681./64.8  1:65 .תנוחה וחתכים. ש לניקוז"ת 066

מלון צל 

 הרים
  

 
 

 /681./10.8  1:658 .תנוחה וחתך לאורך. קו ריקון חדש 0/1

     

מלון קראון 

 פלזה
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 /85.86.681  1:658 .תנוחה  כללית. ש לניקוז"ת 048

 /681./10.8  1:65 .תנוחה וחתכים. ש לניקוז צפונית"ת 041

 /681./10.8  1:65 .תנוחה וחתכים. ש לניקוז דרומית"ת 046

04/ 
תנוחה וחתך . החלפת צינור יניקה מי מלח

 .לאורך
1:658 

 
18.86.681/ 

 /681./10.8  1:658 .תנוחה וחתך לאורך. קו ריקון צפוני חדש 044

 /681./10.8  1:658 .תנוחה וחתך לאורך. דרומי חדש קו ריקון 045

     

 אהרוני. משרד י –תכניות חשמל 

 /80.1./8 88 1:1888 תכנון חשמל מתחם המלונות 988

 /80.1./8 88 1:658 שביל גישה -תכנון חשמל מלון הוד 981

 /80.1./8 88 1:658 חלק מרכזי -תכנון חשמל מלון הוד 986

 /80.1./8 88 1:658 מלון צל הריםתכנון חשמל  /98

 /80.1./8 88 1:658 ה'תכנון חשמל מלון קראון פלאז 984

 /80.1./8 88 1:658 תכנון חשמל מלון לוט 985

 /80.1./8 81 משתנה חוף ראשי -לוח חשמל 980

 /80.1./8 88 משתנה חוף מלון הוד -לוח חשמל  989

 /80.1./8 88 משתנה שירותים מלון הוד -לוח חשמל  980

 /80.1./8 88 משתנה סוכת מציל מלון הוד -לוח חשמל  980

 /80.1./8 88 משתנה חוף מלון צל הרים -לוח חשמל  918

 /80.1./8 88 משתנה שירותים צל הרים -לוח חשמל  911

 /80.1./8 88 משתנה סוכת מציל מלון צל הרים -לוח חשמל  916

 /80.1./8 88 משתנה ה'חוף מלון קראון פלאז -לוח חשמל  /91

 /80.1./8 88 משתנה ה'שירותים מלון קראון פלאז -לוח חשמל  914

 /80.1./8 88 משתנה ה'סוכת מציל מלון קראון פלאז -לוח חשמל  915

 /80.1./8 88 משתנה חוף מלון לוט -לוח חשמל  910

 /80.1./8 88 משתנה שירותים מלון לוט -לוח חשמל  919

 /80.1./8 88 משתנה סוכת מציל מלון לוט -לוח חשמל  910

 /80.1./8 88 משתנה פרט גומחת בטון ללוח חשמל מלונות 910

 /80.1./8 88 משתנה פרט בסיס בטון לעמודון תאורת חוף 968

 /80.1./8 88 משתנה פרט חפירה לכבלי חשמל לתאורת חוף 961

 /80.1./8 81 משתנה 80הנחיות מחיבות לפי מפרט  966
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 רשימת פרטים

 
' מס

 פרט
' מס גליון פרט

 פרט
 גליון פרט

 116 שמשית חוף במלון לוט 15 107 סוכת מציל 1

שמשית חוף קיימת במלון קראון  10 189 ברז לשטיפת רגליים 6
 פלאזה

116 

 116 שמשית חוף רחבה 19 189 מבנה שירותים /

 /11 מרכזי בלוטהצללה מעל שביל  10 180 מקלחת חוף נגישה במלון לוט 4
 /11 הצללה לאורך שביל לאי 10 180 מקלחת חוף נגישה 5
 /11 הצללה לאורך שביל במים 68 180 הגבהת קיר קיים בחיפוי אבן 0
 114 הצללה מעל אי בלוט 61 180 שביל ירידה למים מעץ במלון לוט 9
 114 הצללה מעל אי בקרון פלאזה 66 180 שביל ירידה למים מעץ 0
יד בשביל ירידה למים במלון  מאחז 0

 לוט
 114 הצללה מעל אי בהוד וצל הרים /6 118

מאחז יד בשביל ירידה למים מעץ  18
 מהגוני

הצללה מעל רחבה גדולה במים  64 118
 בהוד וצל הרים

115 

 


