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רשימת נספחים
נספח א':

רשימת תוכניות

נספח ב':

בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם

נספח ג':

בטיחות

נספח ד':

ספרי מתקן ותכניות עדות
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רשימת היועצים והמתכננים:
כללי
ניהול פרויקט

:

אפשטיין בע"מ

יועץ קרקע ,תכן מבנה וביסוס

:

ישראל קיסר

מדידות

:

ליא שרותי הנדסה ומדידות בע"מ

בטיחות

:

שלהבת מערכות מידע

הבטחת איכות

:

פורן שרים בע"מ

טל':

/1-25//99/

פקס':

/1-25//9//

טל':

/2-555/299

פקס':

/2-555/151

טל':

/2-518/888

פקס':

/2-518//52

טל':

//-5229890

פקס':

//-5229825

טל':

//-2829///

פקס':

//-2859829

הגבהת חופים
מתכנן מוביל :הגבהת סוללת החוף,

:

תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ

עבודות עפר ,ניקוז מי נגר ותאום

טל':

//-2502229

פקס':

//-250220/

מערכות
חשמל ,תאורה ותקשורת

י .אהרוני הנדסת חשמל בע"מ

קונסטרוקציה  -מתקני חוף

:

פרי -רבין בע"מ

אדריכלות נוף

:

שחם אדריכלות נוף בע"מ

תברואה

:

אי.וי .מהנדסים יועצים בע"מ
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רשימת המסמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד ושאינם מצורפים:

מסמך שאינו מצורף

מסמך מצורף

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית
(האוגדן הכחול) בפרקים השונים ,במהדורה המעודכנת
ביותר לתאריך פרסום מכרז זה ,כולל אופני המדידה ותכולת
המחירים המצורפים לפרקים אלו.
מסמכים נוספים:
לוח התמרורים המעודכן ,מהדורה אחרונה
חוק חשמל - 8592 ,מהדורה אחרונה.
תקנות בטיחות בעבודה  -עבודות בניה (פרק ט').
תקנים ישראלים
"תקנות והנחיות להצבת תמרורים" בהוצאת משרד
התחבורה ,המנהל על התעבורה .0/8/ -
"מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי
עבודה בדרכים לא עירוניות" .0//2 -
"התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת
משרד התחבורה  -ינואר .0/8/
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כללי
.11

מוקדמות

11.10

הגדרות ותנאים כלליים

 11.10.0תיאור ויישום
מפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות להגבהת סוללת חוף
בריכה  ,9בחופים הציבוריים מול מלונות הרודס ולאונרדו קלאב.

 11.10.4הגדרות
במפרט הטכני יהיו למונחים המפורטים להלן ,המשמעות המפורטת בסעיף זה,
אלא אם כן ,במקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת שתוגדר
באופן מפורש .על יתר המונחים במפרט זה יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם
על נספחיו ,אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת.
חברת תהל מהנדסים יועצים בע"מ.

מתכנן

:

תכנית עבודה מפורטת

 :תכנית העבודה המפורטת לביצוע הפרויקט
שתוכן ותוגש על ידי הקבלן לאישור המנהל טרם
התחלת הבצוע בהתאם לאמור בהסכם.

תכניות מכרז

:

תכניות ומסמכי ביצוע

:

התכניות המצורפות  -מסמך ג' להסכם
ההתקשרות.
תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל לביצוע
הפרויקט.

תכניות עדות לאחר ביצוע :תכניות עדות - As Madeתיעוד לעבודות כפי
שבוצעו ,שיוכנו ויוגשו על ידי הקבלן בתום ביצוע
העבודות ושאושרו ע"י המנהל.
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 11.10.7תוכניות ,מפרטים ותקנים
הפרויקט ,על כל מרכיביו ,יבוצע עפ"י התוכניות ,המפרטים ובהתאם לתקנים
הישראליים (ת"י) העדכניים ביותר ובהעדרם בהתאם לתקנים בינלאומיים
מתאימים שיאושרו על ידי המנהל.
מפרטים כלליים:
פרקים רלוונטיים מתוך המפרט הכללי של הוועדה הבין-משרדית לעבודות בניה
לפי המהדורה אחרונה (להלן" :המפרט הכללי"):

א.

פרק //

 -מוקדמות המפרט הכללי

ב.

פרק /8

 -עבודות עפר

ג.

פרק /0

 -עבודות בטון יצוק באתר

ד.

פרק /9

 -עבודות איטום

ה.

פרק /2

 -נגרות אומן ומסגרות פלדה

ו.

פרק /9

 -מתקני תברואה

ז.

פרק /1

 -מתקני חשמל

ח.

פרק 88

 -עבודות צביעה

ט.

פרק 82

 -עבודות אבן

י.

פרק 85

 -מסגרות חרש

יא.

פרק 0/

 -נגרות חרש

יב.

פרק 08

 -בנייני בטון טרומיים

יג.

פרק 2/

 -פתוח נופי

יד.

פרק 28

 -גינון והשקייה

טו.

פרק 98

 -עבודות סלילת כבישים ורחובות

טז.

פרק 99

 -קווי מים ,ביוב ותיעול

כל הפרקים האחרים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור
המנהל.
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מפרטים מיוחדים:
מפרט טכני מיוחד -מסמך זה ,על נספחיו.

 11.10.2עדיפות בין המסמכים
מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו3או אי בהירות ו3או דו משמעות
ו3או אי התאמה תוכרע על ידי המנהל ,בהתאם להוראות ההסכם.

 11.10.0פעילויות ראשיות
 11.10.0.0עבודות הכנה:
עבודות ההכנה כוללות בין השאר:
א.

תאום עם גורמים רלבנטיים.

ב.

היתרים ותאום ביצוע עבודות.

ג.

התארגנות הקבלן.

ד.

דרכי גישה.

ה.

גידור ,בידוד ושילוט שטח עבודה.

ו.

מדידות וסימון.

ז.

ניקוי האתר הובלה שינוע ואחסנה של ציוד חומרים ומתקנים אשר פורקו
ומיועדים להתקנה מחדש.

ח.

איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות.

ט.

פירוק מתקני חוף קיימים.

י.

התקנת מתקני חוף זמניים.

יא.

פירוק תשתיות תת-קרקעיות קיימות.

יב.

התקנת תשתיות תת-קרקעיות זמניות (לזמן ביצוע הגשר).

 11.10.0.4עבודות בצוע בחוף:
א.

חישוף השטח.

ב.

חפירה3חציבה.

ג.

אחסון ו3או סילוק חומר חפור.

ד.

הכנת שתית לעבודות המילוי לבניית הסוללה ולמילוי שן החרסית.

ה.

הכנת שתית לעבודות המילוי למילויים שונים.

ו.

הכנת שתית למבנים וצינורות.

ז.

חפירה והובלת חומרי מילוי מאתר אשר יוקצה ע"י המזמין.
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ח.

בניית הסוללה על החוף הקיים בתוך המים.

ט.

בניית שן החרסית והגנת הקודקוד.

י.

ביצוע דרכים ומשטחים.

יא.

התקנת מערכות תת קרקעיות כולל חשמל ,מים ,ביוב ,ניקוז ,מערכת
השפלה ,וניקוז מי תמלחת.

יב.

ביצוע מתקני חוף ,התקנתם ופיתוח חוף.

יג.

ביצוע עבודות סלילה.

יד.

ביצוע עבודות שונות:
•

ביצוע ואיזון נקודות בקרת תזוזה.

•

ביצוע ואיזון צינורות תצפית בחוף.

•

השפלת מי תהום (שוטף בהתאם לנדרש).

סדר הפעילויות יכול להשתנות עקב המצב בשטח והוראות המנהל ועפ"י תוכנית
העבודה של הקבלן המאושרות ע"י המנהל.

 11.10.6תכנית עבודה מפורטת
תוך  82יום ממועד הודעת הזכייה במכרז יגיש הקבלן למנהל תכנית עבודה
מפורטת הכוללת תכנית התארגנות מאושרת ותכנית בטיחות על פי שלבי
הביצוע הנדרשים במסמכי המכרז לרבות בסעיף  //./8.8/למפרט זה ,שבה
יצוין בפרטי פרטים סדר העבודה בזמן ובמרחב הגיאוגרפי לכל אלמנט שייבנה,
כולל תאריכים מדויקים של תחילה וסיום עבודות לכל פריט וכמפורט להלן:
א .תכנית העבודה המפורטת תכלול גאנט מפורט ואת הפרטים הבאים:
.8

תיאור כל העבודות הנדרשות כולל ההתארגנות עם פרטי וסדר הביצוע
וסדר ביצוען בהתאם למסמכי המכרז ,לוח הזמנים ואבני הדרך;

.0

תיאור ביצוע בו-זמני של העבודות באתר יחד עם אי-הפרעה להתנהלות
הסדירה של מתחמי התיירות למיניהם ,תוך הצגת פתרון למעבר נופשים
ושימוש בחופים תוך כדי ביצוע העבודות;

./

תיאור ביצוע במקביל של העבודות במקומות השונים ,עבודה בשתי
משמרות ועמידה בהתאם ללוח הזמנים הנדרש.

.2

פירוט תוכנית שינוע כולל קיבולת השינוע היומית לאספקת כל החומרים
וכל המתקנים בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר העבודות,
ועמידה בלוח הזמנים הנדרש;
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פירוט לגבי תוכנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים
במסמכי המכרז אל אתר העבודות ,כולל שיטת ,אמצעי ותהליך השקילה.

.2

פירוט לגבי תוכנית בצוע השפלת מי התהום והניטור הנדרש שיתייחס לכל
המרכיבים,

הפרטים וסדר הביצוע כדי לאפשר

בצוע עבודות ביבש

במשך הזמן שיידרש לכך .
.9

פירוט התיאומים והשגת האישורים שעל הקבלן לבצע על מנת להתחיל
ולהשלים את הנדרש בלוח הזמנים.
מודגש שהמנהל רשאי להורות בכל עת לפני ובמהלך העבודה על שינויים
בסדר בצוע העבודות שבתוכנית המאושרת כולל מעבר מעבודה במקום
מסוים לעבודה במקום אחר באתר .משנתנה הוראה כזו הקבלן יציג
מיידית לאישור המנהל תוכנית עבודה מותאמת ויפעל מיידית לפיה.
הקבלן יתחשב בהכנת הצעתו באפשרות לשינויים בסדר העבודות ולא
יהיה זכאי לכל תשלום בגינה.
 .1פירוט הציוד ,הכלים ,המתקנים ,החומרים והאמצעים האחרים שבהם
יעשה הקבלן שימוש לביצוע העבודות .כל הציוד ,הכלים ,המתקנים
החמורים והאמצעים האחרים כאמור יהיו תקניים עם אישור מכון
התקנים .הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או
האנגלית ותעודת בדיקה .ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד
לא יאפשר הקבלן למנהל לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור
בכתב מהמתכנן והמנהל .אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל
הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר .הציוד שיאושר יהיה בהתאם
למפורט במפרט ובכתב הכמויות ,או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים
על ידי המזמין .לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המנהל באתר דוגמאות
לקבלת האישור.
 .5פירוט כוח האדם לשני האתרים בהתאם לסעיף  //./8.01להלן.

ב.

תכנית ההתארגנות תכלול בין היתר ,את המרכיבים הבאים:
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.8

סימון הגידור;

.0

מקומות האחסון;

./

משרדי האתר;

.2

דרכים זמניות;

.9

זמני וחפירות זמניות;

.2

נקודות כניסה ויציאה לאתר ומיקום מאזני גשר;

.9

גידור שטחי פעילות;

.1

גידור בטיחות לכבישים;

.5

מיקום מאזני גשר;

 .8/מיקום מרחב מוגן (ממ"ד);
 .88תוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות (;)Shop Drawings
 .80פרטי ספק מבנים זמניים;
 .8/תוכנית מפורטת של מבנים זמניים (כולל חישובים סטטיים).
 .82פרטי ביצוע מתקנים
 .89פרטי ביצוע לתחנות שאיבה ,לקווי תמלחת ואביזרי צנרת.
 .82פירוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן ,וכן כל
פרט אחר שיידרש במפרט הטכני המיוחד ועל ידי הרשויות
הרלוונטיות שצריכות לתת אישורן לתכנית.
הערה :אתר ההתארגנות יבוצע בהתאם להיתר הבנייה שהוצא ובמידה
ויידרשו שינויים ,הקבלן ידאג לקבלת האישורים ו3או ההיתרים
הנדרשים על חשבונו ,ולא תהיה לו כל טענה לתוספת תשלום
ו3או לארכת לוחות הזמנים בגין כך.

ג.

תכנית הבטיחות באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל
שינוע החומרים והביצועים הנדרשים למיניהם ,ותכלול בין היתר את
המרכיבים הבאים:
.8

סקר סיכונים.

.0

מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תואמות.

./

מתן מענה המתאים לאילוצי לוחות הזמנים ,אילוצי שלבי ביצוע,
ואילוצי ביצוע במתחם תיירותי רגיש.

.2

תוכנית למניעת הצפות כתוצאה משיטפונות.
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במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נספח בקרת איכות
והבטחת האיכות המצומצם (נספח ב' למפרט הטכני המיוחד) ובדרישות כל דין.
תכנית העבודה ,כפי שתאושר על ידי המנהל ,תהיה מסמך המחייב את הקבלן.
הקבלן אינו רשאי להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית
העבודה .המנהל רשאי לדרוש עריכת שינויים לשם התאמת תכנית העבודה בכל
שלב שהוא לצורכי קידום השלמת הפרויקט .התאמות אלו ככל שיבוצעו מחייבות
את הקבלן שיהיה אחראי לביצוען המיידי והמלא כדי לא לעכב קבלת אישור
המנהל .עבודת הקבלן תבוצע רק על פי התכנית שאושרה על ידי המנהל.

 11.10.3דיווחי התקדמות (דו-שבועי)
ביום הראשון של כל שבוע שני יגיש הקבלן למנהל דוח התקדמות דו-שבועי שבו
יפרט את כל הפעילויות שבוצעו במהלך השבועיים שקדמו להפקת הדו"ח ,כולל,
בין היתר ,מיפוי טופוגרפי ,עבודות תכנון ,שרטוטים ,הספקת חומרים ,ייצור,
ביצוע עבודות בשטח ,בדיקות מעבדה של חומרים ,תהליכים ופרוטוקולים של
קבלות ומסירות ,תכניות עדות ,התכתבויות בהקשר לביצוע הפרויקט ,סיכומי
פגישות באתר ,הנחיות ,עדכון לוחות זמנים ,אישורים וכו'.

 11.10.0פגישות באתר
פגישות באתר יתקיימו לפחות אחת לשבוע בימים שייקבעו על ידי המנהל
במשרדי הקבלן באתר .בפגישות ישתתפו :הקבלן ,המנהל ,המתכנן ,נציג
המזמין וכל גורם נוסף בהתאם להנחית המנהל.
נושאי הפגישה יהיו בין השאר :ההתקדמות ואיכות העבודות ,בטיחות וממשקי
העבודה בין הקבלן והרשויות .סיכום (פרוטוקול) הפגישה יוכן על ידי המנהל
ויופץ בין המשתתפים כיומיים לאחר הפגישה.

 11.10.1יומן עבודה
הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין .בין השאר
יפרט הקבלן:
א.

שם הקבלן.

ב.

מס' הפרויקט.

ג.

מס' יומן עבודה.
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ד.

תאריך ,יום עבודה ושעות עבודה.

ה.

מזג אוויר.

ו.

כלים באתר.

ז.

מספר וסוגי העובדים באתר.

ח.

עבודות שבוצעו.

ט.

אירועים באתר העבודות.

י.

הוראות המנהל.

יא.

ליקויי ביצוע3בטיחות וכדומה.

יב.

עיכובים בביצוע.

יג.

ניטור של מי-תהום

יד.

חריגות מדרישות ותיקונן.

טו.

ניטור של מזג אוויר והיערכות נגד שיטפון.

הקבלן יכין יומן עבודה באמצעות מערכת  @VIEWאשר בו יעדכן מדי יום ביומו
את כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות (במקרים בהם יורו המנהל או
המפקח ,יעודכן יומן העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר
לקבלן במערכת ה @VIEW -להערותיו וחתימתו) .היומן ישמש ,לפי הצורך,
בנוסף לעדכון פרטי העבודות ,גם למתן הוראות בכתב לקבלן .היומן יהא נגיש
למנהל ,ולקבלן בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתעודכן ביומן על-ידי
המנהל או המפקח ,בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו ,תחייב את הקבלן.

 11.10.01תמונות עדות
לפני תחילת כל העבודות באתר באחריות הקבלן לבצע תמונות עדות מצב קיים
ולמסור למנהל לאישור .מדי שבוע יספק הקבלן למנהל העבודה סט תמונות על
מדיה דיגיטלית המראות את פרטי התקדמות העבודות למיניהן ,כולל עבודות
ייצור ,הרכבה וכדומה .תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל.
צילום תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר מציינת על התמונה תאריך
ושעה.

 11.10.00ניהול ופיקוח
א.

עבודת הקבלן תעשה תחת פיקוח של המנהל ופיקוח צמוד של המפקח.

ב.

הקבלן לא יבצע כל עבודה ללא אישור מראש של המנהל או המפקח.
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הפיקוח יכלול ,בין היתר ,בקרת ביצוע העבודות בהתאם למסמכי הביצוע
ותכנית העבודה המאושרים ,בדיקה ואישור כמויות ,הנחיות והוראות
לבצוע.

 11.10.04רקע כללי
 11.10.04.0תיאור אתר העבודות
העבודות תבוצענה באזור ים המלח ,בחוף המערבי של בריכה מספר ,9
במתחם התיירות חמי זוהר הכולל את החוף הציבורי מול מלון הרודס והחוף
הציבורי מול מלון ליאונרדו קלאב.
 11.10.04.4האקלים המשוער באתר
האקלים באזור העבודות חם ויבש ,מאפיינים כלליים הם :ממוצע משקעים שנתי
של כ 9/ -מ"מ .ממוצע טמפרטורה חודשית גבוהה ונעה בין כ /1Co -ו22Co -
בקיץ ,וממוצע טמפרטורה יומית נמוכה נעה בין כ 80 Co -ו  8Co-בחורף .הלחות
היחסית בקיץ נעה בין כ 09% -ביום לכ 99% -בלילה ,ובחורף נעה בין כ2/% -
לכ 2/% -בהתאמה .בירור מדויק ומפורט יותר של תנאי האקלים הינו באחריות
הקבלן.
זרימות ושיטפונות עלולים להתרחש בעת ביצוע העבודות .על הקבלן להתחשב
בכך לצורכי הכנת הצעתו וכן לדאוג לאמצעים שיבטיחו שמירה על הצוות ,הציוד
והחומרים .לצורך כך עליו להתייעץ עם רשות הניקוז האזורית ,המכון
המטאורולוגי והשרות ההידרולוגי וידאג לקבל מהן התרעות מבעוד מועד על
אירועי זרימות ושיטפונות.

 11.10.04.7אופי אתר העבודות

כל העבודות תבוצענה במתחמי תיירות ונופש הכוללים בית מלון ,תשתיות תת
קרקעיות ועל קרקעיות בסמיכות גבוהה מאוד למתקני ושירותי תיירות ומתקני
חוף שכולם מאוישים ופעילים .הפירוט הנדרש בהקשר לכך ניתן בסעיף
 //./8.82להלן.
 11.10.04.2מטרת העבודות
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פני המים בבריכה ( 9תמיסה בריכוז גבוה של מלחים) ,שלחופה המערבי נמצא
האתר ,עולים בכ 0/ -ס"מ בשנה בממוצע עקב פעילות מפעלי ים המלח עד
שבעוד מספר שנים ,יגיעו למפלס תפעולי מירבי לטווח ארוך של ( +89.8/לפי
מערכת הרומים של מי"ה) .העלאת המפלס מבוצעת בד"כ בנובמבר כל שנה
כשבין נובמבר לנובמבר חלות תנודות עקב התאיידות ,מילוי משלים והולכת מים
מהבריכה לבריכות ייצור שמדרום לה .במהלך העבודות ,המפלס המרבי יהיה
לכל היותר  .+82./9המפלס המועלה של הבריכה יוצר סיכוני הצפה על ותת-
קרקעית של אזור החוף כולל מתחמי התיירות ,מבנים ,תשתיות ומשתמשים
למיניהם.
יצויין שרום מפלס מי הבריכה מתופעל על ידי מפעלי ים המלח על פי צרכיהם.
הרום במשך תקופת העבודה אינו ידוע ועשוי להשתנות מידי פעם .בכל מקום
בתוכניות בו ישנה התייחסות מספרית לרום מים ספציפי מדובר ברום משוער
והרום הקובע הוא הרום בתקופת הבצוע.

 11.10.04.0תיאור תמציתי של העבודות

העבודות כוללות הרמה והרחבת סוללת החוף הקיים ליצירת סוללה חדשה
ומרכיבים נוספים בשטח המוגדר על ידי גבולות העבודה ,והקווים הסטטוטוריים
כמסומן בתכניות החוף ופיתוח החוף.
 11.10.04.6בניית הסוללה להגבהת החוף

בניית הסוללה כוללת:
.8

פירוק מתקני חוף ,הובלתם ,אחסונם ,שמירתם ,בדיקתם והתקנתם
מחדש אחרי ביצוע עבודות העפר.

.0

פירוק העברה והתקנת מתקני חוף קיימים לחופים זמניים.

./

פירוק העברה והתקנת מתקני חוף מהחופים הזמניים אל חופי הקבע.

.2

ייצור והתקנה של מתקני חוף חדשים.

.9

חריש והידוק מבוקר של שכבת החול החופי הקיימת.

.2

חישוף שן חרסית קיימת ,הגבהתה והרחבתה לרבות עבודות הגנה ע"י
בידוד ומילוי חול.
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.9

בניית שן חרסית חדשה לרבות עבודות הגנה.

.1

השפלת מי בריכה ומי תהום ליצירת סביבת עבודה יבשה.

.5

הגבהת סוללת ההגנה הקיימת עד גובה קודקוד של  +89.1/ו + 82.//
תוך שמירת שיפועי המדרונות.

 .8/הוספת שכבת חול חופי עד רום של  +82.//ו+82.0/ -
 .88בנית קירות תמך ועוד.
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 11.10.07לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט
לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות בכל אחד מן החופים הינו  8/2ימים
קלנדריים כאשר לוח הזמנים מתחלק לשלושה שלבים:
שלב א' :התארגנות ,ייצור והכנת כל חומרי העבודה –  82ימים.
שלב ב' :עבודות עפר והנחת התשתיות תת קרקעיות –  2/יום.
שלב ג' :השלמת הפיתוח השטח וכל אלמנטי המסגרות והמתקנים –  //יום


לא כולל חגים וימי חול המועד

על העבודות בשני החופים להתבצע במקביל אך המזמין רשאי להודיע על פיצול
מועד ביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והכל כמפורט בהסכם
ובמפרט הטכני המיוחד.
מודגש שכל חריגה של הקבלן מלוח הזמנים ואבני הדרך תוביל בין השאר
לפגיעה בפעילות הסדירה המתוכננת של המתחם התיירותי על מרכיביו השונים.
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הגבהת חוף ציבורי דרומי

לוח זמני עקרוני:

תאריך סיום

2014
אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי
7
8
9
10

תיאור
יוני
6

30/06/2014
30/09/2014
31/08/2014
30/09/2014

March 28, 2014

מאי זמן ביצוע
שבועות
5
התארגנות ,כולל אספקת חומרים וגישושים
2
בניית חוף זמני ואחזקתו בזמן ביצוע
12
עבודות עפר כולל בנית שן חרסית
8
עבודות פיתוח שטח התקנת מתקני חוף  ,עבודות גמר
4
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מס'

1
2
3
4

19

הערות ללוח הזמנים


לוחות הזמנים יוגשו בתכנת  MS-PROJECTבגירסת  0/8/ומעלה.



לוח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני מיעוטים.



לוחות הזמנים יכללו את כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכם .יחידת
המשך תהיה יום.



לוחות הזמנים יכללו תאריכי הגשה של  3 shop drawingחומרים בעלי זמן ייצור של יותר מ-
 8/ימי עבודה לאישור המזמין ,תאריכי ייצור ותאריכי אספקה לשטח.



משך פעילות בתכנית העבודה לא יעלה על  0/ימי עבודה.



כל פעילות תקושר לפעילות מקדימה למעט אבני דרך המציינות מתן צו התחלת עבודה.



לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה.



לפעילויות מרכזיות יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלך ביצוע העבודות.



לוחות הזמנים יכללו אבני דרך חוזיות ואבני דרך משניות.



כל אבן דרך חוזית תוגן על ידי באפר בשיעור של  89%מסך משך פעילויות נדרשות
להשלמת אבן הדרך.



לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבודה.



התאריכים הקלנדריים בטבלה הנ"ל הינם להמחשה בלבד ,ובכל מקרה המועדים יימנו החל
ממועד צו תחילת העבודות.

March 28, 2014
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תנאים מיוחדים לגבי הביצוע
א.

אתר העבודות מצוי במתחם תיירות ,שבשטחו מתנהלת פעילות קיט ונופש.
הקבלן יפעל באופן סדיר וקפדני יום יומי להימנע מגרימת פגיעה בפעילות מתחמי
התיירות.

ב.

הקבלן חייב לספק ולהתקין גדרות ושער שימנעו אפשרות גישת נופשים ועוברי
אורח לאתר העבודות .הגדר והשערים יהיו אטומים לראיה עשויים פלדה מסוג
"איסקורית" בגובה  0./מ' לפחות ו3או לפי דרישת המנהל.

ג.

הקבלן חייב להודיע למנהל על סיום העבודות בתום כל יום עבודה.

ד.

אתר העבודות וסביבתו ,חייבים להיות נקיים ועל הקבלן לסלק בתום העבודה בכל
יום ,את הפסולת שנוצרה על ידו באותו היום ,כגון עודפי חפירה ,פסולת בניין,
שיירי אריזות ,מיכלים ריקים ,קטעי מוטות ברזל ,קטעי צנרת ,קרשים ,מסמרים
וכו' .פסולת זו תסולק למיכלי איסוף פסולת מתאימים וממוינים שהקבלן יספק,
ותסולק ע"י הקבלן לפחות אחת לשבוע ,לאתר מורשה לסילוק פסולת מוצקה.

ה.

הקבלן חייב להרטיב את שטחי העבודה כל יום ,תוך כדי ביצוע ,על מנת לשמור
על אוויר נקי מסביב לאתר העבודה כנגד פיזור אבק.

ו.

הקבלן לא ישאיר בורות פתוחים ,או מכשול אחר כלשהו ,העלול לסכן עובדים או
מבקרים ,אלא ידאג לסילוק המפגע ,מיד עם תום השימוש בו.

 11.10.00דרכי גישה ,שמירה ,תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות
א.

דרכי גישה

 :הקבלן יספק ,יתקין ויתחזק דרכי גישה ותנועה לאתר ובתוכו.

ב.

שמירה

 :הקבלן ישמור על האתר והעבודות שבביצוע כולל הציוד

ג.

אמצעי אזהרה :הקבלן יציב תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים מהבהבים ושאר

והמכשור.
אמצעי זהירות לבטיחות באתר ,לבטיחות העבודות והציבור,
בכל מקום שיהיה צורך בכך ,או שיידרש על ידי המנהל ,ו3או
שנדרש על פי דין או על פי הוראה של רשות מוסמכת כל שהיא.
הקבלן מתחייב לאפשר למנהל ,למזמין ולכל מי מטעמם גישה חופשית בכל עת לאתר
העבודות.
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 11.10.06בדיקה ,השגחה ,מדידות וסימון מטעם הקבלן
א.

הקבלן יעסיק ברציפות ,לצורך השגחה ,מדידות וסימונים ,מודד מוסמך במשך כל
תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין.

ב.

המודד עם כל ציודו יהיה באתר העבודות בכל עת שמבוצעות בו העבודות

ג.

המודד וציוד המדידה יעמדו לרשות המנהל בכל עת שידרוש זאת.

ד.

תכניות הביצוע מבוססות על טופוגרפיה קיימת .בשלב ההתארגנות הקבלן
באמצעות המודד שימצא כל הזמן בשטח ימדוד את כל הרומים כולל רומי
קרקעית הבריכה טרם ביצוע המילוי הימי ובהתאם להנחיות המנהל .לאחר
המדידה יעביר הקבלן למנהל את כל הרומים וזאת תוך  02שעות בתוכנית
מודפסת ,ויישא באחריות גמורה לדיוקם.

ה.

הקבלן יסמן בשטח את כל הפוליגונים ,נקודות הקבע והרומים הנדרשים לביצוע
העבודות .כל הסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך.

ו.

לאחר סימון הפוליגונים בשטח ,יבקש הקבלן את אישור המנהל להתחיל בעבודה.
הקבלן לא יתחיל בעבודה לפני קבלת אישורו .המנהל רשאי לשנות ,או להורות
לקבלן לשנות את הסימון והמידות השונות לשיקוליו ,לדרישות התכנון ,או לתנאי
המקום והקרקע .אין באישור המנהל לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן.
המנהל רשאי לבצע בכל עת מדידות לאימות ואישור באמצעות מודד מטעמו.

ז.

הקבלן מתחייב להחזיק באתר ,במשך כל זמן ביצוע העבודה ציוד מדידה ,כולל
דיסטומט ,ציוד לייזר ,אמת מידה ומאזנת.

ח.

מודד מוסמך ינחה ויבדוק את עובדי הקבלן בביצוע כל העבודות .שיטת המדידה
תאושר ע" המנהל.

ט.

הוטל על הקבלן על-פי ההסכם לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנמסרו לקבלן
על ידי המנהל ,חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן בתוך
אתר העבודות והן מחוצה לו .סולקו ,נפגעו ,טושטשו או שונו נקודות הקבע
שנמסרו לקבלן על-ידי המנהל ,כאמור ,על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

י.

הקבלן יספק ויתחזק את כל יתדות הסימון והסימונים האחרים ,שנקבעו או יקבעו
לביצוע העבודות ,ובמקרה של פגיעה או שינוי בהם ,יחדשם ויחזירם למצבם
הקודם .הקבלן יישא באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודות ,שיגרמו
עקב פגיעה או שינוי בסימונים אלו.

יא.

הוצאות הסימון והמדידה ,וכל הקשור בכך ,יחולו על הקבלן בלבד.
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הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו3או נבנו מתוך אי-
דיוק ו3או סטיה ו3או שגיאה כאמור ,וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל .קביעותיו
של המנהל בנושא זה תהינה סופיות ובלתי-ניתנות לערעור.

 11.10.03תכניות עדות לאחר ביצוע
א.

הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות ) (As Madeלאחר ביצוע בהן יכללו ויוצגו כל חלקי
העבודה שבוצעו בפועל .תכניות אלה יוכנו על ידי מודד מוסמך ,על פי מיטב כללי
המקצוע ,בשרטוט ממוחשב בפורמט אוטוקד  0/8/ואו בגרסה שתקבע על ידי
המנהל .התכניות יכללו בין השאר ,תנוחות ,חתכים לאורך ורוחב מצב קיים וכל
פרטי מרכיבי הביצוע כולל מערכות תת קרקעיות ,עם מידות מפורטות של :פני
קרקע ,קו חוף ,קירות ,גדרות ,תעלות ,מבנים ,תאי ביקורת ,שוחות ,צנרת תת
קרקעית ועל קרקעית ,קווי חשמל ותקשורת ,קידוחי שאיבה וניטור ,ריהוט גן,
נקודות בקרת תזוזות וכדומה .כל האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות נפרדות בהתאם
להנחיות של מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידות .GIS

ב.

תכניות העדות יהיו בקנ"מ  8:09/על רקע קואורדינטות ארצי ,רקע גושים
וחלקות.

ג.

ד.

על כל תכנית עדות יצוין:
•

שם הפרויקט.

•

שם קטע או מערכת.

•

מועד המדידה.

•

קנה מידה.

•

תרשים סביבה בקנ"מ .8:8///

•

פרטי המודד (שם ,טלפון ,כתובת ומספר רישיון).

•

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

•

חתימות מודד מוסמך והקבלן המבצע.

חמישה ( )9סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך ,יוגשו
למנהל תוך  8/ימים לאחר גמר העבודות.

ה.

כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות  1/מ"ג למ"ר בפורמט ,A0
חתומות על ידי מודד מוסמך והקבלן ו( 9 -חמישה) ( CDתקליטורים) עם קבצי
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תכניות העדות ממוחשבות בפורמט  ,DWGקבצי הדפסה  ,PDF ,PLTקבצי DIS
ו REG -בפורמט .)ASCII
ו.

מסירת תכניות עדות לידי המנהל הינו תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי של
הקבלן.

ז.

אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מההוראות המפורטות בנספח ד' (ספרי מתקן
ותוכנית עדות).

 11.10.00שילוט האתר
א.

תוך  9ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה ,הקבלן יתכנן ,יספק ,ירכיב ויתחזק
למשך תקופת הביצוע שני שלטים בגודל של כ 3x4 -מ' כ"א בכל אתר העבודות
עפ"י הנחיות המנהל

ב.

על השלטים יוצגו בין היתר פרטים של המזמין ,מנהל הביצוע ,מנהל התכנון,
הקבלן המבצע ,שמות משרדי המתכננים ,מנהל בטיחות בעבודה ,וכל פרט נוסף
על פי חוק.

ג.

המיקום ,צורת ,כיתוב וצבע השלטים ייקבעו על ידי המנהל וימסרו לקבלן.

ד.

השלטים יהיו מורכבים על מבנה מתכתי מתאים מבחינת היציבות והסביבה
התיירותית .המבנה יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקציה מורשה מטעם הקבלן.
המבנה חייב באישור המנהל לפני הקמתו.

ה.

בכל מקומות העבודה באתר העבודות ,יספק הקבלן וירכיב ,שילוט אזהרה על
הגדר ,בדבר פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה כנדרש בחוק.

 11.10.01ניקוי והסדרת האתר לפני מסירת העבודות למזמין
תנאי למסירת העבודות למזמין ,הוא ניקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת,
פירוק וסילוק כל המבנים הארעיים ,ציוד ההקמה ,הגדרות והשלטים ,סילוק רכושו של
קבלן מהאתר והחזרת האתר למצבו הקודם ובהתאם לעבודות שבוצעו.

 11.10.41היתרים ותאום ביצוע עבודות
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כל העבודות ,בין אם יבוצעו על ידי הקבלן ועובדיו או על ידי קבלני המשנה שלו ,יתואמו
על ידי הקבלן.
השגת כל האישורים הדרושים ,מעבר להיתר הבניה ,מכל הגופים הרלוונטיים ומבעלי
עניין היא באחריות הקבלן.
לפני תחילת עבודות ,על הקבלן ,בהתאם לתכנית העבודה המפורטת ,לתאם את
עבודתו עם בעלי השטחים ,התשתיות ובעלי המבנים3המתקנים שבגבולם מתבצעות
העבודות .מבנים אלה כוללים בין השאר קידוחי תצפית ,מערכות ניקוז ,בארות שאיבה,
ריהוט גן ,צינורות ,כבלים ,קווי :חשמל ,תקשורת ,גז ,מים ,דלק ,מבני מלון ,מתקני נוף
וחוף וכו'.
התאום כולל את כל הדרוש כדי לאפשר את העבודה ללא עיכובים ולפי הנדרש .במידה
ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים ,יבצעה הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה
כדי להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים .כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל
האישורים ,התעודות והרישיונות כלולות במסגרת החוזה .לקבלן לא תהיה זכות לדרוש
או לקבל תוספת עבור הטיפול הזה .לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של הקבלן
בגין תאום כלשהו עם כל רשות ו3או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט
המיוחד זה על כל נספחיו.
אין לפגוע3לגרום נזק לתשתיות ולמבנים הקיימים ,בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם
לאו .הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמותם וכל פגיעה בהם תתוקן מיד על ידו.
בקטעי אורך מסוימים לאורך החוף ,יש צורך לבצע את העבודות באופן שיאפשר פעילות
תיירות ונופש תוך כדי הביצוע.
לצורך הכנת תכנית העבודה המפורטת ,על הקבלן לתאם עם המלונות ,באמצעות
המנהל ,את הקטעים וסדר העבודה באתר ולאורך החוף.
תוכנית העבודה תוכן על פי התאום הנ"ל.

 11.10.40שעות ביצוע העבודות
א.

שעות העבודה המותרות לקבלן הינן בין  00:00ל 00:00 -ובין  00:00ל 00:00 -בימים
א'-ה' ובין  00:00ל 00:00 -בימי ו' .על אף האמור ,המנהל יהא רשאי להגביל או
לאסור פעילות בזמנים מסוימים אף בשעות העבודה המותרות.

ב.

עליו להגיש

במידה והקבלן ירצה לעבוד

בשעות אחרות ,בשבתות ,בחגים,

בקשה לכך שבעה ימים מראש לקבל את אישור המנהל מראש ובכתב .המנהל
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אינו חייב לתת אישור כזה ובמידה וייתן ,העבודה תבוצע במדויק עפ"י הנחיות
המנהל .ככל שמדובר בעבודה בשעות החשיכה עליו להשתמש באמצעי תאורה
מתאימים ובטיחותיים .האמור לעיל אינו גורע מסמכותו של המנהל להורות
מיוזמתו לקבלן לעבוד בשעות החשיכה ,בשבתות ובחגים.

 11.10.44שמירה על הסביבה ,בטיחות וגהות
הגנה נגד פגעי טבע
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות מנזק אשר יכול להיגרם על
ידי מי גשמים ,שיטפונות ,מי תהום ,מפולות אדמה ,רוח ,שמש ,או תופעות טבע אחרות,
במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין .כל אמצעי הגנה שיבוצע
יתוחזק ע"י הקבלן .כל נזק שיגרם מתופעות טבע בין אם נקט הקבלן אמצעי הגנה ובין
אם לא עשה כך ,יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי.
כריית חומר או מחצב
הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ,כל חומר או מחצב ,לרבות חומרי תשתית
ותכסית כגון חול ,אדמה ,סלעים וכורכר שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם
ושלא באישור בכתב מראש של המנהל.

 11.10.47הובלה שינוע ואחסנה
א.

הובלה ושינוע
הקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת הציוד ו3או חומרים3כלים ,הסעת העובדים
וכל הדרוש להתקנה ולביצוע ,לאתר העבודות ולשינוע מאחסנה זמנית באתר עד
וכולל למיקום המדויק של השימוש בציוד ו3או בחומרים בכל רחבי אתר העבודות.

ב.

אחסנה
הקבלן יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הזמנית של הציוד ו3או חומרים ו3או כלים
שישמשו להתקנה ובניה ,באתר העבודות .מובהר כי מתקני חוף רבים דורשים
פרוק ,אחסנה זמנית והתקנה מחדש.
לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו3או אחר כלשהוא בקשר לכך ,או עבור
עיכובים בקשר ו3או הנובעים מתיאומים אלו.
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ציוד לביצוע העבודות
א .אספקת ציוד
הקבלן יספק ,את כל הציוד הנדרש לביצוע כהלכה של העבודות לרבות :מכונות,
כלים ,מכשירים ,מנופים ,תמיכות ופיגומים .הקבלן מתחייב להשתמש לצורך
ביצוע העבודות רק בציוד מעולה אשר תפוקתו ידועה .ציוד או מכשירים פגומים או
שלא יתאימו לדרישות או יעכבו התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים שנקבע,
אף אם קיבלו קודם לכן את אשור המנהל ,ירחיקם הקבלן מיד עם קבלת הוראה
לכך מהמנהל ויספק במקומם מכשירים וחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו לדרישות
המפרט והוראות המנהל .הקבלן יהיה האחראי היחיד עבור כל החלפת הציוד
ועבור כל בטלה העלולה להיגרם עקב החלפת הציוד הנ"ל.
ב .אספקת אביזרים וחומרים
הקבלן יספק ,את כל החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע כהלכה של העבודות,
לרבות :ברגים ,אטמים ,תמיכות ,אומים ,דסקיות ,מוטות ,פקקים ,שימסים ,פלטות
עיגון ,חומר מילוי עפר ,חול ,חומר ציפוי ,צינורות ,שוחות ,בטון ,ברזל ,דבקים,
דייס ועוד.
ג .חלופה לציוד המוצע-שווה ערך
על הקבלן לספק את המוצר3החומר3הציוד המוגדר כלשונו .אם לדעת הקבלן יש
יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופת שוות ערך ("ש"ע") למוצר3חומר3ציוד
המוצע ,יהיה הקבלן רשאי להציע חלפת שוות ערך כאמור .הצעת הקבלן תלווה
במסמכים טכניים והשוואה כספית ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות .כל
חלופה של ש"ע תהיה כפופה לאישור מראש ובכתב של המנהל על פי שיקול
דעתו הבלעדי.
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 11.10.40מקורות חומרי המילוי ושקילת החומר המיועד למילוי בתחום המים
וביבשה
.8

חומר המילוי הגרנלורי ( חומר וואדי ) לעבודות העפר יובא מאתר "מטע עין גדי" ,כאשר
הכניסה מצומת  P11בכביש  5/ק"מ  , 005חומר המילוי החרסיתי יובא מאתר אשלים.

הקבלן יבצע את החפירה עפ"י תכנית הפיתוח של אתר החפירה .באחריות
הקבלן :ניפוי ,ייבוש או הרטבה לפי צורך ואישור המנהל ,העמסה ,הובלה ופריקה,
בקרת איכות החומר ,שקילת החומר ,אספקה והתקנה של המאזניים וציוד מכני
נלווה,

כגון

מחסום

חשמלי

ביציאה

מאתר

הכרייה

ובכניסה

לאתר

העבודות3השפיכה ,לרבות תאום הנדרש עם הרשויות ,תחזוקה שוטפת וכיול
תקופתי לפי הנוהל ,שרות תיקונים לציוד הנלווה ,מבנה ממוזג לציוד מחשוב,
אגרות למיניהן (אך לא תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או אגרת כרייה למי"ה),
הביטוחים הדרושים ,הזנת חשמל ,תשתית  Internetיציבה ,שרותי שמירה .ראש
מערכת שקילה אוטומטית ממוחשבת לרבות שרת יעודי ומחשב תסופק ותתוחזק
על ידי המזמין .מודגש בזה כי המנהל יבדוק את תעודות המשלוח3שקילה בהן
יצוין בין היתר :תאריך ,שעה ,משקל אשר יצא מאתר כרייה ,משקל אשר נכנס
לאתר השפיכה ,משקל לאחר פריקת החומר ביציאה מאתר השפיכה ,חריגה
מהמשקל המותר על פי החוק ,יעד האספקה ,סוג החומר ,מספר רישוי ,שם
הנהג ,זמן הגעה ליעד .המאזניים יהיו באורך  81./מ' ,ברוחב  /./מ' ,עד עומס
 80/טון לפחות עם חיווט פנימי ,קירות כניסה מבטון ,עם מכסה עגלה למתמרים
עד  //טון לפחות ,בסיסי בטון יבילים וכן יכללו הכנה להתקנת ראש שקילה,
מחשב ותוכנה .המאזניים יצוידו במחסום חשמלי עם תשתית למערכת פיקוד של
המאזניים .המאזניים באתר השפיכה נועדים עבור שקילת חומר המילוי בתחום
המים בלבד.
.0

מודגש כי עיכובים בשקילת החומר במידה ויגרמו לקבלן עקב אי הספקה סדירה ויציבה
של חשמל ותקשורת  Internetיהיו באחריותו של הקבלן בלבד.

./

מודגש כי סעיף  /8./8./8.//בכתב הכמויות עבור המאזניים כולל את כל המתואר לעיל
ולא תשולם לקבלן שום תוספת מעבר לתשלום על פי הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות.
עלות התאום ,אספקה ,התקנה ,תפעול המאזניים וכל הנדרש כפי שמתואר לעיל וכן
העברת המאזניים והצבתם מחדש באתר השפיכה בהתאם לשלבי הביצוע או באתר
הכרייה ,כלולה במחיר המאזניים לפי הסעיף בכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן שום
תשלום נוסף עבור עלות הנ"ל .מובהר כי לשם העתקת המאזניים מחוייב הקבלן לקבל
את אישור המנהל.
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הקבלן חייב להעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הדרושים להתקנת מערכת שקילה
אוטומטית ,כולל כל האמצעים אשר יידרשו על ידי המזמין עבור זיהוי אוטומטי של
המשאיות הנשקלות והתנאים הכרוכים בכך לפי דרישת המזמין וכל זה ללא תוספת
תשלום .לקבלן לא תהיה שום התנגדות לכך ולא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על
כך.

.9

בקרת האיכות של הקבלן אחראית לוודא באמצעות בדיקות מעבדה שהקבלן משתמש
בחומר מתאים למי לוי על פי דרישות המפרט ותואם לחומר המצוי באתר הכרייה .כמו כן,
באחריות הקבלן לבצע מדידות מצב קיים בתחום מילוי במים לפני תחילת העבודה
ובסיום המילוי ולבצע מדידות לפני כרייה ובמהלך הכרייה ,לווידוא ביצוע תכנית החפירות
ומדידות לפי דרישת המנהל במהלך הכרייה .עלות המדידות הנ"ל כלולה בסעיפים
הרלוונטיים של כתב הכמויות עבור עבודות עפר (מילוי3חפירה) ולא תשולם עבורן שום
תוספת.

.2

המזמין הינו האחראי על אתר הכרייה ועל הקבלן להישמע להוראותיו ולתאם עמו את
הפעילות באתר הכרייה.

.9

ניפוי החומר הכרוי יעשה בהתאם למפרט זה ,לפני השקילה באתר הכרייה .תשלום
אגרות הכרייה באתר מטע עין גדי בלבד ,יחול על המזמין ,עפ"י תעודות השקילה ועל
הקבלן חל איסור חמור להשתמש בחומר למטרות אחרות מאשר לעבודות נשוא מפרט
זה .מובהר ,כי בכרייה באתר אשלים ו3או בכל אתר אחר שאינו אתר מטע אין גדי ,יחולו
תשלומי אגרות הכרייה (תמלוגים) על הקבלן.

.1

התשלום עבור המילוי בתחום המים יעשה בנוסף לדרישות המילוי המפורטות במפרט זה
גם על סמך תעודות השקילה שיונפקו באמצעות מערכת השקילה האוטומטית ביחידות
משקל  .לא ישולם לקבלן שום תשלום בגין מילוי בתוך המים עד לקבלת מצב סופי,
בהתאם לגיאומטריה הסופית המתוכננת ובהתאם לדרישות המפרט המיוחד ובאישור
המנהל אך במידה והקבלן לא יקיים את הדרישות להתקנת מערכת שקילה אוטומטית
ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ,ישולם לו עבור החומר המיועד למילוי במים על פי
הנפח שיוחלט ע"י המנהל ,בהתאם לחתכי הרוחב שבתכניות.
למנהל שמורה הזכות בכל עת לשינוי יח' המדידה מטון למ"ק (ו3או שינוי ממ"ק לטון),
כאשר יחס ההמרה ממשקל לנפח ,על פי מקדם המרה מטון למ"ק  830.0כלומר  8מ"ק =
 0.0טון עבור חומר וואדי .בכל מצב ,לא תתאפשר לקבלן הוצאת חומר מאתר הכרייה
ללא שקילתו .הוצאת חומר מאתר כרייה ללא שקילתו תהווה הפרה יסודית של החוזה,
ובין היתר תחייב פיצוי מוסכם כאמור בהסכם.

.5

במידה ויתגלה כי חומר כרוי ושקול באתר הכרייה על פי נתוני מערך השקילה
האוטומטית של המזמין לא ייושם במלואו באתר העבודות עבור ביצוע העבודות ,יהא
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המזמין זכאי לפיצוי מוסכם בגין החומר החסר בסך  0,///ש"ח לכל טון ,על פי נתוני
שקילת ברוטו באתר הכרייה.

 11.10.46מקורות חומר למילוי חציץ
חומר למילוי החציץ יובא מאתר "אשלים" ,המצוי במרחק של כ 0/-ק"מ מאתר העבודה.
הקבלן יבצע את החפירה עפ"י תוכנית הפיתוח של האתר.
באחריות הקבלן וכלול במחירי היחידה :חפירה עד לגילוי שכבת החרסית המתאימה
לדרישות (יכולה להימצא בעומק גם של כ 2 -מ') ויותר ,זאת במספר מקומות באתר
ההשאלה .בהתאם לצורך ,ולפי הכמות הדרושה ,כמו כן באחריות הקבלן :ניפוי ,הרטבה
או יבוש לפי הצורך ואישור המנהל ,העמסה ,הובלה ופריקה ,בקרת איכות החומר
ואגרות כרייה באתר.

 11.10.43עזרים לבנייה ו/או להרכבה
הקבלן יספק ,על פי הצורך ,עזרים ,אביזרים וכלים לבנייה ו3או להרכבת ציוד כגון:
מאווררים ,כלים חשמליים3פניאומאטיים ,מדחסים ו3או אויר דחוס לניקוי משטחי עבודה
ו3או קידוחים עבור ברגי עיגון ו3או סילוק עודפי שמן או גריז ,תאורה ,סולמות תקניים,
פיגומים ,במות הרמה ,סככות זמניות ,אמצעי אוורור לצורך עבודה במקומות סגורים
(לפיזור ריחות חריפים) ,אמצעי בטיחות כולל ,ציוד אספקת חמצן לעבודה במקום סגור
שבו גזים רעילים ,וכדומה ,הכל על מנת לבצע את העבודה בצורה בטוחה ,ללא אבק
וללא רעש חריג.

 11.10.40כח אדם לביצוע העבודות
ביצוע העבודה ייעשה ע"י שני צוותים בו זמנית בשני האתרים ,החוף הציבורי מול מלון
הרודס והחוף הציבורי מול מלון ליאונרדו קלאב .הקבלן יוודא שבכל עת ביצוע העבודות,
יהיה בכל אחד מהאתרים :מהנדס ביצוע ,מנהל עבודה וממונה בטיחות. ,כמו כן יוודא
הקבלן המצאות בעלי התפקידים הבאים לשני האתרים יחד (אחד משותף לשניהם):
מנהל פרוייקט ,מנהל בקרת איכות ומודד .כל בעלי התפקידים המצויינים לעיל ,בסעיף
זה ,יהיו בעלי תעודות הסמכה וכישורים לבצע את העבודה ,עפ"י אופייה המיוחד ,בעלי
ידע בקריאת תוכניות ובעלי ניסיון בסוג העבודה הרלוונטי מטעמו (ומבלי לגרוע מיתר
הדרישות כאמור בהסכם) .על הקבלן לקבל את אישור המזמין לכל כח האדם מטעמו.
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כמו כן ,יעסיק הקבלן עובדים מיומנים ובעלי הסמכות ,כגון :חשמלאים ,מסגרים ,רתכים,
מפעילי ציוד כבד ואחר.

 11.10.41תכנית בקרת איכות עצמית
באחריות הקבלן להכין ולהגיש למנהל ,בהתאם להוראות ההסכם ,תכנית לבקרת איכות
עצמית בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן
בפרויקט (ראה נספח ב' למפרט זה) ולהגישה לאישור המנהל .התוכנית תותאם
לתוכניות ולמפרטים .למען הסר ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות
תוכנית בקרת האיכות העצמית שתאושר.
המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן לאפשר
ולשתף פעולה עם מערכת זו בכפוף להנחיות נספח ב' למפרט זה.
התשלום עבור תכנית בקרת האיכות נכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן
בנפרד.
במידה ולא תסופק תוכנית בקרת איכות תוך שלב א' ,יהיה המזמין רשאי לספק תוכנית
בקרת איכות ובקר איכות לעבודת הקבלן במקום הקבלן .,והקבלן יחוייב בעלות 09% +
תקורה מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין בקשר לכך.

 11.10.71מעבדת שדה
במשך כל תקופת הביצוע בהתאם לתכנית בקרת איכות יעסיק הקבלן באתר על חשבונו
מעבדה(ות) מורשה(ות) ומוסמכת(ות) ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורכי
ביצוע בדיקות ובקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתוכניות כולל
התוכנית לבקרת האיכות.

 11.10.70היתרי חפירה ותאום עם גורמים חיצוניים והתייחסות למטרדים
לשם קבלת היתרי חפירה על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה ,תאום תשתיות ותיאום
עם בעלי השטחים3מטרדים ובעלי המבנים3המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות כגון:
צינורות ,כבלים ,קווי חשמל3תקשורת3גז3מים3דלק ,ניקוז ,מבנים שונים וכו'.
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התאום כולל את כל הדרוש כדי לבצע את העבודות ללא עיכובים ולפי הנדרש .במידה
ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים ,יבצען הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה
כדי להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים.
כמו כן התיאום כולל השגת כל האישורים הדרושים מכל הרשויות והגופים הרלוונטיים.
בנוסף תידרש התייעצות עם בעלי המלונות ובעלי מבנים אחרים הסמוכים לתחום אתר
העבודות לגבי מעבר בקרבת מבנים3מתקנים ,בדרכים ושטחיהם .עוברי אורח
וטיפול3השגחה מפגיעה ב"מטרדים" הקשורים אליהם ו3או כאלו הנזכרים במפרט או
שאינם נזכרים בו.
המונח "מטרדים" מתייחס לכל אובייקט אשר עשוי להימצא בשטח העבודות ובקרבת
ו3או בתחומי הדרכים והעבודה ,מעל הקרקע ו3או מתחתיה.
אין לפגוע3לגרום נזק למטרדים ,בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו.
הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמות המטרדים וכל פגיעה בהם תתוקן מיד ועל
חשבונו.
לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו3או אחר כלשהוא או עבור עיכובים בהקשר
לתאומים.
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11.14

-32-

התארגנות הקבלן באתר
חלק מהמפרט המיוחד הנוכחי מתייחס לעבודות התארגנות והכנות כלליות של הקבלן
בשטח העבודה (מספר המבנה בכתב הכמויות מבנה  - /8התארגנות כללית).

 11.14.10שטחי ההתארגנות
שטחי ההתארגנות יהיו כמסומן בהיתר ובתכניות .על הקבלן לתכנן ולארגן את הסידור
בתוך שטחים אלה תוך התחשבות בדרישות המפרט והאישורים הנדרשים.

 11.14.14הקמת אתר התארגנות והתארגנות באתר
הקמת אתר התארנות תבוצע ע"י הקבלן .הקבלן יספק ,יתקין ,יפעיל ,ויתחזק את כל
הנדרש לצרכי עבודתו ,ועבודת קבלני המשנה שלו ,עובדיו והמנהל בתחום האתר .בין
השאר מדובר באספקת חשמל ,מים ,מיזוג אוויר ,תנאי גהות ותברואה ,מבני משרדים,
מבני אחסון ,חדרי עבודה ,מבני שירותים כימיים וכו' .הקבלן יגיש למנהל תכניות למבנים
לפני הקמתם וידאג לקבל את אישורו ואישור הרשויות המוסמכות אם נדרש ,להקמת כל
המבנים הזמניים באתר .האתר יגודר בגידור אטום כדוגמת פח איסכורית בגובה של
 0.0מ' ,לשביעות רצון המנהל.

11.14.17

אלמנטים באתר התארגנות
אתר התארגנות של הקבלן יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים:

11.14.17.0

המבנה למנהל ,משרד הקבלן ,מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים
א .על הקבלן להקים ולתחזק באתר העבודות ,מבנה לשימוש המנהל ,המפקח,
מנהל הבטחת איכות ,המתכננים והיועצים שיהיה מתאים לעבודה משרדית,
זאת ,במקום שיאושר על ידי המנהל ,ולפי הדרישות המפורטות להלן והוראות
המנהל ,כל היתר ,רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת
המבנה הינם באחריות הקבלן.
אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנהל ,בתנאי שהוא יהווה
יחידה משרדית נפרדת לחלוטין .על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המנהל
משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ 8/ -כלי רכב לשימושם הבלעדי של
המנהל ואורחיו.
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ב .המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנהל תוך התקופה
שנקבעה להשלמת התארגנות.
ג .המבנה יכלול:
 .8חדרים כדלקמן:
•

חדר עבור משרדו של המנהל ,בשטח נטו לא קטן מ 0/./ -מ"ר אשר
ישמש בין היתר גם כחדר ישיבות.

•

חדר עבור מנהל הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ 89./-מ"ר.

•

חדר כנ"ל עבור המפקח.

•

חדר שירותים ננעל ,שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של המנהל
ואורחיו .השירותים יחוברו למערכת הביוב.

•

מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל  0דלתות ,מתקן מים
חמים וקרים מסוננים לשתייה כדוגמת מי עדן או שו"ע לכל אורך
הפרויקט ,כוסות למים חמים וקרים ,קפה ,תה ,חלב ,וסוכר לכל אורך
הפרויקט.

 .0חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.
 ./על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.
 .2כל חדר יטויח וייצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר .במקרה של מבנה יביל
יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה .החדרים ירוצפו במרצפות
טרצו  0/30/או . //3//
 .9מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור ,קירור וחימום לכל חדר בהספק של  0כ"ס
לפחות.
 .2ריהוט וציוד תקין ,באישורו של המנהל ולשביעות רצונו ,אשר יירכש על ידי
הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:
•

שני שולחנות משרדיים במידות  81/39/ס"מ כל אחד ,כולל מגירות
ועוד אחד למנהל  80/39/ושולחן חדר ישיבות במידות  80/3///ס"מ.

•

 8/כסאות לשימוש במשרדי המנהל ושניים עבור מנהל.

•

 0ארונות פח עם אמצעי נעילה ,לשמירת תיקים ,עם אמצעי נעילה ועוד
אחד למנהל.

•

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

•

ציוד משרדי הכולל :סרגל קנה מידה ,מחשבון כיס ,שדכן עם סיכות,
מחורר ,מספריים ,אטבים ,מתקן עם סרט הדבקה ,עטים ,עפרונות,
קלסרים ותיקי קרטון ,נייר למדפסות בכל כמות שתידרש ע"י המנהל.
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•

התקנת טלפון קבוע עם קו נפרד מהקבלן למשרד המנהל ומשרד מנהל
וקו טלפון נוסף למנהל אבטחת האיכות.

•

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

•

אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים .A3,A4

ד .התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד המנהל:
 .8על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המנהל תחנת עבודה וציוד היקפי
לשימושו הבלעדי של המנהל.
 .0הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:
•

תחנת עבודה (מחשב) עם המפרט הטכני כדלקמן:

•

שלושה קווי גישה לאינטרנט מהיר  +תיבת דוא"ל .רוחב פס של  9מגה
לפחות  +חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט .שירות ואחריות
לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.

•

אספקת והתקנת מכשיר פקסמיליה :על הקבלן החובה לספק ולהתקין
באתר העבודות מכשיר פקסימיליה.

 ./בניגוד לאמור במפרט הכללי ,לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה
חלק ממחירי היחידה השונים .הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן.
 11.14.17.4אספקת והתקנת מכונת צילום
העבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום לגודל נייר  ,A/ , A2ובהתאם לדרישות
המזמין .עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק משכר ההסכם .הציוד הנ"ל
יהיה רכוש הקבלן .בסיום ביצוע העבודות יוציא הקבלן את הציוד מאתר העבודות.
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 11.14.17.7ביטוח הציוד
על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט .הקבלן מתחייב
לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו.
על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד .אספקת הציוד החליפי הינה
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
 11.14.17.2משרד ,מחסנים והציוד באתר
הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודות עד בדיקה ואישור
החשבון הסופי ,כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור המנהל.
א.

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים ,שתכלול נקודות
מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר ,בכמות ובהספק שיאפשרו
שימוש נאות ויעיל .המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.
הוצאות התקנתו ,הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל ,לרבות הוצאות בגין החלפת
מנורות שרופות ,צריכת החשמל והמים  -חלות על הקבלן .המבנה יחובר למערכת
המים ולמערכת הביוב המקומיים.

ב.

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

ג.

הקבלן יבנה על חשבונו ,במקום אחר בתחום האתר ,מחסן מתאים לאחסנת
חומרים ,כלים ומכשירים אחרים ,לצורך ביצוע העבודות .על הקבלן לאפשר גישה
חופשית להולכי רגל ולרכב ,לכל אורך תקופת הביצוע ,לשטח המיועד לבניית
המחסנים והמשרדים הנ"ל.

ד.

מחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים בין השאר באתר העבודות:
 .8מחסן לצמנט  -מוגן בפני רטיבות.
 .0אצטבאות מעץ למוטות הזיון.
 ./מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני המשנה העובדים
ישירות עבור המזמין.

ה .במהלך העבודות יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים
שהקים בכללותם ,לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש
בהתאם להוראת המנהל .כל זאת ללא כל תמורה נוספת ,כלול במחירי היחידה
השונים שבכתב הכמויות.
ו.

עם השלמת ביצוע העבודות על פי הוראות ההסכם ,יסתום הקבלן את כל הבורות,
יפנה ,יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו ,את מבנה המנהל (באם יורשה לכך) ואת
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מבני הקבלן על ציודם ,את המחסן ,את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל
לעובדים ויסלקם מאתר העבודות .כל הציוד שנרכש או סופק עבור המנהל לצורך
ביצוע העבודות יוחזר לקבלן.
ז .הערה כללית  -לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד .הקבלן יכלול
פריטים אלו במסגרת מחירי הפרויקט כולו .עם תום העבודה יוחזרו המחשב,
המדפסת וכל הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן.
 11.14.17.0מבנה ממ"ד
המבנה הנ"ל יסופק ויורכב בהתאם לדרישות פיקוד העורף ולפי תוכניות התארגנות מס'
 /2302-009ו./2302-002 -

 11.14.12מדידה לתשלום עבור התארגנות
התארגנות הקבלן תשולם כמחיר קומפלט .המחיר כולל את כל העבודות המפורטות
הנ"ל ,לרבות בין היתר יישורי שטח ,עבודות עפר להקמת האתר ,הובלה והתקנת מבנים
יבילים ,מרחב מוגן ,מחסנים ,מוסכים ,אמצעי תדלוק ושמון ,הספקת מים ,חשמל ,טלפון,
תאורה ,בנית מתקני תברואה לשימוש של הקבלן והפיקוח ,הספקת ציוד ,הסדרת דרכי
גישה ותחזוקתן כולל צמתים ,תימרור ,שילוט והסדרי תנועה בהתאם לדרישות משרד
התחבורה ,גידור ,שינוע והסדרי חניה לכלי עבודה וכל עבודה אחרת הנדרשת במסגרת
ההתארגנות.
פעולות של פירוק אתר ההתארגנות שיבוצע לאחר סיום העבודות והחזרת השטח
לקדמותו ,אספקה ,התקנה ,תפעול ותחזוקה של מאזני גשר ישולמו בנפרד.
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חלק  - 0עבודות בחופים
.10

עבודות עפר

10.10

כללי
עבודות העפר יבוצעו לפי פרק " - /8עבודות עפר" של המפרט הכללי של הוועדה הבין
משרדית לעבודות בנייה וההוראות הנוספות בסעיפים שלהלן.
הערות:
א.

במונחים חפירה ,חציבה ,חפירה3חציבה הכוונה לעבודות חפירה ו3או חציבה בכל
עומק ומיקום ,ביבש או תחת מים לפני או אחרי השפלתם ובכל סוגי ותכונות
הקרקע והסלע ללא הבדל.

ב.

הקבלן ימנע מאחסון חומר בין החפירה לבין השימוש בו למילוי או לסילוק שלו
לאתר מורשה .בין השאר יותאם הקצב על פי התקדמות עבודות המילוי באזורי
הסוללה השונים ,כדי להבטיח שלא יידרש שינוע כפול (.)Double Handling
לפיכך ,על הקבלן להבטיח כי כמות וקצב העבודה של כלי החפירה וההובלה ,וכלי
הפיזור וההידוק ,תואמים את הצרכים וקצב התקדמות העבודה.

חומרים לעבודות עפר
לצורכי ביצוע עבודות עפר ,הקבלן ישתמש בחומרים הבאים:
א.

חומר שייחפר באתר וקיבל אישור המנהל לגבי התאמתו והשימוש בו.

ב.

חומר חרסיתי מתאים למילוי החציץ שיובא מאתר "אשלים".

ג.

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

מיקום החומרים מהמקורות האלה בסוללה יהיה לפי התוכניות ואישורי המנהל.
כל חומר חייב לקבל את אישור המנהל לפני השימוש בו .לצורך כך יבצע הקבלן בדיקות
נדרשות ויעמיד בזמן אמיתי את תוצאותיהן לרשות המנהל.
המילוי הגרנולרי בחוף
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מילוי גוף הסוללה יבוצע ממילוי גרנולרי העונה על הדרישות הבאות:
גודל אבן מקסימלי של "./
אחוז הדקים המרבי .89%
דרוג החומר יהיה בתחום הרצועה המוגדרת באיור המצורף.
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10.14

גידור ובידוד שטח עבודה

 10.14.10גידור ובידוד שטח עבודה
העבודות יבוצעו בשטחים המשמשים לפעילויות קיט ,נופש ותיירות ומשום כך הפעולה
הראשונה שהקבלן יבצע ,היא גידור ובידוד השטח בו יעבוד ,וכן תיאום עם גורמים
רלוונטיים דוגמת הרשות המקומית וכדומה .על הקבלן להגיש במסגרת תכנית העבודה
המפורטת תכנון ומיקום גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי התיירות וזאת ע"פ
דרישות תוכנית שלבי ביצוע כללית .תוכנית זו תיתן מחד מענה לתנועת רכבים וציוד
כבד לצורך ביצוע העבודות הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה מינימלית בהמשך פעילות
אתרי הנופש והתיירות .על הקבלן להכין תוכנית זו ולהגישה לאישור המנהל בהתאם
להוראות ההסכם .גבולות גידור שטחי העבודה יאפשרו המשך קיום חוף (זמני)
מתרחצים נפרד לכל מלון לאורך כל תקופת הביצוע .הקבלן יקצה רצועת חוף זמני למלון
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בזמן ביצוע העבודות באורך שלא יקטן מ 8// -מ' .גידור והפרדה בין שטחי העבודה,
דרכי גישה לרכבי עבודה אשר יבוצעו כשלב ראשון לפני תחילת עבודות ביצוע
הפרויקט .הצבת הגידור ע"פ תוכנית מאושרת שתוגש ע"י הקבלן תבוצע בתוך  0/יום
ממתן צו התחלת עבודה .התוכנית המוגשת לאישור המנהל חייבת לכלול מענה
לסעיפים הבאים:
א.

הגידור יעשה באמצעות מעקות בטון טרומי מסוג  Jersey Barrierשעליו מחובר
לוח קשיח (עץ) הנתמך ע"י פרופיל מתכת ,המחובר אל מעקות הבטון באופן בטוח,
יציב ברוחות שבאזור ושלא ניתן להסרה ללא כלים מיוחדים (ראה דוגמא מטה).

ב.

גובה מעקה הבטון יהיה לפחות  8./מטר ,וגובה הלוח הקשיח מעל מעקה הבטון
יהיה לפחות  8.0מטר ,סה"כ  0.0מ'.

ג.

הקבלן יגיש פרט ביצוע לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית העבודה המפורטת.

ד.

ע"ג הלוח הקשיח בצד הפונה אל השטח התיירותי וחופי הנופשים ידביק הקבלן
יריעה שתעוצב על ידו ,ותובא לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע.
היריעה המודבקת תהיה מחומר עמיד לתנאי השטח לכל תקופת הביצוע (ראה
דוגמא להלן).

ה .הגידור ימוקם בין אתרי העבודה לבין חופי הנופשים של כל מלון ,בין אתרי
העבודה לגבול שטחי המלונות ,ובין דרכי הגישה לאתרי העבודה ,לבין שטחי
המלונות.
ו.

הקבלן ימקם בכניסות לאתר שערים אשר לא יאפשרו כניסת אנשים ורכבים לא
מורשים .תכ נית ופרטי ביצוע לשערים אילו יוגשו ע"י הקבלן לאישור המנהל כחלק
מאישור תוכנית שלבי ביצוע.

ז.

במקומות בהן קיים קונפליקט או חשש לקונפליקט בין תנועת נופשי המלון לתנועת
רכבי עבודה וציוד כבד על הקבלן לתת מענה בטיחותי היוצר הפרדה מוחלטת בין
השניים .פתרון זה ימנע חיכוך פיזי וויזואלי עם רכב3ציוד עבודה .על הקבלן להגיש
תוכנית לפתרון זה אשר תובא לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע.

ח .הקבלן יעמיד אנשי אבטחת הולכי רגל החוצים בנקודות תורפה כפי שמתואר
בסעיפים  /0./8./8.///ו .//./8./8./// -בכל נקודה לפי דרישות ממונה
הבטיחות .אנשים אילו יהיו מחברת אבטחה מאושרת ע"י המזמין בעלי לבוש וחזות
מכובדת התואמת דרישות לאתר תיירותי.
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מדידה לתשלום:
גידור
יחידת מדידה לתשלום עבור גידור ובידוד האתר הינה מ"א .המחיר כולל בין היתר את
כל העבודות המפורטות לעיל ,לרבות יישור שטח ,הספקה ,הובלה והתקנת מעקה
בטיחות  NJמסוג  DB 100של חברת "וולפמן" או שווה ערך כולל מבנה שלטים
מעליהם .התקנת הגדר בכמות מספקת לשלב א' בהתאם לתכניות ,תתבצע תוך  9ימים
מקבלת צו התחלת עבודה .תוספת למחיר על הזזה ומיקום מחדש של מערכת הגידור
על כל מרכביה ינתן לפי יחידת מ"א סעיפים בסעיפים  /0./8./8./8/ו//./8./8./8/ -
בכתב הכמויות ,וזאת ע"פ תכנית שלבי ביצוע מאושרת מראש.
שינוע גדר
עבור שינוע גדרות בהתאם לשלבי הביצוע או בהתאם להנחיות המנהל ישולם בנפרד.
מחיר יחידה הינו מ"א וישולם ע"פ סעיפים בסעיפים  /0./8./8./0/ו.//./8./8./0/ -
בכתב הכמויות.

 10.14.14צוות אבטחה
יחידת מידה לתשלום לאנשי אבטחה יהיה ע"פ י"ע של צוות.
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 10.14.17איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שקיימים מתקני תשתית בתת הקרקע ,ואלה כוללים בין
השאר קווי מים מבארות שאיבת השפלת מי תהום ,וכן קווים לסילוק מי תהום לבריכה 9
או לאגן הצפוני של ים המלח ,קווי אספקת מים לאורך החוף וכן ממערב למזרח לכיוון
בריכה  ,9קווי ביוב ,חשמל ותקשורת לקידוחי מי תהום או תאורה ,מובלי ניקוז ,קיר
שיגומים וחציץ חרסית וכו' .על הקבלן להימנע בכל דרך שהיא מגרימת נזק לתשתיות
אלו ,לכן ,לפני ביצוע ניקוי ,חישוף או חפירה או התקנה כל שהיא ,עליו לבצע חפירות
גישוש לאיתור וסימון מיקום ועומק תשתיות אלה .בהמשך ,על הקבלן לבצע את כל
העבודות הדרושות לשם הגנה על התשתיות ,כולל עבודות שיורה עליהן המנהל.
לפני תחילת עבודות הגישוש על הקבלן לקבל מהמזמין מפות עדות ו3או כל חומר קיים
שמציין את מיקום מערכות התשתית הקיימות.
לאחר קבלה ולימוד של תכניות העדות כאמור ,יבוצע סיור משותף בנוכחות נציגי הקבלן,
המנהל ,אנשי תחזוקה של המערכות המוזכרות ויבוצע סימון ראשוני בשטח על ידי
יתדות

קבועות .לפי צורך יזמן ויפעיל הקבלן טכנאים של חברה המתמחה בגילוי

מערכות בשיטות ללא הרס.
לאחר הסימון יבצע הקבלן חפירות ידניות על ידי פועלים תוך שמירה על כללי בטיחות
ואבטחת דפנות החפירות .בזמן הגישוש ייבדקו (במידה וקיימים) ,גם מפלסי מי תהום.
חפירות הגישוש יבוצעו ידנית ובזהירות כדי לא לפגוע בתשתיות קיימות .החפירות
יבוצעו לעומק הקו או המתקן המתוכנן תחת פיקוח צמוד של מנהל וממונה הבטיחות
בשלבי עומק של  0/ס"מ מקסימום .בכל מפגש עם מטרד כלשהוא (קו ,מתקן וכד')
במהלך חפירה תופסק החפירה .המשך חפירה יבוצע אחרי אישור המנהל בלבד.
עבודות גישוש שבהם יתגלו מערכות לא מסומנות במפות תשתיות ו3או לא ידועים
יופסקו באופן מיידי ,יוגדרו וישמרו עד קבלת הנחיות המנהל .לאחר גילוי פני מערכת לא
מסומנת ומדידת מפלס מי התהום אם יופיעו ,יכין הקבלן תכנית חפירות ויגישה לאישור
המנהל .התכנית תכלול את אופן ביצוע חישוף המערכת ,אורך החפירה ,אמצעי דיפון
והשפלת מי תהום ,גידור ושילוט שטח החפירה .רק לאחר קבלת אישור המנהל ניתן
יהיה להתחיל בביצוע המשך חפירות הגישוש.
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אזור חפירות גישוש פתוחות יגודר על ידי גדר רשת פלסטית זמנית כולל כל אמצעי
האזהרה על פי החוק .אחרי מיפוי3סימון מדויק של מערכות שהתגלו ,חפירות גישוש
מיותרות ימלאו מיידית בחומר מילוי ,בהתאם לטיב של החומר החפור באופן שלא
ייווצרו שקיעות עתידיות ועל פי הנחיות המנהל .את עבודות החפירה במקומות שנבדקו
בשלב הג ישוש ו3או אושרו ע"י המנהל שאין בהן נוכחות מערכות תשתית ניתן לבצע עד
המפלס הסופי באמצעות כלים מכניים .בכל שלב ידאג הקבלן לשמירת החפירה במצב
יבש וינקוט בכל האמצעים למניעת חדירת מי תהום לתוך החפירות.
איתור וגילוי קיר השיגומים לכל אורכו יבוצע באמצעות ציוד אלקטרומגנטי של חברת
"די-טק" או " נקסטקום" או שווה ערך בכפוף לאישור המנהל .בבצוע ישולבו חפירות
לחשיפת הקיר לצורך כיול ואימות .מיקומן יהיה על פי אישור המנהל .לפי הצורך
החפירה והחשיפה יסתייעו בהשפלת מי-תהום .תנוחת ועומק החפירות והקו המאותר
ימדדו על ידי מודד.
מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות הינה  8קומפלט
עבור כלל עבודות האיתור חפירות גישוש בפרויקט אך לא יותר מ 8.9 % -מערך
המבנה שבמסגרתו מבוצעים הגישושים ואיתור התשתיות התת-קרקעיות .המחיר כולל
את כל עבודות הגישוש והאיתור כולל איתור קיר השיגומים באמצעות הציוד המפורט
לעיל .על הקבלן לעיין היטב בתוכניות תיאום המערכות ולהעריך בהתאם את כמות
הגישושים אשר יהיה עליו לבצע במהלך הפרויקט.

התשלום לסעיף זה יינתן ע"פ

הפירוט הבא 9/% :לאחר שלב התארגנות לביצוע ,ו //% -הנותרים לאחר השלמת
העבודות.

 10.14.12ניקוי השטח
כל שטח העבודות בהתאם לתוכנית היתר הבניה ,ו3או עפ"י הנחיות המנהל ,עפר,
גרוטאות ,שאריות וכל פסולת אחרת שיפונו מן האתר למקום שיתאם הקבלן מראש עם
בעלי אתרי פסולת מורשים .פינוי ו3או העתקה של שיחים ו3או צמחים ייעשו על פי
הנחיית המנהל בלבד.
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על הקבלן לקבל את אישור המנהל לאחר סיום עבודת ניקוי השטח לפני שיוכל לעבור
לשלבים הבאים של ביצוע העבודות.
מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור ניקוי השטח כמפורט לעיל תהיה מ"ר.

 10.14.10פירוק מתקני חוף קיימים והרכבתם
מתקני חוף קיימים כגון :מתקני צל ,מדרכות ,אלמנטים דקורטיביים ,יפורקו ויועברו
במסגרת עבודות ההכנה טרם התחלת עבודות העפר למקומות אחסון או התקנה זמנית
שיורה המנהל ובהתאם להנחיותיו .לאחר סיום עבודות העפר ולפני הנחת שכבות
החול ,יוחזרו המתקנים ו האלמנטים הנ"ל ויותקנו מחדש בהתאם לתכנון ועל פי הוראות
או אישור המנהל.
מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור פירוקים של מתקני חוף הרלוונטיים תהיה כדלקמן:
•

עבור פירוק מתקני צל וסככות מסוגים שונים ישולם לפי יח'.

•

עבור מדרכות ו3או דקים (כולל אלמנטי עיגון ,יסודות וכד') ישולם במ"ר.

•

עבור שבילים מרוצפים מאבן משתלבת במ"ר.

•

עבור סוכת מציל ישולם לפי יח'.

•

התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים :מקלחת חוף 8 :יח' ,מתקן שטיפת
רגלים 8 :יח' ,סוכת מציל  8יח' ,סככות הצללה –  89יח' ישולם לפי קומפלט.

•

הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה (שומשום) מהודק על ידי 9
מעברים של מכבש של  8/טון לפחות ,גודל אבן לא יותר מ /31"-בעובי  89ס"מ,
רוחב שביל  0./מ' ישולם לפי מ"ר.

 10.14.16טיפול הגנתי במתקנים/אלמנטים הנדסיים קיימים
לפני תחילת עבודות עפר יבוצעו עבודות הגבהה ו3או בנית קירות מגן לכל
המתקנים3האלמנטים ההנדסיים שנמצאים באתרי עבודה כגון :בארות קידוחי השפלת
מי תהום ,פיזומטרים ,צנרות הולכת מי תהום וניקוז ,שוחות למיניהן כגון של חשמל
וניקוז ,תחנות שאיבה וכדומה ,בהתאם לתכנון ,לתוכניות או הנחיות המנהל ובאישורו.
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ביצוע ההגנות כאמור לעיל יחשב כי נכלל במחיר היחידה של עבודות הכנה ולא ישלום
עבור עבודה זו בנפרד.

 10.14.13פירוק שכבת הגנה מעל שן חרסית קיימת
על הקבלן לבצע חפירה לגילוי שכבת ההגנה (רצועת בטון ברוחב של כ 0 -מ' ובעובי של
 8/ס"מ) היכן שקיימת מעל שן חרסית .שכבה זו תפורק ותפונה לאתר מורשה לפי
הנחיות המנהל.

10.17

עבודות חפירה

 10.17.10כללי
כל עבודת חפירה בשטח יבוצעו ע"פ היתר חפירה ,בהתאם לסדר הנדרש ולהנחיה ו3או
אישור מראש ובכתב של המנהל .הסדר הבסיסי הוא :חפירות גישוש ,חפירת חישוף
וחפירות לקו התכנוני.
כל עבודות החפירה הנ"ל יבוצעו ,אם לא מפורט מפורשות אחרת ,באופן ידני או
באמצעות כלים מכניים זעירים בלבד.
במקרה ולא יתאפשר להניח מיד חומר חפור המתאים למילוי באזורי המילוי ,או לסלקו,
יאוחסן החומר בתחום שטח העבודה ,במקומות המוגדרים בתכנית העבודה של הקבלן
וכפי שיאושרו ע"י המנהל ,לאחר ניקוי פני השטח שלהם וחישוף אם נדרש .אחסון חומר
שישמש למילוי חוזר יעשה לאחר ועל פי מיונו לסוגיו כפי שמתואר בתוכניות.
כל חומר שאינו מתאים לשימוש יסולק מהאתר .כל חומר החפירה שניתן להשתמש
למילוי חוזר יאוחסן במקומות שיאושרו על ידי המנהל .כל העבודות האלה יבוצעו על פי
הנחיות ואישורי המנהל.
עבודות החפירה באתר כוללות את העבודות כלהלן:
א .חפירות גישוש.
ב .חפירות חישוף.
ג .חפירות לפירוק מתקנים ישנים לרבות עבודות בתוך מי בריכה.
ד .חפירות לצורך בצוע מערכות תשתית.
חפירות גישוש
לפני תחילת ביצוע עבודות החפירה באחריות הקבלן

לקבל את כל המידע לגבי

המערכות הקיימות ומדידות שן חרסית קיימת ,לבצע פעולות גישוש ולתאם את עבודותיו
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כפי שהוגדר בסעיף  /8./0.//במפרט זה ובסעיפי כתב הכמויות /0./8./8./2/
ו.//./8./8./2/ -
חישוף השטח
לפני התחלת עבודות העפר (חפירה ומילוי) יבצע הקבלן הסרת צמחיה או חישוף ,סילוק
פסולת ומכשולים ,הכול בהתאם לתכנית או להוראות המנהל ,כך שיתקבלו פני קרקע
נקיים משיחים ,עשבים ,מבנים ,צינורות ,שברי בטון וכד' .מועדי הביצוע של כל אחת
מהפעולות ייקבעו על-ידי המנהל .בשום מקרה לא יבוצע חישוף בשטח בו בוצעה הסרת
צמחיה.
חומר חישוף המתאים לשימוש חוזר יושם במקומות שיאושרו על ידי המנהל .חומר
חישוף שלא יתאים לשימוש יורחק מהאתר .העבודה כוללת

חישוף ,הובלה לאתר

מורשה ,פריקה ותשלום אגרה באתר פסולת מורשה.
מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור חישוף השטח כמפורט לעיל תהיה מ"ר.

 10.17.14חפירות לחישוף שן חרסית
לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל אישור המתכנן לתוכניות מדידת מצב קיים של שן
החרסית .לא תורשה תחילת העבודה בלי אישור זה.
לאחר גילוי שכבת ההגנה מעל שן החרסית הקיימת ,ייפרק אותה הקבלן ,יחפור ויגלה
את פני וצידי שן החרסית הקיימת וימדוד את תנוחתה ועומקה וימסור למנהל את נתוני
המדידה .העבודות יבוצעו באופן ידני או באמצעות כלים מכניים קלים כדי לא לפגוע בשן.
מצב החרסית הקיימת ייבדק על ידי המנהל ועל פי מצב החומר תינתן הוראה לקבלן
להמשך החשיפה .לא יבוצע המשך החשיפה או העבודה ללא אישור מראש של המנהל.
שן החרסית תיחשף עד העומק שבו החרסית הקיימת הינה בריאה ללא סימני סידוק,
התייבשות או הרטבת יתר או כל פגיעה אחרת בטיב החומר .לאחר מכן ,כדי להבטיח
את התקינות של השן והחיבור לשן החדשה ,יבוצע חישוף נוסף בהתאם להנחיות של
המנהל עד לעומק ממוצע של  9/ס"מ.
תנוחת ועומק כל החפירות והחשיפות ימדדו על ידי המודד בכל שלב או תת-שלב של
עבודה זו וימסרו מיידית למנהל.
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חומר החרסית החפור ,שלא יענה לדרישות המפרט הטכני ,יסולק מאתר העבודות
לאתר פסולת מורשה בהתאם להנחיות המנהל.
מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור חישוף חפירות לחישוף שן חרסית כמפורט לעיל תהיה
מ"ק .פירוק שכבת הגנה מעל שן החרסית הקיימת ישולם ע"פ סעיפים /0./8./8./2/
ו//./8./8./2/ -

 10.17.17חפירות בתוך מי הבריכה
חפירות בתוך מי בריכה לצורכי פירוק מתקנים שבתוך המים או בנית צורה של
הקרקעית והחופים יבוצעו

בהתאם להנחיות בסעיף  /8/00של המפרט הכללי

ובהתאם להוראות המנהל.
על הקבלן להצטייד בציוד מתאים ,בעל זרועה ערוכה עם רדיוס עבודה כ 89-מ' ,קו
חפירה של  8./מ"ק לפחות דגם  Link -Belt LS51 D ,Hitachi KH-150-3או שווה
ערך .חומר חפור ,שלא יענה לדרישות של המפרט טכני ,יסולק מאתר העבודות לאתר
פסולת מורשה בהתאם להנחיות המנהל.
מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור חפירות בתוך המים כמפורט לעיל תהיה מ"ק.

 10.17.12חפירות לצורך הנחת מערכות תשתית
חפירות לצורך ביצוע מערכות תשתיות כגון מערכות ניקוז תת –קרקעיות ,אספקת מים,
ניקוז מקלחות ,מערכות חשמל ותאורה וביצועו בהתאם להנחיות של

סעיף /8/0

למפרט הכללי והתניות מפורטות לכל סוג של תשתיות ,המפורטות בסעיף הרלוונטי של
מפרט זה.
מחיר ביצוע מערכות התשתית כולל את החפירה הנחת מערכת התשתית ,מילוי בחומר
הנדרש ,הידוק בשכבות ,וכל האמור לעיל ,פעילויות אילו לא ישולמו בנפרד.
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עבודות שתית

 10.12.10הכנה השתית
הכנת השתית תבוצע בכל קרקעית הבסיס של החפירה ובכל שטח המיועד לשמש
למילוי .ההכנה תבוצע ע"י תיחוח ,הרטבה והידוק מבוקר לעומק  0/ס"מ בהתאם
להנחיות של סעיפים  /828ו /820 -של המפרט הכללי.
אם תידרש הרטבה ,היא תעשה על ידי התזה אחידה לכל עומק השכבה שתוחחה ,עד
להשגת תכולת רטיבות שבין תכולת הרטיבות האופטימלית ו 0%-מעבר לה .אם תהיה
חריגה מהתחום הנ"ל ,על הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת תכולת רטיבות
בתחום זה.
ההידוק ,במקום שיידרש ,ייעשה באמצעות מכבש גלילי רוטט שמשקלו  80טון לפחות.
כל רצועה נכבשת תחפוף את קודמתה ברוחב  /.9מ' לפחות ,כך שתתקבל צפיפות
אחידה בכל השטח .הכבישה תעשה עד לקבלת הצפיפות הנדרשת לפי סעיף /8./9
בהמשך המפרט.
מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור הכנת השתית כמפורט לעיל תהיה מ"ר.

 10.12.14שתית למבנים ,צינורות
השתית בשטחים המיועדים למבנים או לצינורות תהודק במהדקי יד פנאומטיים או
במהדקי יד גליליים ויברציוניים או ע''י מכבשים (אם השטח מאפשר) .בשטחים אלו
יבוצע הידוק מבוקר כדי להשיג את הצפיפות  Modified AASHTO 51%הנדרשת כפי
שמצוין בסעיף  /8./2בניית הסוללה במפרט זה ,לכל השטח השתית.
המחיר של שתית למבנים ולצינורות נכלל במחיר הנחת השתית לכל סוג של מערכת
ולא ישולם בנפרד.
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בניית שן חרסית

 10.10.10כללי
שן החרסית המיועדת למניעת חדירת מי תהום תיבנה על פי התוכניות ובהתאם
להנחיות ואישורי המנהל ,בשלבים הבאים( :בכל מקרה אישור המנהל נדרש לפני
ובסיום כל שלב).
א.

חישוף שן חרסית קיימת.

ב.

בדיקת מצב החרסית שנחשפה.

ג.

חפירה וסילוק של חומר לא מתאים.

ד.

הכנת שתית לשן חדשה.

ה.

הנחת יריעת  HDPEמתחת לשן.

ו.

בנית שן חרסית חדשה.

ז.

הגנת פני שן החרסית על ידי יריעות .HDPE

ח.

בנית כיסוי קשיח להגנת שן החרסית.

כל העבודות האלה של שן החרסית יבוצעו במצב יבש  -ללא מי תהום .במידה וכאשר
ימצאו מי תהום תבוצע השפלה שלהם לפני המשך העבודה.

 10.10.14הכנת שתית לשן חדשה
לאחר ביצוע עבודות של בדיקת מצב שן החרסית הקיימת ,יבוצעו עבודות חפירה עד
מפלס התחתית לפי המידות ורומים בהתאם לתוכניות ו3או ע''פ הנחיות המנהל.
עם סיום עבודות החפירה ייושרו פני השתית לביצוע שן החרסית .פני השתית יהיו
אופקיים עם סטייה מותרת עד  0ס"מ לאורך של  9./מ' של קו מדידה .במקרה
והתגלו מי תהום גבוהים באזור העבודה ,על הקבלן לדאוג להשפלתם בהתאם
להנחיות בסעיף  /8./5במפרט זה .פני השתית יהודקו עד לצפיפות כפי שמוגדר
בסעיף . /8./9.//
מיד לאחר סיום עבודות הידוק השתית לביצוע שן חרסית חדשה יבוצע מסך אטום
מיריעת  HDPEבהתאם לפרטים בתוכניות מילוי החציץ יבוצע ללא שהות מיד לאחר
הידוק השתית.
העבודה תכלול הכנת תעלת עיגון ,הנחת יריעת  , HDPEמילוי חוזר של תעלת עיגון
כולל הידוק מבוקר .עם סיום בנית מסך אטום ייפרסו יריעות  HDPEלשאר שטח של
השתית ותונח עליה שכבה ראשונה של החרסית בעובי  89ס"מ .השכבה החדשה
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תיושר ותהודק על ידי כלים מכנים בהתאם לסוג החומר עד צפיפות כפי שמוגדר בפרק
 ./8./9ממשק החיבור בין החציץ החדש לחציץ הקיים יבוצע ע"י חפירה מדורגת של
החציץ הקיים .רוחב המדרגות יהיה  /.9מ' מ' וגובהן /./

מ' בהתאם להנחיות

בתוכניות.

 10.10.17בנית שן חרסית חדשה
בנית המשך שן החרסית החדשה תעשה בשכבות בעובי של  89ס"מ כ"א עם הידוק
מבוקר של כל שכבה .בנית השן תהיה מהחומר החרסיתי המוגדר בפרק  /8תחת
בקרה קפדנית על כל שכבה של חומר החרסיתי .צפיפות החרסית המהודקת תענה על
הדרישות הבאות:
 לפחות  52%מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד אשהוModified AASHTO צפיפות יבשה מינימלית של  89ק"נ3מ./לפני תחילת בניית שן החרסית יבדוק הקבלן את מצב פני שתית השן ובמידת הצורך
ירטיב ויחרוש את החרסית ויהדק אותה .הנחת שכבה ראשונה של חרסית חדשה
תבוצע לאחר אישור של המנהל.
שן החרסית תבנה בתוך החפירה עד פני קרקע הקיימת והמשכה מעלה עד לרום
המתוכנן תעשה יחד עם בנית גוף סוללת ההגנה ,כך שלא יווצר הפרש גבהים ביניהם
של יותר מ  9/ס"מ.
עם סיום עבודות מילוי והידוק שן החרסית יפרוס הקבלן יריעות פוליאתילן על פני
קודקוד השן בחפיפה נדרשת עם היריעות הצדדיות .פרט ביצוע שן החרסית ראה
בתכנית מס' ./2302-00/
כל עבודות ההידוק יבוצעו תוך הרטבה לתכולת הרטיבות האופטימלית (לפי גבול
הפלסטיות פלוס מינוס  .)4%לצורך כך ייעשה שימוש במי בריכה  0בלבד.
מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור בנית שן חרסית כמפורט לעיל תהיה מ"ק.
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 10.10.12כיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ()HDPE Textured
כללי
מרבד החרסית כפי שמסומן בתוכניות ,יכוסה ביריעות פוליאתילן מחוספס ( HDPE
 )Texturedבעובי  8./מ"מ ,להקטנת סכנת התייבשות וסדיקת שן החרסית .העבודה
כוללת :הכנת השתית לפני פריסת היריעות ,אספקת יריעות מספק מאושר על ידי
המנהל ,פריסת יריעות ,רתום זמני על ידי משקולות (שקיות חול) .היריעות יפרסו כך
שיריעה אחת תחפוף את היריעה הסמוכה לה ברוחב של  9/ס"מ לפחות.
הובלה ,אחסון והנחת יריעות  HDPEיבוצע בהתאם להנחיות מפורטות של היצרן
ובפיקוח צמוד של נציג היצרן.
תכונות יריעות האיטום
היריעות תהיינה מחומרים חדשים בלבד ,באיכות מעולה ,ללא קרעים ,ללא חורים ,ללא
שקעים וללא פגמים ,עמידות בפני קרינת אור על-סגול .תכונות היריעות יהיו לפי GRI
 GM13וכמפורט בטבלה שלהלן:
תכונות יריעות  HDPEבעובי  0מ"מ

Test Value
)nom.(-5%
-10%
-15%

TEST METHOD
D 5994

TYPICAL PROPERTIES
)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






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
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Test Value
9 in Cat 1
1 or 2 in Cat 3

TEST METHOD
D 5596

100 min.

D 3895

400 min.

D 5885
D 5721
D 3895

55%
D 5885

TYPICAL PROPERTIES
Carbon Black Dispersion
)Oxidative Induction Time (OIT) (min. ave.
(a) Standard OIT
— — or
(b) High Pressure OIT
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

80%
GM11
D3895
N.R.
50%

UV Resistance
)(a) Standard OIT (min. ave.
— — or
(b) High Pressure OIT (min. ave.) - % retained
after 1600 hrs

D5885

אופן הובלת היריעות והאחסון ייעשו על פי הוראת היצרן.
מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור הנחת יריעות  HDPEכמפורט לעיל תהיה מ"ר.

 10.10.10בניית כיסוי מגן קשיח לשן החרסית
כללי
לצורכי הגנה של פני שן החרסית החדשה הקבלן יתקין שכבת הגנה קשיחה על קודקוד
שן החרסית החדשה מכוורות פלסטיות בגובה  8/ס"מ עם מילוי בטון ב.0/-
הכוורות תהיינה עשויות מרצועות פוליאתילן ,מחוספסות ומחוררות ,בעובי של  8.0מ"מ
לפחות ,מיוצרות ומחוברות (בהלחמה) בבית חרושת מאושר על ידי המנהל .הכוורות
יכילו לפחות  2/תאים למ"ר (שטח כל תא לא יהיה גדול מ 09/-סמ"ר).
העבודות יבוצעו לפי תוכנית מס'  081ו3או לפי הוראות המנהל באתר.
במידה שהקודקוד של החרסית נמצא מתחת דרך חירום שכבת מגן מכוורות פלסטיות
לא תבוצע ומבנה של ראש שן החרסית יהיה כפי שמצוין בתכנית מס' ./2302-00/
אופן הבצוע
הכיסוי בכוורות עם מילוי בטון יבוצע כדלקמן:
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הכנת פני השטח :יש לעצב ,ליישר ,להחליק ולהדק את פני השטח לפי הרומים
הסופיים (בהפחתת עובי הריצוף הנדרש על פי התכניות ,מדוד בניצב לפני
השטח) .דרגת הידוק פני הקרקע תהיה  5/%לפחות לפי בדיקת מוד' פרוקטור
או ,כמסומן בתכניות.

ב.

חפירת השוחות ההיקפיות :לאחר עיצוב פני השטח ,יש לחפור את השוחות
המיועדות למילוי באבנים ,לאורך היקף השטח שירוצף ע"י הכוורת ,במקטעים
בהם נדרש.

ג.

פריסת יריעות פוליאתילן שמתחת לכוורת :סוג ומאפייני הפוליאתילן ואופן
הנחתו הם כמתואר בתכניות הנלוות.

ד.

פריסה וחיבור הכוורות :אם ,לצורך כיסוי השטח המיועד ,נדרש לחתוך כוורות
לאורך גבולות השטח ו3או אם נדרש לחתוך כוורות לצורך מעבר דרך מכשולים,
החיתוך ייעשה לפי הנחיות היצרן .החיבור בין יחידות סמוכות ייעשה באמצעות
סיכות חיבור מיוחדות ,מיוצרות ממתכת מגולוונת המסופקות על ידי היצרן.
בצוע החיבורים ייעשה על פי הנחיות היצרן ובאופן כזה שלאורך קו החיבור
ייווצר תא חדש ולא על חשבון תא קיים.

ה.

עיגון הכוורות לקרקע :עיגון הכוורות לקרקע ייעשה על ידי נעיצת יתדות,
עשויים מחומר פלסטי או עץ עמיד בפני קורוזיה (החומר חייב לקבל אישור
מראש מהמנהל) ,באורך  9/ס"מ ,כפי שמסומן בפרט הרלוונטי של התכניות.

ו.

מרווחי היתדות הם כדלהלן:
-

לאורך כתף הכוורת (כולל כתף שוחות העיגון) ,ולאורך קו החיבור האופקי
בין כוורות סמוכות ,המרווח יהיה כ 25-ס"מ (יתד אחת כל שני תאי
כוורת).

-

ביתר המקומות ,יש להתקין את היתדות במרווחי פיזור של 8./ x 8./
מ'.

ז.

הכנת תערובת הבטון ומילוי הכוורות :הבטון יהיה ב 0/-עם סומך שקיעה ,9
התערובת תוכן במקום או תובא ממפעל מאושר על ידי המנהל .המילוי ייעשה
בעזרת מערבל ו3או משאבת בטון .כיוון המילוי יהיה מלמעלה למטה ,תוך
הקפדה שדפנות התאים לא יתעוותו במהלך הפעולה .אין צורך בהחלקת פני
הבטון ועדיף פני בטון מחוספסים.

ח.

אשפרת הבטון :האשפרה תעשה במשך כ 9-ימים על ידי הרטבה וכיסוי בשקי
יוטה רטובים או בכל שיטה אחרת שיקבע המנהל.
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מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור בנית כיסוי מגן כמפורט לעיל תהיה מ"ר.
10.16

בניית הסוללה
כללי
בנית סוללת הגנה תבוצע בהתאם להנחיות של סעיף  /8/02במפרט הכללי והנחיות
במפרט זה ,המפורטים להלן:
הרטבה לביצוע המילוי המהודק
הידוק המילוי יבוצע ברטיבות הנדרשת .לפי הצורך ובאישור המנהל החומר יורטב באתר
הכריה  -המחפרה .לחליפין יורטב העפר באזור המילוי בלבד ,כאשר יעובד על ידי
חרישה של קולטיווטור מסוג Roadsky WBZ 230או שווה ערך.
הקבלן יקפיד להרטיב כל שכבה עליונה שכבר הודקה ,לפני הנחת שכבה חדשה ,בקטעים
 כל פעם קטע חדש לפני הנחת העפר עליו .במידה ששכבה מסוימת התייבשה הקבלןיחרוש ,ירטיב ויהדק אותה מחדש עם בקרת צפיפות3רטיבות .מי הרטבה יהיו מי בריכה
.9
כלי חפירה וההידוק
לביצוע החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים לעבודה
בהתחשב בתכונות החומר הנחפר .כל כלי העבודה של הקבלן ובמיוחד כלי החפירה
והמילוי ,ההרטבה וההידוק ,חייבים לקבל את אישור המנהל לפני תחילת העבודה.
הידוק החומר הגרנולרי בתחום שטח המים יעשה ע"י כלים שיבחרו בהתאם לשטח
נסיוני שיקבע בתחילת העבודה ע"י המנהל .הקבלן יעמיד לצורך ביצוע הקטע הניסיוני
את הכלים המופיעים בטבלה שלהלן .העבודה בהמשך תיעשה באמצעות הכלים
שיבחרו ע"י המנהל .סדר הפעולות בשטח הניסוי והחלפת הכלים יבוצעו בהתאם
להחלטות והנחיות המנהל.
טבלת הכלים הדרושים :
משקל

רוחב
הידוק
( מ')

/2

0.9

(טון)

כלי הידוק
(דגם)
CAT D8

עובי
שכבות
(ס"מ)
//

פעולה
פיזור והידוק סוללה בתוך מי
בריכה

013//30/82

עמוד  9/מתוך 0/2

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

/2

-54-

8.9

CAT CW 34

0/

Bomag D220

פיזור והידוק סוללה מעל פני
המים

הידוק החומר החרסיתי בחציץ יבוצע באמצעות  . CAT 815Fשימוש בBomag 8500 -
יעשה להידוק  9/הס"מ של שן החרסית הצמודים ליריעות ה.HDPE -
המנהל יוכל להורות על שימוש בסוגים וגדלים אחרים של הכלים ,בהתאם לשיקול
דעתו.
כלי עבודה שיפסול המנהל או לא יאשרו ,בכל שלב שהוא של אישור הכלים ו3או של
העבודה ,יוחלף מיד ע"י הקבלן בכלי אחר העונה לדרישות המנהל וקבלת אישורו ,ללא
תוספת מחיר.

שיעור הצפיפות ,הרטיבות ועובי השכבות במילוי בהידוק מבוקר.
שיעור הצפיפות במילויים המהודקים יהיה לפחות:
א .במצעים לדרך חירום ,Modified Aashto 51% :החלפת קרקע מתחת למבנים.
ההידוק בשכבות בעובי  89ס"מ כ"א לאחר ההידוק.
ב .בחומר הגרנולרי למילוי מבוקר של הסוללה מעל פני המים 51% :לפחות Modified

 .Aashtoעובי השכבות יהיה  0/ס"מ לאחר ההידוק.
הרטיבות תהיה אופטימלית עד לאופטימלית  +0%לכל סוגי החומרים המיועדים למילוי.
שכבת החול העליונה על פני דפנות הסוללה תהיה מהודקת באמצעות הרטבת השכבה
עד קבלת הצפיפות הנדרשת (הידוק לא מבוקר).

10.13

מילוי

 10.13.10ביצוע המילויים כולל לסוללה בתוך מי הבריכה
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המילוי בשטח המים יושם תחילה ובשלבים הבאים( :המילוי בשטח היבשתי ייושם ברצף
המשכי למילוי הימי).
א .שלב ראשון :מילוי ימי מחומר מובא עד לגובה  1.0מטר מעל פני המים ויצירת
משטח יציב בגובה זה .טרם התחלת המילוי ימדוד הקבלן את הרום בפועל של מי
הבריכה ואת קו החוף3המים.
המילוי יונח בשטח המים ויצופף על ידי דחיסתו ללא בקרת הידוק ,זאת על ידי כלים
מתאימים באופן שיבטיח פיזור אחיד שלו ללא חללים בכל תחום השטח והעומק
המיועדים .ככל שניתן יונח המילוי בשכבות בעובי לא יותר מ // -ס"מ כ"א.
פני השכבות יהיו אופקיים בלבד .כל שכבה תמדד על ידי מודד מוסמך בשיעור
לפחות נקודה אחד על כל  8/מ"ר של פני השכבה .תוצאות מדידה ייבדקו על יד
המנהל ורק אחרי אישורו תתאפשר הנחה של השכבה הבאה.
הדחיסה ויישור החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעבר מסודר שלה
לקבלת דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני כל שטח ועומק המילוי.
הדחיסה ויישור החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעברים מסודרים
שלהם לקבלת דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני כל שטח ועומק
המילוי.
החומר יובא מאתר "מטע עין גדי" ,ויכיל עד  89%דקים וגודל אבן מרבי " 2ויהיה
תואם לעקומת הדרוג שבסעיף ./8./8
המנהל רשאי להורות על הכלת גודל אבן מרבי גדול יותר מ.2" -
הפעילות המסיימת את המילוי הימי תהיה ייצוב מלא של מפלס המילוי בגובה אחיד
של  /.9מטר מעל מפלס פני המים שיהיה בפועל בזמן הבצוע .מפלס מיוצב זה
ישמש מפלס יסוד ליישום המילוי מעליו בשלב השני המתואר להלן .יצירת מפלס
יסוד מיוצב זה תעשה על ידי יישור והידוק של החומר תוך בקרת יישום משולשת:

.8

הפסקה מוחלטת של השקיעה בכל השטח.

.0

קבלת צפיפות מינימאלית בשכבה העליונה של המשטח של 51%
 .Modified Aashtoמהמקסימום על פי תקני .ASTM 899239

./

מינימום  1מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני כבד סוג BOMAG 00/ D -
או שווה ערך ללא שקיעת משטח היסוד .ככל שהחומר במשטח היסוד ישקע
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תוך מעברי המכבש יוסף חומר מובא ממחצבת "עין גדי" עם עד  89%דקים
וגודל אבן מקסימאלי " /ויבוצעו מעברי מכבש נוספים וחוזר חלילה  .לאחר
קבלת המשטח המיוצב בבקרות הנ"ל יבוצעו עוד  1מעברי מכבש מסיימים על
פני כל שטחו.
מובהר שוב שבנוסף לרום בפועל של מי הבריכה יימדד ויסומן באתר המיקום בפועל
של קו החוף3המים זאת ביתדות בכל חתך רוחב וכן בתוכניות הבצוע בפועל ,הסימון
יהיה ברור באתר בכל שלב של בצוע המילוי במים וביבשה.
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 המנהל.
הפרשי גבהים בצורת החוף לא יעלו על  8/ס"מ לכל מטר ליניארי של קו החוף.
עבודות בנית הצורה הינם חלק מביצוע העבודות לבניית הסוללה בתוך המים (סעיף
.)/8./2
ב .שלב שני :מילוי מעל משטח היסוד:
המילוי מעל משטח היסוד יבוצע לאחר קבלת אישור המנהל לבצוע משטח היסוד,
החומר יובא ממחצבת "עין גדי" ,יונח ויהודק בשכבות של  0/ס"מ תוך בקרת הידוק
מלאה כמוגדר בפרק זה .אחוז הדקים (עובר נפה  )0//לא יעלה על  89%וגודל
אבן מקסימאלי עד " /והתאמה לעקומת הדרוג בסעיף ./8./8
ההידוק יבוצע ע"י מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני כבד  BOMAG 00/ Dאו
שווה ערך.
מדידה לתשלום:
מדידת המילוי עד למשטח היסוד בשטח שבתחום מי הבריכה תהיה עפ"י שקילה.
כמות החומר המובא תימדד עפ"י תעודות שקילה ,התשלום יהיה בטון לפי סך
תעודות השקילה .הזכאות לתשלום תהיה אך ורק לאחר שהחומר מולא בהתאם
לדרישות המפרט ועפ"י התוכניות והחתכים ורק לאחר שהעביר הקבלן תוכנית
מדידה( חתומה ע"י מודד מוסמך) ,לאישור המנהל ,המעידה על המילוי שבוצע.
לקבלן לא תהיה זכאות לתשלום בגין הבאה בלבד של החומר לחוף.
מדידת המילוי לתשלום מעל משטח היסוד בשטח תהיה על פי מ"ק בהתאם למילוי
ביבשה.
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חריגה מגבול החתך המתוכנן הסופי (מעבר ל  8/ס"מ) תקוזז ולא תשולם .המחיר
כולל כריה ,הובלה ושפיכה עפ"י החתך.

ג .עיצוב פני המילוי
עיצוב פני המילוי בתוך המים יבוצע בהתאם לתוכניות ולמתואר בסעיף
./8./9./0
 10.13.14מילוי בשכבות בשטח היבשה:

כללי
המילוי ביבשה יבוצע בשכבות אופקיות בעובי כ 0/-ס"מ כ"א ותחת בקרת
צפיפות3רטיבות בהתאם להנחיות של המפרט הכללי כאשר כל שכבה תונח החל מן
המדרון הפנימי של הסוללה וכלפי חוץ .החומר עבור המילוי יהיה חומר מקומי שייחפר
באתר העבודה ויאושר כמתאים על ידי המנהל .לצורך כך יבצע הקבלן בדיקות נדרשות
ומוקדמות לברור ההתאמה .אם החומר לא יאושר המילוי יעשה מחומר מיובא מאתר עין
גדי שיכיל צרורות בגודל עד " ./הסוללה תיבנה לכל רוחבה מן החומרים הנ"ל ,כאשר
המנהל רשאי להורות על מיקום שונה בשטח המילוי של חומר מקומי או מיובא.
עיצוב פני המילוי
על מנת לקבל פני חיצוניים סופיים של הסוללה כשהם מהודקים וחלקים כנדרש ,תבוצע
כל שכבה מהודקת בסוללה עד  2./מ' (אופקית) מעבר לקווי המידות שבתכניות – ראה
סכימה להלן .הקבלן יחתוך ויחליק את עודפי העפר על ידי מפלסת ,לאחר אישור
המנהל ,עד לרומים ,מידות ,קווים ושיפועים הסופיים המתוכננים .עודפי העפר ישמשו
להמשך מילוי הסוללה עפ"י התכניות ,המפרטים והוראות המנהל.
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מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור ביצוע המילוי מעל מי בריכה כמפורט לעיל תהיה מ"ק.
 10.13.17אספקת חול
לאחר סיום כל העבודות בנית הסוללה והתקנת מתקני חוף הקבלן יספק  ,יוביל ויפזר
חול גס בכל שטחי חופי הרחצה ,כולל שטח הבריכה עד עומק מים של  8.9מ' כפי
שמופיעה בתכניות בעובי שכבה של  0/ס"מ.
מדידה לתשלום:
יחידת מדידה לתשלום עבור חול גס כמפורט לעיל תהיה מ"ק.
 10.13.12בדיקות בקרת ביצוע הידוק המילוי והשתית
במהלך העבודה ולצורך הבקרה יבוצעו בדיקות שדה ומעבדה מקדימות לאישור חומרים
כגון חומרים מקומיים מחפירות באתר וחומרים מאתר עין גדי עבור מילויים וחומרי
השתית ,וכן בדיקות נדרשות לאישור ההידוקים.של השתית והמילוים כנדרש .הבדיקות
יבוצעו על ידי גוף מוסמך למילוי הדרישות של מפרט זה לפי המפרטים הכלליים
והתקנים המתאימים של ת"י ו ASTM -ובהתאם לדרישות של מפרט בקרת איכות
והבטחת איכות מצומצם ,המצוינים בנספח ב' למפרט זה.
 10.13.10בדיקות הבקרה להתאמת חומרים למילוי
לגבי החומרים שייעשה בהם שימוש יערכו בדיקות על ידי מעבדה מוסמכת לקביעת
התאמתם .הבדיקות יכללו בין השאר ולפי הצורך:
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א .בדיקה ויזואלית
ב .הגדרת החומרים (לפי שיטה .)USCS
ג .רטיבות טבעית.
ד .דירוג (הנ"ל כולל הידרומטר אם מכילים חרסית).
ה .משקל סגולי.
ו .משקל מרחבי.
ז .צפיפות מקסימלית ורטיבות אופטימלית.
ח .גבולות אטרברג.
תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן שיעודכן בכל יום עבודה.
 10.13.16שכבות גרנולריות ומצעים
הקבלן יספק ,יוביל ויניח מצעים עבור שכבות גרנולריות עפ"י התוכניות ,המפרטים
והוראות המנהל .כמצע לדרכים (היקפית ובקודקוד הסוללה) ישמש מצע סוג א'
כהגדרתו בת"י  ,8112בעובי ומידות וצפיפות לפי התכניות ,המפרטים והוראות המנהל.
 10.13.13דרכים ומשטחים
במקומות המסומנים בתוכניות שבהם יש לבצע דרכים או משטחי חנייה ולאחר סיום
המילוי תונח שכבת מצע סוג א' (לפי ת"י  )8112בעובי כמפורט בתכניות .השכבה
תורטב לרטיבות אופטימלית ותהודק ל .Modified AASHTO 51% -לאחר אישור
המנהל לסיום עבודות המצעים והתייבשות החומר ולפי התכניות יבוצע ריסוס ביטומני
 MS-10ושכבת אספלט נושאת בעובי של  9ס"מ (קוטר אבן "¾) .האגרגטים לתערובת
יהיו מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי .ייצוב התערובת ואופן פיזורה יהיו בהתאם לדרישות
המפרט הכללי פרק .98/2

10.10

בנית דרך חירום/שביל נגישות לחוף
לצורכי הגעת רכבי חירום כגון :אמבולנס ,כיבוי אש ,משטרה וכו' יבנה הקבלן בראש
הסוללה דרך חירום כמפורט בתכניות .בנית דרך חירום תבוצע בהתאם להנחיות
המפרט הכללי ,פרקים  2/ו 98 -ופרקים הרלוונטיים במפרט זה.
מדידה לתשלום:
•

גיאוטקסטיל
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יחידת מדידה לגיאוטקסטיל כמפורט לעיל תהיה מ"ר.
•

אבן גן

יחידת מדידה לאבן גן כמפורט לעיל תהיה מ"א.
•

ריצוף

יחידת מדידה לריצוף דרך חירום כמפורט לעיל תהיה מ"ר.
•

מצע סוג א'

יחידת מדידה למצע סוג א' כמפורט לעיל תהיה מ"ק.

10.11

השפלת מי בריכה ומי תהום
דרישות יסוד:
המתואר בסעיף זה מתייחס לעבודות השפלת מים שיאפשרו עבודה ביבש במקומות
הנדרשים הן בעבודות בחוף ובבריכה.
כל עבודות החשיפה ,החפירה ,הכנת השתית ועבודות מילוי ובטון יבוצעו ביבש בלבד
למעט העבודות של המילוי הימי בשטח הבריכה .בכל מקום בו מי הבריכה או מי התהום
גבוהים מהנדרש על הקבלן להשפיל מבעוד מועד את המים למפלס של  /.9מ' לפחות
מתחת לתחתית החפירות ולשמר מפלס זה .ההשפלה תעשה בכל השטח המיועד
לבצוע עבודות אלה שבו מצויים מי בריכה ומי תהום במפלס הגבוה מהנדרש .שטח זה
מכונה שטח ההשפלה.
על הקבלן לוודא את מפלס המים בטרם החל עבודתו באמצעות פיזומטרים זמניים
שיותקנו על ידו או על ידי חפירות גישוש.
ציוד ושיטת השפלת המים יתוכננו ע"י הקבלן ויהיו בתחום אחריותו ויעשו תוך תאום עם
התוכנית ההנדסיות לביצוע ,ובכפוף לאישור המנהל.
פירוט מלא של שיטת השפלת המים המוצעת ע"י הקבלן יוצג מראש לאישור המנהל .
כחלק מתכנית העבודה .שיטת וביצוע השאיבה יבטיחו שלא ייגרם כל סחף של חול
העלול לגרום לנזקים.
המנהל יהיה רשאי בין היתר להורות לקבלן לשנות את שיטת הביצוע ו3או את כלי
הביצוע בקשר עם עבודות אלה.הקבלן יזרים את המים השאובים לבריכה  5בהתאם
לאישור הרשות המוסמכת ובהתאם לשיטת שאיבת המים וכמויות המים שנשאבו.
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בעת בצוע עבודות חפירה ומילוי כאשר מבוצעת השפלת מי תהום יש לשים לב לכל
עליית מים העלולה לגרום לנזקים .אי לכך יחזיק הקבלן ציוד רזרבי ,גנרטור לאספקת
חשמל או כל ציוד אחר ומערכות התראה כך שלא תהיה הפסקה ברציפות השאיבה.
הציוד להשפלה יהיה שקט במיוחד ורמת הרעש לא תעלה על  45 DBבשעות לילה
ו 55 DB -בשעות היום .הציוד יאושר על ידי המנהל.
מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור עבודות השפלה הינה "קומפלט" .המחיר כולל עבור כל
הפרטים המצוינים לעיל לרבות עבור התכנון ,הבדיקות  ,הספקת ושימוש בציוד שאיבה,
ביצוע עבודות עפר ,וכול הנדרש לביצוע וניטור עבודת השפלה כמפורט לעיל ,וכן ,קבלת
אישורי הזרמה לנקודות מוצא בבריכה ,מילוי חוזר והחזרת השטח לקדמותו.

10.01

עבודות עפר מיוחדות למתקני חוף
כללי
א.

עבודות העפר בסעיף זה כוללות את העבודות הדרושות לביצוע עבודות הפיתוח
להתקנת מתקני חוף כגון סככות צל ,פרגולות ,מדרכות ומשטחים ,סככת מציל,
המשמשים לביסוס יסודות המתקנים בקרקע.

ב.

כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  /8עבודות עפר,
והפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי ,התוכניות ומסמך זה.

ג.

בנוסף לאמור לעיל ,כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק - 2/
עבודות פיתוח.

ד.

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

ה.

אם בתחתית החפירה יתגלו מים ,הקבלן ישאב את המים בהתאם למתואר
בסעיף  /8./5לעיל ,כך שתחתית החפירה יהיה יבש במשך כל זמן עבודות
ההתקנה בתוך החפירה.

ו.

ביסוס חלק מרכיבי הפיתוח יבוצע בתוך המים .עבודות החפירה עבור בסיסים
אלה תבוצענה באמצעים מתאימים לחפירה בתוך מים .היסודות בתוך המים יהיו
יצוקים ויונחו על מצע בתוך החפירה .המצע עליו יונחו היסודות יהיה חצץ מדורג
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בגודל " .¾" - 8עובי שכבת המצע לא יקטן מ 0/-ס"מ .יש להבטיח את יציבות
שכבת המצע לפני יציקת היסוד.
ז.

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

סילוק פסולת
פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא ,למקום שפך מאושר ע"י
הרשות האזורית .טיפול עם הרשות ,לקבלת היתר למקום שפך ,ייעשה על ידי הקבלן
ועל חשבונו .תשלום אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע"י הקבלן על חשבונו .במידה
והקבלן לא יפעל ע"פ הוראות הרשויות והמנהל ,המנהל יהיה רשאי להפעיל קבלן
משנה להרחקת פסולת והתשלום יקוזז משכר הקבלן.
מדידה לתשלום:
מחיר עבודות עפר כולל עריכת מדידות לפני תחילת העבודות ובסיום כל שלב.
עריכת המדידה תבוצע לאחר ההידוק של השכבות  .עלות עבודות העפר ,שתית
למתקני החוף כלולה במחירי היחידה של המתקנים כמפורט בפרק  2/להלן.
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.14

עבודות בטון יצוק באתר

14.10

כללי
עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות ,עפ"י הוראות המפרט הכללי הבין
משרדי (ובמיוחד פרק  /0ללא הפניות לפרק  - //מוקדמות) ולפי ת"י  ,222ת"י ,152
ת"י  881על כל חלקיו ו3או כל תקן רלוונטי.
לפני כל יציקת בטון ,הקבלן יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות
יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור בקר האיכות של הקבלן והמנהל .אישורו של
המנהל בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או
החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים.
במידה והמנהל ידרוש ,החלפת (פרוק ויציקה מחדש) האלמנט תהיה על חשבון הקבלן.
תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו באיכות גבוהה ומתאימה להנחת
דעתו של המנהל.
עבודות הבטון יצוק באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים:
א .בטון רזה
ב.

קירות תומכים מסוגים שונים .והגבהת קירות תומכים קיימים.

ג.

יסודות למתקני הצללה ומתקני חוף מסוגים שונים ובגיאומטריות שונות.

ד.

משטחי בטון

ה.

יסודות לעמודי תאורה

ו.

נקודות בקרת תזוזה

ז.

בלוקי עיגון צינור תצפית

ח.

הגבהת שוחות בקרה

ט.

עטיפת צינורות

י.

הגבהת תאי בארות SMET

יא .תאי בארות
יב .בטון יסודות מבנים תת -ימיים
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14.14

-64-

תערובות בטון
במהלך תקופת ההתארגנות ,הקבלן יגיש למנהל תערובת בטון אשר תתוכנן ע"י טכנולוג
הבטון של המפעל המאושר .התערובת תועבר לאישור יועץ הבטון של המזמין והקבלן
יידרש לבצע בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת למפרט המיוחד.
א .בטון רזה:
הבטון הרזה יהיה בטון ב 89-בסומך " .9תערובת הבטון תועבר לאישור המנהל.
לתערובת זו ,הקבלן לא יידרש לבצע תערובת ניסיון ובדיקות מעבדה לאישוש
התאמת התערובת.
ב .בטון לאלמנטים בחוף (אשר אינם במגע עם המים):
 .0תערובת בטונל ב 2/-על בסיס צמנט מסוג  CEM III 20.9Bצמנט סיגים
 .0צמנט סיגים מסוג  /1/ – CEMIII 20.9Bק"ג3מ"ק
 .3אפר פחם במינון של  8//ק"ג3מ"ק
 .0אגרגט מרבי "עדש" –  85מ"מ
 .0סה"כ  /מקטעי אגרגטים :עדש ( 5-85מ"מ) .מודרג ( /-5מ"מ) וחול ( /-8.0מ"מ)
ביחסים שיבטיחו רציפות ,דירוג ועבידות גבוה.
 .0שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים גבוה.
 .0מוסף אנטיקורוזיבי  CNCIבמינון  0%מכמות הצמנט.
 .0מוסף מעכב התקשרות  /.8% - /.0%מכמות הצמנט.
 .9שירוע (במבחן שירוע תקני) הבטון יהיה  29/-29/מ"מ.
 .00יחס מים3צמנט  /.29מרבי.
 .00חוזק הבטון ייבדק בגיל 9 ,// ,2/
 .00סיבי פוליפרופילן  80מ"מ במינון  2//גרם3מ"ק.
 .03התערובת תוכננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת"י  :02ממוצע קו חדירת המים
 //מ"מ ודוגמא בודדת מקסימום ממוצע  /9מ"מ .יש לקחת לפחות  /מדגמים
כשהקריטריון לאישור יהיה הממוצע על פני קו חדירת המים וכן קו חדירת המים
יצולם וישורטט כחלק מהדוח .יש להנחות את המעבדה ליטול מס' מוגדל של
דוגמאות ולשמור את מדגמי הבדיקה .במידה ותוצאות  01יום לא יעמדו תהיה
תוצאת  2/יום ,התוצאה הקובעת .בכל התכונות ישמר עיקרון בדיקת הבטון
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הקשוי בדומה לבדיקת חוזק הבטון .בדיקות חדירות מתבצעות בהתאם לת"י 02
חלק  9סעיף .0/9
ג .תערובת לאלמנטי בטון ימיים או אלמנטי בטון הבאים במגע עם מים:
התערובת תהה זהה לתערובת ב' לעיל למטע העובדה כי הקבלן יידרש להוסיף
מוסף מלכד כגון  VMAבמינון  8-8.0ק"ג ל 8-מ"ק.

14.17

תהליך היציקה

 14.17.10דרישות ליציקה
בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכות ולתאם
את היציקה בהתאם להנחיות פרוגראמת האיכות .בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד
חלופי בנוסף לכמות הויברטורים אשר הוגדרה בקטע ניסוי .היציקה לא תתבצע טרם
התקבל אישור יציקה וללא נוכחות בקר האיכות ומנהל העבודה מטעם הקבלן .גובה
נפילה חופשית של הבטון לא יעלה על  0.2מטר .הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד בטון
המחובר לצינור גמיש ו3או במשאבה .יציקות3הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום
מראש ובכתב עם המנהל  3המתכנן .מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי
ויופיע בתוכנית העבודה המפורטת של הקבלן.
מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה בתוך חפירה ,היציקה

תתבצע

תמיד עם

תבניות .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה ,אלא אם יאושר במפורש בכתב על ידי
המתכנן או על פי הנחיות של המנהל .יציקת בטון בתוך חפירה תבוצע ביבש בלבד.
הקבלן יהיה אחראי על השפלת מי תהום או ניקוז מים מכל סוג שהוא על מנת להבטיח
את תקינות היציקה.
 14.17.14סגרגציה
מובהר כי הסביבה של האתר היא קורוזיבית .בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו3או
סדיקה בבטון בגלל הקורוזיביות או סיבה אחרת ,הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר חייב
לקבל את אישור בקר האיכות ,המנהל והמתכנן ..הקבלן יידרש לתקן על חשבונו את
הליקויים השונים לשביעות רצון המנהל.
חומר התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המנהל .במידה והתיקון לא יקנה לאלמנט את
הקיים אליו תוכנן ,המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את האלמנט לאלתר ולצקת
אלמנט חדש במקומו והכול ע"ח הקבלן.
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 14.17.17אשפרה

העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  - /0תת פרק  /0/9ועל הקבלן
לבצע את האשפרה המתאימה לתנאי האזור .משך האשפרה  9ימים לפחות.
 14.17.12יציקה בטמפרטורות גבוהות

אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת"י
 .850/אין לבצע יציקת בטונים במשך היום כאשר הטמפ' בחוץ עולה על //
מעלות ,אלא אם יתקבל לכך אישור המתכנן מראש ובכתב .אפשר לבצע את
היציקה עד  5בבוקר לערך ולאחר שעה  89://לערך ,בכפוף לאישור המנהל.
 14.17.10יסודות עוברים ובדלים

יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע על ידי שכבה של בטון רזה בעובי  9ס"מ,
הכול לפי תוכנית .תחתית ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע
הקורוזיבית בהתאם להנחיות המפרט הכללי הבין משרדי פרק ./9
 14.17.16חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכד'

לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל
התושבות ממתכת ,החורים ,החריצים ,השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש .יש
לתאם את הביצוע עם כל קבלני המשנה הפועלים באתר .לא תורשה חציבה
בבטון לשם התקנה מאוחרת של אלמנטים מבוטנים .במידה והקבלן שכח
להתקין אלמנט מסויים ,הבטון יפורק והקבלן יצוק אלמנט חדש (עם כל הפרטים
הנדרשים) על חשבונו על מנת להתאים את עבודות הצנרת ,פתחים
בקירות3תקרות למעבר צנרת וכיוצ"ב בהתאם לתכניות.
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 14.17.13יציקת בטון חשוף גלוי

תבניות

:

כל התבניות של האלמנטים הגלויים מעל הקרקע יהיו תבניות פלדה
לקבלת פני בטון ישרים וחלקים .בין יציקה ליציקה ,יוודאו הקבלן
והמנהל כי פני התבניות נוקו ביסודיות.

דוגמת יציקה :

הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצורך אישור
עבודות הבטון .הדוגמא תאושר תוכן בהתאם להנחיות בקר האיכות
(קטע ניסוי) ותאושר ע"י המנהל.

הגנה

:

על הקבלן להגן על שטחי הבטון הגלוי החלק בכל תקופת הביצוע.

 14.17.10יציקת עטיפות לצינורות

בהתאם לתוכניות ובמקרה ונדרש ,יורה המנהל על צורך בעטיפת צינור בבטון
יצוק .לפני היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון
יצוק או טרום ועל גבי משטח הבטון (קורת היסוד) התחתון ,שיישארו בבטון
העטיפה לאחר היציקה .הקבלן יהיה אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול
בהם כל תזוזה בזמן היציקה והריטוט .סוג התמיכות ,המרחקים ביניהם וקיבוע
הצינורות יקבלו את אישור המנהל מראש.
פני הצינורות יהיו שלמים ,ללא קרעים3נקבים ,נקיים מכל לכלוך ,צבע ,שומן ו3או
כל חומר אחר.
בזמן היציקה יש לדאוג שהבטון יעטוף היטב את הצינורות ללא יצירת כיסי חצץ
וחללים ריקים ,וכן שהבטון ירוטט היטב ,בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון ,עד
לקבלת מגע הדוק וטוב יותר בין הצינורות והבטון .על הקבלן לקבל מראש את
אישור המנהל לאמצעי שיינקט על מנת שהצינור לא "יצוף" בזמן היציקה
והריטוט .אישור המנהל אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לנ"ל .הבטון
יונח ביציקה אחת כפי שיקבע המנהל .יש לתת לכל קטע שנוצק כנ"ל להבשיל
לפני יציקת הקטע הבא .זמן ההבשלה ייקבע עפ"י התקנים .תפרי עבודה או
הפסקות יציקה אופקיים לא יורשו.
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 14.17.11פלדת הזיון

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות
התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל
סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין כסוי מוטות הזיון לא יקטן מ 99-מ"מ .במידה
ובתוכניות הביצוע יופיעו אלמנטים בהן הנחייה לביצוע פחות מ  99מ"מ כאמור,
המנהל יפנה למתכנן ויקבל הנחיות לביצוע האלמנט .מוטות זיון ,שיהיו מונחים
באתר יותר  80-שעות לפני יציקתם בבטון ,ינוקו מחול וממלחים באמצעות מים
מתוקים בלחץ .כמו כן ,לפני כל יציקה ,הקבלן ישטוף את פלדת הזיון המותקנת
במים מתוקים.

14.12

מדידה לתשלום

 14.12.10כללי:

כל המחירים המפורטים לעיל יכללו גם יציקות בשלבים ,סידור הוצאת הקוצים
באזור הפסקות היציקה .כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על-ידי משולשים
שיושמו בתוך התבניות (אלא אם נדרש אחרת) וכל זאת כלול במחירים ללא
תשלום נוסף .עבודות הבטון כוללות את מחיר התבניות וכן את הטמנת כל
החומרים ואביזרים למיניהם עבור שרוולי ניקוז ,פלדת זיון ,וכדומה .ברכיבים
טמונים בקרקע שנוצקים בתוך ארגזי פח (יסודות ,קורות יסוד וקשר) מחיר
תבניות הפח כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון.
השפלת מי תהום לכל עבודות בטון תשולם ע"פ סעיף ./8./5
 14.12.14מדידה לתשלום לאלמנטים השונים:
•

בטון רזה – בטון רזה יימדד לפי מ"ר ויכלול את כל החומרים ,הטפסנות והמלאכות
לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות.

•

בטון לקירות תומכים ו3או הגבהת קירות תומכים – הבטון יימדד לפי מ"ק תיאורטי
בהתאם לתוכניות הביצוע .מחיר היחידה כולל את כל החומרים ,הטפסנות
והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות .מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת
בגין יציקת בטון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היחידה.

•

בטון ליסודות למתקנים שונים ,כגון בטון נקודות בקרת תזוזה ,בלוקי עיגון צינור
תצפית ,הגבהת שוחות בקרה ,עטיפת צינורות ,תאי בארות ובטון יסודות מבנים תת-
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ימיים  -הבטון יימדד לפי מ"ק תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע .מחיר היחידה כולל
את כל החומרים ,ועבודות הטפסנות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות.
מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין יציקת בטון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו
יחשבו ככלולים במחיר היחידה .מחיר היחידה יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום ,או
בתוך בריכה .9
•

מחיר יסודות לעמוד מאור יכללו חפירה ,חציבה ,הכנת שרוולי מעבר בהתאם
לתכנית יועץ חשמל ,ברגי יסוד וכל שאר העבודות והחומרים המפורטים בפרק /1
במפרט זה .בטון יסודות יימדד לפי יח'.

•

משטחי בטון בכל עובי יכלול חפירה ,חציבה ,דיפון ,תבניות ,טפסנות ,הספקה,
הובלה ושפיכת הבטון ,זיון פלדה ,משקי יציקה ,ציפוף ,השפרה בהתאם לתכניות או
הערות של המנהל באתר .בטון יסודות יימדד לפי מ"ק .מחיר יכלול עבודה תחת
מפלס מי תהום או בריכה .9

•

בנוסף לרשום לעיל מחירי היחידה של מתקני החוף יהיו כמפורט בפרק  2/להלן.

•

כדי למנוע ספק ,אם התגלתה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק  ,2/הרשום
בפרק  2/יגבר.
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.10

עבודות איטום

10.10

דרישות כלליות
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  ,/9אלא אם נאמר אחרת.

10.14

אחריות הקבלן לאיטום
הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של חמש שנים מיום מסירת
העבודות לכך שכל עבודות האיטום ,התפרים וכו' ,לא יעבירו רטיבות בכל התקופה
ההיא .אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו
עקב חדירת הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

10.17

דרישות לטיב האיטום
 .8טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים.
 .0ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו3או המפרטים של
יצרן חומרי האיטום.

10.12

איטום תחתית יסודות וקירות תת-קרקעיים
האיטום כולל :מריחת פרימר  GS474בכמות  ///גרם למ"ר ,איטום ב 0-שכבות זפת
חם  1932/והתקנת רשת אינטרגלס ביניהן .הגנת איטום יסודות תיעשה ע"י הדבקת
ניר טול  2פליי ,דפנות והגנת היסודות בקל-קר בעובי  0ס"מ.

10.10

תפרים
הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המנהל:
בכל הפסקת יציקה אופקית במרצפים התפר בחומר אוטם תפרים מסוג סיקה פלקס
 PRO / WFלרבות פריימר או שווה ערך ,בחתך  0X0ס"מ.
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איטום ביטומני
א.

הכנת השטח
לאחר גמר יציקת הקירות יסודות וכו' יש לנקותם מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד'.
לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  0ס"מ.
יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל
החורים בתערובת של  8צמנט / ,חול ,מים ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע (89%
ממשקל הצמנט) ,על השטח להיות חלק ,נקי ורציף לקבלת האיטום.

ב.

פריימר
על פני הבטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע
מדולל במים  ,8:8בכמות  ///גר'3מ"ר.

ג.

התזה ביטומנית
על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע עד
לקבלת עובי שכבה של  0מ"מ (שכבה יבשה).
בחלק העליון של הקירות יעלה האיטום עד לגובה של כ 8/-ס"מ מעל פני
הפיתוח.
בחלק התחתון של הקירות התת-קרקעיים ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר
ו3או על גבי ה"רגל" ודפנותיה.

ד.

הגנת האיטום
על גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  "F//או שו"ע להגנת האיטום בעובי של
 /ס"מ.

ה.

מילוי חוזר
ביצוע מילוי חוזר זהיר ,כדי למנוע פגיעות באיטום.

10.13

איטום צמנטי
האיטום יבוצע רק בשטחים שיסומנו ע"י המנהל לפי המסומן בתוכניות.
א.

הכנת השטח
יש להכין את פני הבטון של האלמנטים ,השטח יהיה נקי מלכלוך ,אבק ,שאריות
חומר לא מודבק וכד' .יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' משטחי הבטון
בעומק של  0ס"מ ,לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים .יש לסתום
את כל החורים ,אזורי סגרגציה וכ' בתערובת של  8צמנט / ,חול ומים בתוספת
"סיקה לטקס  "Mאו שוו"ע ( 89%מכמות הצמנט).
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ב.
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פעולת איטום
על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  /מריחות של חומר איטום צמנטי
מסוג "סיקה טופ סיל  "8/9או שוו"ע בכמות כוללת  /ק"ג3מ"ר.
בחיבור בין יציקות שונות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס רוחב של  8/ס"מ.

ג.

גמר
ביצוע מילוי חוזר זהיר או חיפוי אבן ,עץ וכד' בהתאם לתוכניות אדריכלות.

10.10

מדידה לתשלום
מחירי היחידה לאיטום ישולם בהתאם למפורט בפרק  ,2/והפרקים הרלוונטיים למפרט
מיוחד זה .עבודות איטום יהיו חלק אינטגרלי מכלל העבודות הנדרשות לביצוע והרכבת
מתקני החוף ,והאלמנטים הדורשים איטום ולא ישולמו בנפרד .המדידה לצורך חישוב
כמויות תהיה בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע– בנוסף לרשום לעיל.
כדי למנוע ספק ,אם התגלה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק  ,2/הרשום בפרק 2/
יגבר.
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.13

מתקני תברואה

13.10

כללי
מפרט זה נועד לתת מענה לעבודות אינסטלציה לרבות מים ,ביוב וניקוז מקלחות חוף
ושטיפת רגליים .עבודות אילו יבוצעו ע"פ מפרט זה ,והסעיפים הרלוונטיים בפרק ,/8
פרק  99של מפרט זה ,ופרק  /9של המפרט הכללי ,לרבות כל הפרקים הרלוונטיים
לביצוע העבודות .בהעדר הוראות אחרות תבוצענה כל עבודות הלוואי והעזר הקשורות
במתקן התברואה ,כגון עבודות בטון ,עפר ,אטימת מעברים ,וכד' לפי הדרישות
המצוינות בפרקים המתאימים של המפרט הכללי .המפרט כולל הטיית צנרת קיימת
למים ,ביוב וניקוז וביצוע צנרת חדשה בשטח .הביצוע כולו ע"פ ת"י ,בחומרים עם ת"י,
וע"פ הנחיות המפרט הכללי ,והכל מאושר מראש ע"י המזמין .יש לבצע מערכת חדשה
מושלמת לפני ניתוק המערכת הקיימת .במידת הצורך יש לבצע חיבורים זמניים
ומעקפים ע"מ לאפשר רציפות הפעלה .אם כתוצאה מביצוע העבודות הקבלן יגרום נזק
למלון ,על הקבלן לתקן את הנזק ולהחזיר את המצב לקדמותו ,כולל ריצוף ,משטחי
בטון ,מע' השקיה וכו'.
סילוק מי תהום
על הקבלן להרחיק את מי התהום ולהקפיד על החזקת החפירות במצב יבש במשך כל
זמן העבודה בנוסף .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים (שקי חול ,משקולות מיוחדות,
עיגונים וכד') כדי למנוע הזזת מתקנים ,צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני או בעת
המילוי החוזר.
על הקבלן לבצע את עבודות השפלת מי התהום ע"פ המפורט בסעיף  /8./5במפרט
זה.

 13.14קווי מים
כללי:
בכל נקודה בה יוקם מבנה אשר עולה על קו מים קיים ,יהיה צורך להזיז צנרת קיימת,
תבוצע מערכת עוקפת ע"פ התקן ובדיקת כל התשתיות הקיימות האחרות במבנה ע"מ
למנוע פגיעה בהם .הזזת קווי מים ע"י הקבלן תתאפשר רק לאחר אישור המתכנן והיא
תכלול חיבור למערכת הקיימת.ניתוק הצנרת הקיימת יבוצע לאחר התקנת מערכת
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חדשה שתענה על צרכי יושבי הבית .על הקבלן לבצע הזזת שעוני מים וחיבורי צרכן ,או
להחליפם במידת הצורך.
הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י ,0//0 .דרג 89
שחורים (עמידים בפני  )U.V.לקטרים מ 9/ -מ"מ עד  82/מ"מ ודרג  02לקטרים בין 0/
ל /0 -מ"מ ,הצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי
" ,”Electrofusionאין להשתמש בחיבורים מכניים .מסעפים ליציאות למבנים3מקלחות
וכו' מקווים הראשים יהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי ".”Electrofusion
מחיר העבודות יכלול את פירוק מתקני המים הקיימים ע"פ התכניות ,כולל החזרת
מצב השטח לקדמותו וסילוק פסולת .כמו כן ,יכלול את אספקת והנחת צינורות כולל -
חפירה ו3או חציבה ,התגברות על מכשולים על קרקעיים ומכשולים תת קרקעיים ,פירוק
אבני שפה ,עטיפת חול ,מילוי תעלות בחול בהידוק מבוקר בשכבות של  0/בכבישים
וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי פרק  99של המפרט הכללי הבין-משרדי (כולל
ספחים ואביזרי ריתוך חשמלי) וקווי מים זמניים כמפורט במפרט זה.
צינורות המים הקיימים
הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים
חדשים .על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה
בצינורות הקיימים .התשלום עבור עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא
ישולם עבורם בנפרד.
התחברות לקו מים/מגוף קיים
התחברות לקו מים 3מגוף קיים עד " 0מכל סוג שהוא עם צינור פוליאתילן מצולב בקוטר
 2/מ"מ כולל חפירה לגילוי הצינור ,תיאום הפסקת מים עם המועצה האזורית ,חיתוך
הצינור והתחברות לרבות כל הספחים והעבודות הנדרשות מכל סוג שהוא והחזרת מצב
השטח לקדמותו.
בדיקת לחץ לצינורות המים
בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף  99//1של המפרט הכללי .כל קטע של הקו
המוכן ולפני כיסוי המחברים ,יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי  8/אטמ' .בדיקת
הלחץ תערוך בנוכחות המנהל ,הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות ורק לאחר
אישורו של המנהל תכוסה החפירה .את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור
באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם באופן שיעמדו בלחץ הבדיקה של  80אטמ' מבלי
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להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו .בגמר העבודה יש לערוך בדיקה נוספת כנ"ל ,עבור
המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.
שטיפת וחיטוי קווי מים
עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת
נקודות ניקוז ,ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים .השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המנהל.
לאחר שהמנהל יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים
כמפורט להלן.
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון :מגופים ,צינורות,
הידרנטים וכו' בהתאם לסעיף  99//9של המפרט.
חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  9/מ"ג לליטר .תמיסת המים והכלור
תוכנס לקווים ותושאר בהם  02שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות,
אם יהיה הריכוז בין  8-8/מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 02 -שעות נוספות.
אם הריכוז לאחר  02או  21שעות פחות מ 8 -מ"ג כלור לליטר ,יש להוציא את התמיסה
ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום  02שעות יהיה גדול מ 8 -מ"ג
לליטר .בתום החיטוי תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית
הכלור בנקודת צריכה כל שהיא לא תעלה על  /.0מ"ג לליטר.
ברזי שריפה
ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתכנית ולתקני ישראל  221ו 225 -כמפורט להלן:
ברזי שריפה בקוטר " /על זקף " 2יהיו מתוצרת רפאל או ש"ע מעוגן עם תושבת
מנרוסטה בלבד (מסעף הברגה עם מעבר יצקת) .הזקף יהיה מאוגן בקוטר " 2עם ציפוי
מלט פנימי .החלק התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון .צינור הפלדה התת קרקעי
(המחבר בין המסעף לזקף) יהיה עטוף עטיפה פוליאתילן תלת שכבתית "טריו" .הציפוי
הפנימי של הצינור יהיה ממלט.
בחיבור בין הזקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם ברזי נירוסטה מוחלשים בחלק
העליון של מתקן השבירה.
על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר " /המתאים לתקן
כבאות.
ההידרנטים יסופקו עם מכסה מגן.
מערכת חרום לשטיפת עיניים

013//30/82

עמוד  99מתוך 0/2

-76-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

מערכת חרום לשטיפת עיניים תהיה תוצרת "אגם" או ש"ע ,התקנה על משטח3רצפה
כולל ברז כדורי " 830פתיחה מלאה מופעל ע"י ידית שטוחה  +סימון PUSH TO
 0 ,OPENעיניות מכוסות ע"י כיפות למניעת אבק מחוברות לשרשרת ,צנרת מגולוונת
מצופה כרום.
מדידה לתשלום:
מחירי היחידה בכתב הכמויות לביצוע קווי המים יכללו את כל האביזרים ,הצנרת
החיבורים והציוד וכל החומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה ,וכל האמור לעיל
לרבות בדיקת לחץ ,שטיפה וחיטוי המערכת .התשלום יהיה לפי יח' :קומפ'.

13.17

ביוב וניקוז
כללי:
הזזת קווי ביוב ושוחות בקרה תבוצע בכל מקום בו יוקם מבנה אשר עולה על הקו ,על
הקבלן לבצע הזזת הקווים וביצוע קו חלופי הכולל צנרת ושוחות בקרה חדשות ע"פ
הנחיית המתכנן.
בשום מקרה לא יעלה המבנה על קו ביוב או שוחת בקרה קיימים .השיפועים והעומקים
של הצנרת ושוחות הביוב יהיו על פי הנחיות הל"ת ובאישור המתכנן .הצנרת ושוחות
הביוב יהיו מחומרים עם ת"י ואשר יאושרו לשימוש ע"י המתכנן .צינורות הביוב בקטרים
 82/-88/מ"מ יהיו צינורות פוליאתילן  H.D.P.E.לביוב ותיעול מסוג "( "SDR-17דרג
 ,)8/מיוצרים לפי ת"י .9/503255
הנחת צינורות ביוב בתעלות
הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המנהל שהחפירה נעשתה
לשביעות רצונו .הצינורות יונחו על מצע חול ,יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות .הנחת
הקווים תעשה בכל קטע במעלה השיפוע ,כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה .על
המבצע להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים.
תאי בקרה ,תאי שיקוע לביוב וניקוז
תאי הבקרה לביוב וניקוז בקוטר  1/ו 8// -ס"מ יהיו חרושתיים עשויים בטון תוצרת
אקרשטיין או ש"ע עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב .קוטר  9/-2/ס"מ לעומס  1./טון,
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שלבי דריכה3סולם וכל האביזרים ,איטום פנים וחוץ ,חפירה ,בטון רזה בעובי  9ס"מ,
מצע חול מתחת לבסיס ,מחבר שוחה מסוג "איטוביב" "איטופלסט" או KOR-N-SEAL
מתוצרת  NPCבין הצינורות והתא ,מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו'
בהתאם למפורט במפרט והנחיות יצרן התאים .קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר
בפרט הכללי 9/ :ס"מ לתאים עד עומק  1/ס"מ ו 2/ -ס"מ לתאים מעל עומק  1/ס"מ.
תא שיקוע (הפרדת חול) יהיה חרושתי עשוי בטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע בקוטר 8//
ס"מ עם תקרה ומכסה  1טון ,כולל סל נירוסטה ,חפירה ,מצע חול מתחת לבסיס ,מחבר
שוחה מסוג "איטוביב" "איטופלסט" או  KOR-N-SEALמתוצרת  NPCבין הצינורות
והתא ,מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט במפרט
והנחיות יצרן התאים.
איטום תאי בקרה ותאי שיקוע לביוב וניקוז
התאים3שוחות יהיו חרושתיים ,אטימים באופן מוחלט מפני חדירת מי תהום מהקרקע
אל התא .בנוסף יש לרסס או לצבוע את כל חלקי הבטון החיצונים של התא ,המגיעים
במגע עם הקרקע שכבת איטום ביטומני .איטום זה יעשה ע"י המפעל המייצר את
האלמנטים החרושתיים.
מדידה לתשלום:
מחיר היחידה לביצוע תאים3שוחות לביוב וניקוז יכלול את כל האביזרים ,החומרים
והעבודות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל ,לרבות הספקת
החומרים והאלמנטים החרושתיים ההובלה ,החפירה ,ההתקנה ,האיטום ,ההתחברות
לצנרת וכו' .התשלום יהיה ע"פ יח' קומפלט.
צינור ניקוז מקלחות
צינורות ניקוז מקלחות לקרקעית הים יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י,0//0 .
שחור דרג  8/בקוטר  82/מ"מ מונחים בעומק עד  8.9מ' ביבשה ועל קרקעית הים
לרבות שתי קוביות בטון מזויין במידות  /.9/ x/.9/ x /.9/מ' ,חבק מקורי תוצרת "גולן
מוצרי פלסטיק" עשוי פלדה ,עובי פח  2מ"מ עם עוגנים מרותכים עד עומק  //ס"מ
בבטון ,פרט מוצא וכל העבודות הנדרשות לביצוע הקו.
מדידה לתשלום:
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מחיר היחידה לביצוע קו הניקוז יכלול את כל האביזרים ,החומרים והעבודות הנדרשות
לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל ,לרבות הספקת החומרים והאלמנטים
החרושתיים ההובלה ,החפירה ,ההתקנה ,האיטום ,ההתחברות לצנרת וכו' .התשלום
יהיה ע"פ יח' קומפלט.
מפלים
ניתן להבחין בשני סוגי מפלים:
.8

מפל פנימי שגובהו אינו עולה על  2/ס"מ.

.0

מפל חיצוני כמסומן בתוכנית סטנדרטית .

עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה  2/ס"מ ,לא ישולם בנפרד .עבור
מפלים חיצוניים ישולם לפי עומק המפל .עומק המפל נמדד מתחתית הצינור העליון
הנכנס לתא ועד תחתית הצינור התחתון בנקודות הכניסה לתא.
חיבור ביוב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים
חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור
הרשות המקומית ועל פי סעיף  99/109במפרט הכללי .חיבור הקו החדש לשוחה
קיימת יבוצע ע"י מחבר שוחה מסוג "איטוביב"",איטופלסט" ,או KOR-N-SEAL
מתוצרת  ,NPCאיטום פנים וחוץ.
מחיר היחידה להתחברות לתא קיים יכלול קידוח בדופן התא ,התקנת מחבר כמפורט
לעיל ,לחיבור צינור  ,H.D.P.E.ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש ,חסימת צינורות
נכנסים ויוצאים שמתבטלים בגוש בטון וכו'.

13.12

חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות
ההגדרות של החפירה להנחת צינורות יהיו לפי המתואר בסעיף  /8./8במפרט זה.
פרטי ומידות החפירה והמילוי יבוצעו על פי תכנית .עומק החפירה יהיה בהתאם
לחתכים בתוכניות .במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה
הכיסוי המינימלי עד פני הצלחת יהיה  2/ס"מ .שתית התעלה תהיה מצע סוג א'
מהודקת בהידוק מבוקר ל Modified AASHTO 51% -בציוד מכני מתאים .פסולת
ועודפי החפירה יורחקו לאתר מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום השיפוט של הרשות.
עטיפת חול לקווים
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מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים
בפרט סטנדרטי .מצע חול ועטיפת חול יבוצעו לאו רך כל קווי הביוב וקווי המים .החול
יהיה חול דיונות נקי ,אינרטי ,ללא חומרים אורגניים ,אבנים או מלחים .התשלום עבור
מצע ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.
מילוי מוחזר מעל הצינורות וסביב תאים ומבני בטון
החומר למילוי המוחזר ,סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע
בכבישים ומדרכות יהיה חול כמפורט לעיל בהתאם לחתכים הטיפוסיים בפרט סטנדרטי
בתוכנית מס'  ./2302-20/מילוי החול יונח בשכבות של  0/ס"מ תוך כדי הרטבה
והידוק באמצעים מתאימים 2/ .ס"מ ראשוניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים
ויב רוציוניים ,על מנת לא לפגוע בצינור .בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה
חומר מוברר נקי מאבנים מונח בשכבות כמפורט בפרט סטנדרטי.

13.10

בדיקות
בדיקות וידאו
הבדיקה תסרוק את כל אורך הצינור ותראה כל פגם בפנים הצינור .העבודה תכלול
שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות .בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו
בצינור ומקומם המדויק .בדו"ח יכתבו גם תאריך ,שעת צילום ותנאי קרקע .הדו"ח ימסור
למנהל תוך  02שעות אחרי ביצוע הצילום כולל הקלטת.
תיקון מפגעים
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו3או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת ,יתגלו
מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים
לשביעות רצונו המלאה של המנהל .הקבלן יתקן נזקים ישירים ובלתי ישירים .לאחר
תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר יהיה
בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".
דו"ח צילום
במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו .דו"ח צילום אינו מבטל
את הדרישה להכנת תכניות "עדות" .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול
לפחות את הפרטים הבאים:
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מרשם מצבי (סכמה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם
בתכניות הבצוע ,וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו
ומיקומו.

ב.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול:
קטעי הקו ,נקודת וידאו ,תיאור המפגע ,הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ"
לאורך הקו

משוחה סמוכה.

ג.

סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

ד.

מסקנות והמלצות.

ה.

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלו יצולמו בעזרת מצלמה
מתאימה.

מדידה לתשלום:
מחיר היחידה לביצוע הנחת צנרת ביוב יכלול אספקת כל האביזרים ,החומרים וביצוע
העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל ,לרבות חיבורים ,מפלים ,חפירת תעלות,
מילוי ,הידוק ,בדיקת וידאו ,תיקון מפגעים ,דוח צילום וכו' .התשלום יהיה ע"פ היח'
שמופיעה בכתב הכמויות.
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תחנות שאיבה לביוב
כללי
תחנות השאיבה מתוכננות כך שתוכלנה לקלוט את השפכים של מבנה השרותים
המתוכנן בכל חוף .הספיקה המקסימלית של כל תחנה תהא  89מק"ש ללחץ של  8/מ'.
בהתאם לכך ,הציוד בכל תחנה יהיה כדלקמן:
א.

 0משאבות בהספק של  89מק"ש כל אחת (עובדות בתורנות) /.9 ,כ"ס כ"א,
תוצרת  FLYGTדגם  NP30855H3-ADAPTIVE255או ש"ע.
מגרסה בהספק של  0/מק"ש 0 ,כ"ס ,דגם SB-MUNCHER-CHANNEL
תוצרת " ,"MONRדרגת אטימות  ,IP68או ש"ע ,בתוך תא כולל תוספת בטון
למניעת תזוזה מכוח העלוי.

ב.

קו הסניקה בקוטר  88/מ"מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג  89המתאים
לספיקה המקסימלית של  0/מק"ש ,לרבות ספחים.

ג.

מבנה בית המשאבה עשוי מבטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

ד.

התחברות למקור מתח ,תלת פאזי כולל לוח חשמל.

ה.

מבנה בור הקליטה:
גודל הבור הרטוב :קוטר  0.9מ' ,גובה  9./מ' ונפח עבודה  0.9קוב.
גודל תא מגופים (אביזרים)  82/308/כולל תוספת בטון למניעת תזוזה
מכח העילוי ,תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

ו.

מגוף קבור בקוטר ".2

ז.

בקר  -פיקוד בסיסי למשאבה:
לכל משאבה יש בורר  /מצבים :ידני ,מופסק ואוטומט .במצב ידני המשאבה
תופעל ע"י הפיקוד החשמלי בלוח.
מצב מופסק :משאבה מופסקת
מצב אוטומט :המשאבה תופעל ע"י הבקר.

ח.

מפלסי פיקוד והתראה:
מפלס מינימום (מתחתיו חוסר יניקה) 2/ :ס"מ
מפלס הפעלת משאבה תורנית 8.2/ :מ'
מפלס הפעלת משאבה לא תורנית -התראה 8.9/ :מ'

ט.

הגנות להפעלת המשאבות:


הגנות בלוח פיקוד כגון הגנת מפלס ביוב נמוך (מצוף)
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הגנת עומס יתר



תקלת חוסר זרימה



תקלת חום מנוע



הגנה דרך הבקר

במצב פעולה אוטומטי (דרך הבקר) ישנן הגנות נוספות:


תקלה בהפסקת המשאבה



הגנת מפלס נמוך בבור הביוב (זיהוי ממד מפלס אולטרה-סוני או מצוף)



תקלת לחץ גבוה



תקלת לחץ נמוך

אופן הפעלת המערכת
המשאבות תופעלנה באופן אוטומטי בהתאם למפלס השפכים בבור הרטוב .באמצעות
מד מפלס אולטרה-סוני וגיבוי מצופים .המשאבה התורנית תתחלף עם כל הפעלה.
במידה ותגענה ספיקות מוגדלות לתחנה ,המפלס יהיה גבוה מ 8.29 -מ' ,גם המשאבה
השנייה תכנס לפעולה והן תעבודנה במקביל.
מתקנים נוספים בתחנה
בכל תחנה יותקנו אמצעים שונים לתפעול אמין של התחנה כגון :אל חוזרים,
מיקרוסוויצ'ים על ברזי האל חוזר ,מד גובה אולטרה-סוני ,מדי לחץ ,מד ספיקה
אלקטרומגנטי על קו הסניקה ,מצופים ,ברזי סגירה ,מאגר חרום בנפח של כ // -מ"ק,
לוח חשמלי וכו'.
גלישת חרום
בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ,תוכנן מאגר חירום בנפח של כ // -מ"ק.
עשוי בטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש"ע.
מדידה לתשלום:
מחיר היחידה לביצוע תחנות השאיבה יכלול אספקה והרכבה של כל האביזרים,
החומרים וביצוע העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל .התשלום יהיה ע"פ יח'
קומפלט לתחנת שאיבה.
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קידוח אופקי
קידוחים לקווי ביוב יבוצעו באמצעות הציוד המתאים בעל דיוק מרבי לקבלת קידוח אופקי
ברמת דיוק של ./.8%
קידוח אופקי מתחת לכבישים או מתחת למערכות3מכשולים3תשתיות קיימים כולל תאום
הקידוח עם כל בעלי התשתיות וכל הרשויות ,קבלת אישורים מבעלי התשתיות
והרשויות ,תשלום אגרות ועבור פיקוח לבעלי התשתיות3רשויות חפירה ו3או חציבה של
בור למכונת הקידוח ,אספקת השרוול ,הובלתו לשטח ,החדרת השרוול בעומק ובשיפוע
לפי התכניות וההנחיות ,נקיטת אמצעי הגנה והסדרי תנועה בעת ביצוע הקידוח ,מילוי
החפירה למכונה והחפירה לקצה הקידוח בחול כאשר החפירה בכביש ומילוי בקרקע
מקומית מובררת כאשר החפירה בשטח פתוח ,החזרת מצב השטח לקדמותו וכו' הכל
קומפלט לקבלת קידוח מושלם.
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.10

עבודות חשמל ,תאורה ותקשורת

10.0

תיאור העבודה והנחיות כלליות

10.0.0

מפרט זה ,כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות חשמל ,הזנות
לעמודי3עמודני מאור ,תשתיות חשמל ותקשורת ,הזנות למבני שירותים וסוכות מציל,
הזנה לתחנות שאיבה לביוב והתאמת גיבוי גנרטור במידת הצורך ,במסגרת הסדרת
חופים ציבוריים  -חמי זוהר.

10.0.4

הנחיות ומפרטים
כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:

/1.8.0.8

מפרט כללי למתקני חשמל  -פרק  /1בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט
הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטית לעבודה זו.

/1.8.0.0

חוק החשמל – בהוצאתו האחרונה
הערה:
מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל ,במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל,
המנהל יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

10.0.7

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל
בכפיפות לתוכניות ,למפרט הטכני כדלקמן ,לתקנים הישראליים ,לחוק החשמל תשי"ד,
 - 8592למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר  -פרק  /1ולכל דרישות חברת
החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה .לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה
פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך.

10.0.2

מבוטל.

10.0.0

כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.
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10.0.6
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טיב העבודה
תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר .עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע
מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי  -חוק החשמל ,תקנות בדבר כללים
לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל .כל סטייה מתקנות אלו
תחייב את הקבלן לבצע זאת ,כך שיתאים לאמור .ביצוע העבודה ייעשה בהתאם
לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות ,כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב
הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט  -מחייב את הקבלן .כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם
לתקנות מתקני חשמל ,להוראות המנהל ולשביעות רצונו .למרות כל האמור לעיל ,יפרק,
יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המנהל אינו מתאים לדרישות.
ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המנהל.

10.0.3

צוות הקבלן
הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה .כמו כן מתחייב הקבלן
להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן:

/1.8.9.8

מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  -חשמלאי בעל רישיון "הנדסאי".

/1.8.9.0

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של
העובדים.

/1.8.9./

במהלך העבודה זכותו של המנהל לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר.

10.0.0

מרכיבי העבודה:

/1.8.1.8

ביצוע חפירת תעלות ופתיחת כבישים קיימים לצורך הנחת צינורות כמפורט בתוכניות.

/1.8.1.0

אספקה והנחת צנרת ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה.

/1.8.1./

אספקה והשחלת כבלים בצינורות.

/1.8.1.2

ביצוע תאי מעבר.

/1.8.1.9

ביצוע אינסטלציה חשמלית לגופי תאורה שקועים .

/1.8.1.2

ביצוע מערכות חשמל שקועות קרקע.

/1.8.1.9

אספקה ,הובלה ,התקנה חיבור והפעלה בשלמות של מגשי אבטחה ,פנסי תאורה כולל
כל האביזרים הנלווים לרבות ציוד הדלקה ונורות להפעלה מושלמת.

/1.8.1.1

אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.

/1.8.1.5

ביצוע תשתית לתקשורת כמפורט בתוכניות.
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 /1.8.1.8/טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק ,ותיקון כל הליקויים שיתגלו
ללא תוספת תשלום ,העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

10.0.1

מבוטל

10.4

אישור שלבי העבודה:
כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון
אישורו של המנהל ,לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו .אישור כזה
לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה
והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו3או לעבודה במצבה הסופי
המושלם ו3או לכל חלק ממנה.
על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום
ציוד\גופים\מערכות שקועות קרקע באמצעות יתדות .עם גמר הסימון יזמין את המנהל
והמהנדס לאישור סופי של המיקום .מדידות נוספות  -ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן
יבוצעו בהתאם לצורך  -לפי דרישות המנהל  -עד לקביעת המיקום הסופי של הציוד .לא
תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו .רק לאחר קבלת אישור בכתב -
יתקין הקבלן את הציוד.
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10.7

מבוטל

10.2

מבוטל

10.0

אחריות:

-87-

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז3חוזה ,אזי תהיה
אחריות על חומרים ועבודה לפי:

10.0.0

לכבלי חשמל –  9שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.

10.0.4

גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה כמפורט במפרט זה.

10.0.7

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש ,ופריט אשר הוחלף ,בחדש
תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  -והכול על חשבון הקבלן .כל פריט
פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  21שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.

10.6

שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:
הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו3או חציבה באתר.

10.6.0

סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.

10.6.4

אישור המנהל בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו..

10.6.7

חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.

10.6.2

הנחת צנרת ,השחלת חוטי משיכה ,הנחת גיד הארקה  Cu35במקביל לצנרת בחפירה.

10.6.0

אישור המנהל בכתב לביצוע עד שלב זה.

10.6.6

כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.

10.6.3

השחלת כבלים.

10.6.0

אישור המנהל לביצוע.

10.3

חפירות ותעלות
כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף " /1/8עבודות עפר"
של המפרט הכללי למתקני חשמל (.)/1
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החפירות להנחת כבלים וצינורות תת-קרקעיים תבוצענה בהתאם למידות שבתכנית
ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים:

10.3.0

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה .הדבר יבוצע ע"י
הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים.

10.3.4

עומק התעלה יהיה בהתאם לפרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים .עומק התעלה לא
יפחת ממטר מפני מפלס הקרקע הסופי המתוכנן בתוואי החפירה .בכל מקרה של מעבר
מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר ומכל סיבה שהיא בה נדרש לשנות את
עומק החפירה ,חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנדס האתר והמנהל .לפני ביצוע
החפירה3חציבה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים במידה וקיים בתוואי החפירה
המתוכנן .החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.

10.3.7

כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על 0/
ס"מ למטר בכבלים ועל  8/ס"מ למטר בצינורות.

10.3.2

התעלה תבוצע במידות לפי פרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים .רוחב התעלה
בתחתיתה לא יפחת מ 2/ -ס"מ .קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש לסלק מיד
ממקום העבודה את הפסולת המתהווה.

10.3.0

בתחתית התעלה תבוצע שכבת ריפוד חול (ים או דיונות או ש"ע באישור המנהל) לכל
רוחב התעלה אשר תעטוף את הצנרת ו3או הכבלים ותבוצע ע"פ התיאור הבא:
-

שכבת ראשונה בעובי  8/ס"מ בתחתית החפירה (עליה יונחו הצינורות3כבלים)

-

שכבת שניה בה הצינורות יהיו משוקעים  -עובי השכבה עד לקו עליון של הצנרת -
יקבע ע"פ כמות הצנרת3כבלים בחפיר.

-

10.3.6

שכבה שלישית בעובי  8/ס"מ מעל הצנרת (מקו עליון של הצנרת).

במקרה של מעבר בכביש קיים או מתוכנן יבוצע שימוש בצנרת מסוג  PVCקשיח 88/
ס"מ ו3או כמפורט בתוכניות ובפרטים .כמות הקנים בחציית הכביש תהיה כמפורט
בתוכניות.
ביצוע החפירה:
כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא ,או בין יסוד ליסוד
וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו3או הכבלים .המילוי וההידוק יבוצעו רק בגמר כל
העבודות המתכסות ,ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המנהל .המילוי
המוחזר ייעשה במצע סוג א' ,מהודק בשכבות שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על 0/

013//30/82

עמוד  11מתוך 0/2

-89-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

ס"מ .השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש.

10.3.3

אישור חפירה3חציבה ומילוי :עומק קרקעית התעלה ,פני המילוי והמצעים למיניהם
כמפורט להלן טעונים אישורו של מנהל .לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני
קבלת אישור המנהל בכתב.

10.3.0

יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של
המנהל.

10.0

צינורות

10.0.0

צינורות לתאורה

/1.1.8.8

קוטר  88/מ"מ בחציות כבישים יהיו  PVCקשיח בעלי דופן בעובי  9./מ"מ.

/1.1.8.0

קוטר  99מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה.

/1.1.8./

קוטר  9/מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה.

10.0.4

בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  1מ"מ ,כל קצוות
הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן .לא תשולם כל תוספת כספית בגין
ביצוע האמור בסעיף זה.

10.0.7

הנחת צנרת :הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש .הקבלן אחראי לסילוק
המיותר של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה .הנחת הצנרת בחפיר
תעשה על מצע חול נקי (ים או דיונות או ש"ע באישור המנהל) שיעטוף את הצנרת .עובי
שכבות החול כמתואר בסעיף חפירה3חציבת תעלות .מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט
סימון על פי פרט.

10.0.2

חיבורי צנרת מסוג  P.V.Cקשיח :קטעי צינורות פלסטיים מסוג  P.V.Cקשיח ,תת-
קרקעיים ,יחוברו בשיטת תקע ושקע .האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב
בתוך החריץ של השקע .יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.

10.0.0

צינורות לתאורה :צינורות פלסטיים תת-קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא
מופות.

10.0.6

כניסות לתאים :כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת
המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר ,התא או התעלה ואשר
ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים.

10.0.3

חוטי משיכה :בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  1מ"מ .קצותיו
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של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד3מוט
באורך  0/ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור  -הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא
תשולם תוספת כספית.

10.0.0

סגירת קצוות צנרת :בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים
אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת
שנקבע – הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.

10.0.1

בדיקה וכיסוי :לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים
מפסולת ומגופים זרים .רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור בסעיף
הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.

 10.0.01סימון ומיפוי  :לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים
הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות
הביצוע - AS MADEסימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח
וכיתוב מתאים.

10.1

כבלי חשמל
הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  N2XYבעלי עטיפה מחומר פלסטי .סוג הכבלים
יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה .ויתאימו לת"י 929
בעדכונו האחרון .צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן .בזמן הנחת הכבלים,
והכנסתם לתוך הגופים או לתוך מרכז הדלקה ,יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא
תחדור רטיבות ,יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון
בר קיימא .כל הכבלים בחתך  8/ממ"ר ומעלה יכללו שרוול כפפה מפצלת בקצוות –
כלול במחיר הכבל ללא תוספת .הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות ( /העתקים)
סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה.

10.01

בריכות ,תאי-מעבר
תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים או בקטעי
צנרת רציפים מעל ל 9/ -מטר לפי הנחיות ודרישות המנהל .הבריכות ייבנו לפי תכניות
פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:

 10.01.0תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  1/ס"מ ובגובה  9/ס"מ ,בעומק הדרוש
ומכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י  215כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט הרשות
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המקומית.
 10.01.4התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  8/ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.
 10.01.7גוף התא יורכב משתיים או שלוש חוליות גליליות טרומיות ,מתאימות לתקן ישראלי
 291מטיפוס .0/8.8
 10.01.2הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה ,כך שתחתית
הצינורות יהיו בגובה  0/ס"מ מתחתית הבריכה .הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או
קידוח בלבד.
 10.01.0החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.
 10.01.6בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ ,עם אגרגט מירבי של " 8ובעובי  0/ס"מ .פני החצץ
יהיו נמוכים ב 8/ -ס"מ מתחתית הצנרת.
 10.01.3מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות
בתכניות הביצוע.
 10.01.0מכסה שוחה יהיה יצוק לפי תקן  .DIN1691מכסה המותקן במדרכה מרוצפת או
במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהיה מתאים לעומס  B125לפי ת"י  .215מכסה
המותקן בכביש יהיה מתאים לעומס  D400לפי ת"י  .215פתח המכסה יהיה בקוטר 2/
ס"מ לתאים בקוטר  1/ס"מ ומעלה ו 9/ -ס"מ בתאים בקוטר  2/ס"מ .כל המכסים יכללו
סמל העירייה וכיתוב שם המערכת מוטבעים ביציקה (תאורה3רמזורים3בקרה וכיו"ב).

10.00

הארקות למתקן תאורת חוץ
הארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:

 10.00.0מפס הארקה במגש יותקן מוליך גמיש בחתך  2ממ"ר לפחות לפס ריכוז הוטי הארקה.
 10.00.4התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט
בתוכניות .לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  /9ממ"ר .האלקטרודה תהיה
מפלדה מצופה נחושת בקוטר  85מ"מ ובאורך  /מטר לפחות ( 0יחידות של  8.9מטר
כ"א) .האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  2/ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י
 215כולל כיתוב ושילוט הארקה ,הכול כמפורט בתכניות.

10.04

גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה

 10.04.0כללי
גופי התאורה יקבעו ע"י המתכנן והמזמין ויהיו כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות ,עמודון

013//30/82

עמוד  58מתוך 0/2

-92-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

תאורה  BODEN SEAבולרד מאלומיניום צבוע ע"פ מפרט חל"י ,הכל קומפלט להארה
אסימטרית  80וואט עם נורת לד בעל דרגת אטימות  29העמוד כולל גוף התאורה
מותאמים לסביבה ימית עם צביעה

לפי סטנדרט

Nf.en. 80518

צבוע במפעלי

החברה אורגינלי בגוון הנדרש .העמוד כולל בורג יסוד אינטגרלי כחלק מהעמוד באורך
של  8מ' דגם  9/8291של החברה הנ"ל .העמוד כולל אחריות יצרן של  9שנים על
קורוזיה והתבלות ,וכל פגיעה בצבע ו\או בגימור.
גופי תאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות  ,LEDמיועדים לתאורת במסגרת
הפרויקט.
מחיר גופי התאורה יכלול את צביעתם בתנור לפי מפרט "אפוקול" בגוון שיקבע ע"י
המזמין3המתכנן במידה ותידרש צביעתם.
גופי התאורה יהיו בטכנולוגיית  LEDהמזמין רשאי לדרוש ניסויי תאורה ככל שיידרש,
לצורך בדיקת הציוד והצבתו עד למצב הסופי ,וזאת כלול במחירי היחידה.
גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו3או אחר המוכר ומאושר
ע"י המתכנן.

 10.04.4דרישות סף לאספקת גופי תאורה
 .0ספק גופי התאורה יהיה מורשה ומוסמך מטעם היצרן הרשמי (בארץ ובחו"ל) למתן
שרות ,אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי שנדרש במפרט
הטכני.
 .0על הקבלן לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו3או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ הנוסח
שלהלן:
א.

אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו בישראל.

ב.

אנו נספק אחריות ,תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות למוצרינו
בישראל ,לארח המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל.

ג.

כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך חברת
___________ בישראל.

 10.04.7הגנת הגוף בפני חשמול
גוף התאורה יוגן באמצעות הארקת כל חלקי המתכת שבו ,ויתאים לדרגת הגנה לפי
קטגורית .CLASS- I

 10.04.2סימון ושילוט
על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל  8/*89ס"מ
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לפחות ,שתראה מתחתית.

 10.04.0גופי התאורה ונורות הלד
הנורות לכל גופי התאורה יהיו למתח  0//וולט 9/ ,הרץ .הנורות יעמדו בתנאי המפרט
הבין משרדי למתקני חשמל ( )/1מהדורה אחרונה.
הנורות יתאימו לדרישות התקן הבין לאומי . IEC 220
הנורות יהיו במידות מתאימות לגוף התאורה.
על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של הנורה שהוא מבקש לספק לפי
הדרישות בסעיפי המפרט המפורטות כדלקמן:
-

טיפוס ה.LED -

-

שם היצרן.

-

ספק הנורה בוואטים

-

אורך חיים.

-

שטף האור בלומנים.

-

מיקום מוקד ה .LED-

-

נפילת היעילות במשך אורך החיים של ה.LED -

-

סכמת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן.

-

על הקבלן להציג אישור יצרן הנורות לגבי התאמת ציוד הדלקה.

 10.04.6בדיקת הציוד
לפני הזמנת הגופים ,נורות  LEDוהציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים לאישור
של המתכנן והמנהל כמפורט להלן:


סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן הנורה והפנס.

 הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המנהל והמתכנן.
 הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה.

 10.04.3אחריות לגופי תאורה
הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס ,וכן מכלול אביזרים,
אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו .בעת אישור פנס ימסור הקבלן
למזמין יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות של הספק .כתב אחריות זה יימסר שוב
בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן .מובהר מעבר לכל ספק כי
הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים ,הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי

013//30/82

עמוד  5/מתוך 0/2

-94-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

היצרן ואושרו על ידיהם.
כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן:
 /1.80.9.8תקופת האחריות
-

גוף הפנס  9 -שנים.

-

ציוד נילווה (דרייברים ולדים)  9שנים.

האחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה לדים שרופים ,עבודה,
חומרים וביצוע סופי.
 /1.80.9.0חובת אספקת מסמכים נלווים
מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות
תקן ישראלי  0/חלק  ,0./בדרישות המפרט טכני המפורט לעיל ,בדרישות חוק
החשמל ובדרישות פרק  /1המפרט הכללי ,וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.
תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים ,המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק
לדרישות תקן ישראלי  0/חלק  ,0./בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת
הציוד .עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות .C.O.T , C.O.C

10.07

לוח חשמל ראשי/מרכזייה-להזנת מבנים בחוף ותאורה

 10.07.0כללי
לוח החשמל יבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד .הלוח שיסופק
ע"י הקבלן יהיה כמתואר .היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד מפורטת לאישור המתכנן
והמנהל וזאת לפני תחילת הייצור .הציוד בלוח יהיה ע"פ תקן  151סוג הציוד יהיה
כמפורט ברשימה לעיל .הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות
והמעודכנות של המזמין ודרישות חברת החשמל ,מחלקת חל"ב.
הלוח יהיה בגודל מתאים ומאושר ,מוגן מים  ,IP65מתאים להתקנת חוץ לפי תקן
.2/205
הלוח יהיה מורכב על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה.
הלוח בגודל יהיה בנוי מתאי פוליאסטר משוריין ,מחולקת ל 0 -ארונות :ארון עבור מונה
חשמל ,ארון עבור המערכות השונות  .הארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע
מאושר.
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הארגזים יותקנו על יסוד בטון .אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ8/ -
ס"מ מכל צד ו 9 -ס"מ במרווח שבין הארונות .היסוד יבלוט מעל הקרקע ויכלול ברגים
לחיזוק הארגז ,מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד.
הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם.
כל הברגים ,הצירים ,ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות .כל
חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי
כבל מתאימים.
הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים .נוסח השילוט יקבע
סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
יש להזמין את המנהל לצורך פיקוח עליון על מנת שיוכל לעמוד על פרטי היצור
והצביעה.
המרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי  PLעם מנורה ומפסק ,מגני ברק עם נתיכים,
פס אפס ,פס הארקה ,מהדקים כיו"ב.
הנחיות ודרישות לייצור הלוח:
על הקבלן להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש .הערות ועדכונים
יסומנו על תוכנית ייצור הלוח .רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור
הלוח .יש לקבל אישור המתכנן מראש ליצרן הלוחות המוצע על ידי הקבלן לייצור
הלוחות בפרויקט .היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן .ISO9002
/1.8/.8.8

כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין בקופסאות
 .CIהכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים בארגזים
ובקופסאות.

/1.8/.8.0

כל החיזוקים יהיו מגלוונים.

/1.8/.8./

הלוח יבוצע בתאום ובאישור המנהל.

/1.8/.8.2

הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  INBARמדגם

 – FGIכמות לפי

תוכנית .הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין ,עם דרגת אטימות לא פחות מ
– .IP65
/1.8/.8.9

כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.

/1.8/.8.2

המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות ”. “INBAR

/1.8/.8.9

יש להתקין בדלת הלוח  0תיקי תוכניות .האחד עבור תוכנית  AS MADEשל
מרכזת התאורה והשני עבור תוכנית  AS MADEשל מתקן התאורה בכביש.
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/1.8/.8.1

יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.

/1.8/.8.5

כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים.

/1.8/.8.8/

פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל.

/1.8/.8.88

ציוד מיתוג (מאמ"תים ,מ"ז ,פקטים ,מגענים וכו') יהיה מתוצרת אחידה בהתאם
לתקן  151כמפורט,LEGRAND ,F&G ,SIMENS ,MERLIN GERIN ,ABB:
.ROCKLWELL

/1.8/.8.80

כושר המיתוג של המאמ"תים3מא"זים לא יפחת מ – . 10KA

/1.8/.8.8/

כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.

/1.8/.8.82

ממסר ועין פוטו-צל  FCומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן
בתוכנית.

/1.8/.8.89

הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של
הארגז.

/1.8/.8.82

חיבורים לפס " "/ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים .כל מוליך " "/ו"הארקה" יחובר
לבורג נפרד .חיבורים לפסי " "/ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו העדכנית.

/1.8/.8.89

פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.

/1.8/.8.81

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה .לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של
מעגלים שונים.

/1.8/.8.85

חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך.

/1.8/.8.0/

מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  PGכדי להבטיח כניסה ישירה של
הכבלים למהדקים.

/1.8/.8.08

התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה ,עם סטופרים בצדדים.

/1.8/.8.00

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית ,גוף
התאורה יותקן מעל חזית הלוח.

/1.8/.8.0/

רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  CIבברגים עם
אומים ולא בורגי פח.

/1.8/.8.02

לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר" ,פתיחת מכסי קופסאות CI
תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".

/1.8/.8.09

שילוט – יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת .נוסח
השלטים – ראה תוכנית עדכנית .סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.

/1.8/.8.02

סרגלי מהדקים  -יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.

/1.8/.8.09

יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.

/1.8/.8.01

סכמות כוח ופיקוד -ע"פ תוכנית עדכנית.
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/1.8/.8.05

יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות

/1.8/.8.//

תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המנהל לפני תחילת
הביצוע.

/1.8/.8./8

על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל ,תקנים וכללי המקצוע.
כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המנהל.

/1.8/.8./0

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י
המנהל.
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 10.07.4ארון לוח חברת החשמל
בתוך תא חברת חשמל יותקנו  0לוחות עבור מונים תלת-פאזיים מפרטינקס בעובי 9
מ"מ .לפי מידות  29/*///מ"מ עם חריץ עבור החוטים .באותו תא יותקן ארגז )(CI4
 D4מפוליקרבונט עם מבטחים  DIN 00 /*809אמפר .את ארגז המבטחים יש לקבל
בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של
חברת החשמל .הארגז  D4יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים .בין ארגז
המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש
לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה .החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה
סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה .המסד יהיה יציקת בטון
בגובה

 ///מ"מ לפחות מעל פני הקרקע .בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור

שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי .בגודל " 2כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל .עבור
הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קשיחים "2
לפחות .בין שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה ומפסק
הראשי .החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון  05מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י חבקים
מתאימים המודבקים לדפנות .על ידי ארגז  D4של המבטחים יותקן פס הארקה
מנחושת  2/*2מ"מ לפחות עם  /ברגים " /31מגולוונים.

 10.07.7התקנה
הארונות יותקנו לפחות  9/ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב
יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.
המשטח ימוקם בקרבת הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה
להתנגשות ברכב המתחזק.
כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל .ע"י חבקים מתאימים או
באמצעות סרט אל-חלד.
החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל.
לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל,
אחרי סידור הליכים משרדיים.
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אופני מדידה ותשלום:

 10.02.0כללי
-

כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  /1ו // -המפרט הכללי ,המתאים
והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,הינו כלול במחירי היחידות הנקובים
בכתב הכמויות .תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד ,קצר
וממצה .כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו3או המשורטטים ו3או הרשומים בתכניות
ובמפרטים הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות .כדי להסיר ספק ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים:
בדיקת המתקנים בשלבים ,התאומים עם חברת החשמל ,בזק וכיו"ב הנם
באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך ,התיאומים עם
הקבלנים האחרים :פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה;
חפירת ידיים בקרבת קווים תת-קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר
הדרושות (בשלמות) לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

-

שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם ,כנאמר לעיל ,וכן פיצול
העבודה עקב שלבי הביצוע של הכבישים ,לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.

-

במקרה ורשום "אספקה בלבד"  -המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום
"הובלה והתקנה"  -המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט
וכל חומרי העזר הדרושים.

-

באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה ,התקנה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף
כולל את כל הנדרש עד המסירה בשלמות למזמין ,ללא תוספת במחיר בגין
עבודות נוספות מסוג כל שהוא.

-

בנוסף לאמור במפרט הכללי  -תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם
הסימונים הנדרשים והסימון בשטח ,סימון הבריכות והכבלים בבריכות .

-

לא ישולם כל תשלום עבור :איבוד זמן ,עבודה בשעות לא מקובלות ,פיצול שעות
עבודה ,פיצול חלקי עבודה ,תיאומים ,ביקורות ,כיוונים ,פנסים ,ביקורת חברת
החשמל וקבלת אישורה .המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של
הסעיפים בכתב הכמויות.

-

כל המחירים כוללים אספקה ,התקנה וחיבור  -אלא אם מצוין אחרת .מדידת
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הכמויות כמוגדר בפרק  /1//.// -אופני מדידה של מתקני החשמל למפרט
הכללי.

 10.02.4מבוטל.
 10.02.7מחירי היחידה
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות יחשבו ככוללים את הערך כמפורט להלן:
כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים
בה) והפחת שלהם.
 /1.82./.8כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה :ייצור האלמנטים במפעל,
אחסון לפי ה צורך ,הובלה לאתר הבנייה ,התקנה באתר וכל חומרי העזר והאביזרים
הדרושים לביצוע מושלם לשביעות רצון המנהל.
 /1.82./.0אי הבנה של תנאי כלשהו ,אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב
בכתב הכמויות ו3או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

10.02.2

פריטים לתשלום
אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:

 /1.82.2.8חפירת תעלות
המחיר כולל חפירה ו3או חציבת תעלות לכבלים ו3או למובילים בכל סוג קרקע באמצעות
כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך ,כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה במצע
מהודק בשכבות כמפורט בתוכניות פרטי החפירה .החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי אדמה ,העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה .המחיר כולל גם
תאום מידות החפירה ותוואי החפירה עם רשות העתיקות והמתכנן וכן תשלום בגין ימי
פיקוח לרשות העתיקות במידה ויידרש .הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות
סטנדרטיות של המזמין .המדידה לפי מטר אורך לכל רוחב נדרש.
 /1.82.2.0פתיחת כביש קיים
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פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה3חציבה3ניסור3חיתוך ושבירת כביש
אספלט או בטון (בקו ישר) בעזרת מכשירים מכנים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש
מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי ,תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו ,הכול
לפי המפורט במפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך.
 /1.82.2./פתיחת מדרכה/שביל:
המחיר כולל פתיחת מדרכה3שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זה חפירה3חציבה
בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש ,מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי,
תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני.
המדידה לפי מטר אורך.
 /1.82.2.2צינורות:
המחיר כולל אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים ,חיבורים ,קשתות
אוריגינליות ,אטמים ,פקקים ומופות אורגינלים ,סימון בקצוות ,כולל אספקה והשחלת
חוט ניילון כולל סימון באמצעות בקצוות ובכל מקום שיידרש באמצעות יתדות ברזל
מגולוון ושלט פח מגולוון עם כיתוב מתאים .סוג הצינור ,עובי דופן ו.י.ק.ע .כמפורט בכתב
הכמויות ובתוכניות ולפי ת"י  .191המדידה לפי מטר אורך.
 /1.82.2.9תאי מעבר:
המחיר כולל אספקה ,הובלה ,חפירה ,בניה ,יציקה והצבה של תא מעבר טרומי במידות
לפי תוכנית ,מילוי מסביב לתא באמצעות מצע מבוקר ע"פ הנחיות הפיקוח ,כולל:
-

מבנה התא טרומי במידות לפי תוכנית לפי ת"י .291

-

תקרה לתא מעבר.

-

הכנת פתחים לחיבור צנרת כניסה לתאים ,חיבור הצנרת וסגירתה.

-

מכסה מיצקת פלדה כולל כיתוב מוטבע של שם המערכת וסמל הרשות לעומס
הדרוש לפי ת"י .215

 /1.82.2.2כבלים:
המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט וסימון הכבלים
בכל תא ובמרכז ההדלקה ,גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני .אורך
הכבל יימדד נטו בין מרכז .כל קצוות הכבלים ,בחתך של  8/ממ"ר ומעלה ,יסתיימו
במפצלת מתכווצת ("כפפה") כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום .המדידה לפי
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מטר אורך .כבל תת-קרקעי :כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום /1//.89
להתקנה תת-קרקעית מסוג  N2XYלפי ת"י.
 /1.82.2.9חוט נחושת שזור:
אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום בחתך כמפורט בכתב
הכמויות.
 /1.82.2.1גופי תאורה:
המחיר כולל אספקה ,הובלה ,הרכבה ,חיבור וכל הציוד  ,כולל צביעה בתנור לפי מפרט
בגוון הדרוש.הצביעה תהיה מותאמת לאזור ימי קורוזיבי .מחיר כולל הספקה והתקנת
כבל  N2XY /*0.9ממ"ר ל 8///-וולט .
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.02

עבודות אבן

02.10

כללי
א.

פרק זה מתייחס לביצוע חיפוי אבן של קירות חוץ .מפרט זה מהווה השלמה
לדרישות המפרט הכללי ,פרק  - 82עבודות אבן וכן השלמה לת"י 0/91
ולתוכניות.

ב.

כהנחיה כללית לביצוע  -חיפוי קירות בלוחות אבן הנתמכים ע"י עוגנים ,חיזוקים
ואמצעים אחרים המחוברים לקירות ,יבוצע על פי המפורט בת"י  0/91וכן על פי
התוכניות.

ג.

שיטת החפוי תהיה ב"קיבוע רטוב"  -כלומר ,הצמדת החפוי אל הקירות בעוגנים,
טיט ,רשתות זיון וכו' ,למעט אותם המקומות בהם יידרש קיבוע מכאני.

ד.

עבודות החפוי תכלולנה בצוע אלמנטים שונים ומגוונים במבנה לרבות קירות,
מעקות ,נדבכים וכדומה וכן כל עבודה אחרת ו3או נוספת כפי שתידרש ע"י
המנהל.

02.14

דרישות טיב לאבן בחפוי
א.

כהנחיה כללית מודגש בזאת שטיב חומרי האבן וכן אספקתם והכנתם לחפוי
ולעבודה  -יהיה בהתאם לסעיפים הרלוונטיים של פרק  82במפרט הטכני הכללי
לעבודות בנין ("הספר הכחול") וכן בהתאם לאמור להלן.
בכל מקרה של סתירה ו3או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין האמור להלן ,קובע
האמור להלן.

ב.

המקורות לאספקת האבן חייבים להיות מקורות אספקה מוכרים ,מהימנים
והפועלים ברישיון.
המנהל רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מקורות אספקה שאינם עומדים בדרישות
המפרטים ו3או שקיים ספק סביר באשר ליכולתו של ספק האבן לספק את סוגי
האבן הנדרשים ו3או את הכמות הנדרשת ו3או רמת הטיב והאפיון הנדרשים.
במקרה דנן ,יהיה חייב הקבלן להחליף לאלתר את מקור האספקה באתר שיש
אחר שביכולתו לעמוד בכל הדרישות ואשר קבל את אישורו המוקדם של המנהל.

ג.

עיבוד פני אבני החיפוי ו3או נדבך הראש יהיה בהתאם למפורט בתוכניות
ובפרטים.
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ד.

-014-

כמו כן ,רשאי המנהל לפסול (לפי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו בלבד) כל סוג
אבן וכן לפסול גם תוך מהלך העבודות כל אבן שדוגמתה נבחרה ואושרה לבצוע
אולם אינה עונה לדרישות האדריכל בהשוואה לדוגמא שאושרה ו3או שהיא פגומה
ו3או בעלתי אפיון (טקסטורה ,גוון ,מידות וכו') שונים מהנדרש .כל אבן שתפסל על
ידי המנהל ,תורחק מהאתר ללא דחוי ועל הקבלן יהיה להחליפה באחרת.

ה.

לוחות האבן יהיו שלמים לגמרי ,מחומר הומוגני בלתי שכבתי .עובי הלוחות יהיה
דוגמת הקיים ו3או על פי הנתון בתכניות.
חומר האבן יהיה קשה וקשיח ויעמוד בפני שחיקה.

ו.

בכל מקרה (אלא אם צוין אחרת) יהיו הלוחות מלבניים לאחר העבוד .לא תורשה
סטיה העולה על  /.8מ"מ מהמידות הנומינליות של הלוח ו3או מאורך ו3או רוחב
השורות.
לא תורשה סטיה מזוית ישרה שתעלה על הפרש של  /.8מ"מ במידות של 0
פאות מגבילות.
לא תורשה סטיה של איזה שהוא חלק של הלוח מפני מישור הקיר ביותר
מ /.8-מ"מ.

ז.

02.17

עובי הלוחות יהיה כמצויין ו3או על פי הדוגמא עליה יורה המנהל.

אטימות חפוי האבן לחדירת מי גשם ורטיבות (בחיפוי חיצוני)
מבלי לגרוע ממידת אחריותו הכוללת של הקבלן לטיב ותקינות העבודות אותם עליו
לבצע במסגרת הסכם זה ,מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית לביצוע עבודות חיפוי האבן
בצורה שלא יחדרו מי גשם ורטיבות כלשהיא  -איננה ניתנת לערעור.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים ,החומרים והשיטות אשר יבטיחו את עמידת חפוי האבן
בפני חדירת מי גשם ורטיבות ,זאת אפילו אם האמצעים ,החומרים והשיטות הדרושים
אינם ברי ביטוי מלא בתכניות ו3או בשאר מסמכי הסכם זה.
כל הוצאותיו של הקבלן הנובעות מהוראות סעיף זה יהיו כלולות במחיר היחידה
לעבודות החפוי ו3או בהוצאת התקורה של הקבלן כי לא תשולם כל תוספת כספית לנקוב
בכתב הצעתו.

02.12

דוגמאות
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א.

-015-

תוך  82יום ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז ימציא הקבלן דוגמאות
יציגות לכל סוגי האבן הכלולים בכתב ההצעה.
הדוגמאות תהיינה מושלמות ותייצגנה נאמנה את כל סוגי האבן הנדרשים.

ב.

בנוסף לנ"ל ולאחר אשור ראשוני ,יהיה חייב הקבלן המציע (על פי דרישה
מפורשת של האדריכל) לבצע דוגמאות של עבודות מושלמות.
הדוגמאות תבוצענה במקום שיורה האדריכל ותהיינה במידות ובצורות גם כן לפי
הוראות האדריכל אולם בכל מקרה תהיה כל דוגמא בשטח שלא יהיה קטן
מ 8 -מ"ר.
הדוגמאות תבוצענה לפרטיהן כולל המשקים ,כיחול וכו' לפי הדרישות ,במספר
דוגמאות עד לקבלת דוגמא שתאושר סופית .דוגמאות אלה תסופקנה ותבוצענה
(כולל תיקון או הריסה וסילוק של דוגמאות שנפסלו) על ידי ועל חשבון הקבלן
המציע .אותן דוגמאות שאושרו על ידי האדריכל יושארו בבנין כמחייבות עד לסיום
ו3או עד לסילוקן בהוראת המנהל.
מודגש בזאת ,שהקובע הבלעדי לגבי אישור הדוגמאות (לרבות הכללת כל
השינויים והתוספות הדרושים לצורך השלמת הדוגמאות) יהיה האדריכל וקביעתו
תחייב את הקבלן ללא ערעור.

ג.

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור בצוע דוגמאות כנ"ל.

013//30/82

עמוד  8/9מתוך 0/2

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

02.10

-016-

שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים
להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים בדוקים.
ניקוי חיפוי מנטפי מלט ,בטון וכדומה ייעשה מידית וללא דיחוי (לפי התקשות החומרים).
כל כתם ו3או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה,
קיטור וכיו"ב (השימוש בסיתות לצרכי ניקוי טעון באישור האדריכל) .כל שטחי עבודות
האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין.
באזורים שיגלו לכלוך ,כתמים וכו' שלא יהיה ניתן לנקות אותם כאמור לעיל  -יוחלפו
לוחות האבן באחרים ,לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ,כשבכל ההוצאות ישא רק
הקבלן.

02.16

הכנות לחיפוי אבן
א.

לפני התחלת עבודות החיפוי באבן ייבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות
וכל הליקויים ו3או הסטיות העולות על ½ ס"מ יתוקנו לפי הוראות המנהל ע"י
סיתות הבטונים שחרגו מקו3מישור הבנין3אלמנט ביותר מ ½-ס"מ וכדומה.
השטח המיועד לחיפוי (קירות3אלמנטים מבטון ו3או בנויים) ינוקה היטב מכל לכלוך
ויורטב .כתמי זפת ו3או חומרים שמנוניים יסולקו מהקיר3האלמנט על ידי סיתות,
לרבות מלט בניה רופך ו3או חלקי בלוקים רופפים וחומרים זרים אחרים.

ב.

במידת הצורך ולפי הוראה מפורשת של המנהל ,כל משטח בקיר המיועד לחיפוי
יחוספס על ידי הרבצת (התזת) מלט-צמנט המורכב מ 0-חלקים שומשומית נקיה,
חלק חול ים וחלק אחד צמנט .עובי המלט המותז יהיה  0-/מ"מ והוא ייעשה
באופן הומוגני על כל השטח המיועד לחיפוי .ההתזה תעשה לפחות  /ימים לפני
החיפוי ,ותאושפר במים כנדרש.

ג.

על השטחים המיועדים לחפוי אבן תבוצע מערכת טיח צמנט אוטמת (הנמדדת
בנפרד) ,בגמר כנדרש לקבלת מצע הטיט של החפוי .מערכת זו תאושפר במים
במשך כמה ימים (מספר פעמים בכל יום).

ד.

לוחות האבן יגיעו לאתר הבניה כשהם כוללים חורים לעגון וחריץ לזוויתן נושא
(אם נדרש) ,שיבוצעו מראש במפעל .בצוע החורים באתר הבניה אסור בהחלט.
כמו כן יכללו הלוחות עבודים מיוחדים דוגמת אפי-מים ,מגרעות ,חריצים וכדומה.
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ה.

-017-

גב כל הלוחות (במגע עם טיט הבטון) יהיה מחוספס מכאנית .בשיש "טרוורטין"
יש לאטום ולחספס את הצד האחורי בצמנט לבן עם דבק אקרילי דוגמת
בי.ג'י.בונד ,כשפני השטח בסופו של דבר יהיו מחוספסים.

02.13

חפוי ועיגון אבן על הקירות ומעקות
א.

פני השטח המיועדים לחפוי יורטבו לפני החיפוי.
לוחות האבן יוספגו במים לפני החפוי (אין להסתפק בהתזת מים שטחית).

ב.

אסור להוסיף סיד למלטים וטיט בעבודות חפוי באבן.
במקום סיד יוסיף הקבלן מוספים משפרי עבידות והידבקות ובאישורו המוקדם של
המהנדס (דוגמת בי.ג'י .בונד מיוחד לענין) במינון ובאופן הכנה לפי הוראות יצרן
המוספים ובפקוחו.

ג.

רשת הזיון תעוגן לבטון ע"י מיתדי (עוגני) "פיליפס" בקוטר  9מ"מ לפחות (בכושר
של  89/ק"ג לשליפה) עם לולאה מיוחדת או "שייבה" לתפישת ולקשירת רשת
הזיון (החייבת באשור מוקדם של המהנדס).
עוגני ה"פיליפס" יקדחו למקומם במרחקים של  9/ס"מ לכל כוון (לכל היותר).
במידת הצורך ולפי הוראת המנהל או המפקח יוסיף הקבלן עוגני "פיליפס" בכל
מקום כפי שיידרש לעשות כשכל זאת ללא תוספת מחיר.
יש לוודא שהרשת תעוגן במקומה במרחק של כ 1 -מ"מ מפני שכבת הטיח וכמו
כן ,תהיה מפולסת במישור ללא עוותים כלשהם.

ד.

לוחות האבן יגיעו לאתר העבודות כשהם כוללים כבר גם חורים קדוחים מראש
לצורך עגון וקשירה.
קוטר החורים יהיה  9מ"מ (מיועד לחוט בקוטר  2מ"מ) ועומקם יהיה כעומק
חדירת חוט העגון בתוספת  2מ"מ( .לעומק של  2ס"מ לפחות).
כאמור ,יבוצעו החורים במפעל ובשמוש "מובילים" ו"שומרי מרחק" להבטחת
אחידות ואנכיות הקידוח.
יש לבצע חריץ (שבר) קל מאחורי הקדח בכדי לאפשר כפוף חוט העיגון וקשירתו
לרשת הפלדה.

ה.

חוטי העיגון והקשירה יהיו ממתכת פלב"ם (נירוסטה) או חוטי פלדה מגולוונים
בגלוון כפול.
חוטים מגולוונים כנ"ל חייבים להיות מצוידים באשור מפעל הגלוון שאכן בוצע בהם
גלוון כפול.
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ו.

-018-

כל לוח יקשר ויעוגן לרשת הזיון על ידי ווי עיגון מפלב"ם .לכל אבן יהיו לפחות /
חיזוקים שיקשרו לרשת שבתוך גב טיט הבטון ( 0בראש האבן ו 8 -בצד).
בכל אבן שלישית לפחות יינתן חיזוק נוסף בצד הלוח .חיזוק זה ייעשה בעזרת
פינים מגולוונים בגלוון כפול כנ"ל או מפלב"ם שיעברו בין אבן לאבן ויחוזקו לרשת
הפלדה באמצעות חוטי העיגון.
בלוחות בשורות אופקיות שגובהן עולה על  2/ס"מ ו3או בלוחות שגודלם עולה על
 /./מ"ר ללוח ו3או בלוחות הבנויים בשורות אנכיות יהיה מספר החיזוקים  2לכל
לוח לפחות (ראה תכנית).

02.10

רשת הזיון
חיזוק לוחות האבן לשטחי קירות יצוקים ייעשה באמצעות רשת מרותכת ומגולבנת של
פלדה מצולעת בקוטר  2מ"מ ,מידות המשבצת 89X89

ס"מ רשת הפלדה תחובר

לקירות המבנה (בנויים ו3או מבטון) באמצעות עוגנים כנתון לעיל במשבצות של 9/X9/
ס"מ או קטנות יותר במקומות עליהם יחליט על כך המהנדס.

02.11

משקים (פוגות) וכיחולם
א.

המשקים יבוצעו במידות ובצורות שונות על פי הוראות אחרות של האדריכל,
לרבות משקים "גמישים" במקומות שייקבעו מראש בתאום עם האדריכל.

ב.

חומרי המלוי למשקים (רגילים וגמישים) יהיו מסוג כמפורט בת"י  0/91ויכללו גם
ערב (מוסף) לאטימות מוחלטת מסוג החייב באשור מראש של האדריכל.

ג.

כחול המשקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החפוי ולאחר שטיפה
כללית של השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכחול.

ד.

המשקים יוכנו לעבודה ע"י נקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק כנדרש .אין
לבצע ניקוי משקים והכנתם לכחול באמצעות משור דיסק.
נקוי משקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים
הקושרים את החפוי לרשת הזיון.

ה.

תהליך העבודה עצמה יהיה כדלהלן:
-

מרווח המישק יהיה לחלוטין וישטף במים.

-

שכבה ראשונה מאסיבית של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול.

-

יתאפשר ייבוש חלקי.
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שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעבוד גמר פני הכחול יהיה חלק
ויבוצע ע"י שפשוף במוט עגול עם פזור של מעט מלט לבן.

-

שטחים שהתלכלכו ינוקו למשעי וכן יוסרו שיירי מלט.

בתום עבודות הכחול יש לאשפר במים את פני החפוי ולהחזיקם במצב לח כשבוע
ימים.

02.01

מחירי יחידה לחיפוי באבן
א.

מחירי היחידה לחפוי באבן יכללו את כל הנדרש לבצוע מושלם של העבודה סופית
במקומה לרבות את כל החומרים ואמצעי העזר הדרושים לשם כך ,כנתון
במפרטים למיניהם וכפי שיידרש במציאות אפילו אם לא נזכרו כך במפורש.

ב.

יחידת המידה לתשלום עבור החיפוי באבן תהיה במטרים רבועים של פני האבן
כפי שבוצעו מדודים "נטו" בפרישה ,בניכוי שטחים ואזורים שאינם מחופים באבן
ובניכוי שטחי פתחים מכל סוג .יחידת מידה לתשלום עבור קופינג תהיה במטר-
אורך.
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מסגרות חרש

01.10

תיאור העבודה
א.

פירוק ,אחסנה ,העברה והתקנה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי
פלדה מעורגלים ,מגולוונים בחום ,וצבועים בצבע בהתאם למפרט ,על
יסודות

חדשים,

אלמנטי

ההצללה

יהיו

מחופים

ביריעות

מחוברות

לקונסטרוקציית הפלדה .איחסון כל הרכיבים יערך בכל התקופה בה יבוצעו
עבודות עפר ופיתוח אחרות בחוץ .מקום האיחסון יאושר על ידי המנהל כך
שלא יפריע לביצוע עבודות העפר ולדרכים לחוף.
ב.

ייצור ,אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי הצללה חדשים יבצעו על כל
מרכיביהם בבית המלאכה ומפעל הצביעה המאושרים מראש ע"י המזמין,
כולל יסודות ,גלוון חם ,צביעה ,ריתוך והרכבה .יש להימנע מעבו דות ריתוך,
וצביעה בשטח ככל שניתן .חיבורים הדורשים ריתוכים וצביעה בשטח יעשו
באישור המנהל.

ג.

העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המיוחד ,ולהוראות הבאות9/% .
מאלמנטי ההצללה של שלב א' בהתאם לתכניות ,יובאו לאתר העבודות תוך
 2/יום מיום מתן צו התחלת עבודה 9/% .מאלמנ טי ההצללה של שלב ב'
בהתאם לתכניות ,יובאו לאתר העבודות תוך  1/יום מיום מתן צו התחלת
העבודה.

ד.

שבילים עם שלד של פרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים.
בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון החם והחלקים יצבעו במערכת צבע:
לפי מפרט צביעה ימית המצורף .הנ"ל כלול במחיר התקנת קונסטרוקצית
הפלדה.

01.14

דרישות לאישור מפעל הצביעה
א.

יש לאשר מראש את מפעל הצביעה ,בק"א של מפעל הצביעה ,ואת החומרים,
צבעים ומדללים .החומרים יהיו כמופיע במפרט זה או שוו"ע מאושר מראש על
ידי יועץ הקורוזיה והמנהל .הצביעה תבוצע בחומרים מאושרים ע"י הרשויות
המוסמכות מהיבט בטיחות ,אקולוגיה וגיהות ,ושאושרו ע"י המזמין מבחינה
מקצועית.

ב.

מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה לגלוון חם,
ויקבל

את

אישור

March 28, 2014

המנהל

לפני

מסירה

לגלוון

ולפני

צביעה.
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באחריות הקבלן הראשי להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע
הנדרשים באתר לאחר הרכבה או3ו ריתוך ,כולל פגיעות מכאניות על ידי אחרים.
הקבלן יבדוק תיקוני הצבע שביצע בשטח בעזרת "הולידיי דטקטור".
ג.

קבלן הצבע3מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי
.ISO 9002

ד.

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש לפיקוח דוחות בחינת עבודות הצביעה
לכל מנת ביצוע ,אישורי התאמה  COCשל חומרי גלם ,ופגי תוקף.

ה.

אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת  1/%מעובי הצבע היבש הנומינלי.
ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין  1/%לבין  8//%מעובי הפילם היבש
הנומינלי ,בתנאי שעובי צבע יבש ממוצע באזור הוא שווה או מעל לעובי הפילם
היבש הנומינלי.

ו.

בנוסף למערכת בקרת האיכות העצמאית של מפעל הצביעה ומערכת הבק"א של
הקבלן ,יבוצע פיקוח עליון על הצביעה על ידי המזמין .פיקוח עליון זה אינו בא
במקום בקרת האיכות של מפעל הצביעה ,ואינו פוטר את מפעל הצבע מאחריותו
המלאה בעניין איכות העבודה ועמידות מערכות ההגנה מקורוזיה.

ז.

במפעל הצביעה נדרשת הפרדה בין אזור ניקוי בגרגירים שוחקים מאושרים
(הכנת שטח לפני צביעה) לבין אזור הצביעה .הניקוי האברזיבי ייעשה בסככה,
במקום מוגן וסגור .יש להשתמש באוויר דחוס ללא רטיבות ,מים ושמן .יש
להשתמש במייבש אוויר מתאים ,בנוסף למלכודות מים ושמן.

ח.

הניקוי האברזיבי ייעשה בגרגרים משוננים מאושרים .יש להשתמש בחומרי
שחיקה אברזיביים  Gritsמאושרים מראש ובכתב על ידי משרד העבודה ועל ידי
הפיקוח  ,ואשר יוצרים את דרגת החספוס והניקיון הנדרשת במפרט הטכני .אין
להשתמש בבזלת .יש לקבל תעודות טיב מהספק לכל מנת חומר אברזיבי.

ט.

עבודות הצביעה במפעל הצביעה ,ייעשו באולם ו3או שטח סגור מתחת סככה ללא
חשיפה לרוחות ,גשם ושמש .החלקים יונחו על מעמדים מתאימים על רצפת בטון
או אספלט בגובה מתאים מהרצפה .טמפרטורת המתכת לא תעלה על .350 C
)0

יש למרוח בעזרת מברשת ריתוכים ,פינות חדות ואזורים קשים להתזה
בשכבות פספוס  Stripe Coatsבצבעי יסוד ,ביניים ועליון .אין להרשות
נזילות צבע .מספר שכבות הצבע יהיה כנדרש בפועל להשגת העובי היבש
הכולל שמופיע במפרטים.

)0

זמן ייבוש3הקשיה לפני אריזה ולפני הובלה של החלקים לשטח  2ימים
לפחות .אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכתב של המנהל.
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למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים ,ומקום מסודר
לאחסון כלים.
ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה  -מערכת ניקוי
גרגירים ,מערבלים מכאנים ופניאומטים לצבעים ,מערכת שקילה ,מערכת צביעה
ומכשירי בדיקה ובקרת איכות עם אישור תקינות ע"י גורם חוץ ,על פי הצורך.

יא.

עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כל החלקים לצורך הובלה
לשטח ,וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר (כולל
צביעת ברגים מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה לאחר הרכבה לאחר ניקוי,
במערכת אפוקסי בעובי  ///מיקרון לפחות).

יב.

אין להשתמש בברגים ,אומים ודסקיות מצופים באבץ קר (אין להשתמש בציפוי
אבץ אלקטרוליטי).

יג.

יש לזמן את המנהל למפעל המתכת לפני מסירה חלקים לגלוון ,ולמפעל הצביעה
לפני התחלת צביעה.

יד.

בדיקות אב-טיפוס לצביעה  -יש לבצע צביעות קטע ניסוי לאישור מוקדם של
תהליכי הצביעה בתחילת עבודות הצביעה עבור אלמנט מגולוון ,אלמנט פלב"מ
ועבור תיקוני צבע בריתוכים בהרכבה באתר .בדיקת קטע ניסוי תבוצע בנוכחות
יועץ הקורוזיה של המזמין ובקרת האיכות של הקבלן.

01.17

01.12

תנאים אטמוספריים לצביעה (לחות וטמפרטורה)
א.

הלחות היחסית תהייה מתחת  .19%טמפרטורת המתכת מעל .150 C

ב.

טמפרטורת המתכת תהיה  30 Cלפחות מעל לנקודת הטל (.)T

הובלה ,אריזה ואחסון
הקבלן יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח ,אחסון החלקים באתר ומהלך
ההרכבה.
באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה (עם
הפרדה בין החלקים) .האחסון באתר יהיה אך ורק במקום מתאים ,מסודר וישר.
העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות ,לא מתכתיות.
אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות מתכת.
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תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה
א.

קבלן המתכת אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר הובלה ,אחסון ,הרכבה או
ריתוך במקום .לא תאושר הרכבת קונסטרוקציה כל שהיא ללא שבוצעו בה כל
תיקוני הצבע הנדרשים בשטח על ידי הקבלן ועל חשבונו.

ב.

עבודות תיקוני הצביעה יבוצעו אך ורק על ידי צבעים בעלי ניסיון מוכח בצביעה של
צבעי אפוקסי דו-רכיבים ,ועל חשבון הקבלן .כל הנזקים בציפוי יתוקנו בשטח
כמפורט במפרט תיקוני הצבע.

ג.

הקבלן יבצע בדיקות "הולידיי דטקטור" של כל תיקוני הצבע באתר לפי ASTM D
 ,5162-01, Method Aבעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמוך  5/וולט ,עם ספוג
רטוב .יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט.

יש לבצע קטע ניסיוני לאישור

המתכנן ויועץ הקורוזיה.

01.16

מערכות צבע
 .8צביעה על גלוון (מערכת דופלקס אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם).
 .0צביעה על פלב"מ.

 01.16.10מערכת צביעה על גבי גלוון  -מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת
להלן מערכת הצבע המוצעת לחלקים מגולוונים בחום חדשים ,לאחר שטיפת
גרגירים של פני שטח הגלוון.
היכן שהגלוון החם יפגע ובריתוכים יש להשחיז ולחספס השטח וליישם צבע יסוד
אפוקסי דו  -רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן . (SBV 62%) . SSPC
צבי עה תיעשה לפני הופעת חלודה לבנה (תחמוצות אבץ).
במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה ,יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים
מתוקים.
הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה
גמר עבודות מתכת במפעל המתכת ) Grade 3 : (ISO 8501-3לפחות ,כולל ביצוע
ריתוכים מלאים וחלקים ,הסרת כל נתזי הריתוך ,עיגול כל הקצוות והפינות לרדיוס מעל
 0מ"מ לפחות .הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון ,ב"קוטר"
חור מירבי עד  82מ"מ.
ניקוי ראשוני של השטח :יבוצע עם תמיסת סבון ׁאקוקלין  ,00//ואחר כך שטיפה
במים מתוקים בלחץ ו3או שטיפה יסודית בקיטור .חובה לשטוף בקיטור לפני שטיפת
גרגירים !!!.
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הכנת שטח ) .Sweep blast cleaning :(ISO 8501-1שטיפה אברזיבית SSPC-
 SP7- brush offעם גרגירים מינרליים משוננים עדינים  Fine Gritsלא מתכתיים
( ,)-//שאינם מכילים כלורידים ,ובלחץ אוויר נמוך ,להסרת ברק וחספוס בכל שטח פני
הגלוון .השטח המגולוון יהיה חופשי מזיהומים נראים ולא-נראים כמו :אבק ,שמן ,גריז,
עיבוי ומלחים.
למשל ,גרגירים שוחקים יורוגריט  ,A1ג'בלסט  SUPAFINEאו קורונדום (אלומינה).
גודל חלקיקים /.0-/.9 :מ"מ ,לחץ אוויר 0.9-2 :בר ,זווית התזה ,/// :מרחק פייה של
התזה מפני השטח :כ /.9-/.1 -מטר.
חספוס שטח פני הגלוון ) 89-09 ,Comparator G-Fine :(ISO 8503-2מיקרון.Ry5 ,
נישוב ושאיבת אבק.
בדיקת אבק עם סרט שקוף ) :(ISO 8502-3רמת אבק לא תעלה על דרגה .8
בדיקת מלחים מסיסים במים ) :(ISO 8502-9מוליכות מקסימאלית מותרת

20

.mg/m2 NaCl
התחלת צביעה :צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון.
אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ 2 -שעות מגמר חספוס פני שטח הגלוון.
הצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת השטח והניקוי.
מערכת הצבע על גלוון( :יצרן "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המנהל
והפקוח)
יסוד " -אפוגל" קוד  , 225-/9/צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי לפלדה וגלוון, SBV 45% ,
בעובי
 2/-9/מיקרון בלבד .גוון בז' . 5220
ביניים " -אקופוקסי  1/אלומיניום" קוד  22/-299או " אקופוקסי  1/מיו" קוד
 , 22/-292אפוקסי פוליאמיד רב  -עובי וגבה מוצקים , SBV 78% ,בעובי 809-
 89/מיקרון.
ביניים " -אקופוקסי  " RAL 7035 1/קוד  , 22/-29/אפוקסי פוליאמיד רב  -עובי
וגבה מוצקים , SBV 78% ,בעובי  809-89/מיקרון ,בגוון אפור בהיר.
עליון (שטחים מעל קו המים)  -טמגלס  , PEקוד  , 39x-xxxצבע עליון
פוליאוריתני פוליאסטר  -אליפטי , SBV 50% ,בעובי  9/מיקרון לפחות ,בשכבה
אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד ,בגוון לפי האדריכל וברק משי או
מבריק ( .טמגלס  PEיסופק .) Ready Made
סה"כ עובי צבע יבש כולל (מעל הגלוון) 701-211 :מיקרו ן לפחות  +מריחות
במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים ,קצוות ופינות חדות ,כמפורט להלן:
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מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע  /9/מיקרון לפחות (כולל
טמגלס .) PE

.0

מתחת למים עובי צבע  2//מיקרון לפחות (אין צורך בעליון טמגלס PE
ממש מתחת למים ,אבל במקומו יש ליישם שכבה נוספת של אקופוקסי
.) 1/

./

מתחתית העמודים ועד גובה מטר מעל הקרקע ו3או מעל המים עובי
מערכת הצבע  2//מיקרון לפחות (כולל טמגלס . (PE
אפשר שצבע עליון טמגלס  , PEייכנס רק מעט לתוך המים ולתוך הקרקע.

הערות:
א.

תיקוני גילוון חם בריתוכים ,יעשו במריחות במברשת של צבע אפוקסי דו-רכיבי
עשיר אבץ  SSPCבעובי  2x50מיקרון ,לאחר ניקוי מכני מקומי  St 3וחספוס יסודי
של פני השטח במלטשת עם בד שמיר.

יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ

SSPCיכיל מעל  1/%אבץ בפילם היבש ,לפי משקל.
ב .קבלן הצביעה יאטום את החורים מתהליך הגלוון החם במרק אפוקסי מתאים או
בחומר אטימה והדבקה פוליסולפיד או בעזרת מרק פוליאסטר מתאים ,לפני תחילת
הצביעה או לאחר צבע היסוד.
ג.

אפוגל הוא צבע  .Recoatableלביצועי מערכת אופטימליים ,מומלץ לשמור על זמן
המתנה מירבי בין שכבות של  21שעות.

ד.

קצוות ,פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של

 ,Stripe Coatsשכבות

אקופוקסי  1/ -אלומיניום נוספות בעובי  2/מיקרון 09 ,מ"מ מינימום מכל צד.
(למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי  1/אלומיניום ,אקופוקסי-מיו (אפור-
כהה) ואקופוקסי  1/אפור-בהיר ).)RAL7035
ה .כל שכבה ,כולל שכבות פספוס  ,Stripe Coatsתהיה בגוון שונה .גוון שכבה עליונה
יקבע על ידי המזמין.
ו.

במקום "אקופוקסי  1/אלומיניום"" ,אקופוקסי -1/מיו" ,ו"אקופוקסי "RAL 7035 1/
ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום" ,אפיטמרין "סולקוט-מיו"
ואפיטמרין "סולקוט  ,"RAL 7035בהתאמה.

ז.

צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  PEייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון
אחיד ,עובי וכיסוי מלא .צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  PEירכש .Ready Made

ח .מדלל מומלץ עבור טמגלס  :PEמדלל  88או ( 8/בקיץ).
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ט .לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק" ,לשים
גומי או קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה,
שינוע ואחסון.
י.

יש לחכות  2ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה ,שינוע והובלה.

יא .הנתונים עבור .25 0C - 65 % R.H.
יב .יש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  ,PDSגיליונות בטיחות  ,MSDSוהוראות היישום
של יצרן הצבע .יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשימוש.
מפרט תיקוני צבע בריתוכים ,ותיקון גלוון חם.
מערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים ( Touch-up -יצרן "טמבור" או
שו"ע מאושר מראש ע"י המזמין):
יסוד  -יסוד אפוקסי דו  -רכיבי עשיר אבץ לפי תקן  , SSPCבעובי  2x50מיקרון.
( . (SBV 62%
ביניים " -אקופוקסי  1/אלומיניום" או "אקופוקסי  1/מיו" ,בעובי 809-89/
מיקרון.
). (SBV 78%
ביניים " -אקופוקסי  ," RAL 7035 1/בעובי  809-89/מיקרון בגוון אפור  -בהיר.
). (SBV 78%
עליון (שטחי ם מעל קו המים )  -טמגלס  , PEבעובי  9/מיקרון, (SBV 50%) ,
בגוון לפי האדריכל וברק משי או מבריק  .צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  PEיסופק
מהיצרן . Ready Made

הערות:
א.

סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה :כ 2//-29/ -מיקרון לפחות.

ב.

השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה.

ג.

יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ  SSPCיכיל מעל  1/%אבץ בפילם היבש ,לפי
משקל.

ד.

יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים .יש לקרוא ולעבוד לפי
דפי הנתונים  ,PDSגיליונות הבטיחות  ,MSDSוהוראות היישום של יצרן הצבע.
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נוהל תיקונ י צבע:
א .שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מלחים וניקוי במדלל נקי
 8-/0להסרת שומנים וייבוש .לדוגמא ,ניקוי בדטרגנט "אקוקלין  "00//של חברת
( GESקוד טמבור  )1/5 -/9/ושטיפה במים מתוקים לשתייה בלחץ גבוה ,להסרת
שומנים ,גריז ומלחים ,וייבוש השטח .יש לשטוף היטב את שאריות חומר הניקוי
מהשטח עד קבלת  pHנייטרלי ,ולייבש.
ב .הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  St 3לפחות .יש להחליק ריתוכים ולחספס את פני
השטח .תיקוני גלוון חם ,יעשו בהברשה של צבע אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ SSPC
בעובי  2x50מיקרון לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי.
ג .חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ 0 -ס"מ לפחות בבד
שמיר מס'  21או  .61חספוס של  00מיקרון לפחות ועמעום ברק של משטחים
נצבעים תקינים.
ד .צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים  /צביעה במערכת לפי המפרט
לעובי המקורי.
ה .בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי
המקורי לפי המפרט.
ו .הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת מכשיר בדיקת הולידיי לפי התקן
 ASTM D 5162-01, Test Method A -Low Voltage Wet Spongeבמתח 5/
וולט .יש לתקן כל אי-רציפות בציפוי.
ז .מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ( 0.9עד  9ליטר).

 01.16.14מערכת הצבע על פלב"מ
כללי
צביעת פלב"מ ומעקות פלב"מ 316L
צביעה על גבי פלב"מ – מערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה 316L
הכנת שטח פני הפלב"מ לפני צביעה
גמר עבודות מתכת במפעל המתכת ) Grade 3 :(ISO 8501-3לפחות ,כולל ביצוע
ריתוכים מלאים וחלקים ,הסרת כל נתזי הריתוך ,עיגול כל הקצוות והפינות.
ניקוי ראשוני של הפלב"מ :יבוצע עם סבון אקוקלין  00//ואחר כך שטיפה במים
מתוקים בלחץ ו3או שטיפה יסודית בקיטור .חובה לשטוף בקיטור לפני התזת גרגירים
!!!.
(הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כלורדים).
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הכנת השטח Sa 2.5 :(ISO 8501-1) :התזת גרגירים מינרלים עדינים משוננים Grits
 blastingלא מתכתיים ,ללא כלורידים לדרגת ניקיון  Sa 2.5לפחות ,ולהשגת פרופיל
חספוס מעל  2/מיקרון .למשל ,גרגירים שוחקים יורוגריט  ,A3ג'בלסט או קורונדום
(אלומינה) ,היוצרים פני שטח מט עם חספוס  2/מיקרון .אין להשתמש בחול ,בזלת או
גרגרי פלדה.
חספוס פני שטח הפלב"מ 2/-99 :(ISO 8503-2) :מיקרון .Ry5 ,נישוב ושאיבת אבק.
הסרת אבק ,ובדיקת אבק עם סרט שקוף ) :(ISO 8502-3רמת אבק לא תעלה על
דרגה .8נישוב יבוצע עם אוויר יבש ,ללא רטיבות וללא שומנים.
בדיקת

מלחים

מסיסים

במים:

)8502-9

:(ISO

מוליכות

מקסימאלית

מותרת

( . 20 mg/m2 NaClיצרן צבע יהיה "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י המנהל
והפקוח).
יסוד :יסוד אפיטמרין  EA9אלומיניום קוד  , 120-/9/צבע יסוד אפוקסי פוליאמין
אדוקט דו-רכיבי , SBV 38% ,בעובי  9/-2/מיקרון ,גוון אדום מתכתי .
ביניים" :אקופוקסי  1/אלומיניום" קוד  22/-299או "אקופוקסי  1/מיו" קוד
 , 22/-292אפוקסי פוליאמיד רב  -עובי וגבה מוצקים , SBV 78% ,בעובי 8//-
 809מיקרון.
ביניים " :אקופוקסי  " RAL 7035 1/קוד  , 22/-29/אפוקסי פוליאמיד רב  -עובי
וגבה מוצקים , SBV 78% ,בעובי  8//-809מיקרון ,בגו ון אפור בהיר.
עליון (שטחים מעל קו המים)  :טמגלס  , PEקוד  , 39x-xxxצבע עליון
פוליאוריתני פוליאסטר  -אליפטי , SBV 50% ,בעובי  9/מיקרון לפחות ,בשכבה
אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד ,בגוון לפי האדריכל וברק משי או
מבריק ( .טמגלס  PEיהיה .) Ready Made
סה"כ עובי צ בע יבש כולל 711 :מיקרון לפחות +מריחות במברשת לאחר כל
שכבה בריתוכים ,קצוות ופינות חדות.
הערות:
א.

לביצועי מערכת צבע אופטימליים ,מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות
הצבע של  21שעות.

ב.

לפני צביעה ביסוד אפיטמרין  EA9אלומיניום ,יש לערבב ולהמתין  //דקות
0

בטמפרטורה .25 C
ג.

קצוות ,פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של  ,Stripe Coatsשכבות
אקופוקסי  1/אלומיניום נוספות בעובי 2/
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(למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי  1/אלומיניום ,אקופוקסי-מיו (אפור-
כהה) ואקופוקסי  1/אפור-בהיר (.)RAL7035
ד.

כל שכבה ,כולל שכבות פספוס  ,Stripe Coatsתהיה בגוון שונה .גוון שכבה עליונה
יקבע על ידי המזמין.

ה .במקום "אקופוקסי  1/אלומיניום"" ,אקופוקסי -1/מיו" ,ו"אקופוקסי RAL 7035 1/
"ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום" ,אפיטמרין "סולקוט-מיו"
ואפיטמרין "סולקוט  ,"RAL 7035בהתאמה.
ו.

צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  PEייושם בשכבה אחת או שתיים עד קבלת גוון
אחיד ,עובי וכיסוי מלא .צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  PEיהיה מסוג Ready
.Made

ז.

מדלל מומלץ עבור טמגלס  :PEמדלל  88או ( 8/בקיץ).

ח .לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות ניילון בועות "פקפק" ,לשים
גומי או קרשים מתאימים בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה,
שינוע ואחסון.
ט .יש לחכות  2ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה ,שינוע והובלה.
י.

הנתונים עבור .25 0C - 65 % R.H.

יא .יש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  ,PDSגיליונות בטיחות  ,MSDSוהוראות היישום
של יצרן הצבע.יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים בשימוש.
בחינת עבודות ה צביעה :
א.

לקבלן תהייה מערכת ביקורת איכות שתמלא טפסי בחינת עבודות צביעה
יומיים שיוגשו לאישור המנהל .בגמר העבודה יש להגיש דו"ח בחינה מסכם
עבור כל רכיב למפקח.

ב.

הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה.

ג.

יש לבצע בדיקת הולידיי לפי

ASTM D 5162-01, Test Method A-Low

 Voltage Wet Spongeבמתח  5/וולט.
תיקוני צבע מקומיים  Touch-upעל פלב"מ (פגיעה מכאנית עד ל מתכת,
ופגיעה שטחית):
א.

שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במדלל נקי 8-/0
להסרת שומנים וייבוש( .הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל
שלא מכיל כלורידים ,כדוגמת .)8-/0
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ב.

-021-

הסרת חלודה על ידי ניקוי מכני  St 3לפחות ,בעזרת כלים וציוד שלא היו
במגע עם פלדה.

ג.

חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ 9 -ס"מ לפחות
בבד שמיר מס'  2/או  .2/חספוס של  89מיקרון לפחות ועמעום ברק של
משטחים נצבעים תקינים.

ד.

צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי SURFACE ( 1/
 )TOLERANTוצביעה בעליון טמגלס  PEברק משי לעובי המקורי.
בהברשה יש ליישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי
המקורי.

ה .הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת בדיקת הולידיי 5162- TMD
 Test Method A-Low Voltage Wet Sponge .01במתח  5/וולט .יש
לתקן כל אי-רציפות בציפוי.
ו.

01.13

מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ( 0.9עד  9ליטר).

מידות
הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות
הקונסטרוקציה 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 במקומם החדש ,מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה ,וכן מיקומם
ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך
קביעת המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה המועברת.
הסיבולות המותרות בייצור אלמנט י הפלדה הן כדלקמן:
הדיוק במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למיניהם  8.9מ"מ.
הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  /./מ"מ.
הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות)  0./מ"מ.
הדיוק במפלסי העמודים  0./מ"מ.

 01.10חיבורי ברגים
הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים תרמודיפוזי
(בעובי אבץ  29מיקרון לפחות) במידות תקניות ,והחורים עבורם יהיו קדוחים
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ו3או נקובים ,נקיים ומתאימים לקטרי הברגים .מחיר הברגים האומים והצביעה
שלהם לאחר הרכבה כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 01.11חיבורי עיגון
עיגון של חלקי ה ברזל ,יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים
בתכניות ו3או כפי שיקבע ע"י המתכנן .הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור
נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר ,ויוברג מעליו באמצעות אום .הקבלן
יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי ב טון,
ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בשטח  -אליהם מיועדת
להתחבר קונסטרוקצית הפלדה .בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי -
דיוק במיקום ,או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל
ההוצאות הנובעות מהן .מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה.

01.01

קונסטרוקצית הפלדה המועתקת
קונסטרוקציית הפלדה מורכבת מפרופילי פלדה מגולוונים בחום וצבועים היא
תועבר בשלמותה על היסודות החדשים .עם זאת ,אם מסיבות לוגיסטיות
מוצדקות הקבלן יבחר לחלק את הקונסטרוקציה הקיימת לחלקים ואח"כ לחבר
את החלקים כדי לקבל קונסטרוקציה שלמה – זהה בצורתה כפי שהיתה לפני
החלוקה  -פעולה זאת תיעשה רק באישור המנהל .חיבור החלקים ייעשה
בריתוך .תכנית הפירוק וההרכבה תועבר למנהל לאישור .הריתוכים ותיקוני
הגלוון והצבע יבוצעו לפי הוראות מפרט מיוחד זה.
תיקוני הצבע יבדקו על ידי הקבלן באתר לפי ASTM D 5162-01, Method A
במכשיר בדיקה הולידיי דטקטור נייד במתח  5/וולט ,ובעזרת ספוג רטוב.
כל ליקוי בצבע מחייב תיקון ובדיקה חוזרת\ .
יש להגיש למנהל תוצאות בדיקת תיקוני הריתוכים ותיקוני הצבע.
פירוק ,אחסנת ,העברת והרכבת המתקנים תבוצע תוך אבטחת צורתם .יש לנקוט
באמצעים מתאימ ים כדי למנוע עיוותי צורה ופגיעה בכל אחד משלבי העבודה
המתוארים לעיל .עבודות הפירוק וההרכבה בחלקים תהיה על חשבון הקבלן והן
כלולות במחירי הפירוק וההרכבה .המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה ,בכל
המקרים ,הן לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה הקיימים.
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לא תורשנה כל הת אמות במקום העבודה באמצעות ריתוך ,או קידוח חורים
נוספים ,אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של
המתכנן .חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שפורקו בחלקים עקב בעיות הובלה,
יתואמו מראש עם המתכנן ויקבלו את אישורו לפני תחילת העבודה.
הקבלן יגיש לאישור ה מתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הפירוק.
הקבלן אחראי על שלמות חלקי הקונסטרוקציה המועברים ,בכל שלבי הפירוק,
המעבר ,האיחסון וההרכבה .כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או
של חלקיהם תתוקן על ידי הקבלן על חשבונו ,לשביעות רצון ה מנהל  .במקרה
שהמנהל יכריז על רכיב או חלק ממנו שאינו בר תיקון ,הקבלן יבצע על
חשבונו רכיב זהה לזה שניזוק וירכיב אותו במקום המיועד לכך.
אלמנטים מועתקים יעברו תיקוני ריתוך לפי הצורך ,ותיקוני צבע מקומיים לפי
בחינת המנהל והפיקוח ואישורם .בנוסף לבדיקה החזותית יש לבצע בדיקות
אל  -הרס למשל של עובי דופן פלדה שיורי ,ובדיקת הולידיי של רציפות
הציפוי/הצבע הקיים.
בכל רכיבי המתכת שיועברו תוסר חלודה וצבע קיים רופף ושאינו תקין לאחר
ניקוי יסודי של פני השטח והסרת כל המלחים בשטיפה בקיטור ו3או מים מתוקים
חמים תוך שמירה קפדנית על הגלוון.
החלקים המועתקי ם ישטפו במים מתוקים חמים בלחץ (מי  -שתייה בלבד) או
שטיפה בקיטור להסרת מלחים מפני השטח לרמה מירבית מותרת של
 , 20 mg/m2 NaClורק אח"כ יבוצעו תיקוני הצבע לפי הצורך ,ולפי החלטת
המנהל.
יבוצעו תיקוני גלוון וריתוך לפי הצורך בצבע יסוד אפוקסי דו  -רכיבי עשיר אבץ
 SSPCוהשטחים ייצבעו מחדש לפי המפרט הטכני המיוחד ,ללא צבע היסוד
אפוגל בלבד.
תיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות המנהל .
מערכת הצבע לתיקונים על גלוון לחלקים חדשים (ראה סעיף :מערכת הצבע
לתיקוני גלוון וצבע מקומיים  ) Touch-upמתאימה גם לתיקוני צבע של
חלקים ישנים שיועתקו ממקומם.
מאחר וחלקים ישנים נצבעו במספר מערכות צבע לא ידועות ,ובעוביים שונים,
ניתן לבצע את התיקונים לפי המפרט הטכני ללא צבע יסוד אפוגל ,אלא

013//30/82

עמוד  800מתוך 0/2

-023-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

בשכבות צבע אקופוקסי  01ועליון טמגלס  PEכמופיע במפרט .יש לבצע ניסוי
תיק ון צבע מוקדם.
לפני ביצוע תיקוני צבע רחבים ,יש לבצע ניסוי צביעה מקומי Test Patch
לבדיקת התאמת התיקון לצבע הישן.
לאחר ייבוש הצבע והקשייתו ,הקבלן יבדוק את תיקוני הצבע במכשיר הולידיי
דטקטור לפי  ASTM D 5162-01 , Method Aבמתח  5/וולט ובעזרת ספוג
רטוב.
יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט הטכני .יש להגיש למנהל דוח תוצאות
בחינת תיקוני הצבע לאישור.

01.00

ריתוך קונסטרוקציית הפלדה המועתקת
א.

היכן שבוצע חיתוך בלהבה בזמן פירוק קונסטרוקציה ,יש להשחיז כ / -מ"מ
לסילוק כל האזור המושפע מחום ,ורק אז להכין פאזות מתאימות לריתוך חדירה
מלאה.
באלמנטים שבהם החיתוך ייעשה באופן מכאני למשל בדיסק יש להשחיז כ8 -
מ"מ בלבד.

ב.

יש להסיר את ציפוי האבץ (הגלוון) מאזור הריתוך.

ג.

יש לרתך עם אלקטרודות ) Z-4 (E-6013מתוצרת "זיקה" יבשה ,או GMAW
עם גז כיבוי  ,CO2או שווה ערך מאושר על ידי המנהל.

ד.

יש לייבש את האלקטרודות דלות המימן בתנור לפני ריתוך.

ה.

לאחר  90שעות לפחות מסיום הריתוך ,יש לבדוק את כל הריתוכים בדיקה
חזותית  +בדיקת חלקיקים מגנטיים  MPשל  8/%מהריתוכים ,ואת ריתוכי
ההשקה לבדוק בדיקת רנטגן ו3או לפי הנחיות הפיקוח ויועץ הריתוך.

ו.

לאחר בדיקת הריתוכים ללא-הרס ואישורם ,ולאחר הכנת השטח בניקוי מכאני
במלטשת תוך יצירת חספוס על פני המתכת יש לצבוע את אזור הריתוך בצבע
יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ  SSPCועליו במערכת הצבע לתיקונים לפי
המפרט.

01.04

ביקורת
נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות ,טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים
בבית המלאכה ,ב י קורתו הסופית של ה מנהל לפני הבאתם למקום העבודה .אשור
לה באתם למקום החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס
ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו .כל הריתוכים שייעשו בבית
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המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה ,על פי דרישות ת"י ( 8009בדיקה
ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות) לפי הנחיות הבודק
המומחה .הקבלן יישא בעלות הבדיקות .הקבלן יגיש את דוחות הבחינה למנהל
לאישור.

01.07

הרכבה
על הקבלן לסייר בבנין (שטח העבודה) ולבדוק את כל דרכי הגישה ,האפשרויות
להובלה ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות .שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן
יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש ,את אישורו
של המתכנן .מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמ נטים הקיימים
ליסודות החדשים ,כולל תימוכים זמניים נדרשים .על הקבלן לנקוט ,בעת
ההרכבה ,בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה הקיימת.
בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם ,הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי
למנוע התהוותם של מאמצים ,בלתי מחושבים ,בחלקים ה נושאים .מערכת
התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן .האישור הנ"ל אינו פוטר את
הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל תקופת
ההרכבה.
כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.
האחריות לשלמות המבנה הקיי ם חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו,
יהיה על חשבונו.

01.02

תכניות עבודה מפורטות
הקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות עבודה מפורטות .אשר יכילו בתוכם בין
השאר את פרטי אביזרי העזר וכיו"ב ,וכן את דרכי הרכבתם.

01.00

אופני מדידה ומחירים
למרות האמור בפרק  85שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו:
קונסטרוקצית הפלדה
א.

המחיר כולל את פירוק ,אחסנת ,הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם,
קונסטרוקצית הפלדה תימדד "קומפלט" (יחידות שלמות*) הכוללת את כל
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מרכיבי האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה ,הגלוון ,הצביעה לפי הפיר וט
לעיל ,השינוע ,ההרכבה ,הביסוס וכל המפורט בפרקים ,ובסעיפים
הרלוונטיים למפרט הטכני המיוחד.
ב.

מחירי פלטות העיגון כוללים את ברגי העיגון ,הברגים ,הווים ,ניקוב ו3או
קידוח החורים לברגים ,חיתוך ,ריתוך וכו'.

ג.

הברגים יהיו ברגים מגולוונים תרמו דיפוזי בעובי  29מיקרון לפחות  +סילר
סיליקטי (ברגים לחיבור הקונסטרוקציה M16 :לפחות) וצבועים לאחר
הרכבה לפי המפרט ,ומחירם כלול בהצעת הקבלן.
אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים.
בתוך המים הברגים יהיו ). A4 (316
ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב"מ יצבעו על ידי הקבלן לאחר הרכבה
לפי המפרט .מחיר הצביעה כלול בהצעת הקבלן.

ד.

חלקי קונסטרוקציה ,הנמדדים ביחידות שלמות ,יכללו את פלטות העיגון
והחיבור  -הצמודים להם.

ה.

המחיר כולל גילוון תרמודיפוזי לעובי  29מיקרון וצביעה לאחר הרכבה,
אריזה ושינוע לפי המפרט.

01.06

אריזה ושינוע
יש לארוז את חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות
בהובלה ופירוק.
המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי  /./9מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצוותיו
בעזרת סרט הדבקה .בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי.
שינוע ייעשה במשאיות ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית
ובצורה שתימנע פגיעה בצבע .תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה
על ידי עובדי צביעה מקצועיים ומיומנים ,ליטוש האזור הפגוע או פגום בנייר לטש
וצביעה באותו סוג מערכת צבע הקיימת והגוון .הרכבה ותיקוני צבע תיעשה על
ידי בעלי מקצוע מאומנים .לעובדי הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום צבע אפוקסי
דו  -רכיבי ,ציוד ואמצעים מתאימים לערבוב חלק א' וחלק ב' ביחסי ערבוב נכונים.
עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע.
יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחל ת תיקוני צבע באתר.

01.03

גלוון חם
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א .הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט בהתאם לת"י  581עם קירור אוויר בלבד (ו3או
בהתאם לתקן  ISO 1461עם קירור אוויר בלבד) .המפעל המגלוון יהיה בעל מערכת
ניהול איכות מאושרת ומוסמכת לתקן  .ISO 9002יש לתאם מראש עם מפעל הגלוון
לפני מסירת החלקים לגלוון ,שהחלקים המגולוונים המיועדים לצביעה יעברו במפעל
הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד ,ולא קירור באמבט מים עם כרומטים.
ב .הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגילוון חם .בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון
החם ,יש לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי
מתאים לגלוון חם .יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה
ובנושא הכנות לגלוון .פלדה מתאימה לגילוון באבץ חם היא  FE 360או שוו"ע.
תכולת סיליקון ) (Siבפלדה תהייה פחות מ ,/.//% -ותכולת הזרחן ) (Pפחות מ-
 ././02%לחלופין ,תכולת סיליקון ) (Siתהייה בין  /.82%לבין  ,/.09%ותכולת
זרחן ) (Pפחות מ ././/9% -הקבלן אחראי שהפלדה תתאים לגילוון באבץ חם .באם
משתמשים בפרופילים מגולוונים בחום מראש לפי ת"י  ,581ייעשו תיקוני גילוון לאחר
ריתוך בצבע אפוקסי דו-רכיבי מיוחד עשיר אבץ  ,SSPCתיקונים כנ"ל יבוצעו גם
בחלקים שיורכבו באתר לאחר גילוון .יש לאשר את הצבע לתיקוני גלוון מראש.
ג .עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגילוון .באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים
באמצעים מכאניים בלבד (לא בחיתוך בלהבה) לשחרור גזים ואבץ ,בתיאום עם
המפעל המגלוון והמתכנן .אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים.
לפני מסירה לגלוון חם ,יש להכין חורי ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון ובקדח
בקוטר עד  82מ"מ בלבד .לדוגמא :קידוח בפרופילים (בכיפות) האוטמות את ראשי
או קצוות הפרופילים .באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד
בברגים או באומים למתקן (כלים) יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל .יש
לעגל קצוות לרדיוס  0מ"מ לפחות .הריתוכים יהיו  CO2ו3או לפי הוראות יועץ
הריתוך ,ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל-הרס ,ויהיו היקפיים ומלאים ,כולל
הורדת פיקים ונתזים .חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה .אין לעבוד
בלהבה ,אלא רק בעיבוד מכני  3שבבי.
כל הריתוכים יהיו מלאים ,רציפים ונקיים .יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים.
ד .לפני תהליך הגילוון יהיו פני השטח נקיים משבבים ,סיגי ריתוך (שלקות ריתוך) ,נתזי
ריתוך ,צבע (לרבות צבע סימון ,וצבע שנשאר מהבדיקות ללא-הרס) ,זפת ובטון.
חלקי פלדה ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע ,צבע סימון ,זפת ,סיגי
ריתוך ("שלקה") וכו' .הסרת נתזי ריתוך ,שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות מפעל
המתכת  3המסגריה לפני המשלוח לגילוון.
ה .היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון.
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ו .עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י  581לפחות.
ז .הגילוון ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות ,חספוסים ,קוצי גלוון ושיירי פלקס.
לאחר הגילוון יש להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא יורגשו חיספוסים.
במידה ויהיה צורך בליטוש ,הדבר ייעשה באמצעות דיסקת נייר לטש או דיסקה
מחומר פלסטי  ./Mאין להשתמש בדיסקת השחזה .יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון
חריגות במפעל הגילוון באופן מקצועי וכהכנה לפני צביעה .התחלת עבודות צביעה
תבוצע רק לאחר שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון ,לפני שטיפת חול וצביעה.
ח .אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים (חיתוך ,קידוח ,ריתוך וכו') בקונסטרוקציה -
במפעל או באתר  -יש צורך בתיקון הגילוון .התיקון של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני
או מכני יסודי לדרגה  St 3לפחות לפי תקן  ISO 8501-1במרחק של  9ס"מ לפחות
מעבר לאזור התיקון ,ליטוש ,ומייד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד
אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ  SSPCלעובי יבש כולל של  8//מיקרון .בכל מקרה ,סוג
צבע היסוד עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי המנהל ,ויכיל לפחות  10%אבץ
ממשקל המוצקים .תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות בתקן ISO
( .1461אין לתקן גילוון ,לאחר ריתוך ,בצבע אלומיניום סינתטי חד-רכיבי).
ט .חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ ,באופן
שיאפשר מגע חופשי של אוויר בחלקים ,ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.

01.00

הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון ,לפני מסירה למפעל הצביעה.
א .לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד.
ב .מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים ) ,(FLUXואבץ קשה
).(DROSS
מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק ,בעל צבע אחיד ,ללא שטחים מחוספסים וללא
נטיפים עם קצוות חדים .על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר-אבץ
וקוצי גילוון לפני מסירתם למפעל הצביעה .אם נתגלו פגמים בגילוון או בציפוי ,כגון
עובי פחות מן הנדרש ,או שכבות סיגים ,או שאריות תלחים או קוצי אבץ  -לא יאושרו
הרכיבים לצביעה והרכבה.
ג .יש לבצע בדיקה של הגילוון החם במפעל הגילוון לפני מסירת החלקים המגולוונים
לצביעה.
כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת שטח
לצביעה ,בדיקה של הכנת השטח לפני צביעה ,בדיקת טיב הצביעה והאריזה
למשלוח.
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ד .פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים
ובנופשים.

01.01

איטום חורי הגלוון (במפעל הצביעה)
א .עקרונית ,איטום חורי הגלוון וחריצים  3מרווחים צרים ייעשה בריתוך אטימה לפני
צביעה.
ב .לאחר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ
מתהליך הגילוון החם בעזרת ריתוך או באישור המנהל בעזרת חומר אטימה
פוליסולפידי דו-רכיבי בהברשה ,למשל.PPG PR-1750 B-11/2 :
ג .אם אין אפשרות לרתך ,עבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע יסוד,
במרק פוליאסטר מקצועי למכוניות ,לדוגמא ,Stucco Creme :שהוא מרק עדין
לפחחות וצבע רכב.

01.41

ברגים ,אומים ,דסקות ,ומוטות הברגה
א .ברגים ,מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות ,וחייבים אישור המתכנן
והקונסטרוקטור לסוג החומר ,חוזק וציפוי( .כללית ,ברגים יהיו  ,1.1וברגי עיגון .)9.2
ב .כל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה  COAמהיצרן המקורי לפי Type 3.1
.EN 10204
ג .ברגי קונסטרוקציה  M16ומעלה יהיו בחוזק  1.1מגולוונים בגלוון תרמודיפוזי לפי ת"י
 2098לעובי  29מיקרון לפחות  +איטום סיליקטי ) .(Silicate Sealerבקרת איכות
הגלוון :יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי.
ד .היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי מדידות עובי ציפוי אבץ והידבקות ,כולל על דגמים
שטוחים מלווים לכל מנת ייצור ,אשר יוגשו יחד עם תעודות האיכות מהיצרן לאישור
הפקוח.
ה .אין להשתמש בברגים ,מוטות הברגה ,אומים ודסקיות מצופים באבץ קר (אין
להשתמש בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי).
ו .קשיחים מגולוונים (ברגים ,אומים ,דסקות) ,יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר עבודות
ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני להכנת שטח
(אקופוקסי  1/או אפיטמרין סולקוט) ובשכבת פוליאוריטן עליונה טמגלס  PEבגוון
הסביבה.הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הברגים ,דסקות ואומים מגולוונים וברגי
פלב"מ במערכת צבע אפוקסי דו-רכיבי בעובי  ///מיקרון ,כדלקמן :שתים -שלוש
שכבות אקופוקסי  1/ועליון פוליאוריטן טמגלס  PEבגוון הנדרש.
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ז .הברגי ם ייסגרו באמצעות שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיצית ולפי התוכניות
והנחיות הקונסטרוקטור .סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת מדידת הסיבוב.
הקצה החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת לפחות.
ח .ברגים ואומים בתוך המים יהיו ברגים ואומים פלב"מ ) A4 (316לפחות.
באלמנטים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור המנהל והמפקח מראש לחומר וחוזק
בורגי פלב"מ ,עקב חשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצים בבורגי פלב"מ רגילים,
במאמץ גבוה וחום.גם את ברגי הפלב"מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי ///
מיקרון לאחר הרכבה

01.40

עבודות נירוסטה
א .בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה  /82Lבלבד.
ב .יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן .במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש
לטפל בנירוסטה כדלקמן :יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד ריתוך
מתאים .פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן
הפסיבית ,ולכן יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח ,יש
להבריש עליה משחת פסיבציה מסוג "פולינוקס"  Pמק"ט סקופ  01/892////או
ש"ע בהתאם להוראות היצרן ולשטוף במים לאחר כ 8/-דקות .כל נקודות הריתוך
יהיו משויפות ומוחלקות היטב.
ג .כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן ההתקנה,
היציקה והעבודות באתר.
ד .כל אביזרי הריתוך – שייבות ,ברגים ,אומים וכו' יהיו מנירוסטה  /82בלבד.
ה .מעקות הנירוסטה מפלב"מ  316Lיעברו צביעה לפי המפרט הטכני.
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נגרות חרש

41.10

כללי
במסגרת מכרז3חוזה זה על הקבלן לבצע את עבודות העץ הבאות:
א .רצפת סיפון מעץ.
ב .מושבי עץ בספסלים.
ג .מאחז יד מעץ במעקות.
ד .גדרות מעץ
העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים ( //מוקדמות) -/2מפרט כללי
(יצירת סביבת עבודה יבשה לביצוע יציקות) לנגרות אומן ופרק  88מפרט כללי לעבודות
צביעה .העבודות כוללות יצור ,הובלה והצבה .ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי
המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור .כל מוטות ההברגה ,הברגים והאומים יהיו בורג
יעודי לעץ עם ציפוי קרמי מוגן מקורוזיביות דגם " "TORXאו ש"ע ,לאחר טיפול בצביעה
ומתאימים לאלף שעות בתא-מלח ,ומשוקעים בתוך העץ .לא יהיו קוצים ,זיזים בולטים או
כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה.

41.14

איפיון עצים למשטחי עץ

41.14.0

אפיוני עצים
חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה ע"ג קונסטרוקציה מקורות עץ אורן פיני .על הקבלן
לקבל את אישור האדריכלית והקונסטרוקטור לקטע מבוצע לדוגמה באורך  9מ'

לכל

פרט לפני המשך העבודה טרם ביצוע העבודה.
עץ איפאה:
כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים.
יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים.
עץ אורן :
העץ יהיה לאחר תהליך אימפרגנציה (חיטוי) בלחץ ,עמיד לתנאי מזג אויר קשים
ולסביבה ימית.
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עץ מהגוני למאחז יד במעקה:

כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים .יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים .העץ
לכל פרטי העץ יהיה עץ מתאים באיכות מעולה ,חדש ,יבש ובריא ,נקי ,ללא עיניים .סוג
העץ ואופן הגימור – לפי הפרטים .באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח מספק העץ
המעידה על טיב העץ ועל מקורו ,ועל ייעודו לפרויקט זה .המנהל יהיה רשאי לדרוש
בדיקה מעבדתית של העץ לפי דרישות תקן  ISOהמתאים לסוג העץ המסוים (סעיף
 0//0במפרט הבינמשרדי) .הדרישות ללחות העץ לפי מפרט מכון התקנים מס' .020
אופני מדידה :לפי מ"ר.

41.17

משטחי עץ
משטחי עץ (מחוץ למים) – פרט 01
העבודה כוללת הכנת הבסיס בקרקע ,כולל שתית וקורות מבטון מזוין ואיטום שלהן,
התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י האדריכל וכרשום
בתכניות .העץ יעבור תהליך של אימפרגנציה בלחץ .אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל
לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקציית העץ .שימוש ברכיבים
קיימים מהפירוק יהיה לפי אישור המנהל באתר.
יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים .העץ לכל פרטי העץ יהיה עץ מתאים באיכות
מעולה ,חדש ,יבש ובריא ,נקי ,ללא עיניים .סוג העץ ואופן הגימור – לפי הפרטים.
המדידה :לפי שטח
משטחי עץ (בתוך המים) – פרטים 04 ,00
העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית מתכת,
הגנה במידה ותידרש.
קונסטרוקציית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או
בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות .יציקת יסודות מבטון ב 2/-סגורים בפח בעובי 2
מ"מ .ייצור והרכבת מאחז יד מעץ מהגוני (לפי פרט).
התקנת קונסטרוקציית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י האדריכל וכרשום
בתכניות .אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה ו3או מהגוני במידות הנדרשות
וחיבורן לקונסטרוקציית העץ.
ניתן להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור המפקח באתר.
אופני מדידה :כלול במחירי האלמנטים (רמפת ירידה למים; מתקן טבילה עם קירוי)
סוכת מציל – פרט 06
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העבודה כוללת אספקה והתקנה של סוכת מציל מעץ ,כולל ביסוס עפ"י תכניות ה מהנדס
וחיבור לתשתיות כמפורט להלן.
הסוכה במידות  /./X2./מ' נטו וכוללת משטח עליון בגובה  0./מ' לפחות מפני הקרקע,
גג דו שיפועי מעץ ומדרגות עליה עם מסעדי יד משני הצדדים .לא תתאפשר עליה עם
סולם.
שלד הסוכה יהיה מעץ אורן רב שכבתי .המעטפת החיצונית מלוחות עץ אורן דקורטיבי
והמעטפת הפנימית מעץ דקורטיבי בשיטת "נוט פדר" .המרווח בין המעטפות ימולא
בחומר בידוד טרמי המתאים לתנאי האזור .כל חלקי העץ ,אביזרי החיבור ,אופני החיבור
וצביעת העץ ,יטופלו כמפורט במוקדמות שלעיל.
בנוסף תכלול הסוכה דלת עץ עם מנעול צילינדר 0 ,חלונות הזזה עם תריסי עץ ננעלים,
פתח מבוקר עם צינור גלישה ,ארון חשמל תיקני עם מפסקי חצי אוטומט / ,שקעים,
תאורה פנימית וחיצונית אנטי ואנדלית ,פתח הכנה למזגן והכנות למערכת כריזה.
הכל מבוסס על "מגדל מצילים" מק"ט  RS-88/28של 'פיברן' ועל פרטי האדריכל
ומהנדס הקונסטרוקציה.
המדידה :לפי יחידה קומפלט כולל ביסוס ועיגון והתחברות לתשתיות.
מלתחה מעץ – פרט 07
העבודה כוללת אספקת החומרים ,ביסוס ,עיגון והתקנת המלתחה.
המלתחה תהיה מקונסטרוקציית ולוחות עץ אורן .טיב העץ ,אופן העיבוד ,אביזרי החיבור
וטיפול הגמר יהיו עפ"י המפורט במוקדמות ובתכניות האדריכל.
הביסוס והעיגון יהיו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה.
המדידה :יחידה קומפלט.
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מבני בטון טרומיים
מבני שירותים יבילים
העבודה כוללת הכנת השטח (שתית) ,פלטת בטון מזוין ,הכנת תשתיות בתוך ומעל
פלטת הבטון ,אספקת מבנה שירותים טרומי עפ"י המפורט להלן ,התקנתו וחיבורו
למערכות התשתית.
פלטת הבטון תבוצע עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט המיוחד של מהנדס
הקונסטרוקציה.
התשתיות יכללו חיבורי מים ,ביוב וחשמל ויבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרטים
המיוחדים של היועצים השונים ,כל אחד בתחומו.
א.

מבנה שירותים לנשים/גברים – פרט 03
מבנה השירותים יהיה מבנה טרומי יביל ,המבוסס על דגם "מואב" מק"ט -HLI
 912/של 'שחם-אריכא' ,העשוי בטון מזוין ב //-והכולל  0חדרים המופרדים בקיר
בטון.
מידות המבנה  9.9/*0.9/מ' .עובי הקירות החיצוניים והתקרה  8//מ"מ ,עובי
הרצפה  80/מ"מ ועובי המחיצות  1/מ"מ .המשקל הכולל  0/,///ק"ג.
ציפוי הגג העליון" :מסטר גג" משוריין (שכבת פריימר  +שתי שכבות ציפוי ,לפי
הוראות היצרן" ,פזקר" או שו"ע).
המבנה יכלול:


 0חדרים ,האחד לשירותי גברים והשני לשירותי נשים.



 9אסלות תלויות.



 0משתנות לגברים.



 2כיורי חרס במידות  /0*09ס"מ לפחות.



 2מראות במידות  9/*2/ס"מ ,תלויות על הקיר.



 2ברזים עם מזרם אלקטרוני.



 0פחי אשפה מנירוסטה ,עם רגלית.



 0מתקנים לנייר ניגוב ידיים ,תלויים על הקיר.



 2מתקנים לסבון תלויים על הקיר.



מחיצות ודלתות טרספה ( (HPLבגובה  0./מ' לפחות .הדלתות עם נעילות
תפוס3פנוי.



חיפוי קירות בקרמיקה  9/*09ס"מ עד גובה  0./מ'.
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צביעה בסופרקריל מעל הקרמיקה.



ריצוף קרמיקה אנטי-סליפ  //*//ס"מ.



דלתות חיצוניות עם משקופים ומסגרת פלדה מגולוונת ומילואה מעץ ,או
דלתות פלדה תוצרת רב בריח או שו"ע ,צבועות בצבע פוליאוריטן דו רכיבי,
המתאים לעמידות אקלימית בתנאי ים המלח (חוץ בתנאים קשים) ,בגוון
לפי בחירת האדריכל (קטלוג  .(RALהדלתות עם מנעולי צילינדר וידיות
תואמות מפלדת אלחלד.



 2חלונות אוורור בשטח כולל של  831לפחות משטח הרצפה (פתח אור).
החלונות מסוג רפפה עם מסגרת אלומיניום בצבע לבן ורפפות זכוכית
בטיחותית לא שקופה וכולל רשתות זבובים וסורגים.



חיפוי חיצוני באלמנטים טרומיים כדוגמת "כורכרית  -חופית מנוסרת" של
'אקרשטיין'.



מערכת חשמל ותאורה הכוללת לוח חשמל תקני 2 ,גופי תאורה ()0X/2W
ושקע מוגן מים בכל חדר ,תאורת חוץ (.)8X5W

כל המידות ,החומרים ,סוגי האביזרים וחומרי הגמר יהיו מתאימים לתקנים ולהנחיות
למבני שירותים בחופי רחצה.
כל האביזרים ,החומרים ,אביזרי החיבור ואופני החיבור יהיו סוג א' ,אנטי-ואנדליים
ויתאימו לתנאים המיוחדים של חוף ים המלח.
הקבלן יגיש לאישור המנהל תכניות עבודה מפורטות ( )SHOP DRAWINGSהכוללות
את כל המידות ,החומרים ,סוגי האביזרים וחומרי הגמר ,הגוונים וכד' .לא יחל הקבלן
בייצור מבנה השירותים בטרם קיבל בכתב את אישור המנהל.
המדידה :יחידה קומפלט ,מותקנת ומחוברת לכל מערכות התשתית.
ב.

מבנה שירותים לנכים – פרט 00
מבנה השירותים יהיה מבנה טרומי יביל ,המבוסס על דגם "כנען" מק"ט -HLI
 919/של 'שחם-אריכא' ,העשוי בטון מזוין ב.//-
מידות המבנה  /.9/*0.9/מ' .עובי הקירות החיצוניים והתקרה  8//מ"מ ,עובי
הרצפה  80/מ"מ ועובי המחיצות  1/מ"מ .המשקל הכולל  9,///ק"ג.
ציפוי הגג העליון" :מסטר גג" משוריין (שכבת פריימר  +שתי שכבות ציפוי ,לפי
הוראות היצרן" ,פזקר" או שו"ע).
המבנה יכלול:
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חדר אחד המחולק לתא שירותי נכים ולמלתחה.



כל אביזרי העזר לנכים כמפורט בשרטוט והמתאימים לתקנות ולהנחיות
הרלוונטיים.



 8אסלה תלויה.



 8כיור חרס במידות  /0*09ס"מ לפחות.



 8מראה במידות  5/*29ס"מ ,תלויה על הקיר.



 8ברז עם מזרם אלקטרוני.



 8פח אשפה מנירוסטה ,עם רגלית.



 8מתקן לנייר ניגוב ידיים ,תלוי על הקיר.



 8מתקן לסבון תלוי על הקיר.



מחיצות ודלתות טרספה ( (HPLבגובה  0./מ' לפחות .הדלתות עם נעילות
תפוס3פנוי.



חיפוי קירות בקרמיקה  9/*09ס"מ עד גובה  0./מ'.



צביעה בסופרקריל מעל הקרמיקה.



ריצוף קרמיקה אנטי-סליפ  //*//ס"מ.



ספסל עץ במידות  80/*9/ס"מ.



מדף עץ במידות  //*89ס"מ ,תלוי על הקיר.



דלת חיצונית עם משקופים ומסגרת פלדה מגולוונת ומילואה מעץ ,או דלת
פלדה תוצרת רב בריח או שו"ע,



צבועה בצבע פוליאוריטן דו רכיבי ,המתאים לעמידות אקלימית בתנאי ים
המלח (חוץ בתנאים קשים) ,בגוון לפי בחירת האדריכל (קטלוג .(RAL
הדלת עם מנעול צילינדר וידיות תואמות מפלדת אלחלד.



 /חלונות אוורור בשטח כולל של  831לפחות משטח הרצפה (פתח אור).
החלונות מסוג רפפה עם מסגרת



אלומיניום בצבע לבן ורפפות זכוכית בטיחותית לא שקופה וכולל רשתות
זבובים וסורגים.



חיפוי חיצוני באלמנטים טרומיים כדוגמת "כורכרית  -חופית מנוסרת" של
'אקרשטיין'.



מערכת חשמל ותאורה הכוללת לוח חשמל תקני 0 ,גופי תאורה (,)0X/2W
 0שקעים מוגני מים ,תאורת חוץ (.)8X5W

כל המידות ,החומרים ,סוגי האביזרים וחומרי הגמר יהיו מתאימים לתקנים ולהנחיות
למבני שירותים בחופי רחצה.
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כל האביזרים ,החומרים ,אביזרי החיבור ואופני החיבור יהיו סוג א' ,אנטי-ואנדליים
ויתאימו לתנאים המיוחדים של חוף ים המלח.
הקבלן יגיש לאישור המנהל תכניות עבודה מפורטות ( )SHOP DRAWINGSהכוללות
את כל המידות ,החומרים ,סוגי האביזרים וחומרי הגמר ,הגוונים וכד' .לא יחל הקבלן
ביצור מבנה השירותים בטרם קיבל בכתב את אישור המנהל.
המדידה :יחידה קומפלט ,מותקנת ומחוברת לכל מערכות התשתית.
פרגולה לקירוי מבני שירותים – פרט 03
העבודה כוללת אספקה ,ביסוס ,והתקנה.
הפרגולה תהיה מפח פלדה בעובי  0מ"מ ,כדוגמת "פרגולה למבנה מואב" מק"ט -HLI
 911/של 'שחם-אריכא'.
הפרגולה תגולוון בגילוון כפול ותהיה צבועה בצביעה ימית כמפורט במוקדמות ובגוון עפ"י
בחירת האדריכל.
הביסוס יבוצע עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה ויכלול עיגון
למבנה עפ"י הנחיות היצרן.
המדידה :לפי יחידות.
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.21

פיתוח נופי

21.0

עבודות הכנה ופרוק
סעיף זה בא להוסיף על האמור בפרק מוקדמות בסעיף "פירוק מתקני חוף קיימים
והרכבתם" על כל תתי סעיפיו.
העבודה כוללת פרוק אלמנטים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ופינוי הפסולת
למקום מאושר
ו3או לפי הוראות המנהל ,גם אם לא נאמר כך במפורש בכתב הכמויות.
בהתאם להוראות המנהל ,הפרוק יהיה זהיר לצורך שימוש חוזר בתחום העבודה.
במידה וחלק מהאלמנטים אינם לפרוק ,בגמר הפרוק יתוקן קצה קטע הפרוק ויוחזר
למצבו הקודם.
הפרוק כולל גם את כל החלקים התת קרקעיים לרבות יסודות בטון לכל עומקם ומערכות
התשתית כדוגמת :צנרת
חשמל ,מים תקשורת וכד' ופינויים כאמור לעיל.
באחריות הקבלן גם תאום וניתוק מערכות התשתית ולא תשולם לו תוספת בעבור
פעולות אלו.
המדידה :בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

21.4

עקירת/העתקת עצים
העבודה תבוצע עפ"י המפורט במפרט הבינמשרדי פרק 28

סעיפים - 28//90

.28//21
העבודה תבוצע על-ידי גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח בהעתקת עצים בוגרים .המנהל רשאי
לבדוק את כישורי הגנן המוצע ואינו מחויב לאשר גנן פלוני וללא מתן הסברים.
העתקת העצים תתבצע למקום עפ"י הנחיות המנהל ובתנאי שהמרחק לא יעלה על 8/
ק"מ.
הכנת בורות השתילה ומערכת ההשקיה במקום החדש לא תחול על הקבלן ,אך עליו
לתאם ולוודא כי המקום החדש מוכן לקליטת העצים.
המחיר כולל את כל הציוד הנדרש לצורך ההעתקה מקצועית ,לרבות מנוף ומשאית וכן
תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות.
המדידה :לפי יחידות
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21.7

-038-

תיאור עבודות במתקני חוף
חיפוי קירות באבן  -פרט 00
העבודה כוללת ,בנוסף לאמור לעיל ,גם אספקת החומרים ,קשירת רשת ברזל ,קשירת
האבן ויציקת בטון.
החיפוי יהיה מאבנים טבעיות מסוגים שונים ובעיבודים שונים כמפורט בתוכניות .המידות,
אופן הגימור ,סוג המיקשר ,גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות .על
הקבלן לקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי אלמנטים השונים וכן לבנות קטעי קירות
לדוגמא בגודל  0מ"ר לפחות.
המחיר כולל גם את עיבוד פתחי הניקוז כמפורט בתוכניות ואת חיפוי צדי הקיר.
קירות בטון בחיפוי אלמנטים טרומיים – פרט 14
העבודה כוללת ,בנוסף לאמור לעיל ,גם אספקת החומרים וחיפוי הקירות באלמנטים
טרומיים.
החיפוי יהיה מאלמנטים טרומיים מסוגים שונים כמפורט בתוכניות .סוגי החיפוי ,המידות,
אופן הגימור ,סוג המיקשר ,גודל הפוגות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות .על
הקבלן לקבל את אישור המתכנן לכל אחד מסוגי אלמנטים השונים וכן לבנות קטעי קירות
לדוגמא בגודל  0מ"ר לפחות.
המחיר כולל גם את עיבוד פתחי הניקוז כמפורט בתוכניות ואת חיפוי צידי הקיר.
החיפוי יעשה בהדבקה ,עפ"י המפרט של יצרן אבני החיפוי ובחומרים המאושרים על-ידי
יצרן אבני החיפוי.
נדבכי ראש (קופינג) מאבן – פרטים 00 ,14
העבודה כוללת אספקת החומרים ,הדבקת טריזי אבן בתחתית האבנים ו3או האלמנטים
הטרומיים ובנית נדבך הראש.
סוג האבן ומידותיה ,צורת הסיתות והכיחול יהיו בהתאם לפרטים שבתוכניות.
העבודה והמחיר כוללים גם את סיתות צדי האבן בחזיתות וכן את צדי האבנים שבקצות
הקירות ,גם אם לא נאמר כך במפורש בתוכניות.
לפני הבניה יש להדביק בתחתית האבנים טריזי אבן בגודל כ 9 -ס"מ .ההדבקה ע"י דבק
שיש.
על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוג האבן ,לצורת הסיתות ולכיחול .לצורך כך,
הקבלן יבנה דוגמא באורך  8מ' לפחות לאישור האדריכל.
גשר בטון – פרט 63
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העבודה כוללת אספקת כל החומרים ,עבודות עפר ,עבודות בטון ,עבודות אבן ,עבודות
מסגרות ועבודות עץ ,הכל בהתאם לתכניות ,לפרטים ולמפרטים של האדריכל ומהנדס
הקונסטרוקציה; כל עבודה בהתאם למפרט הרלוונטי.

21.2

מדרגות ,אבני שפה וריצוף
משטחי בטון חשוף – פרט 16
העבודה כוללת אספקת החומרים  ,חפירה ,הידוק שתית ,יציקת בטון ,זיון ,תפרי
התפשטות וכד' ,הכל עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה.
פני הבטון יהיו בגמר בטון חשוף ,חלק ו3או סרוק כמפורט בתכניות.
פני בטון חלקים יבוצעו על-ידי החלקה במכשיר מכאני ו3או בעבודת ידיים.
במידה ורמת ההחלקה לא תהיה לשביעות רצונו של המתכנן ו3או המנהל ,הקבלן יסתת
ועל חשבונו ,את כל פני המשטחים האופקיים של הבטון .לא תותר החלקה נוספת ע"י
יציקת שכבה נוספת מכל סוג שהוא.
סרוק הבטון יבוצע בכיוונים עפ"י התכניות .על הקבלן לבצע דוגמא בשטח  0מ"ר לפחות
לאישור האדריכל.
פינות קטומות יבוצעו ע"י שימוש במשולש שווה שוקיים  2.0X2.0ס"מ.
אבני שפה – פרטים 07 ,10 ,13
העבודה כוללת אספק ת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,ובנית אבן השפה עם יסוד וגב
בטון.
אבני השפה יהיו מאלמנטים טרומיים שונים בהתאם למפורט בתוכניות.
אלמנטים טרומיים יהיו בעלי תו תקן.
היסוד וגב הבטון יבוצעו עפ"י התכניות הפרטים והמפרטים של האדריכל ומהנדס
הקונסטרוקציה.
היציקה תהיה כנגד תבניות עץ .חלק הבטון שצריך להיות מכוסה באדמת גן יהיה בגמר
בטון חשוף עם פינה קטומה.
המדידה :לפי אורך.
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ריצוף אבנים משתלבות – פרטים 06 ,00 ,12
העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת מצע מהודק ,שכבת חול
ים ,הנחת האבנים והידוק סופי .האבנים יהיו מסוגים שונים ,בגימורים שונים ובצורות
הנחה שונות ,כמפורט בתוכניות.
אם לא ניתן להשלים משטח מאבנים שלמות ,יש לחתוך אבנים ,אך בכל מקרה לא יהיה
שימוש בחלקי אבנים הקטנים מ 8/38/ -ס"מ .החיתוך יעשה על-ידי מסור שולחן .לא
יותר חיתוך על-ידי גיליוטינה.
השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט תעשה רק באישור המנהל ובכל מקרה רק ברווחים
הקטנים מ 0 -ס"מ.
סביב תאי ביקורת ,עמודים וכד' תעשה השלמה ביציקת בטון עם חצץ 'עדש' ופיגמנט
בגוון הריצוף .היציקה תהיה עד לעומק המצע.
לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול ים .ההידוק יעשה עם פלטה ויברציונית.
לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  - 3 + 8ס"מ.
עפ"י הנחיות המנהל ,על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג "אבן סילר" ,מק"ט
 /9521תוצרת 'יעקובי' או שו"ע .לפני הצביעה יש לנקות את השטח מאבק ושומנים.
הצביעה תיעשה בשתי שכבות .שיטת הצביעה תהיה במברשת ,רולר או ריסוס ,הכל
בהתאם להוראות היצרן.
המדידה :לפי שטח.
מדרגות – פרט 04
העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה  3חציבה ,הידוק שתית ,הכנת "צורך דרך",
פיזור והידוק שכבת תשתית ממצע סוג א' ,יציקת יסוד ופלטת בטון מזוין ובנית המדרגות.
המדרגות יהיו בחתכים שונים ומאלמנטים שונים בהתאם למפורט בתוכניות .הבטון יהיה
כמפורט בתכניות הקונסטרוקציה.
האבן תהיה קשה ואחידה ,ללא שברים ,סדקים וגידים.

סוג האבן ,מידותיה וצורת

הסיתות יהיו כמפורט בתוכניות.
על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוג האבן.
המדידה :לפי אורך.
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ריצוף אבן – פרט 02
העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת חול ים ,טיט והנחת
האבנים.
בהתאם לתוכניות חלק מהריצוף יונח על – גבי יסוד בטון.
האבן תהיה קשה ואחידה ,ללא שברים ,סדקים וגידים.

סוג האבן ,מידותיה ,צורת

הסיתות ,הפוגות והכיחול יהיו בהתאם למפורט בתוכניות.
על הקבלן לקבל את אישור המתכנן לסוגי האבן השונים וכן לרצף דוגמא ,לכל אחד מסוגי
הריצוף ,בגודל  2מ"ר לפחות.
חיתוך האבנים יעשה ע"י משור שולחן בלבד.
המדידה :לפי שטח.

21.0

אופני מדידה למתקני חופים

21.0.0

כללי
כל העבודות והפריטים יבוצעו בהתאם לרשום במפרט הכללי ,המפרט המיוחד ובתכניות.
מחירי היחידה כוללים את כל העבודות והחומרים הרשומים בפרוט להלן ולפי המפורט
בתכניות.
מחירי היחידה כוללים את הייצור ,האספקה ,ההובלה ,השמירה וההרכבה במקום של
הפריטים הרשומים בפרק זה .כמו כן ,מחירי היחידה של הפריטים הקיימים באתר ויש
להעבירם למקום חדש ,כולל את כל עבודות ההכנה ,הפירוק ,התיקון ,ההשלמה,
ההובלה ,השמירה ,ההתאמה וההרכבה כנדרש .מחיר היחידה כולל גם את העבודה
בתוך מים .למען הסר ספק ,מילוי בתוך המים לצורך התקנת המתקנים בתחום המים
כלול במחירי היחידה ,ולא ישולם בנפרד בשל כך .
אופני המדידה של כל הפריטים והעבודות ימדדו באתר לפי אופני המדידה לעיל.
אפשר להשתמש בחלקי שבילם מפירוק רק באישור המנהל .כל הרכיבים שיפורקו יעברו
תיקונים ויורכבו מחדש רק לאחר אישור המנהל.

21.0.4

חוף מול מלון הרודס
רצפת בטון למקלחת (פרט  )16המחיר כולל:
-

הכנת תשתית

-

מצע סוג א' מהודק

-

בטון רזה
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-

משטח בטון עם עיבודים וזיון לי התכניות

-

הגבהת בטון כולל זיון

-

הטמנת אביזרים לפי תכניות

-

תפרים ומילויים

-

חיפוי באלמנטים טרומים כדוגמת "אקרשטיין חופית מנוסרת" בהדבקה
על הגבהת בטון (פרט  /0באדריכלות) .

אופני מדידה :לפי מ"ר ,חיפוי לפי מ"ר.
מדרגות (פרט  )04המחיר כולל:
-

עבודות עפר

-

מצק מהודק

-

יריעות פוליאתילן

-

יציקת בטון והרכבת זיון לפי התכנית (כולל אספקת החומרים)

-

מדרך ורום מאבן לפי תכ' אדריכלות

-

מעקות (מסעדי יד) מצנורות ועץ (לפי פרט ) 99

אופני מדידה  :לפי מ"ר בהיטל אופקי ,מעקות לפי מטר אורך .
שביל מעץ (פרט  )01המחיר כולל
-

עבודות עפר

-

מצע מהודק

-

איטום

-

מרצף בטון בעובי  89ס"מ והרכבת זיון

-

מדרך עץ איפאה

אופני מדידה  :לפי מ"ר
רמפה ירידה למים (פרט  )00המחיר כולל:
-

עבודות הכנה ועפר

-

אספקת והרכבת שביל ירדה למים

-

העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית
מתכת ,הגנה במידה ותידרש .קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת
בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות.
יציקת שדות מבטון ב 2/-סגורים בפח בעובי  2מ"מ .ייצור והרכבת מאחז יד
מעץ מהגוני ומתכת (לפי פרט .)89
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התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י האדריכל וכרשום
בתכניות .אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות
וחיבורן לקונסטרוקצית העץ.

אופני מדידה :לפי מטר אורך שביל ,מאחז יד לפי מ"א
ביסוס למצללה ומשטח עץ בתוך המים (פרט  )04המחיר כולל:
-

עבודות בתוך המים

-

הכנת שתית

-

יסודות מבטון מזויין

-

איטום יסודות בפח  2מ"מ

-

רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ לפי בחירת האדריכל.

-

אספקת והרכבת עמוד המצללה לפי בחירת האדריכל הקבלן יכין תכניות
ייצור שיאושרו ע"י המתכננים.

-

הגבהות בטון להגנה על החיבורים

אופני המדידה :לפי יחידה (קומפלט) ,משטח עץ כולל מעקה לפי מ"ר

בסיס למבנים יבילים ומלתחות מעץ (פרטים  )07 ,03, 00המחיר כולל:
-

עבודות שתית

-

מרצף בבטון מזויין בעובי  09ס"מ

-

אביזרי חיבור והכנות אחרות בתוך ומעל מרצף הבטון

-

אספקת והרכבת מבני שרותים טרומיים (שחם אריכא) כולל קירוי הגג
בפרגולה עשויה מפלדה מגולוונת וצבועה ,מעוגנת על גג המבנה ועל שני
עמודי תמיכה בחזית .הפרגולה מכו סה בפח גלי לפי בחירת האדריכל.

-

אספקה והרכבת שני מבני מלתחות מעץ

אופני המדידה :מבנים לפי יחידה (קומפלט) ,המרצף לפי מ"ר ,פרגולה לפי
יח'.
יסודות לסככת מציל (פרט  )06המחיר כולל
-

הכנת השתית

-

יסודות מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקת והרכבת סככת מציל לפי ת כ' אדריכל
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אופני המדידה :לפי יחידת סככה (קומפלט)
פרט גדר  041ס"מ (פרט  )61המחיר כולל:
-

הכנת השתית

-

בטון רזה

-

בסיסים מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של הבסיס

-

גדר רשת עם עמודונים מפלדה

-

קורות חיזוק (קיפול הרשת) מפלדה מגולוונת וצביעה

אופני המדידה  :גדר לפי מ"א ,גלוון לפי מ"ר ,צביעה לפי מ"ר .
בסיס לעמוד מחסום לרכב (פרט  )40המחיר כולל
-

הכנת השתית

-

יסוד בטון מזויין

-

איטום היסוד

-

אספקת והרכבת עמוד מחסום

אופני המדידה :הכל כלול במחיר העמוד .
משטח לשטיפת רגליים (פרט  )44המחיר כולל
-

הכנת השתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ.

-

מרצף מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

הכנה לעבודות אינסטלציה

אופני המדידה :לפי יחידה .
בסיס לברזית מים (פרטים  41ו )47-המחיר כולל:
-

הכנת השתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ.

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

הכנות לעיגון הברזיות ולעבודות אינסטלציה.

אופני המדידה :לפי יח'
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בסיס לספסל ברזל (פרט  )42המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקת והרכבת ספסל לפי תכ' אדריכלות

אופני המדידה :לפי יחידה (ספסל) קומפלט
יסוד לאשפתון (פרט  )40המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקה ,עיגון והרכבת אשפתונים לפי תכ' האדריכל

אופני המדידה :לפי יחידה (קומפלט)
יסוד ספסל בטון ועץ (פרט  )46המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקת והרכבת ספסל לפי תכ' אדריכלות

אופני המדידה :לפי יחידה (ספסל) קומפלט
בסיסים לשלטים ,המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

בטון רזה

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

פלטות עיגון

-

אספקת והרכבת שלטים כולל עמודי מתכת מגולוונים וצבועים

-

הגבהות מבטון להגנת החיבור

אופני המדידה :לפי יחידה (שלט) קומפלט
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פרגולה עם קירוי משולש מהעברה (פרט  )67המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.

-

כסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד אם יידרש.

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה – לפי יח' (קומפלט) ,יריעות לפי מ"ר
פרגולה עם קירוי משולש (חדשה) (פרט  )67המחיר כולל
-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור,

אספקת

והרכבת

מצללות

מצנורות

פלדה

כדוגמת

הקיים.

קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת לפי דרישות המפרט והאדריכל.
-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים עם פנים חלקות פינות קטומות.

-

מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי

-

כסוי ביריעות

אופני המדידה :לפי יחידה
פרגולה עם קירוי כפול מהעברה (פרט  )64המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.

-

כסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד אם יידרש
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הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה – לפי יחידה ,יריעות לפי מ"ר
פרגולה עם קירוי כפול (חדשה) (פרט  )64המחיר כולל:
-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור,

אספקת

והרכבת

מצללות

מצנורות

פלדה

כדוגמת

הקיים.

קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת לפי דרישות המפרט והאדריכל.
-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים עם פנים חלקות פינות קטומות.

-

מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי

-

כסוי ביריעות

אופני המדידה :לפי יחידה
פרגולה עם קירוי אחד מהעברה (פרט  )60המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.

-

כסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד אם יידרש

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה  -לפי יחידה ,יריעות לפי מ"ר
פרגולה עם קירוי אחד (חדשה) (פרט  )60המחיר כולל
-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזוייין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה
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ייצור,

אספקת

והרכבת

מצללות

מצנורות

פלדה

כדוגמת

הקיים.

קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת לפי דרישות המפרט והאדריכל.
-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים עם פנים חלקות פינות קטומות.

-

מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי

-

כסוי ביריעות

אופני המדידה :לפי יחידה
שמשיה קיימת להעברה (פרט  )62המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.

-

כסוי בקש לפי הנחיות האדריכל

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה  -לפי יחידה ,יריעות לפי מ"ר
שימשיה חדשה (פרט  )62המחיר כולל:
-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור,

אספקת

והרכבת

מצללות

מצנורות

פלדה

כדוגמת

הקיים.

קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת לפי דרישות המפרט והאדריכל.
-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים עם פנים חלקות פינות קטומות.

-

מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי

-

כסוי בקש לפי הנחיות האדריכל

אופני המדידה :לפי יחידה
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פרגולה גלית חדשה (פרט  )60המחיר כולל
-

הכנת התשתית בקרקע.

-

יציקת יסודות מבטון ב  . 2/ -היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני

-

אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות.

-

ייצור ,אספקת והרכבת מצללות מצנורות פלדה ,על עמודיהם .כל
קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט
והאדריכל.

-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב  2/ -עם פנים חלקות ופינות
קטומות .מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי (שכבה לבנה ושכבה
אפורה).

-

כסוי ביריעות (חדשות אם יידרש)

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה  -לפי יחידה (קומפלט) ,יריעות לפי מ"ר
פרגולה גלית מהעברה (פרט  )60המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.

-

כסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד אם יידרש

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה  -לפי יח' (קומפלט) ,יריעות לפי מ"ר
קיר בטון עם חיפוי אבן (פרט  )00המחיר כולל
-

הכנת שתית

-

מצעים

-

בטון רזה

-

יציקת בסיס הקיר והקיר כולל אספקת והרכבת זיון

-

איטום

-

מילוי חוזר
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חיפוי אבן

אופני המדידה :לפי מ"ק ,אבן לפי מ"ר
סככת הצללה (פרט  )66המחיר כולל
-

הכנת שתית

-

מצעים

-

תכנון כל המתקן ו אישורו אצל מתכנני המזמין

-

ייצור של קונסטרוקציה מפלדה מגולוונת וצבועה

-

ביסוס ואיטום הביסוס

-

יריעות PVC

אופני המדידה :מ"ר בהיטל אופקי
גשר מעל תעלת ניקוז (פרט  )63המחיר כולל
-

הכנת שתית

-

מצעים

-

ביסוס מבטון ב 2/ -

-

משטח הגשר מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום

-

זיון לכל חלקי הבטון

-

מילוי חוזר

-

מעקה מגדר עץ ומאחז יד ,הכל לפי פרטי האדריכל.

-

קירות אבן בשני קצוות הגשר

אופני המדידה :לפי יחידה (קומפלט)

21.0.7

חוף מול מלון לאונרדו קלאב
רצפת בטון למקלחת (פרט  )16המחיר כולל:
-

הכנת תשתית

-

מצע סוג א' מהודק

-

בטון רזה

-

משטח בטון עם עיבודים וזיון לפי התכניות

-

הגבהת בטון כולל זיון

-

הטמנת אביזרים לפי תכניות
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-

תפרים ומילויים

-

חיפוי באלמנטים טרומים כדוגמת "אקרשטיין חופית מנוסרת" בהדבקה
על הגבהת בטון (פרט  /0באדריכלות)

אופני מדידה :לפי מ"ר ,חיפוי לפי מ"ר
מדרגות (פרט  )04המחיר כולל:
-

עבודות עפר

-

מצק מהודק

-

יריעות פוליאתילן

-

יציקת בטון והרכבת זיון לפי התכנית (כולל אספקת החומרים)

-

מדרך ורום מאבן לפי תכ' אדריכלות

-

מעקות (מסעדי יד) מצנורות ועץ (לפי פרט ) 99

אופני מדידה :לפי מ"ר בהיטל אופקי ,מעקות לפי מ"א
שביל מעץ (פרט  )01המחיר כולל
-

עבודות עפר

-

מצע מהודק

-

איטום

-

מרצף בטון בעובי  89ס"מ והרכבת זיון

-

מדרך עץ איפאה

אופני מדידה :לפי מ"ר
רמפה ירידה למים (פרט  )00המחיר כולל:
-

עבודות הכנה ועפר

-

אספקת והרכבת שביל ירדה למים

-

העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית
מתכת ,הגנה במידה ותידרש .קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת
בצבע יסוד מיוחד למתכת מגולוונת או בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות.
יציקת שדות מבטון ב 2/-סגורים בפח בעובי  2מ"מ .ייצור והרכבת מאחז יד
מעץ מהגוני ומתכת (לפי פרט .)15

-

התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י האדריכל וכרשום
בתכניות .אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות
וחיבורן לקונסטרוקצית העץ.
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אופני מדידה :לפי מטר אורך שביל ,מאחז יד לפי מ"א
ביסוס למצללה ומשטח עץ בתוך המים (פרט  )04המחיר כולל:
-

עבודות בתוך המים

-

הכנת שתית

-

יסודות מבטון מזויין

-

איטום יסודות בפח  2מ"מ

-

רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ לפי בחירת האדריכל.

-

אספקת והרכבת עמוד המצללה לפי בחירת האדריכל הקבלן יכין תכניות
ייצור שיאושרו ע"י המתכננים.

-

הגבהות בטון להגנה על החיבורים

אופני המדידה :לפי יחידה (קומפלט) ,משטח עץ כולל מעקה לפי מ"ר
בסיס למבנים יבילים ומלתחות מעץ (פרטים  )00 ,03, 07המחיר כולל:
-

עבודות שתית

-

מרצף בבטון מזויין בעובי  09ס"מ

-

אביזרי חיבור והכנות אחרות בתוך ומעל מרצף הבטון

-

אספקת והרכבת מבני שרותים טרומיים (שחם אריכא) כולל קירוי הגג
בפרגולה עשויה מפלדה מגולוונת וצבועה ,מעוגנת על גג המבנה ועל שני
עמודי תמיכה בחזית .הפרגולה מכוסה בפח גלי לפי בחירת האדריכל.

-

אספקה והרכבת שני מבני מלתחות מעץ

אופני המדידה :מבנים לפי יחידה (קומפלט) ,המרצף לפי מ"ר,
פרגולה לפי יח'
יסודות לסככת מציל (פרט  )06המחיר כולל
-

הכנת השתית

-

יסודות מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקת והרכבת סככת מציל לפי תכ' אדריכל

אופני המדידה :לפי יחידת סככה (קומפלט)
פרט גדר  041ס"מ (פרט  )61המחיר כולל:
-

הכנת השתית
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-

בטון רזה

-

בסיסים מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של הבסיס

-

גדר רשת עם עמודונים מפלדה

-

קורות חיזוק (קיפול הרשת) מפלדה מגולוונת וצביעה

אופני המדידה  :גדר לפי מ"א ,גלוון לפי מ"ר ,צביעה לפי מ"ר
בסיס לעמוד מחסום לרכב (פרט  )40המחיר כולל
-

הכנת השתית

-

יסוד בטון מזויין

-

איטום היסוד

-

אספקת והרכבת עמוד מחסום

אופני המדידה :הכל כלול במחיר העמוד
משטח לשטיפת רגליים (פרט  )44המחיר כולל
-

הכנת השתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ.

-

מרצף מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

הכנה לעבודות אינסטלציה

אופני המדידה :לפי יחידה
בסיס לברזיית מים (פרט  41ו )47-המחיר כולל:
-

הכנת השתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ.

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

הכנות לעיגון הברזיות ולעבודות אינסטלציה.

אופני המדידה :לפי יחידה
בסיס לספסל ברזל (פרט  )42המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

יסוד מבטון מזויין
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-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקת והרכבת ספסל לפי תכ' אדריכלות

אופני המדידה :לפי יחידה (ספסל) קומפלט
יסוד לאשפתון (פרט  )40המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקה ,עיגון והרכבת אשפתונים לפי תכ' האדריכל

אופני המדידה :לפי יחידה (קומפלט)
יסוד ספסל בטון ועץ (פרט  )46המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

אספקת והרכבת ספסל לפי תכ' אדריכלות

אופני המדידה :לפי יחידה (ספסל) קומפלט
בסיסים לשלטים  ,המחיר כולל:
-

הכנת שתית

-

בטון רזה

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום ביטומני של היסוד

-

פלטות עיגון

-

אספקת והרכבת שלטים כולל עמודי מתכת מגולוונים וצבועים

-

הגבהות מבטון להגנת החיבור

אופני המדידה :לפי יחידה (שלט) קומפלט
פרגולה עם קירוי משו לש ההעברה (פרט  )67המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

013//30/82

עמוד  892מתוך 0/2

-055-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.

-

כסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד אם יידרש

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה – לפי יח' (קומפלט) ,יריעות לפי מ"ר
פרגולה עם קירוי משולש (חדשה) (פרט  )67המחיר כולל:
-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור,

אספקת

והרכבת

מצללות

מצנורות

פלדה

כדוגמת

הקיים.

קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת לפי דרישות המפרט והאדריכל.
-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים עם פנים חלקות פינות קטומות.

-

מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי

-

כסוי ביריעות

אופני המדידה :לפי יחידה
שמשיה קיימת להעברה (פרט  )62המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

ש כבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.

-

כסוי בקש לפי הנחיות האדריכל

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה – לפי יח' (קומפלט)  ,יריעות לפי מ"ר
שימשיה חדשה (פרט  )62המחיר כולל:
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-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור,

אספקת

והרכבת

מצללות

מצנורות

פלדה

כדוגמת

הקיים.

קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת לפי דרישות המפרט והאדריכל.
-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים עם פנים חלקות פינות קטומות.

-

מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי

-

כסוי בקש לפי הנחיות האדריכל

אופני המדידה :לפי יחידה
פרגולה גלית (פרט  )60המחיר כולל
-

הכנת התשתית בקרקע.

-

יציקת יסודות מבטון ב  . 2/ -היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני

-

אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות.

-

ייצור ,אספקת והרכבת מצללות מצנורות פלדה ,על עמודיהם .כל
קונסטרוקצית הפלדה תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט
והאדריכל.

-

השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב  2/ -עם פנים חלקות ופינות
קטומות .מריחת שתי שכבות של איטום צמנטי (שכבה לבנה ושכבה
אפורה).

-

כסוי ביריעות חדשות אם יידרש.

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה  -לפי יח' (קומפלט)  ,יריעות לפי מ"ר
פרגולה גלית מהעברה (פרט  )60המחיר כולל
-

פירוק ושמירה

-

הכנת תשתית

-

שכבת בטון רזה בעובי  9ס"מ

-

יסוד מבטון מזויין ב 2/ -

-

איטום ביטומני מעל לבטון הרזה

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות

-

תיקון ,צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש.
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כסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד אם יידרש

אופני המדידה :פרוק לפי יחידה (קומפלט),
הרכבה – לפי יח' (קומפלט)  ,יריעות לפי מ"ר
קיר בטון עם חיפוי אבן (פרט  )00המחיר כולל
-

הכנת שתית

-

מצעים

-

בטון רזה

-

יציקת בסיס הקיר והקיר כולל אספקת והרכבת זיון

-

איטום

-

מילוי חוזר

-

חיפוי אבן

אופני המדידה :לפי מ"ק ,אבן לפי מ"ר
סככה בתוך המים (מתקן טבילה)
-

פרוק שמירה ותיקון המתקן הקיים

-

עבודה בתוך מים

-

הכנת שתית

-

יסוד מבטון מזויין

-

איטום היסודות בפח בעובי  2מ"מ

-

רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת
האדריכל.

-

ייצור והתקנת אביזרי עיגון הסככה ליסוד

-

פירוק ,שמי רה ,תיקון ,צביעה והתקנה של סככה קיימת על הביסוס
החדש.

-

כיסוי חדש ביריעות

-

התקנת קונסטרוקצית עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י האדריכל
וכרשום בתכניות .אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה
במידות הנדרשות וחיבורן לקונסטרוקצית העץ.

-

מעקה מעץ ומאחז יד מעץ מהג וני.

אופני מדידה :פרוק  -לפי יחידה
התקנה  -לפי יחידה (קומפלט)
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סככת הצללה (פרט  )66המחיר כולל
-

הכנת שתית

-

מצעים

-

תכנון כל המתקן ואישורו על ידיהמנהל

-

ייצור של קונסטרוקציה מפלדה מגולוונת וצבועה

-

ביסוס ואיטום הביסוס

-

יריעות PVC

אופני המדידה :מ"ר בהיטל אופקי
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.24

ריהוט חוץ

24.10

כללי
העבודה כוללת שביל ,משטחי עץ ,סככות צל ,ריהוט חוץ ,ועוד כמפורט בתכניות.
העבודה תבוצע לפי המפרט הבין-משרדי .מפרט טכני זה מבוסס על המפרט הכללי
הבין-משרדי פרקים ( // -מוקדמות)( /8 ,עבודות עפר)( /0 ,עבודות בטון יצוק באתר),
( /2עבודות בניה)( /2 ,נגרות אומן ומסגרות פלדה)( 8/ ,עבודות ריצוף וחיפוי)88 ,
(עבודות צביעה)( 82 ,עבודות אבן)( 85 ,עבודות מתכת)( 2/ ,פיתוח האתר)98 ,
(סלילת כבישים ורחבות) ,של משרד הביטחון בשלמותו ובמהדורתו האחרונה.
מפרט זה אינו מצורף למכרז ,אולם על הקבלן להכירו ולמלא אחרי כל הדרישות .בעת
הגשת ההצעה למכרז ייחשב הקבלן כאילו קראם והכירם.
יש לראות את המפרט המיוחד המצורף בזה ,כהשלמה לתוכניות ולמפרט הכללי .אין
הכרח כי כל העבודה המתוארת בתוכנית והמפרט הבין משרדי ימצאו תאור במפרט
מיוחד זה .הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות כוללים את כל מרכיבי הביצוע ,גם אם לא
תוארו במלואם ,כולל אספקה ,הובלה ,חומרים ,פינוי פסולת ,כל העבודות ומלאכות וכו',
אלא אם כן תוארו אחרת .הסעיפים מתייחסים לעבודה כשהיא מושלמת ונקייה לאחר
פינוי כל הפסולת וקבלת האישורים המתאימים.

24.14

מסגרות חרש
תיאור העבודה
פירוק ,אחסנה ,העברה והתקנה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי פלדה
מעורגלים ,מגולוונים וצבועים בצבע בהתאם למפרט ,על יסודות חדשים ,אלמנטי
ההצללה יהיו מחופים ביריעות מחוברות לקונסטרוקציית
הפלדה .איחסון כל רכיבים יערך בכל התקופה בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח אחרות
בחוץ .מקום האיחסון יאושר על ידי המנהל כך שלא יפריע לביצוע עבודות העפר ולדרכים
לחוף.
ייצור ,אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי הצללה חדשים יבצעו על כל מרכיביהם בבית
המלאכה המאושר ע"י המנהל ,כולל יסודות צביעה גילוון ריתוך והרכבה .לא יאושרו
עבודות ריתוך גילוון וצביעה בשטח.
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שבילים עם שלד של פרופילי פלדה.
בכל חלקי הקונסטרוקציה יתוקן הגלוון ויצבעו במערכת צבע :לפי מפרט צביעה ימית.
הנ"ל כלול במחיר התקנת קונסטרוקציית הפלדה.
מערכות צבע
מערכת צבע  :דופלקס אפוקסי – פוליאוריטן לפלדה מגולוונת.
כל אלמנטי הפלדה המגולוונים יצבעו במערכת צבע :דופלקס אפוקסי – פוליאוריטן,
מערכת צבע .ISO 80522 – 9
מערכת הצבע תתאים לסביבה ( ,C2:) ISO 80522 – 0קיים דרוש( :גדול)  89שנים.

הכנת שטח ).Sweep blast cleaning :(ISO 8501-1
חספוס  89309 ,Comparator G-Fine :(ISO 8503-2) Rz, Ry5מיקרון.
יצרן הצבע :טמבור בע"מ
מערכת צבע
מס'

8

0

/

שם הצבע
אפוגל (649-
)050

תאור

עובי

זמן המתנה בין

זמן ייבוש

יבש

שכבות

למגע

גוון

(שעות)

RAL

(מיקרון)

יסוד אפוקסי לפלדה
מגולוונת,

75

SBV 45%

קופון

אפוקסי פוליאמיד

פוליכמקיור

רב עובי,

)(649-500

SBV 75%

8//

עליון פוליאוריטן

טמגלס

אליפטי,

)(39x-xxx

SBV 50%

9/

מינ'

מקס'

82

-

שעות
82
שעות

 //יום

82

21

שעות

שעות

 0שעות

 2שעות

 2שעות

ברק

בז'

מט

5220

7035

לפיRAL

חצי
מבריק
משי או
מבריק

סה"כ :עובי פילם יבש כולל נומינלי  440מיקרון (ללא ציפוי האבץ).

הערות:
 .8תיקוני גילוון חם בריתוכים ,יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ  SSPCבעובי
 2x60מיקרון ,לאחר ניקוי מכני מקומי .St 3
 .0אפוגל הוא צבע  Recoatableלביצועי מערכת אופטימליים ,מומלץ לשמור על זמן
המתנה מרבי בין שכבות של  21שעות.
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 ./קצוות ,פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של  ,Stripe Coatשכבת יסוד נוספת
בעובי  2/מיקרון 0/ ,מ"מ מינימום מכל צד.
 .2כל שכבה ,כולל שכבות פספוס  ,Stripe Coatsתהיה בגוון שונה .גוון שכבה עליונה
יקבע על ידי המזמין.
 .9צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד ,עובי וכיסוי
מלא.
 .2הנתונים עבור .25 0C - 65 % RH
0

 .9המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מרבית  120 0Cביבש .מעל 100 C
דהייה ואיבוד ברק ללא פגיעה בפילם.
 .1מדלל מומלץ עבור טמגלס 88 :או  8/בקיץ.
 .5ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן.
מידות
הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות
הקונסטרוקציה 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
במקומם החדש ,מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה ,וכן מיקומם ומפלסיהם של
היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך קביעת המידות המדויקות
של קונסטרוקציית הפלדה המועברת.
הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:
הדיוק במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למיניהם  8.9מ"מ.
הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  /./מ"מ.
הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות)  0./מ"מ.
הדיוק במפלסי העמודים  0./מ"מ.
חיבורי ברגים
הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים במידות תקניות,
והחורים עבורם יהיו קדוחים ו3או נקובים ,נקיים ומתאימים לקטרי הברגים .מחיר הברגים
כלול במחיר הקונסטרוקציה.
חיבורי עיגון
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עיגון של חלקי הברזל ,יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות
ו3או כפי שיקבע ע"י המתכנן .הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק
הקונסטרוקציה שיש לחבר ,ויוברג מעליו באמצעות אום .הקבלן יספק חלקי העיגון
השונים לקונסטרוקציית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון ,ויהיה אחראי להתקנה
המדויקת של כל העוגנים בבנין  -אליהם מיועדת להתחבר קונסטרוקציית הפלדה .בעיות
בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי-דיוק במיקום ,או אי התאמת העוגנים הן באחריות
הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן.
מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה.
קונסטרוקציית הפלדה המועתקת – בהתאם לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות
מסגרות חרש
ביקורת – בהתאם לאמור לעיל פרק  – 01עבודות מסגרות חרש
הרכבה  -בהתאם לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות מסגרות חרש

תכניות עבודה מפורטות  -בהתאם לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות מסגרות חרש
אופני מדידה ומחירים  -בהתאם לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות מסגרות חרש
שינוע -בהתאם לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות מסגרות חרשריתוכים -בהתאם
לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות מסגרות חרש.
גילוון בטבילה באבץ חם  -בהתאם לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות מסגרות חרש
עבודות נירוסטה  -בהתאם לאמור לעיל בפרק  – 01עבודות מסגרות חרש
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עבודות מסגרות ושונות
רמפת ירידה למים – פרט 00
העבודה כוללת אספקת החומרים ,הרכבה ,ביסוס והתקנה באתר (בתוך המים) ,.עבודת
מילוי חומר בתוך המים לצורך התקנת מתקנים בתוך המים כלולה במחירי היחידה ולא
תשולם לקבלן בנפרד.
הרמפה כוללת קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה .הביסוס ,ביצוע והגימור יהיו
בהתאם לתכניות ,לפרטים ולמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה והאדריכל .הצביעה
תהיה צביעה ימית כמפורט במוקדמות ובגוון לפי בחירת האדריכל.
קונסטרוקציית העץ תהיה מעץ מהגוני והמדרך מעץ איפאה מחורץ .הטיפול בעץ יהיה
כמפורט במוקדמות.
העבודה והמחיר כוללים גם את מסעדי היד משני הצדדים .המסעדים יהיו
מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת ומאחז יד מעץ מהגוני ,הכל עפ"י התכניות ,הפרטים
והמפרטים של מהנדס הקונסטרוקציה והאדריכל כמפורט לעיל ועפ"י פרט האדריכל מס'
 MS13-C ( 9מסעד יד לרמפה).
המדידה :לפי אורך (הרוחב עפ"י המפורט בתכניות).
מתקן טבילה עם קירוי – פרט 04
העבודה כוללת הכנת תכנית ביצוע ,אספקת החומרים ,הרכבה ,ביסוס והתקנה באתר
(בתוך המים) .עבודת מילוי חומר בתוך המים לצורך התקנת מתקנים בתוך המים כלולה
במחירי היחידה ולא תשולם לקבלן בנפרד.
המתקן כולל עמוד מרכזי מפלדה מגולוונת ,גגון פירמידלי מרובע מקונסטרוקציית עץ
וקירוי ברעפי 'שינגלס' ,מסעד יד מעץ מהגוני ורצפת עץ איפאה( .דק).
המתקן יעוגן לקרקע עפ"י המפורט בתכניות ,בפרטים ובמפרט של מהנדס
הקונסטרוקציה.
כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים עפ"י המפורט במוקדמות ובגוון עפ"י בחירת
האדריכל.
על הקבלן להגיש תכנית ביצוע ( )SHOP DRAWINGלגגון ,הכוללת את כל המידות,
החומרים ,אופני החיבור והגימור .התכנית תוגש לאישור המנהל .הקבלן לא יחל ביצור
עד לקבלת אישור בכתב מהמנהל.
רצפת העץ (דק) תבוצע מעץ מהגוני בגמר עליון מחורץ .הרצפה תהיה מונחת על הקרקע
ומעוגנת אליה עפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה .כל חלקי העץ יהיו בגמר כמפורט
במוקדמות.
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המדידה :יחידה קומפלט כולל כל המפורט לעיל.
מסעדי יד – פרטים 03 ,00
העבודה כוללת אספקת החומרים ,בניה ,ביסוס ,עיגון והתקנה בשטח של מסעדי יד
לאורך מדרגות ו3או לאורך רמפות.
מאחז היד יהיה מעץ מהגוני בחתך עגול ,נקי וחלק ,ללא בליטות ו"קוצים".
הקונסטרוקציה תבוצע מפרופילי פלדה שונים ,מגולוונים בגילוון כפול וצבועים בצביעה
ימית ,הכל כמפורט בתכניות ובמוקדמות פרק זה.
הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה.
המדידה :לפי אורך.
מקלחות חוף
העבודה כוללת אספקה ,התקנה ,עיגון וחיבור למערכת המים ,עד להפעלה מושלמת.
המקלחת תהיה מנירוסטה 2 ,ראשים ,עפ"י פרט החברה להגנות ים המלח או ש"ע
מאושר על-ידי המנהל.
ההתקנה כוללת ביסוס ,עיגון וחיבור למערכת המים ,הכל כמפורט בתכניות ,בפרטים
ובמפרטים של מהנדסי הקונסטרוקציה והאינסטלציה.
המדידה :יחידה קומפלט ,כולל חיבור למערכת המים.
מתקן שטיפת רגליים – פרט 44
העבודה כוללת אספקת החומרים ,הרכבה ,עיגון וחיבור למערכת המים עד להפעלה
מושלמת.
חלקי הצנרת הגלויה ,לרבות הברזים ואביזרי החיבור יהיו מנירוסטה  ,/82עפ"י המפורט
במוקדמות.
הברזים יהיו ברזי לחצן אנטי ואנדליים מסוג שיאושר על-ידי המנהל.
העיגון יבוצע עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה.
החיבור למערכת המים יבוצע עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס האינסטלציה.
המדידה :יחידה קומפלט ,כולל חיבור למערכת המים.
מתקן שטיפת עיניים  -בהתאם לאמור לעיל בפרק  /9מתקני תברואה.
תורן לדגל
העבודה כוללת אספקה ,ביסוס והתקנה של תורן לדגל בגובה  2./מ'.
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התורן יהיה מפרופיל עגול מפלדה מגולוונת בגילוון כפול וצבוע בצביעה ימית ,הכל עפ"י
המפורט במוקדמות ובגוון לפי בחירת האדריכל.
התורן יכלול מערכת גלגלות וכבל להנפת הדגל ,העשויים נירוסטה  ,/82עפ"י המפורט
במוקדמות.
הביסוס והעיגון יהיו עפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה והמנהל.
המדידה :יחידה קומפלט.

24.12

אלמנטי ריהוט חוץ
ספסלים ,אשפתונים ,מחסומי רכב – פרטים 46 ,40 ,42 ,40
העבודה כוללת אספקת האלמנטים ,ביסוס ,עיגון והתקנה בשטח.
כל פרטי הריהוט יהיו אלמנטים "קטלוגיים" מיצור סידרתי ,כמפורט בפרטים ובכתב
הכמויות.
על הקבלן לתאם עם האדריכל ולקבל את אישורו לפרטי הגימור המשתנים כדוגמת גווני
צבע ,גווני בטון ואופני הגימור.
במידה והקבלן יהיה מעוניין לספק אלמנטים שווי ערך לאלו המפורטים בתכניות ,יהיה
עליו להביא דוגמא לשטח של כל אחד מהאלמנטים ולקבל בכתב את אישור האדריכל
והמנהל.
כל חלקי הבטון ,חלקי הברזל וחלקי העץ יעברו טיפול מתאים לעמידה בתנאי קו חוף ים
המלח.
הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של האדריכל ומהנדס
הקונסטרוקציה ובהעדר כאלו ,עפ"י הנחיות היצרן.
המדידה :לפי יחידות.
ברזיות – פרט 01 ,47
העבודה כוללת אספקת החומרים ,הכנת התשתיות ,ביסוס ,עיגון והתקנה לרבות חיבור
למערכות התשתית.
הברזייה תהיה מדגם כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות .כל חלקי הבטון וחלקי המתכת
יעברו טיפול מתאים לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח.
על הקבלן לתאם עם האדריכל ולקבל את אישורו לפרטי הגימור (גוון ואופן העיבוד) של
חלקי הבטון.
הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה
ובהעדר כאלו ,עפ"י הנחיות היצרן.
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העבודה כוללת התאמת הביצוע והתחברות לתשתיות מים וחשמל ,עפ"י המפורט
בתכניות מהנדסי האינסטלציה והחשמל ובהתאמה להנחיות היצרן.
המדידה :לפי יחידה ,מותקנת ופועלת.
פרגולות ,שמשיות ,סככות צל – פרטים 60 ,62 ,67 ,64 ,60
העבודה כוללת יצור עפ"י המתקנים הקיימים והתקנה ו3או התקנה בלבד של המתקנים
שפורקו במהלך העבודה.
יצור של אלמנטים חדשים יבוצע עפ"י תכניות שיסופקו לקבלן על-ידי המנהל ובהעדר
אלו ,עפ"י מדידה של מתקנים קיימים בשטח ויצור עפ"י הקיים.
כל החומרים ,אביזרי החיבור ,הריתוכים ,חומרי הגמר ורמת הגימור יהיו בהתאם
למפורט בפרקים הרלוונטיים של
מפרט מיוחד זה .על הקבלן לספק תעודות המעידות על כך שהעבודות בוצעו בהתאם
למפרטים.
שימוש באלמנטים קיימים מפרוק יכלול תיקונים מבניים ותיקוני גמר בהתאם להנחיות
המנהל ובכלל זה תיקוני ריתוך ,החלפת אביזרי חיבור ,תיקוני גילוון ותיקוני צבע ,הכל
לפי ראות עיניו של המנהל .על הקבלן לבדוק את מצב המתקנים בשטח ולקחת בחשבון
במחירי היחידה את הצורך בביצוע תיקונים אלו.
התקנת המתקנים ,בין אם מתקנים חדשים ובין אם מתקנים קיימים ,כוללת עבודות עפר
עבודות בטון ועיגון הכל עפ"י תכניות הקונסטרוקציה.
המדידה :לפי יחידות
סככת הצללה עם קירוי  – P.V.C.פרט 66
העבודה כוללת אספקת החומרים ,ביצוע והתקנה של סככת הצללה מקונסטרוקציית
פלדה מגולוונת וקירוי ביריעת  ,P.V.C.לרבות עבודות עפר ויציקת היסודות עפ"י
המפורט בתכניות הקונסטרוקציה.
העבודה תהיה מסוג תכנון-ביצוע .התכנון המפורט יבוצע על-ידי הספק ,לרבות התכנון
הקונסטרוקטיבי ויהיה מותנה באישור האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה של הפרויקט
ובכפוף לתכניות ולמפרטים.
כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון כפול וצבועים בצביעה ימית ,כמפורט בפרקים
הרלוונטיים של מפרט זה ובגוון עפ"י בחירת האדריכל.
היריעה תהיה בהתאם למפורט להלן:
.8

היריעה תהיה מתוצרת  Ferrari 8//0 Sאו מחומר שווה איכות מאושר.
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.0

היריעה תהיה אטומה למים.

./

עמידות באש נדרשת עפ"י תקנים זרים ,ראה מפרט היצרן.

.2

היריעה תכלול חומרים מעכבי בעירה מתאימים לפי תקן ישראלי ת"י .9/5/

.9

 8/שנים אחריות על היריעה כנגד התפוררות ,למעט נזקי טבע וונדליזם.

.2

יריעות  P.V.Cתהיינה מחוברות לכל אורך דופן המסגרת באמצעות פרט חיבור
פסגון המושחל בתוך שרוול  P.V.Cומוצמד לברגי מתיחה תקניים.

.9

שימוש בחבלים מפוליפרופילן בקוטר  2מ"מ לפחות.

.1

הקשירה של כל נקודת עיגון בנפרד אל הצינור הנושא ,עם קשירה אחורית (יש
להקפיד במיוחד לא לקשור  0יריעות באותה טבעת).

.5

הקשירה תבוצע תוך כדי מתיחת החבלים.

 .8/יש לנעול מוטות הפלדה  2מ"מ בקצותיהם ע"י כיפוף או תפירת כיס ,למניעת
השלפותם.
המדידה :לפי שטח בהיטל על.
שילוט חופים – פרטים 77-22
העבודה כוללת אספקת החומרים ,ביסוס והתקנה בשטח.
השלטים יהיו מסוגים שונים ובגדלים שונים כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות.
כל השלטים יהיו תקניים ויבוצעו עפ"י המפורט בנוהל "שילוט אתרי רחצה" של משרד
הפנים ,מהדורה שנייה – מרץ  ,0//9לרבות כל המפורט לגבי המידות ,החומרים ,נוסח
הכיתוב והסימולים ,גודל הכיתוב ,הצבעים וכו'.
נוהל זה אינו מהווה חלק ממפרט מיוחד זה וניתן להורידו מאתר משרד הפנים או לקבלו,
עפ"י בקשה ,מהמתכנן .אי צירופו של הנוהל למפרט זה לא יהווה עילה לקבלן לביצוע לא
תקין של השילוט.
הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה
ובהעדר כאלו ,עפ"י המפרט הנ"ל.
המדידה :לפי יחידות.
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.22

-068-

גידור
גדרות ומעקות
גדרות ושערים – פרטים 01-41
העבודה כוללת אספקת החומרים ,בנייה במסגרייה ,גילוון ,צביעה ,ביסוס ,עיגון והתקנה.
כל אלמנטים יהיו תקניים עפ"י ת"י  8820ו3או  209/ו3או כל תקן רלוונטי אחר ,על כל
חלקיהם ובמהדורתם האחרונה.
כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון כפול וצבועים בצביעה ימית ,בגוונים שונים עפ"י
בחירת האדריכל ,הכל עפ"י המפורט בתכניות ומוקדמות מפרט זה.
כל אביזרי החיבור יהיו מתאימים לסביבת חוף ים המלח.
על הקבלן ליצר ולהביא לאתר קטע דוגמא מושלם לכל אחד מהאלמנטים השונים ולקבל
את אישור המתכנן והמנהל בטרם ימשיך בתהליך היצור.
הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה.
המדידה :גדרות  -לפי אורך.
שערים  -לפי יחידות.
גילוון כפול וצביעה ימית – תוספת לנ"ל לפי שטח ,מדוד בצד אחד בלבד.
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.00

עבודות סלילה וניקוז מי נגר

00.10

עבודות עפר להנחת קווים

 00.10.10איתור גישוש ובדיקת קווי ניקוז קיימים
בחופים מול בתי המלון מונחים תשתיות של מערכות ניקוז קיימות.
על הקבלן לבצע פעולות גישוש ואיתור של מערכות קיימות בהתאם למתואר בסעיף
 /8./0.//ו /8.//./8 -בפרק  /8עבודות עפר .כ"כ ,על הקבלן לבצע גילוי קווי צנרת
ושוחות ,בדיקת תקינות מצבם הקיים ,ובמידת הצורך ניקוי ותיקון מקומי של הצינורות
והשוחות.
בנוסף ,יש לבצע פעולות בדיקת צילום וידיאו של קווי הצינורות הקיימים כמפורט להלן:
בחוף מול מלון הרודס
קו מאסף גרוויטציוני התחתון של מערכת השפלה ,ממגרש הטניס ועד לבור שפיכה
המיועד לאיסוף מי הניקוז.
בחוף מול מלון לאונרדו קלאב
קו ניקוז תת-קרקעי שרשורי מגבול המלון הצפוני ועד לתא שאיבה קיים בגבול הדרומי
של שטח החוף.

 00.10.14שיקום מילוי מעל קו ניקוז תת-קרקעי בחוף מול מלון לאונרדו קלאב
לאחר בדיקת הקו ותיקון הנדרש יש לבצע שיקום המילוי מעל קו ניקוז קיים בהתאם
למפורט להלן:
א.

הסרת שכבת החול מעל הקו.

ב.

פירוק וסילוק חומר מילוי מקומי קיים עד לחישוף חומר גרנולרי שמכסה את
הצינורות לרבות ניקוי ויישור החומר.

ג.

כיסוי תעלת החפירה ע"י בד גיאוטקסטיל.

ד.

מילוי התעלה ע"י חומר גרנולרי חדש מחצץ בגודל  130/מ"מ.

ה.

החזרת כיסוי שכבת חול נקי מעל חומר גרנולרי עטוף בבד.

שיקום ומילוי הקו ייעשה לפי פרט בתוכנית ./2-2/2
יחידת מדידה לתשלום העבודות הנ"ל הינה קומפלט.
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 00.10.17חפירה ומילוי
חפירה
התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם למידות ,המפלסים והשיפועים המתוארים
בתוכניות (דפנות התעלה יבוצע בהתאם לדרישות תקנים ישראלים לחפירות לפי סוגי
הקרקע ועומק החפירה ובהתאם להנחיות של סעיף  98במפרט הכללי הבין משרדי).
החפירה לתאי ביקורת ותאי קליטה יבוצעו בהתאם לקווים ולשיפועים המתוכננים כולל
יצירת מרווח עבודה להקמת התבניות .התאים יבנו על מצע סוג א' בעובי  //ס"מ ומצע
בטון רזה בעובי  9ס"מ ,או ע"פ הנחיות המנהל.
בעת ביצוע החפירות לצינורות ולמבנים ינקוט הקבלן בכל האמצעים למנוע התמוטטות
החפירה .הנושא של דיפון התעלות יקבע בשטח מנהל בהתאם לסוגי הקרקע ועומק
התעלה ויתואם עם המנהל.
רוחב תחתית התעלות כפונקציה של קוטר הצינור ,ראה הטבלה שלהלן:
קוטר פנימי

רוחב חפירה
מינימלי
(מ')
8.09

רוחב חפירה
מקסימלי
(מ')
8.9/

/.2/

8.2/

8.9/

/.1/

8.29

8.5/

8.//

0.//

0.//

8.09

0.2/

0.9/

8.9/

0.1/

/.//

(מ')
/.9/

מילוי
הצינורות יונחו בתוך עטיפת חול נקי מהודק בשכבות בעובי  0/ס"מ בכל רוחב התעלה
עד  0/ס"מ מעל הצינור( ,ראה תכנית מס'  .)228השכבה התחתונה תהווה ריפוד
לצינור.
העפר למילוי מעל עטיפת החול ועד לתחתית המצעים או פני קרקע יהיה מחומר מקומי
מובחר אשר לא יכיל פסולת בנין ו3או כל חומר אורגני .החומרים לביצוע עטיפת החול
ולמילוי יקבלו בכל מקרה את אישור המנהל מראש .המילוי יבוצע בשכבות של  0/ס"מ,
וברטיבות אופטימלית עם הידוק  Modified AASHTO 59%המילוי מעומק של  8./מ'
מפני הכביש ועד לגובה התשתית יבוצע בהידוק בבקרה מלאה ,דרגת צפיפות הנדרשת
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תהיה בהתאם לדרישות פרק  ./8./9החומר מסביב לתאי ביקורת ותאי קליטה יהיה
מצע סוג א' ,שימלא היטב את מרחב בין המבנה ודפנות החפירה מבלי להשאיר חללים.
ההידוק מעל לצנרת יהיה  Modified AASHTO 59%יעשה במהדקי יד או מהדקים
פנאומטיים שיאושרו ע"י המנהל ,תוך זהירות מרבית שלא לפגוע בצינורות ומבני הבטון.
הנחת חומר המילוי והידוקו סביב המבנה ייעשו במידה שווה ובבת אחת מכל צדדיו כדי
למנוע תזוזה או התהוות מאמצים בלתי רצויים במבנה .המילוי יונח עד לגבהים הנדרשים
בתוכניות וייושר כנדרש.

00.14

צינורות ניקוז
הקבלן יספק ויניח צינורות מבטון בקוטרים פנימיים שונים .אם לא צוין אחרת צינורות
הבטון יהיו מסוג " /ג" עם ברזל זיון מתאים לדרישות ת"י  09או צינורות פוליאתילן
מחוזק בפלדה ,בעלי דופן מבני דגם "פלדקס"  ,ת"י  9//0או שווה ערך.
הקבלן חייב לקבל מראש את אישור המנהל ליצרן הצינורות שממנו הוא מתכוון לרכוש
את הצינורות .הקבלן יהיה אחראי עבור כל הבדיקות הנדרשות בת"י  09או  9//0וימציא
למנהל לפי בקשתו תעודות מכון התקנים שהצינורות מהסוג שסופקו לעבודה עמדו בכל
הבדיקות הנ"ל .צינורות הבטון יהיו אטומים למים (כדוגמת "הידרוטייל" של חב'
"אקרשטיין" או "מגנוקריט  "Fשל חב' "וולפמן" או ש''ע) עם אטם מובנה ()Integrated
מותאם לתקן  DIN 2/2/יצוק בתוך פעמון הצינור .המנהל יבדוק את כל הצינורות באתר
ורק לאחר שייתן אישורו לכך ,יוכנסו הצינורות לעבודה .כל צינור שיפסל ע"י המנהל,
יחליפו הקבלן באחר על חשבונו.
לאחר שפני שכבת הריפוד בתעלה נבדקה ואושרה ע"י המנהל יחל הקבלן בהנחת
הצינורות  .הורדת הצינורות לתעלה תעשה בעזרת מנוף בהתאם להנחיות היצרן .אחרי
הנחת הצינורות וחיבורם ,יהיה הקטע שבין שני תאים בקו ישר ובהתאמה לשיפוע
הנדרש לתכניות .הצינורות ישענו על שתית יציבה לכל אורכם .הסטייה המותרת ברום
תחתית הצינור לא תעלה על  8ס"מ ביחס לרום המתוכנן באותו מקום .הסטייה האופקית
של ציר הצינור לא תעלה על  9ס"מ מהתוואי המתוכנן .הסטייה המותרת במפגש צירי
שני קוים בתוך שוחה לא תעלה על  /ס"מ.
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-072-

הנחת צינורות
הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה במשך התקדמות העבודה וגם לפני
מסירתה ינוקו הצינורות מבפנים מכל לכלוך ,בטון וחומרים אחרים .אחרי שנשלמה הנחת
הקו יסתמו קצות הצינורות בסתימות זמניות כדי למנוע כניסת לכלוך ובעלי חיים.
חיבורי צינורות הבטון יהיו מטיפוס שקע-תקע עם כיוון השקע במעלה .האטמים יותאמו
לסוגי הצנרת וייעודם .האטמים לקוי ניקוז אטומים יעמדו בדרישות תקן  DIN-4060או
 .ASTM C-443האטמים יבדקו לפני הרכבת הצינורות .אין להשתמש בשום אופן
באטמים פגומים .לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את התקע והשקע מכל לכלוך
ושאריות עפר ולמרחם בחומר סיכה מיוחד המומלץ ע"י היצרן .השימוש באטמים יהיו
עפ"י הוראות יצרן הצנרת.
כל צינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא בקו ישר אתו
ואז יש לדחוף אותו לתוך החיבור .אסור שדחיפת הצינור תהיה מאולצת ויש להשאיר
חריץ של כ 9-עד  8/מ"מ בין שני הצינורות.
יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחריץ בתקע .במקרה של חדירת חומרים זרים,
או תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור ,לנקות היטב את השקע והטבעת ולהחזיר
אותה למקומה .במידת הצורך ועפ"י דרישה מפורשת יחוברו הצינורות לתאים בעזרת
מחבר תעשייתי אטום וגמיש כדוגמת  Waterstop F150או שווה ערך .האטם יחוזק
לצינור בעזרת חבק פלב"ם  .//2יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות יצרן הצנרת
והתאים.
מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור צינורות הינה מ"א .המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים
להרמה ושינוע ,עבודות עפר ,הובלה ,פריקה ,הנחת צינורות ,התקנה בהתאם לתכניות
הביצוע ושטיפה.

00.12

תאי הקליטה
תאי קליטה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות מפרט הכללי  ,פרק  98ופרק
 99של המפרט הכללי .תאי קליטה יבוצעו על ידי מפעל בטון מאושר על יד המזמין ויהיו
כמפורט להלן:


תא קליטה צידי ממרכיבי בטון טרומיים או מבטון יצוק באתר במידות  80X29ס"מ
עם רשת מלבנית מיצקת ברזל



תא קליטה ראשי לרשת ללא אבן שפה במידות  80X29ס"מ דגם  MD-08של
חברת "וולפמן" או שווה ערך.
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תא קליטה צדדי לרשת ללא אבן שפה במידות  1/X 29ס"מ דגם  MD- 00של
חברת "וולפמן" או שווה ערך.



רשת ניקוז במידות  80X29ס"מ דגם  MRN- 50X80של חברת "וולפמן" או
שווה ערך.



רשת ניקוז במידות  80X29ס"מ דגם  MR - 40X90 C-250של חברת "וולפמן"
או שווה ערך.


מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור תאי הקליטה (קולטנים) הינם לפי יח' .המחיר יכלול את
רשת הניקוז ,והאביזרים הנדרשים להרמה ושינוע ,עבודות עפר ,הובלה ,פריקה ,הנחת
תאים ,התקנה בהתאם לתכניות הביצוע.

00.10

תאי בקרה
תאי הבקרה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות מפרט הכללי ,פרק  98ופרק
 .99התאים יותקנו ע"ג מצע מהודק או בטון רזה בתאום עם מנהל.
תקרות תאי הבקרה יהיו לעומס בינוני לרבות המכסים ומטיפוס  .B-125התאים
הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים מראש עפ"י מיקום וקטרי הצנרת המתחברת.
התאים יכללו מדרגות3סולמות ירידה מפלדה עטופה בפלסטיק או שו''ע .תאי הבקרה
יסופקו ממפעל בטון מאושר על ידי המזמין ויהיו כמפורט להלן:


תא קליטה משולב במידות  100x120ס"מ ,דגם  ,MD-1תקרה דגם
 MT-8//x89/-MD21של חברת "וולפמן" או שווה ערך.



תא בקרה מלבני במידות  100x120ס"מ ,תחתית מתבנית דגם ,MB-8//x8//
חוליות דגם  ,MC-8//X8//תקרה דגם  MT-8//X8// Cשל חברת "וולפמן"
או שווה ערך.



תא בקרה מלבני במידות  100x120ס"מ ,תחתית מתבנית דגם ,MB-8//x80/
חוליות דגם  ,MC- 8//x80/תקרה דגם  MT- 8//x89/ Cשל חברת "וולפמן"
או שווה ערך.
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מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור תאי בקרה הינה יח' .המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים
להרמה ושינוע ,עבודות עפר ,הובלה ,פריקה ,התקנת התאים ומכסים בקוטר  2/ס"מ
דגם כרמל  M33-60B125-ROשל חברת "וולפמן" או שווה ערך.

00.16

חיבור קוים לתאים
חיבור קווי ניקוז ,תיעול או ריקון יבוצע בהתאם להנחיות של יצרן שוחות ,קולטנים
וצינורות ובהתאם להנחיות של המנהל.
מדידה לתשלום
יחידת מדידה לתשלום עבור חיבור בין היחידות הינה יח'.

00.13

מעביר מים ותעלת ניקוז
מעביר מים בכביש המלונות ותעלת הניקוז ,שבגבול הצפוני של החוף מול מלון הרודס,
יבוצעו לפי פרטים בתוכניות מס'  02-288ו.02-280 -

013//30/82

עמוד  892מתוך 0/2

-075-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

.61

עבודות שונות

61.0

צינורות תצפית
לצורך ניטור מפלס המים תת קרקעיים יוקמו בתוך הסוללה צינורות תצפית.
מבנה ומיקום של צינורות הנ"ל יהיו כפי שמסומן בתכניות מס' .0/2-0/2
מדידה לתשלום :צינור קומפלט.

61.4

התאמת גובה תאים קיימים של קידוחי השפלת מי תהום
הקבלן יבצע התאמה של גובה תאי משאבות של מערכת השפלת מי תהום ,לגבהים
הסופיים.
ההתאמה תבוצע ע"י השלמת יסוד של תא המשאבה ובניית הקירות מבטון בהתאם
לפרטים בתוכנית מס' ./2302-00/
מדידה לתשלום :התאמת שוחה אחת קומפלט .

61.7

העתקת תשתיות מערכת השפלה
בהתאם לגובהי הפיתוח החדשים תבוצע התאמה של התשתיות הקיימות של מערכת
השפלת מי תהום בהתחשב בגבהים החדשים של תאי המשאבות ושאר התשתיות
הקיימות והמתוכננות.
העבודות כוללות פירוק ,של צינורות השפלה וכבלי חשמל ובקרה ,במידת הצורך,
והתקנתם מחדש.
מדידה לתשלום  :העתקת כל התשתיות קומפלט

61.2

נקודות תזוזת הסוללות
לצורך ניטור שקיעת ותזוזת הסוללות יותקנו בתוך הסוללה נקודות תזוזה.
מבנה ומיקום של נקודות התזוזה יהיו כפי שהוגדר בתכנית מס' ./2302-002
מדידה לתשלום :נקודת תזוזה  -יחידה.
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שדרוג תא שאיבה לניקוז
הקבלן ייבצע שידרוג של תא שאיבת ניקוז קיים בחוף מול מלון לאונרדו קלאב .עבודות
השדרוג כוללות:
א.

פירוק תא שאיבה קיים לרבות חיבורי צינורות קיימים וסילוק למקום מאושר.

ב.

התקנת תא שאיבה חדש חרושתי מבטון טרומי עגול ,בקוטר  0.2מ' ובגובה כ2./ -
מ' דגם  PSTU-240דוגמת תוצרת "וולפמן" או שווה ערך .התא יכלול כל הציוד
והאביזרים הדרושים ,לרבות מיכסים ,סל מגוב וסולם ירידה וכו'.

ג.

הרכבת  0משאבות טבולות לספיקה של כ 00/ -מק"ש ,גובה הרמה כ // -מ',
הספק חשמל כ // -קוו"ט ,ומהירות כ 8,29/ -סל"ד .אספקת המשאבות תכלול כל
האביזרים הדרושים כגון :מסילות מנירוסטה להרמת משאבות ,רגל חיבור
אוטומטי ,כבלי חשמל פיקוד ובקרה ,ממסר הגנה למנוע וכד' ,הכל קומפלט.

ד.

תא מגופים חרושתי מבטון טרומי בגודל פנים ) 3.0x2.1x1.5(hמ' דוגמת תוצרת
"וולפמן" או שווה ערך  .התא יכלול מכסים וסולם ירידה לרבות אביזרי חיזוק.

ה.

לוח פיקוד ובקרה חרושתי לרבות כל האביזרים והכבלים הדרושים.
הגדרות הלוח ראה פרק  - /1עבודות חשמל.

משטר עבודה של המשאבות
המשאבות תעבודנה בתורנות ולסירוגין ,וכן תופעלנה  0משאבות בו זמנית בהתאם
לקצב כניסת מים לתא השאיבה .המשאבות תופעלנה אוטומטית לפי מפלסי המים בתא.
פרטי ביצוע תא השאיבה לניקוז ראה תוכנית מס' ./2-28/
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חלק  - 4מבוא לכתב כמויות ומחירים
.10

כללי
למפרט זה מצורפים כנספחים כתבי כמויות ,המתייחסים לכל אזור עבודה ולסוגי
העבודות השונים בנפרד.
להלן חלוקת המבנים בכתב הכמויות:
מבנה  - 10התארגנות כללית

 כולל עבודות הקמת אתר ההתארגנות ,לרבותפירוק האתר ,ומערכת שקילה באתר הכרייה.

מבנה  - 14חוף מול מלון
לאונרדו קלאב

 כולל עבודות בשטח החוף בין בריכה  9וכבישהמלונות .כמו כן עבודות בשביל הגישה לחוף
מכביש המלונות.

מבנה  - 17חוף מול מלון הרודס

 כולל עבודות בשטח החוף בין בריכה  9וכבישהמלונות .כמו כן עבודות בשביל הגישה לחוף
מכביש המלונות ,לרבות חציית הכביש ע"י ניקוז
נגר עילי.

הבהרות לכתב הכמויות:


כתב הכמויות מהווה השלמה לתכניות ולמפרט ,ועל כן לא כל פריט המתואר
בתכניות ו3או במפרט חייב למצוא את ביטויו המלא והמפורט בכתב הכמויות .אף
אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות אין הדבר מחייב
מתן תיאורים דומים ליתרם.



הכמויות המפורטות בכתב הכמויות ,אינן קבועות ועשויות להשתנות .לא תוכר כל
תביעה של הקבלן לשינוי במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות עם כמות
בסעיף כלשהוא או סה"כ הכמויות יגדלו או יקטנו בפועל ,וזאת בכפיפות לתנאים
המפורטים בחוזה.



אם צויינה בכתב הכמויות יחידת מידה שונה מזו הנדרשת בסעיף המדידה
והתשלום במפרט ,תהיה יחידת המדידה בכתב הכמויות הקובעת.



הקבלן ימלא את כתב הכמויות לאחר שלמד וניתח את מסמכי המכרז ותנאי האתר
וכל מידע רלוונטי אחר.

March 28, 2014
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בין שפורט ובין אם לאו ,התשלום עבור כל פרטי העבודה יעשה על פי מחירי
היחידה שהוכנסו לסעיפי כתב הכמויות ,ללא תלות בתנאים ומצבים כלשהם ,כגון:
סוג ,הרכב ,תכונות ,מיקום ,עומק של החומרים המצויים בתת-הקרקע ומי התהום.



המחיר עבור כל הדרישות המפורטות לעבודה ולמחויבויות הקבלן שאינן נכללות או
מצוינות בכתב הכמויות ,ייחשב כמפוזר וכלול במחירים שהוכנסו על ידו לסעיפים
השונים בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.



לא יוכנסו על ידי הקבלן סעיפים חדשים ולא יעשה כל שינוי בסעיפים הקיימים
שהם המחייבים.



החברה אינה מתחייבת שהעבודה שבכתב הכמויות תבוצע במלואה או בחלקה.
בין השאר ,ביצוע חלק או כל הנכלל בסעיפים ,בפרטים ובכמויות עשוי להיות תלוי
ומושפע מתנאי האתר.



סעיפי כתב הכמויות נרשמו בתמצית וכל הכמויות ניתנות באומדן .יש לראות כל
סעיף ככולל את הביצוע המושלם על הפעולות והדרישות המתוארות בתוכניות,
במפרט טכני המיוחד.



בכל מקרה שלא נרשם במפורש ש"המזמין" יבצע פעולה או ש"המזמין" יספק
חומר או ציוד ,נכללים ביצוע הפעולה והאספקה במסגרת סעיפי כתב הכמויות.



המחירים בכל סעיף הם ב -ש"ח ,לא כולל מע"מ ,קבועים וסופיים ,לא תתווסף
עליהם כל הצמדה שהיא.



המדידה לתשלום תבוצע כמתואר בפרקים המתאימים של מפרט הכללי לעבודות
בניה .הכמויות המאושרות לתשלום תכלולנה את אלה שבוצעו בפועל ולא תכלולנה
כמויות פחת ושאריות .מודגש כי בכל הפניה נוספת במסגרת מסמכי מכרז זה
ל"מפרט הכללי" תהיה ההפניה לאותו הסעיף בלבד.

.14

מחירי יחידה
המחיר בכל סעיף כולל את כל העלויות הישירות והעקיפות כולל הרווח והתקורות ,הכל
כנדרש לביצוע מושלם של העבודה ,לרבות מוצרים ואביזרי עזר הנדרשים לבצוע
העבודה בין אם הוגדרו או לא הוגדרו בגוף התוכניות ו3או במפרט.
מחירי היחידה בין השאר עבור אחסנת עפר ,חומרים ,כלים ,מכונות וכו' ,לרבות שמירתם
ושמירה 3הגנה על העבודות שבוצעו וכן עבור עבודות נלוות כגון מדידה ,סימון ,שמירה
וכו' , ,כל זאת בסעיפים המתאימים לכך.
לא תוכרנה תביעות עבור ביצוע פעולה או פרט כלשהם הכלולים בתוכניות או במפרט ,או
בתוכנית העבודה ,גם אם לא ניתן להם תיאור מלא בכתב הכמויות.
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מחירי היחידה לביצוע הפרויקט יכללו אספקת ציוד וכן:


העמסה ,הובלה ופריקת חומרים (כולל עפר) לביצוע הסוללה ומבנים אחרים ,הובלת
ציוד וכלי העבודה אל מקום העבודה וכן הובלת צוותי העבודה אל מקום העבודה
וממנו.



שימוש בכלי עבודה ומכשירים למיניהם ,מכונות ,מתקני ריתוך ,פיגומים ,תמיכות,
ביצוע דרכי גישה זמניות וכיו"ב.



כל ההוצאות הכרוכות בעבודות לוואי ,כגון :חיבורי מים וחשמל זמניים לשימוש
הקבלן.



כל ההוצאות הכרוכות בעבודות נוספות ,כגון :חציבת חריצים ו3או פתחים וסתימתם,
תיקון פגמים ונזקים וכו.



כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובאספקת תוכניות עבודה והתקנה כנדרש לפי
התוכניות והמפרט המיוחד.



כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תוכניות ( As madeתוכניות עדות) בגמר ביצוע
העבודות.



כל ההוצאות בגין מיסים סוציאליים ,הוצאות ביטוח ,ביטוח עובדים וצד שלישי ,חבות
מעבידים ,הוב לה ימית (לרבות ביטוח ימי) שחרור מהמכס ,מיסי קניה המוטלים על
מוצרים ו3או חלקים בודדים.



אחריות ושירות לעבודות ולמוצרים ,לפי המוגדר במפרט המיוחד ובתנאי
ההתקשרות ,לרבות ביצוע כל התיקונים בתקופה זו.



פעולות הדרושות במסגרת קבלן 3מזמין ו3או קבלן 3קבלן ראשי.



תקורות ורווחי הקבלן.



כל דבר או פרט מעבר לכתוב לעיל שהוא חלק אינטגראלי מבצוע מושלם של
הנדרש גם אם לא הוזכר ספציפית במפרט או בכתב הכמויות.

.17

הבהרות לכתב הכמויות ומחירים מוצעים
עבודות עפר (לסוללה ,להתקנת הצנרת ומבנים שונים)
בכל מקום שכתוב "עבודות עפר" ו3או "חפירה" הכוונה היא ל"חפירה ו3או חציבה" ,בכל
סוג ומאפיינים של קרקע קיימת.
המחיר לעבודות עפר חפירה ו3או חציבה ישולם לפי מ"ק חפור על פי מדידה ,כולל כל
האמור לעיל.
המחיר עבור המילוי ישולם על פי מ"ק מילוי על פי מדידה וכולל ברור החומר לקבלת
חומר מובחר כנדרש במפרט המיוחד לרבות פיזור בשכבות והידוק בהרטבה ובבקרה
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הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

מלאה למעט עבודות מילוי סוללות בתוך המים שמחירו תהיה לפי טון של חומר מובא
ויחושב בהתאם לנאמר בסעיף  /8./9./8במפרט זה.
עבודות בטון יצוק באתר
א.

ביצוע לפי האמור במפרט

טכני מיוחד ,לרבות הסעיף הדן באופני המדידה

המיוחדים.
ב.

מיקום תפרי הפסקת עבודה  -לפי התוכניות כפוף לאישור המנהל פרויקט.

ג.

הכנת רשימות ברזל להזמנה באחריותו הבלעדית של הקבלן .הרשימות
שבתוכניות הן להתמצאות בלבד ולעריכת כמויות.

ד.

כל ההכנות לביצוע הארקה חשמל ליסודות לפי תוכנית מהנדס החשמל.

ה.

שוחות -יבוצע מבחן הידרוסטאטי לשוחות במאגר על חשבון הקבלן כפוף לאישור
המנהל פרויקט.

עבודות איטום
א.

ביצוע לפי האמור במפרט המיוחד לרבות הסעיף הדן באופני המדידה המיוחדים.

ב.

מחירי היחידה כוללים אספקה וגם את כל הבדיקות והאחריות למשך הזמן המוגדר
בתנאי ההתקשרות ו3או המפרט המיוחד.

עבודות שונות
עבודות מסגרות חרש/אומן
ביצוע לפי האמור במפרט המיוחד לרבות הסעיף הדן באופני המדידה המיוחדים.
הנחת צנרת
הסעיפים כוללים ביצוע כל הנדרש לקבלת קו טמון בתעלה כמתוכנן .הכול כלול במחיר
למ"א אף אם לא יצוין במפורש להלן .המחיר להנחת הצנרת כולל בין השאר:
א.

הובלה ופיזור צינורות לאורך התוואי בתאום עם המזמין .אספקת והובלת
האביזרים וחומרי העזר ממקום אספקתם והחזרת העודפים מכל סיבה שהיא.

ב.

הכנת תוואי כולל דרכי שירות.

ג.

ביצוע גישושים וחפירות לגי לוי תשתיות מסומנות ולא מסומנות על גבי התוכניות.
תיאומים נדרשים וכל תיקון שיידרש על פי דרישת מקורות ו3או כל רשות שהיא.

ד.

ביצוע חפירה ו3או חציבה ומילוי חוזר בחומר גרנולרי ,סרט סימון וכל הנדרש
במפרט לרבות פינוי עודפי חפירה לאתר מורשה.
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ה.

-080-

ביצוע ריתוכים ,קשתות מרותכות ,השלמות בטון פנימי ,תיקוני ראשיים ,תיקוני
בטון והעברת משחולת.

ו.

צביעת כל חלקי הפרט מעל פני הקרקע כולל אביזרים בצבע עליון בהתאם לתכנון
או הנחיות המנהל פרויקט

ז.

אספקת כל חומרי העזר על ידי הקבלן :ברגים ,אומים ,אטמים ,זפת ,לקה נייר
סיבי זכוכית ,סרטי עטיפה ,סרט טפלון לתבריגים ,צבע יסוד לצינור פלדה ,צבע
עליון וכל חומרי עזר וחומרים אחרים הדרושים לביצוע שלם ומושלם של העבודה
והריתוכים ,גם אם לא צוינו במפורש.

ח.

החזרת פני השטח לקדמותם ותיקון נזקים שנגרמו.

לא תתקבל תוספת עבור החזרת השטח לקדמותו בגמר העבודה.
עבודות מילוי בתחום המים
הערה :כאמור בסעיף  ,//./8.09למנהל שמורה הזכות בכל עת לשינוי יח' המדידה מטון למ"ק (ו3או
ממ"ק לטון) ,כאשר יחס ההמרה ממשקל לנפח ,על פי מקדם המרה מטון למ"ק 830.0
כלומר  8מ"ק =  0.0טון עבור חומר וואדי.

 .12יחידות המידה
תיאור פרטי העבודה מבוטא ביחידות מידה מטריות ,מלבד מוצרים מסויימים (כגון:
צינורות) אשר מקובל לבטאם ביחידות אנגלוסכסיות .המיקרא של יחידות המידה בכתב
הכמויות הוא כדלקמן :
מ' ,מ"א ,מ"ע

-

מטר  ,מטר אורך ,מטר עומק.

מ"ר

-

מטר מרובע.

מ"ק

-

מטר מעוקב.

טון

-

טון.

ק"ג

-

קילוגרם.

יח'

-

יחידה ,חתיכה.

קומפ'

-

קומפלט ,מחיר כולל מוצר מושלם.

יום עבודה

-

 1.9שעות עבודה נטו.
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נספחים

נספחים

March 28, 2014
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-083-

נספחים

נספח א'
רשימת תוכניות

March 28, 2014
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-084-

נספחים

חלק  - 0חוף מול מלון לאונרדו קלאב
שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

פיתוח נופי  -אדר' שחם
תוכניות פיתוח
/2-8//-/

תוכנית כללית

1:500

/

093/0382

/2-8/8-/

תוכנית פיתוח  -גיליון 8

1:250

/

093/0382

/2-8/0-/

תוכנית פיתוח  -גיליון 0

1:250

/

093/0382

/2-8//-/

תוכנית פיתוח  -גיליון /

1:250

/

093/0382

תוכניות סימון
/2-888-/

תוכנית סימון  -גיליון 8

8:09/

/

093/0382

/2-880-/

תוכנית סימון  -גיליון 0

8:09/

/

093/0382

/2-88/-/

תוכנית סימון  -גיליון /

8:09/

/

093/0382

תוכניות פרטים
/2302-898-/

פרטים 8

משתנה

/

093/0382

/2302-890-/

פרטים 0

משתנה

/

093/0382

/2302-89/-/

פרטים /

משתנה

/

093/0382

/2302-892-/

פרטים 2

משתנה

/

093/0382

/2302-899-/

פרטים 9

משתנה

/

093/0382

/2302-892-/

פרטים 2

משתנה

/

093/0382

/2302-899-/

פרטים 9

משתנה

/

093/0382

/2302-891-/

פרטים 1

משתנה

/

093/0382

/2302-895-/

פרטים 5

משתנה

/

093/0382

/2302-82/-/

פרטים 8/

משתנה

/

093/0382

/2302-828-/

פרטים 88

משתנה

/

093/0382

/2302-820-/

פרטים 80

משתנה

/

093/0382

/2302-82/-/

פרטים 8/

משתנה

/

093/0382

March 28, 2014
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הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סוללות הגנה ,התארגנות ,סלילה וניקוז מי נגר ,תאום מערכות  -תהל
תנוחה כללית

1:7500

0

04-201

מפת מצב קיים .גל8 .

1:500

0

093/0382

04-202

מפת מצב קיים .גל0 .

1:500

0

093/0382

04-203

תוכנית  - AS MADEקיר שיגומים קיים

1:250

0

093/0382

04-204

תנוחה כללית

1:1000

0

093/0382

תוכנית עבודות עפר  -תנוחה מחתך  /+//עד

1:500

0

093/0382

200

04-205

04-206

חתך /+02/

גל8 .

תוכנית עבודות עפר  -תנוחה מחתך  /+02/עד
חתך /+/5/

093/0382

1:500

0

093/0382

גל0 .

04-207

חתכים לרוחב של הסוללה מ /+// -עד /+82/

1:500/100

0

093/0382

04-208

חתכים לרוחב של הסוללה מ /+81/ -עד /+/0/

1:500/100

0

093/0382

04-209

חתכים לרוחב של הסוללה מ /+/2/ -עד /+/1/

1:500/100

0

093/0382

04-210

חתכים לרוחב של הסוללה מ /+/1/ -עד /+/50

1:500/100

0

093/0382

04/24-220

חתכים אופיינים ופרטים לבניית גרעין חרסית

1:200,1:50

0

093/0382

04/24-221

דרך חירום  -חתך טיפוסי ופרטי מבנה

1:10

0

093/0382

04/24-222

פרטי הגבהת שוחות

משתנה

0

093/0382

1:20

0

093/0382

04/24-223

04/24-224

04/24-229

04/24-222

04/24-229

תכנית שוחה סביב קידוח לאחר מילוי קרקע קיים -
תנוחה וחתכים
מערכת ניטור .פרט נקודות בקרת תזוזה .פרט

1:200,1:10

0

093/0382

צינור תצפית
אתר התארגנות .תנוחה ,פרטים וחתכים

1:500,1:50

0

093/0382

גל8 .
אתר התארגנות .תנוחה ,פרטים וחתכים

1:200

0

093/0382

גל0 .
סכמת שלבי ביצוע גרעין חרסית לתוך שן חרסית

משתנה

0

093/0382

קיימת
1: 20

0

093/0382

04-400

מערכת הניקוז ותאום מערכות -תנוחה כללית

1:8/00

0

093/0382

04-401

מערכת הניקוז ותאום מערכות  -תנוחה .גל8 .

1:250

0

093/0382

04-402

מערכת הניקוז ותאום מערכות  -תנוחה .גל0 .

1:250

0

093/0382

04-403

מערכת הניקוז ותאום מערכות  -תנוחה .גל3 .

1:250

0

093/0382

04-404

מערכת ניקוז -חתכים לאורך

1:500/100

0

093/0382

04-405

תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה

1:500/100

0

093/0382

04/24-221

שוחה סביב קידוח ,תוכנית ברזלנות

מחתך  /+2/עד /+82/
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שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סוללות הגנה ,התארגנות ,סלילה וניקוז מי נגר ,תאום מערכות  -תהל
04-402

04-409

04-408
04-409
04-410
/2-288
04/24-420

04/24-421

תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה

1:500/100

0

093/0382

מחתך  /+81/עד /+/0/
תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה

1:500/100

0

093/0382

מחתך  /+/2/עד /+/1/
תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה

1:500/100

0

093/0382

מחתך  /+/1/עד /+/50
השפלת מי תהום .צינור מוצא ימית  -תנוחה
השפלת מי תהום .צינור מוצא ימית  -חתך לאורך

1:250

0

093/0382

1:500/1:25

0

093/0382

ופרטים
שדרוג תא שאיבת ניקוז קיים  -תוכנית פרטים

1:25

0

093/0382

מערכת ניקוז ותאום מערכות  -חתכים טיפוסיים

משתנה

0

093/0382

להנחת צינורות
השפלת מי תהום .צינור מוצא ימית  -פרט משקולת

1:10

0

093/0382

לצינור
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הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

קונסטרוקציה  -פרי-רבין מהנדסים בע"מ
1:500

/

0/3/0382

/2-/8/

פיתוח חוף נירוונה (לאונרדו קלאב)  -העמדה

/

0/3/0382

/2-/88

חוף נירוונה (לאונרדו קלאב)  -רשימת פרטים

-

0

0/3/0382

/2-/80

גיליון  - 8פרטים /2 ,8/ ,85 ,08 ,00 ,18

8:8/

/2-/8/

גיליון  - 0פרט 88

/2-/82

גיליון  - /פרטים 8/ ,82, 89 ,81 ,0/,02 ,02 ,09

8:8/

PR 33, PR 35

8:09

8:09
8:9/
8:8/

0

0/3/0382

8:09
8:9/

0

0/3/0382

8:9/
/2-/89

גיליון  - 2פרט PR 34

/2-/82

גיליון  - 9פרט 80

8:8/

0

0/3/0382

8:9
8:9/
1:25

0

0/3/0382

1:10

שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

תבוראה איי.וי .מהנדסים יועצים בע"מ
04-500

תוכנית כללית

8:9//

0

0/3/0382

04-501

תנוחה  -חלק א'

1:250

0

0/3/0382

04-502

תנוחה  -חלק ב'

1:250

0

0/3/0382

04-503

חתכים לאורך  -קווי ביוב וניקוז

משתנה

0

0/3/0382

04-504

תוכנית פרטים

משתנה

0

0/3/0382
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הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

חשמל  -אינג' י .אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
04-700

תכנית חשמל תקשורת ותאורה-לחוף ציבורי חמי

1:250

0

04/03/14

זהר אזור דרומי
04-701

לוח ראשי3מרכזיה -חוף ציבורי חמי זהר אזור דרומי

משתנה

0

04/03/14

04-702

לוח חשמל  -סוכת מציל חוף ציבורי חמי זהר אזור

משתנה

0

04/03/14

דרומי
04-703

פרט גומחת בטון ללוח חשמל3מרכזייה לחופים

משתנה

0

04/03/14

ציבורים
04-704

פרט בסיס בטון לעמודון ולעמוד תאורת חופים

משתנה

0

04/03/14

04-705

פרט חפירה לכבלי חשמל לתאורת חופים

משתנה

0

04/03/14
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-089-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

חלק  - 4חוף מול מלון הרודס
שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

פיתוח נופי  -אדר' שחם
תוכניות פיתוח
/2-8//-/

תוכנית כללית

1:500

/

093/0382

/2-8/8-/

תוכנית פיתוח  -גיליון 8

1:250

/

093/0382

/2-8/0-/

תוכנית פיתוח  -גיליון 0

1:250

/

093/0382

/2-8//-/

תוכנית פיתוח  -גיליון /

1:250

/

093/0382

/2-8/2-/

תוכנית פיתוח  -גיליון 2

1:250

/

093/0382

תוכניות סימון
02-888-/

תוכנית סימון  -גיליון 8

8:09/

/

093/0382

02-880-/

תוכנית סימון  -גיליון 0

8:09/

/

093/0382

02-88/-/

תוכנית סימון  -גיליון /

8:09/

/

093/0382

02-882-/

תוכנית סימון  -גיליון 2

8:09/

/

093/0382

תוכניות פרטים
/2302-898-/

פרטים 8

משתנה

/

093/0382

/2302-890-/

פרטים 0

משתנה

/

093/0382

/2302-89/-/

פרטים /

משתנה

/

093/0382

/2302-892-/

פרטים 2

משתנה

/

093/0382

/2302-899-/

פרטים 9

משתנה

/

093/0382

/2302-892-/

פרטים 2

משתנה

/

093/0382

/2302-899-/

פרטים 9

משתנה

/

093/0382

/2302-891-/

פרטים 1

משתנה

/

093/0382

/2302-895-/

פרטים 5

משתנה

/

093/0382

/2302-82/-/

פרטים 8/

משתנה

/

093/0382

/2302-828-/

פרטים 88

משתנה

/

093/0382

/2302-820-/

פרטים 80

משתנה

/

093/0382

/2302-82/-/

פרטים 8/

משתנה

/

093/0382
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הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סוללות הגנה ,התארגנות ,סלילה וניקוז מי נגר ,תאום מערכות  -תהל
תנוחה כללית

1:7500

0

27/02/14

24-201

מפת מצב קיים .גל8 .

1:500

0

27/02/14

24-202

מפת מצב קיים .גל0 .

1:500

0

27/02/14

24-203

חוף עין בוקק .תוכנית  - ASMADEקיר שיגומים קיים

1:250

0

27/02/14

24-204

תנוחה כללית

1:1000

0

27/02/14

24-205

תנוחה מחתך  /+//עד חתך  ./+0//גל8 - .

1:500

0

27/02/14

24-206

תנוחה מחתך  /+00/עד חתך  ./+22/גל0 - .

1:500

0

27/02/14

24-207

חתכים לרוחב של הסוללה ממס'  /+//עד /+82/

1:500/100

0

27/02/14

24-208

חתכים לרוחב של הסוללה ממס'  /+82/עד /+01/

1:500/100

0

27/02/14

24-209

חתכים לרוחב של הסוללה ממס'  /+///עד /+22/

1:500/100

0

27/02/14

04/24-220

חתכים אופיינים ופרטים לבניית גרעין חרסית

1:200,1:50

0

27/02/14

04/24-221

דרך חירום  -חתך טיפוסי ופרטי מבנה

1:10

0

27/02/14

04/24-222

פרטי הגבהת שוחות

0

27/02/14

0

27/02/14

200

04/24-223

04/24-224

04/24-229

04/24-226

04/24-227
04/24-228
24-400

תכנית שוחה סביב קידוח לאחר מילוי קרקע קיים -

1:20

תנוחה וחתכים
מערכת ניטור .פרט נקודות בקרת תזוזה .פרט צינור

1:200,1:10

0

27/02/14

תצפית
אתר התארגנות  .תנוחה ,פרטים וחתכים

1:500,1:50

0

27/02/14

גל8 .
אתר התארגנות  .תנוחה ,פרטים וחתכים

8:0//

0

27/02/14

גל0 .
סכמת שלבי ביצוע גרעין חרסית לתוך שן חרסית

משתנה

0

27/02/14

קיימת
שוחה סביב קידוח ,תוכנית ברזלנות

1:1250

0

27/02/14

מערכת ניקוז ותאום מערכות  -תנוחה כללית ומפתח

1:1000

0

27/02/14

גליונות

24-401

מערכת ניקוז ותאום מערכות  -תנוחה גל8 .

1:250

0

27/02/14

24-402

מערכת ניקוז ותאום מערכות  -תנוחה גל0 .

1:250

0

27/02/14

24-403

מערכת ניקוז ותאום מערכות  -תנוחה גל/ .

1:250

0

27/02/14

24-404

מערכת ניקוז ותאום מערכות  -תנוחה גל2 .

1:250

0

27/02/14

24-405

מערכת ניקוז  -חתכים לאורך

1:500/100

0

27/02/14

תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה מחתך

1:500/100

0

27/02/14

24-406

 /+//עד /+82/
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שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סוללות הגנה ,התארגנות ,סלילה וניקוז מי נגר ,תאום מערכות  -תהל
24-407

24-408
24-409
24-410

תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה מחתך

1:500/100

0

27/02/14

 /+82/עד /+01/
תאום מערכות ע"ג חתכים לרוחב של הסוללה מחתך

1:500/100

0

27/02/14

 /+///עד /+22/
השפלת מי תהום .הארכת צינור מוצא ימית  -תנוחה
השפלת מי תהום .הארכת צינור מוצא ימית  -חתך

1:250

0

27/02/14

1:500/1:25

0

27/02/14

לאורך ופרטים

24-411

מעביר מים בכביש המלונות  -תנוחה

1:250

0

27/02/14

24-412

מעביר מים בכביש המלונות  -תוכנית קונסטרוקציה

1:25

0

27/02/14

משתנה

0

27/02/14

04/24-420

04/24-421

מערכת ניקוז ותאום מערכות  -חתכים טיפוסיים
להנחת צינורות
השפלת מי תהום .צינור מוצא ימית  -פרט משקולת

1:10

0

27/02/14

לצינור
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שם תוכנית

מס' תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

קונסטרוקציה  -פרי-רבין מהנדסים בע"מ
02-///

פיתוח חוף מוריה (לאונרדו פלאזה)  -העמדה

02-//8

פיתוח חוף מוריה (לאונרדו פלאזה)

1:500

/

0/3/0382

-

/

0/3/0382

רשימת פרטים

8:8/

02-//2

גיליון  - 8פרטים /2 ,8/ ,85 ,08 ,00 ,18

02-//3

גיליון  - 0פרט 88

02-//4

גיליון  - /פרטים 8/ ,82 ,89 ,81 ,0/ ,02 ,09 ,02

8:8/

PR 31, PR 32, PR 33, PR 35

8:09

0

0/3/0382

8:09
8:9/
8:8/

0

0/3/0382

8:09
8:9/

0

0/3/0382

8:9/
02-//5

גיליון  - 2פרט PR 34

02-//6

גיליון  - 9פרט 80

02-//7

פרט קשירת אבן אל קירות חיצוניים

8:8/

0

0/3/0382

8:9
8:9/
1:25

0

0/3/0382

1:10

שם תוכנית

מס' תוכנית

משתנה

0

0/3/0382

קנ"מ

מהדורה

תאריך

תבוראה איי.וי .מהנדסים יועצים בע"מ
02-9//

תוכנית כללית

1:500

0

0/3/0382

02-9/8

תנוחה  -חלק א'

1:250

0

0/3/0382

02-9/0

תנוחה  -חלק ב'

1:250

0

0/3/0382

24-50/

חתכים לאורך  -קווי ביוב וניקוז

משתנה

0

0/3/0382

24-502

תוכנים פרטים

משתנה

0

0/3/0382
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מס' תוכנית

-093-

שם תוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

חשמל  -אינג' י .אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
24-700

תכנית חשמל תקשורת ותאורה-חוף ציבורי חמי זהר

1:250

0

04/03/14

אזור צפוני
24-701

לוח ראשי3מרכזיה -חוף ציבורי חמי זהר אזור צפוני

משתנה

0

04/03/14

24-702

לוח חשמל  -סוכת מציל חוף ציבורי חמי זהר אזור

משתנה

0

04/03/14

צפוני
24-703

פרט גומחת בטון ללוח חשמל3מרכזייה לחופים

משתנה

0

04/03/14

ציבורים
24-704

פרט בסיס בטון לעמודון ולעמוד תאורת חופים

משתנה

0

04/03/14

24-705

פרט חפירה לכבלי חשמל לתאורת חופים

משתנה

0

04/03/14
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הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

נספח ב'
בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם

013//30/82

עמוד  852מתוך 0/2

-095-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

 .0כללי
.8.8

מפרט זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת
בקרת האיכות ע"י הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות
) (Quality Assuranceמטעם המזמין.

.8.0

הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית )(Quality Control
בכל העבודות נשוא מכרז3חוזה זה .מערך הבקרה יפעל לבקר ,לבדוק,
לאשר ולתעד את כל פעילויות הקבלן ,הספקים וקבלני המשנה ויבטיח
עמידה בדרישות החוזה והמפרטים.

.8./

צוות הבקרה יפעיל מערכת מחשוב בה ירוכזו כל נתוני תוצאות הבדיקות
וניתוחם .מערכת המחשוב תכלול כמינימום מסד נתונים ממוחשב
בסביבת  Excelכולל ניתוח סטטיסטי וטיפול בבקרה לגבי אי התאמות
בתחום האיכות וסטטוס הטיפול בהם.

.8.2

דרישות האיכות מהקבלן ,המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע ,יהיו תקפות
גם לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן .לצורך
כך ,הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות שתכלול גם את קבלני המשנה
וכל ספקים.

.8.9

אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של
קבלני המשנה שלו.

.8.2

המזמין תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת
מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן ,ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן
העבודה בפרויקט.

.8.9

מעבדת הפרויקט תתופעל ע"י מנהל בקרת האיכות באתר .ההתקשרות
עם צוות המעבדה תבוצע ע"י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה.

.4

מערך בקרת האיכות – תנאים וכוח אדם
.0.8

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז3חוזה את שם החברה ,צוות אנשי
הבקרה ,המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של
המועמדים לאיוש התפקידים השונים לביצוע עבודת בקרת האיכות
בפרויקט .אי הגשת אחד או יותר מהמסכים הנ"ל יאפשר פסילת המציע
על ידי המזמין.
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.0.0

-096-

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת
ביצוע העבודות .מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר
או לפסול מועמדים לתפקידים השונים המוזכרים לעיל בכל עת.
מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה

.0./

למערך הביצוע של הקבלן ושלה ניסיון מוכח של  9שנים לפחות בתחום
בקרת האיכות.
מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון בתחומי

.0.2

התשתיות ,ותחומים אחרים על פי תחומי הביצוע העיקריים בפרויקט.
בראש מערך בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי
על הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות

בפרויקט .מנהל בקרת

האיכות יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון של  9שנים לפחות בתחום בקרת
האיכות ובעל ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות  9שנים.
כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף

.0.9

העבודות המבוצעות בפרויקט בכל שלבי הביצוע .כמות והקף כוח האדם
תאושר בלעדית ע"י מנהל הבטחת האיכות מטעם המזמין.
מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד

.0.2

נוסף במערך העבודה של הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות
של הפרויקט בלבד.
בהמשך לאמור בסעיף  0.9מערך בקרת האיכות של הקבלן

.0.9

יכלול לפחות את מהנדסי בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים (כל
אחד במשרה מלאה):
 oמהנדס אחראי לתחום תשתיות ,עבודות עפר ופיתוח.
 oמהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה.
מהנדסי בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של

.0.1

שנתיים לפחות בתחום בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה
אזרחית של לפחות  9שנים
.0.5

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת
האיכות צוותי מדידה בראשות מודד מוסמך.
כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות ,בניהול וביצוע בקרת

.0.8/

האיכות בפרויקט כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא
יקבל כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודה זו.
.0.88

דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.

 .7לימוד הפרויקט
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/.8

-097-

באחריות מנהל בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים

הנדרשים ממנהל הפרויקט לפני תחילת הביצוע.
/.0

על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות

המסמכים הבאים:
 oתיאור הכללי של הפרויקט
 oהתוכניות
 oהמפרטים
 oכתבי הכמויות
 oהאומדנים
 oלוחות הזמנים
 oהגורמים המעורבים
 oמבנה הארגוני של הפרויקט
 oחוזה עם המזמין
 oמפרט בקרת איכות של המזמין
 oתוכנית הבטחת איכות

 .2תוכנית בקרת איכות
2.8

תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע
העבודות בפרויקט ,יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין
תוכנית בקרת איכות שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט.

2.0

תוכנית ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות ועל
סמך המסמכים הבאים:
 oהחוזה הביצוע
 oדרישות ומפרטי האיכות של המזמין
 oמסמכי התכנון של הפרויקט ,כולל תוכניות ,מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות
 oתקנים ומפרטים כלליים רלוונטיים
 oתוכנית הבטחת האיכות

2./

תוכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:
א .תיאור כללי של הפרויקט.
ב .פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל
פרוט הכפיפות ויחסי הגומלין בין מערכת הביצוע
למערכת בקרת האיכות בפרויקט.
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ג .צוות בקרת האיכות
ד .קבלני משנה כולל אנשי איכות
ה .מעבדות ומודדי הבקרה ,כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה
לפעילויות ולציוד
ו .לוחות זמנים ,כולל אבני דרך בנושא האיכות
ז .נקודות בדיקה ועצירה
ח .נוהל מעקב וטיפול באי התאמות ,כולל:
 .iייזום פתיחת אי-התאמה
 .iiפירוט דרגות חומרה
 .iiiטפסי אי-התאמה וריכוזים
 .ivהתייחסות לאי-התאמות חוזרות
 .vהצעה ויישום פעולות מתקנות
ומונעות
 .viאופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז
 .viiתיעוד אי-התאמות
ט .נוהל בקרת מסמכים ,נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד.
י .תוכנית בדיקות לפרויקט – סוג וכמות נדרשת לכל סוג
עבודה שכבה3אלמנט3מוצר (פרוגראמת בדיקות).
יא .תוכנית מדידות
יב .ישיבות איכות
יג .ניהול

המידע,

תיאור

התוכנות

והמערכות

הממוחשבות
יד .נהלי ותהליכי העברת מידע
טו .נהלי בקרת מסמכים ומידע
טז .ניתוח ועיבוד מידע
יז .נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות
יח .דיווחים ודו"חות
יט .מבדקי איכות פנימיים
כ .הכשרה והדרכה
כא .תיעוד וניהול ריכוזי נתונים
כב .בדיקות קבלה ומסירה
כג .תיקי איכות לשלב המסירה
כד .תוכנית ותהליכי פיקוח עליון
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כה .נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה
(מוקדמת ,שוטפת ,קבלה ומסירה) וטפסי תיוג לכל
סוג עבודה3שכבה3אלמנט3מוצר.
 2.2סוג פעילות3אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.
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 2.9נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פעילות:
א .מטרת הנוהל.
ב.

תפוצת הנוהל.

ג.

מסמכים ישימים.

ד .הגדרות.
ה.

יישום השיטה:

ו .בקרה מוקדמת.
ז .ביצוע קטעי ניסוי.
ח.

בקרה בתהליך.

ט .תוכנית ניטור ובדיקה.
י .פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה ,כולל הגורמים
המשתתפים.
יא .הגדרת סטיות מותרות  3מה מהווה אי-התאמה.
יב .רשימת מסמכי האיכות הנדרשים (אישורים ,בדיקות ,מדידות וכד').
יג.

קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.

יד .תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה.
טו .רשימות תיוג.

 .0תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן
מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט .הכנת הנהלים
תסתמך על לוחות הזמנים ,ספקים ,חומרים ,ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש לפעילויות
השונות בפרויקט.
מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות
עפ"י מפרטי מכרז3חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד
מהמכרז3החוזה ,ויאשר או יידחה את קבלת השכבה3אלמנט בהתאם לתוצאות בדיקות
המעבדה ,איכות הביצוע והמדידות שיתקבלו.
את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט ,ובאופן כזה
שמועדי נטילת המדגמים ,בצוע הבדיקות ,הרישום והדיווח ,לא יעכבו את שלבי העבודה
הבאים (שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות) ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח
הזמנים של הפרויקט .מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות
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החוזיות ,אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי–התאמות בנושאי איכות ,חובת הקבלן לתקנן
ולבדקן בשנית וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של הפרויקט.
כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז3חוזה זה ,אלא
אם כן נקבע באחד ממסמכי המכרז3החוזה או ע"י המנהל ,כמות בדיקות שונה מהנ"ל.
מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים ,המוצרים ,ציוד ,איכות הביצוע ניהול
תהליכי העבודה ,מעקב לבקרת עדכון תוכניות ,שליטה בבדיקות מעבדה ,ניתוח
תוצאותיהן ,דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד
הנתונים ,טיפול באי התאמות ,הכנת תיקי מסירה להמזמין.
מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות ,לכל סוג שפעילות
בפרויקט ,במתכו נת של יומני דיווח מיוחדים (רשימת תיוג) לבקרת האיכות .סוגי הפעילות
לדיווח בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש במהלך
העבודה:
.8

איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות  ,פירוק מתקנים חוף קיימים והרכבתם.

.0

חישוף שטח עבודה כללי.

./

עבודות חפירה.

.9

מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות.

.1

מילוי סוללה בתוך בריכה ( 9מתחת פני מים).

.5

שתית לעבודות המילוי.

 .8/שתית למבנים וצינורות.
 .88עבודות מתכת
 .80עבודות מים וביוב
 .8/עבודות חשמל
 .82עבודות ניקוז
 .89עבודות בטון יצוק באתר.
 .82התקנת נקודות בקרת תזוזה.
 .89התקנת צינורות תצפית.
 .81איזון ואיתור צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה.
 .85כיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס (.)HDPE Textured
 .0/השפלת מי תהום
תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרטי
החוזה.
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בנוסף לאמור לעיל ,יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן ,תיעוד שוטף של שלבי העבודה
השונים ,ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שיתאר את מצב העבודות
השונות וכן אירועים מיוחדים ,אם יהיו ,לאורך תקופת הבצוע.

 .6דיווחים שוטפים וחודשיים
מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת האיכות
והפיקוח של המזמין.
נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים3אלמנטים שעל
פי דעתו ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה
לחוזה .כל תוצאות בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת האיכות של הקבלן שיתעד את כל
תוצאות הבדיקות המבוצעות באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט .איש בקרת האיכות
ישמור ויעדכן במיידי את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות והמדידה על מדיה מגנטית
שישמשו להכנת דוחות בקרת איכות כפי שיפורט בהמשך.
הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות
בפרויקט יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל (רשימות תיוג) לכל מנת עיבוד3כל
אלמנט או שלב ביצוע.
לאחר כל פעילות בדיקה ,בקרה ומדידות ,תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל בקרת
האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של הבטחת האיכות בפרויקט
בכל עת שתידרש.
רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת התאמתו
לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים ,וכן שתוצאות הבדיקות ו3או המדידות ,מאפשרות
המשך בצוע העבודות – יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות הבאות ,עפ"י סדר העבודות
שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.
הוכחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי
לתשלום עבור אותו אלמנט.
בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין ,המנהל ומנהל הבטחת האיכות דוחות
חודשיים שיכללו את הנושאים הבאים:


סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח.



שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח.



פרוט של מיקום ,סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות.



הצגת תוצאות הבדיקות ,ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל
והסיבות לכך.
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תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש.



פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות.



פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן.



תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום  -שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.

 .3שלבי ביצוע בקרת האיכות
בקרה מוקדמת
א.

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות,
כפי הנדרש במסמכי תוכנית הבקרה וכפי שתוצג
בתרשים הזרימה המתאים שיופיע במדריך בקרת
האיכות של הקבלן.

ב.

נושאי הבקרה המוקדמת.

הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:


קריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות.
כולל חזרה על דרישות היצור ,הפיזור ,האחסון ,ההרכבה וההובלה של החומרים
והמוצרים המסופקים לאתר.



אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה



אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט ובטון,
אלמנטים טרומיים ,מוצרים גיאוסינטטיים וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה
באתר.



אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר.



בדיקת כמות ,איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם.



אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה.



בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים
המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה.



ביצוע קטעי ניסוי.



מתן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפת



ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת



הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנון
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לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות ,יבוצע קטע ניסוי .קטע הניסוי ישמש
לבדיקת התאמת כוח האדם ,הציוד והחומרים הדרושים לתנאי החוזה .נציגי המזמין
רשאים לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי ו3או חזרה על קטעי ניסוי ,עד
להשגת האיכות הנדרשת.
מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות לפחות,
 21שעות מראש.
עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה3אלמנט יופק דו"ח סופי כאמור לעיל (סעיף תוכנית
בקרת האיכות).
ג.

משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת
הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת
עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים .בין המשתתפים ייכללו :מנהל ,מהנדס הבקרה
בתחום הייעודי של תחום העבודה ,מהנדס ביצוע של הקבלן3קבלן המשנה ,מנהל עבודה
של הקבלן3קבלן המשנה ,נציג בקרת איכות של קבלן המשנה ו3או של מפעל מספק
(במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן).
אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין ,יהיה תנאי
מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.

בקרה שוטפת
א .פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם
לדרישות החוזה והמפרט המיוחד וכמפורט בתוכנית האיכות ובתרשימי הזרימה
המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן .הפעילויות כוללות מעקב אחר ביצוע
העבודה ,בדיקות מעבדה ,מדידות ובדיקות אחרות ,עד להשלמת כל שלב של
העבודה .אבני הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה"
ו"נקודות עצירה" (שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט) וישיבות
שבועיות קבועות ,על פי הפרוט המובא להלן:
ב.

נקודות עצירה
נקודות עצירה ,הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים
נוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות ו3או הפיקוח מטעם המזמין ,לפני המשך
העבודה .חלק מנקודות העצירה ,מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נוכחות ובחינה של
גורמי המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות
העבודה ו3או מאיכות ציוד שסופק ו3או מתהליך של פעולות מתקנות.
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חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של
המתכנן .זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג פיקוח באתר
בהתרעה בכתב (למספר פקס' מוסכם) של  21שעות לפחות לפני קיום הפעילות
המדוברת .בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות ,חובת עצירה וזימון
פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל :ביצוע כל אלמנט אופייני כגון:עיבוד
קרקע טבעית ,יישום ראשוני של יריעות בקרקעות רגישות ,וכו' כל מקרה של אי התאמה
מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.
בכל המקרים המתוארים לעיל ,הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור
המנהל ,לעשות כן .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למזמין לגבי
התקרבותה של כל נקודת עצירה ,על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך
העבודה ללא כל עיכוב.
ג.

להלן פירוט פעילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת:
 .8קיום וניהול מסמכי החוזה ,כולל תוכניות (עפ"י רשימת תוכניות
מעודכנת) ,מפרטים ,נהלים ,אישורים וכד'.
 .0קיום וניהול תוכנית ונהלי בקרת האיכות.
 ./קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות.
 .2מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל.
 .9פיקוח צמוד ,מקצועי ,קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה ,בהתאם
לנהלים ועפ"י רשימות התיוג.
 .2בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר ,כולל במפעלים ואצל
ספקים.
 .9מילוי רשימות התיוג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים.
 .1ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות
הנדרשים (ביצוע מול תכנון).
 .5מעקב ובקרה על קיום הנהלים.
 .8/פיקוח ,מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים ,המוצרים והציוד
שנכנסים לאתר ,כולל ניהול טבלאות ריכוז.
 .88וידוא בדיקת החומרים והמוצרים המסופקים לאתר ואישור
התאמתם לדרישות ,כולל עריכת בדיקות מדגמיות.
 .80התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי
הצורך.

013//30/82

עמוד  0/9מתוך 0/2

-216-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

 .8/תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע
השונים ,כולל:
 .iהזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם
לדרישות האיכות במסמכי חוזה הביצוע.
 .iiמעקב אחרי ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות,
כולל ניהול טבלאות ריכוז.
 .iiiבדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה
בהתאם לדרישות והמשך הטיפול לפי הצורך,
כולל ניהול טבלאות ריכוז.
 .ivדיווח על בעיות בתפקוד המעבדות.
 .82תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות ,כולל:
 .iהזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע.
 .iiמעקב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות,
כולל ניהול טבלאות ריכוז.
 .iiiבדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה
בהתאם לדרישות והמשך הטיפול לפי הצורך,
כולל ניהול טבלאות ריכוז.
 .ivדיווח על בעיות בתפקוד המודדים.
 .89ניהול ,מעקב ותיעוד מקצועי ומסודר כולל תמונות של כל
הפעילויות באתר המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות ,כולל
ניהול טבלאות ריכוז.
 .82דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה.
 .89ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות.
 .81ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע.
 .85דיווח ,תיעוד ומעקב אחרי פסילות.
 .0/תיאום והשתתפות בישיבות איכות שבועיות עם מנהל הפרויקט
והבטחת האיכות.
 .08השתתפות בסיורי פיקוח עליון ומעקב אחרי ביצוע סיורי פיקוח
העליון הנדרשים בהתאם לתוכנית וקבלת הדו"חות.
 .00מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות
ריכוז.
 .0/ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות
במסגרת ישיבות ,סיורים ,מבדקים ,התייחסויות לבדיקות
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ולמדידות ,התכתבויות ,דו"חות פיקוח ,פיקוח עליון ,דו"חות
הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי ביצוען.
 .02ניהול וטיפול שוטף באי-התאמות (ראה פירוט בהמשך):
 .09ביצוע מבדקי איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות לפחות פעם
בחודש ,גם באתר וגם מחוץ לאתר (במפעלים ,אצל ספקים וכד')
והוצאת דו"חות מבדק למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות.
המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל פעילויות הבקרה ,כולל
התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת האיכות.
 .02זיהוי הצורך בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות עבור אנשי
בקרת האיכות ועובדים אחרים ,ספקים וכד' וביצוע הדרכות
והכשרות בהתאם.
 .09מתן הערכות לתפקוד  3ביצועי ספקים ,קבלני משנה וכד'.
 .01מתן המלצות לשינויים  3עדכונים  3תוספות לנהלים ו3או לשיטות
העבודה ו3או לספקים ,כחלק מתהליך מתמשך של הפקת לקחים
ושיפור מתמיד.
 .05ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט ,ניהול
המסמכים ומרכז מידע אינטרנטי ,שמטרתו לנהל ,לתפעל ולבקר
את מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט .במסגרת זו
תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי האיכות במערכת המידע הקשורים
לאיכות המוצר הסופי ומסירתם לצורך תחזוקה שוטפת בעתיד,
כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות
בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת.
 .//שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות
פעולות הבקרה ,הבדיקות המעבדתיות והמדידות ,בדרך
שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
 ./8הכנת תיקי איכות לכל אלמנטי הביצוע ,עם כל מסמכי האיכות
הנדרשים והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.
 ./0דיווחים שוטפים למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות.
 .//דיווחים מיידיים למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות
במקרים חריגים.
 ./2הכנת דו"חות שבועיים וחודשיים מצטברים אשר יכללו התייחסות
לשלל פעילויות הבקרה המוקדמות והשוטפות (ראה פירוט
לעיל).
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קטע למסירה
לכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן למזמין .סיום קטע
עבודה3אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה למזמין שיכלול את כל תוצאות הבדיקות,
מדידות ,רשימות תיוג ,רשימת אי התאמות והליך הטיפול השוטף בהן עד לסגירתן וכן כל
פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע העבודה.
על בקרת האיכות להכין תיקי איכות לשלב המסירה ,המוכיחים קיום של כל מסמכי האיכות
הנדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו .פורמאט התיקים יהיה לפי דרישות הבטחת
האיכות.

ישיבות שבועיות

ה.

מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת איכות שבועיות לדיון בנושאי
הבקרה השוטפים .עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני תחומים נוספים
ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות .קיום ישיבות
שבועיות הינו חובה .מסמכי סיכום הישיבות יופצו ע"י מנהל בקרת האיכות למנהל הפרויקט
ומערך הבטחת האיכות.

 .0אי התאמות
אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה ,עלולה
להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט .לפיכך ,הקבלן יבנה שיטה לזיהוי,
לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות .השיטה תכלול בין היתר ,גם סווג ודירוג אי
ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:
א.

אי התאמה מדרגה  - 0אי התאמה קלה ,יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו
עיבוד חוזר או תיקון ,ללא התערבות גורמי המזמין.

ב.

אי התאמה מדרגה  - 4אי-התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה בקטע
וביצוע פעולה מתקנת מיידית לתיקון הבעיה או פירוק וביצוע מחדש .סגירת אי
ההתאמה תתבצע לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.

ג.

אי התאמה מדרגה  - 7חריגה מדרישות המפרט והתקנים העלולה להשפיע על
ההתאמה הסופית של העבודה ,או סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי
התאמה מסוג  .0יש צורך בהתערבות מנהל הפרויקט ,הבטחת האיכות ו3או
המתכנן .אי התאמה מסוג זה ,מוגדרת כנקודת עצירה.
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אי התאמה מדרגה  - 2חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים ,נדרש פירוק
האלמנט או השכבה והחלפה בחדש ,יש צורך בהתערבות המתכנן .אי התאמה
המוגדרת כנקודת עצירה.

ה.

כל אי ההתאמות ,ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך הבטחת
האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן .אי התאמות
בדרגת חומרה  /ו 2-ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי .במהלך תקופה זו ,הקבלן
לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה
ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל.

ו .הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל ,בתנאי שתאושר
מבעוד מועד ע"י מערך הבטחת האיכות.
ז.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה ,יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה
(ספק חומרים או מוצרים ,קבלן משנה ,צוות עבודה זה או אחר וכו') ויפורטו
האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.

ח.

תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת האיכות
שיגלו אי התאמות מסוגים שונים ,יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה
מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו .הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם
לקריטריונים שפורטו לעיל.

ט.

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות ,הפעולות המתקנות
ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט .בכל מקרה ,לא יתקבל שטח או אלמנט
באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא
שלא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו .תיעוד אי התאמה ,טיפול ועד סירתה
ירשמו באופן רציף במסד הנתונים.

י.

להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי-התאמות הנדרשות:
 .8פתיחה
 .0תיעוד
 ./דיווח תוך  02שעות
 .2קביעת דרגת חומרה
 .9קביעת תאריך משוער לטיפול
 .2ניתוח
 .9התייחסות לאי-התאמות חוזרות
 .1קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות
 .5תיעוד הפעולות שננקטו
 .8/התייחסות לעמידה בלו"ז
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 .88סגירה
 .80פתיחת כל אי-ההתאמות שבקרת האיכות נדרשו לפתוח ע"י
גורמים אחרים במסגרת ישיבות ,סיורים ,מבדקים,
התייחסויות לבדיקות ולמדידות ,התכתבויות ,דו"חות פיקוח,
פיקוח עליון ,דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי הטיפול
בהן.
 .8/ניהול ומעקב אחרי כל אי-ההתאמות משלב הפתיחה עד
לשלב הסגירה ,כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 .1שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות
 5.8אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן – יהיה עליו לנקוט באמצעי
תיקון כפי שיורה נציג הבטחת האיכות .במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן
לתביעות הבטחת האיכות ,יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה .הפסקת עבודה
כאמור בסעיף זה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות
כספיות נוספות ,מעבר למצויין בחוזה.
 5.0הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של
הפרויקט .שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות .למען הסר
ספק ,כל שינוי מעין זה ,גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות ,לא יזכה את הקבלן
בכל תשלום נוסף.

.01

הבטחת איכות )(Quality Assurance
המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות ) (Quality Assuranceכמערך פיקוח על
עבודת בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט.
למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של הקבלן
המבצע:
א.

לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות .הפחתה או הגדלה
בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי
הפרויקט.

ב.

לאשר ,לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות.

ג.

הסמכות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש
במסמכי החוזה (כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט,
הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק וכו').

013//30/82

עמוד  08/מתוך 0/2

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

ד.

-200-

מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצרים
המסופקים לאתר ,כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו
השגחה.

ה.

הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר (בשלב אישור תוכנית
בקרת האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה) כולל "נקודת עצירה"
בנהלי העבודה של הקבלן.

ו.

אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים ,מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה ,טפסי
הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .

ז.

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של
מערכת בקרת האיכות .במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת האיכות
מגלה אי התאמה משמעותית ,רשאי מנהל הפרויקט מטעם המזמין להורות על
קיום מבדק איכות בהתראה של  02שעות בלבד.

ח.

הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.

ט.

הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם ,להערכת
מערכת הבטחת האיכות ,מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת
האיכות ,או אי התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש.

י.

הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא
הומוגניים.

יא.

הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת ב"א
לפתוח אי התאמות.

כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.
כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך
הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.
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כללי:

.1

עבודות הפרויקט הגבהת סוללת חוף מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות בחופים
הציבוריים מושא המכרז.
ביצוע העבודה שלעיל ,כרוך בסיכונים מרובים.
לפיכך ,על הקבלן מבצע העבודה במקום ,להקפיד לקרוא ,להבין ולבצע בצורה נאותה את
העבודה ,בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.
על הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול כך ,שכל אי הבנה ,אי הסכמה ,שינוי מיועד וכדומה
מהכתוב להלן ,יהיה עליו להביא לידיעת ממונה הבטיחות של המזמין ,עוד בטרם ביצוע,
על מנת לקבל את אישורו בכתב .

דרישות בטיחות לביצוע העבודה:

.2

 0.8על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח . 8511
 0.0לטובת ביצוע העבודה המתוכננת ,בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה,
המעלה את הסיכונים הבאים:
 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע
 סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית (ובהם התהפכות כלים ,הדרדרות ,טביעה
וכיו"ב)
 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה
 סיכוני עבודה בגובה
 סיכוני חשמל
 סיכונים סביבתיים כלליים
 סיכוני עבודה כלליים (כולל תנועה ותעבורה באתר)
 עבודה בחוף עם תיירים
 לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון ,או להיכנס לשטח המלון או לדבר
ולהטריד את צוות המלון והנופשים בו.

מס'
8.0.8

חומרת
סוג הסיכון
הסיכון
סיכוני עבודות בניה בינונית
כלליים

בעבודות
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סוג הסיכון
תשתית

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
בנוכחות מנהל עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו.

חומרת
הסיכון

וסלילה

וביסוס קרקע

העבודות ילוו ע"י ממונה בטיחות במינוי משרד

.2

התמ"ת ,מטעם הקבלן.
ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת

.3

העבודה סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות
המיועדות לביצוע ויעבירם למנהל3ממונה הבטיחות
המזמין לאישורו ,לפני תחילת העבודות באתר (ראה
בהקשר לכך נהלי הבטיחות במזמין המצורפים והמהווים
חלק בלתי נפרד מדרישות אופיון זה).
העבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות המזמין –

.4

וכן בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה ,ראה הערה למטה.
לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף 8.0.9

.5
להלן
8.0.0

עבודות בניה בסביבה גבוהה

.1

ימית

הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת
מגבלת רוחב בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של קו
חשמל עילי ,המחייבים פעולה בצורה מתאימה ושימוש
בכלים מתאימים .יש להביא לידיעת הנוהגים בכלים
כבדים ובמשאיות את הסיכונים הכרוכים בירידה לצדי
שטחי העבודה והחשש להידרדרות3התהפכות
למים3טביעה.

.2

בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים
מיותרים מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

8.0./

סיכונים בעבודה עם גבוהה
ציוד ומתקני הרמה

בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על:
.1

רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ולמתקנים
הרלבנטיים.

.2

רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים.

.3

בין

תכנון

ותאום

גזרות

עבודה

ופעולה

עגורנים3מנופים ,במקרה של למעלה מעגורן3מנוף אחד
באתר.
8.0.2

עבודה בגובה

גבוהה

.4

שימוש בקסדות מגן.

.1

כל עבודה בגובה תתבצע על-פי כללי הבטיחות על-
פי הוראת כל חוק או תקנים מחייבים.

.2

בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה ,עם מתן
ההיתר ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של
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סוג הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
הקבלן את מערך העבודה ,תקינות ציוד הבטיחות ושיטת

חומרת
הסיכון

התקנתו ויאשר את תחילת העבודה.
.3

על כל העובדים בגובה להיות בעלי הסמכה בתוקף
ל"עבודה בגובה".

.4

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש
בציוד מגן אישי מתאים ל"עבודה בגובה ".

8.0.9

גבוהה

חשמל

 .8ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי
רישיון חשמל מתאים.
 .0על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן
אישי מתאים לעבודתם.
 ./השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם לחוק
ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על:
 .2שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול (גידים
ומעטפת) ,מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי
שטח.
 .9כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים,
(בגובה מעל  0.9/מטר) ,למניעת סיכוני פגיעה
והיתקלות.
 .2תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית תוך
שיחזור מלא של הבידוד ואטימותו.
 .9אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך.
 .1הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים
באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.
 .5המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות  /.//אמפר כנגד
זרמי קצר.
 .8/כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים ,מתאימים
לכל הוראת חוק ותקן קיים .הכלים יהיו מותאמים לעובד
ומתאימים לסוג ואופי העבודה המיועדת.
 .88השימוש בכלי עבודה ידניים יהיה על-פי ובכפוף
להוראות וכללי הזהירות של יצרן הכלי.
 .80חובה להקפיד על תחזוקת הכלים באופן יעיל ובצורה
שוטפת ,לשמור על מצבם התקין ,ניקיונם.
 .8/כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על-ידי
בעל חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל2 -
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סוג הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
חודשים.

חומרת
הסיכון

 .82יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש
התחשמלות .יש להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל
בכל הנוגע לציוד ,לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה.
 .89על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה
מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד
שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח
הגבוה 3העליון.
 .82העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י התנאים
שיוכתבו ע"י חב' החשמל ,כולל תמיכת עמודי חשמל
והגנה וחפירה עמוקה.
8.0.2

סיכונים

עבודה עפ"י "מגדיר מע"צ" ביחס לבטיחות

סביבתיים בינונית.1

הסדרי תנועה באזור.

כלליים

ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך ובסיום

.2

העבודה – פסולת רעילה תועבר להטמנה באתר פסולת
רעילה עפ"י החוק.
8.0.9

סיכוני עבודה כלליים בינונית

.1

עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור ,נדרש הקבלן

(כולל תנועה ותעבורה

לבודד את אתר העבודות ,ע"י הקמת צמתים זמניים,

באתר)

סגירת מסלולי כבישים וגידור מתאים.
.2

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות
בין הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבלן (שינוע,
הובלת חומרים ,העבודות בחופים וכיוצא בזה) יהיה על
הקבלן לכלול בתוכנית הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו כן
לתת מענה להפחתת הסיכונים בנקודות אלו.

.3

כל העובדים באתרים שלצידם ו3או בהם מתקיימת
תנועת כלי רכב ,ישתמשו באפודים זוהרים (ווסט).

.4

כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו ע"י
הקבלן בעזרת אנשים "מוסמכים מטעם מע"צ לביצוע
הסדרי תנועה באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים".

.5

הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי
אזהרה מתאימים .פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו
בשלטי אזהרה מתאימים.

.6

על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי מתאים
למניעת נפילה ,מעידה ,החלקה ,חיתוך מכלי עבודה
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סוג הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
חדים (וקרינה כתוצאה מעבודות ריתוך במידה ויהיו)

חומרת
הסיכון

וקסדות מגן.
.7

בכל מקרה של עבודה באש גלויה ,היא "עבודה
חמה" (חיתוכים ,ריתוכים):
 אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא קבלתהרשאה בכתב ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
 העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו מוסמכיםלביצוע עבודות אלו.

.8

ביצוע עבודה חמה:
 מחייבת "צופה אש" שידעה להגיב במקרה שלהתלקחות דליקה
 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה ציוד הכיבוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ובגודלהמתאים ומיועד לכיבוי חומרי הבערה הפוטנציאליים
הנמצאים בקרבת מקום העבודה.
 יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה החמה,זאת עוד לפני תחילת כל עבודה.
 במערכות ריתוך (חיתוך) בגז חובה להתקין בולמילהבה על צנרת הגזים לריתוך בסמוך לנקודות
ההספקה בקרבת ווסתי הלחץ ובקרבת נקודת החיבור
למבער.
 יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו3או חיתוך בקשתחשמלית באמצעות סרט אדום.
 ידית הריתוך החשמלי (מחזיק האלקטרודה) תהיהמבודדת כראוי להגנה על העובד ,תתאים לעצמת
הזרם המרבי לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר
כאשר הידית תונח על-גבי חומרים מוליכים המוארקים
לאדמה.
 בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה ,חובה לנקוטאמצעי הגנה כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם
בעובדים אחרים.
 כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי לעבודות חיתוךוריתוך וכן באזניות מגן3פקקי אוזניים למניעת היפגעות
מרעש.
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מס'
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סוג הסיכון

חומרת
הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
יש להיזהר מפגיעות שריר – שלד ולא להרים
.9
משאות כבדים.
.11

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב
יבוצעו על גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת.

.11

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות
עקב עומס החום שבאתר העבודות.

.12

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד
עזרה ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה.

.13

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב
הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את
הגדרות ,באם נפגעו.

שלבי ביצוע העבודה המתוכננת באופן כללי:

.3
-

עבודות מוקדמות.

-

עבודות עפר.

-

עבודות מצעים ותשתיות.

-

עבודות ניקוז.

-

הקמת סוללה

-

ועבודות פיתוח חוף כמפורט בפרט זה

מפרט ביצוע כולל תכניות ושרטוטי ביצוע מפורטים ,יינתנו ע"י מנהל המזמין והם אלה
המחייבים את הקבלן לביצוע העבודה מבחינה איכותית.
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הערות כלליות:

.4
.8

כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין
ולנהליו ,ביחס לעבודות קבלנים.
מצ"ב נהלי בטיחות רלבנטיים לצורך:
 הכרת הדרישות של המזמין-

עמידה בדרישות במהלך כל העבודה

 -מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן.

נהלים מצורפים:

.5
-

נוהל מספר  8מדיניות הבטיחות המזמין

-

נוהל מספר  2דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין

-

נוהל מספר  9דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית

-

נוהל מספר  1דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה

-

נוהל מספר  5תגובה באירועי חירום בעבודה

נוהל מספר  01שמירה על איכות הסביבה
כל הנאמר לעיל ,הינו בנוסף לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ.
כל הנאמר לעיל ,הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן ,שכל מתקניו ,ציודו וכלי עבודתו ,יהיו
תקינים ,כשירים ,בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו ,במשך כל תקופת עבודתו
באתר זה.

אזהרה:
אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות
של המזמין לממונה הבטיחות של המזמין וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו

.6

מבוטל.
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הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה

.7

הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו" -מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בניה) תשמ"ח  ,8511 -ועל כן יישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר ,העובדים
והשוהים באתר .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא כי כל העבודות
מבוצעות בהתאם לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.

ממונה בטיחות ועזרה ראשונה

.8

הקבלן יעסיק מנהל עבודה רשום ,ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים
באתר בכל עת ביצוע העבודות .לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה .העבודה
תבוצע תוך שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות .הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן
מתאים (ראה להלן) וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות .הקבלן ,על כל
עובדיו ,מבקריו וכו' ,ינהגו בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות ,במשך כל מהלך העבודה
ושהותם באתר .כמו כן יטופלו בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר ,כלי רכב ,מכבשים ,ציוד
חשמלי והידראולי וכו' .המזמין יתייחס בחומרה רבה ,לכל תקלה או תקרית בטיחותית ,עד
כדי הפסקת עבודת הקבלן ,על כל המשתמע מכך.

אמצעי כיבוי אש
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן ויתקין אמצעי כיבוי אש ,וכל הדרוש למילוי
הוראות הבטיחות והזהירות בעבודה על פי דרישות הרשויות המוסמכות ,כגון :מכבי אש,
משטרת ישראל ,משרד העבודה ,חברת החשמל וכיו"ב ודרישות ממונה הבטיחות של
המזמין.

.9

ביגוד מגן ואמצעי זהירות
הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש ,כגון קסדות מגן ,משקפי מגן ,כפפות,
חליפה זוהרת ומגנים על כלי עבודה ידניים ,ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם
ולובשים3מרכיבים אותם בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן ליעודי הציוד והבגד .כל
סולם יהיה עפ"י תקן ישראלי רשמי ומתוחזק כחדש .כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד
במגן ,והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות .כל כלי ידני
יתוחזק במצב תקין ,כלי החיתוך יהיו חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות
ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך .בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר
כבל מאריך אחד רצוף ,בגודל המתאים לזרם ,מאובטח על ידי מנתק מעגל ומוגן נגד
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ניתוק מקרי .בורות ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו או יגודרו לבטח ויסומנו מיד .צביעה
ושימוש אחר בנוזלים מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כנדרש.

סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי

.11

המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר ,באופן זמני או לצמיתות ,של כל עובד או
ציוד ,אשר ,עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית .הקבלן
יחליף מיידית את העובד או הציוד ,כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים

.11

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות
גרועים או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו3או המנהל .הקבלן משחרר את המזמין מכל
אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו3או עובדים ו3או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר
על תנאי בטיחות וגהות נאותים כנדרש ע"פ כל דין ו3או החוזה.

תכנית בטיחות

.12

על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות ,יציג הקבלן למנהל ,לפני תחילת העבודה באתר,
סקר סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה ,וכן את השמות וקורות
החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה ,הבטיחות והעזרה הראשונה,
כולל הממונה על בטיחות .לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם
הקבלן (לרבות עובדיו של כל קבלן משנה) ,הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה .לצורך
כך מצורף לקבלן לפני תחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם המזמין ,אותו ידרש
למלא טרם תחילת עבודתו באתר (ראה נספח ג').

עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים

.13

במקרה של עבודה ,תיקון ו3או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים ,או מקומות
וחללים מוקפים אחרים ,יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים או החללים
המוקפים ,להמצאות גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה ,בצמידות להוראות
הכלליות והספציפיות למקרה מטעם הממונה על הבטיחות .במקרים של הימצאות גזים
רעילים תתבצע העבודה רק באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות
מטעם הקבלן.
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נספח ד'
ספרי מתקן ותכניות עדות
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פרק  - 0ספרי מתקן ותוכניות עדות
האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל
מקום אחר במפרט זה.

הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין
מסירה חלקית  -הקבלן ימסור למזמין לבדיקה תוכניות עדות ( )AS MADEותוכניות תאום
מערכות (סופר-פוזיציה) של המערכות המותקנות בקרקע ,בתקרות או בפירים עד שבוע ימים
לפני סגירת הקרקע ,התקרות או הפירים ,כל חלק בחצר ,תקרה או פיר בנפרד .המזמין יבדוק
מדגמית את התוכניות ובמידה וימצאו סטיות וחריגים בין התוכניות לבין ההתקנות בפועל ,לא
יאושר לקבלן לסגור את החפירות ,התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו.
תוכניות עדות מתוקנות ימסרו בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או
פרוק והרכבת התקרה או כיסוי הפיר מחדש.
מסירה סופית  -הקבלן ימסור למזמין ,עם סיום ההקמה ועד  8/ימים לאחר גמר העבודות,
חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן .ספרי המתקן (לרבות
תכוניות עדות)  ,לאתר ,למבנים ולכל מערכת בנפרד ,יכללו את כל מרכיבי התשתיות ,התכסית,
חלקי המבנים ,המערכות ,המתקנים והאביזרים .ספרי המתקן ימסרו לעיון המזמין ,ככל הניתן,
בחלקים ,מייד עם השלמת כל קטע בניין כדוגמת קומה ,חדר חשמל ,חדר גנרטור ,מערכת מים
לכיבוי אש ,מערכת צ'ילרים למיזוג אוויר וכדומה .במידה ונמסרו ספרי המתקן בחלקים ,ימסרם
הקבלן בשנית באופן מאוחד עד שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.
ההנחיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בס"ק  8ו0 -
שלהלן ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק  2שלהלן .במקרה של
סתירה בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות ,יגברו ההנחיות המשלימות.
תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות – עבור החצר ,התשתיות ,המבנים והמערכות יוגשו ספרי
מתקן ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:
א.

החצר כולל גדרות הקפיות ,רחבות כולל חניונים ,שבילים וכבישים ,גינון וצנרת השקיה,
מתקני חצר ,פרגולות ,בריכות מים לנוי וכדומה.

ב.

תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב ,חשמל ,תקשורת למיניה וכדומה.
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ג.
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המבנה על רכי ביו לרבות קונסטרוקציה ,חיפויים חיצוניים ,גגות ,חדרי מדרגות ,חיפויים
פנימיים ,חלונות ודלתות כולל אביזרים ,ריהוט מקובע ,תקרות ביניים וכדומה.

ד.

מתקני חשמל כולל מסדר ,מערכת הארקה ,מערכת קולטי ברקים וכדומה.

ה.

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר ,מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת
חירום ושלטי מילוט ואזהרה מוארים.

ו.

מערכות גילוי אש ועשן.

ז.

מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז.

ח.

מערכת גלוי פריצה.

ט.

מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור.

י.

מערכת אינסטלציה.

 .0פורמט ההגשה
 8.8הקבלן יגיש את כל החומר ,במועדים כאמור לעיל ,לרבות תוכניות ,סכמות ,קטלוגים,
הוראות תפעול ואחזקה ,בשני סוגי פורמטים:
א.

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה
קשה ,כמפורט להלן.

ב.

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  AUTOCADבגרסה
העדכנית ביותר (בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן) אך לא פחות מגרסה ,0/8/
צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה ,אף הם ע"ג
סי.די.רום.

 8.0החומר המודפס ,הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי כריכה
פלסטית קשה .הקלסרים יערכו באופן הבא:
א.

הקלסרים ,קשיחים ,יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת .הגוונים המדויקים יוגשו ע"י
הקבלן לאישור המזמין.

ב.

על גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית עם שם התשתית .הכתוביות יודפסו
באותיות גדולות ככל הניתן.

ג.

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה .לכל מערכת
בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה מערכת ויכלול פרוט תוכן
כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת .קלסרי המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה
לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר.
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בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר .רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר
למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא
חיפוש נוסף.

ה.

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת .הדף יהיה
תמיד בגוון ורוד.

ו.

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות .בכל שקית פריט
אחד בלבד ,כדוגמת :תוכנית ,קטלוג ,הוראת הפעלה ,הוראת אחזקה ,רשימת חלפים .
על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא.
המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

ז.

כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים ,למניעת קריעת
השקיות.

 8./כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.
 8.2הקבלן יקבע ,בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף ,במקום לפי דרישת המזמין ,סכמות
הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות חשמל ,לוחות
פיקוד ,לוחות בקרה ,מתקנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה
וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל ,מערכת אספקת מים קרים ונספחיהם
לרבות משאבות ,מערכת כיבוי אוטומטי במים ,סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'.
 8.9כל המערכות ,המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה ,יהיו ממוספרים בשיטה
אחידה ,כמפורט בפרק  ,8/0הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל.
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פרק  - 4פרוט התכולה בספר המתקן  -נכון לכלל המערכות
והמתקנים
 0.8הוראות בטיחות
הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן
זיהוי החומרים המותרים ,הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה .ההוראות
ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק.

 0.0תוכניות עדות
תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות .התוכניות יכללו מידות מיקום
לכל מרכיב במערכת .המידות יתייחסו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים ,כדוגמת
שערים ,פינות מבנים ,עמודים במבנה וכדומה .התוכניות יכללו את מספרי הציוד
המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן בפועל .התכניות יהיו
צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווים מסוגים ,עוביים וצבעים
שונים .התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני (ת"י) שעליהן יוסיף
הקבלן את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את התכניות .תוכניות
הכוללות פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה של  .8:9/בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנון
בין שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו מותרות לפי החוזה .לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל
הקבלן לבקש ממנהל הפרוייקט (על חשבון הקבלן) דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן
הקבלן יכניס השינויים הדרושים ,יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש .אין פיסקה זו
מהווה התחייבות המנהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.
היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד מדיה מגנטית כנ"ל לרשות הקבלן ,אין הדבר
משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש.

 0./תוכניות תאום מערכות
תוכניות תאום מערכות (סופר-פוזיציה) של כלל המערכות בפרוייקט .התוכניות יכללו את כל
המערכות שהותקנו .התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת
הרכיבים הסמויים .בתוכניות יסומנו קווי החצר ו\או הבנין בשחור וקווי המערכות בצבעים
שונים .בכל תוכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות.

 0.2תרשימי זרימה מפושטים
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תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת החשמל
תוך הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום ,חלוקת המים המקוררים והמחוממים
לרבות מערכות עזר ,חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה .תרשימי הזרימה שישמשו
להבנת תפקוד המערכת יהיו חד-קוויים ,צבעוניים ,לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי,
לקווי הולכה ולציוד קצה ,ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של
פעולות ההפעלה ,הכיול והאחזקה .תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים
לסגירה ופתיחה ,הפסקה והפעלה של חלקי מערכות ומתקנים לרבות מספור האביזרים על
פי המספור הקיים בפועל במבנה ,חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות
המשורתים ע"י כל תת מערכת .תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל
קטע ,ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות בקווים ,באמצעי ויסות ,בהגנות ,בצנרות ,לחצים
והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה .המידע יכלול זרמים ,לחצים,
טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שונות .צבעים וסימונים
מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים
האמורים להיות מופסקים או סגורים .אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים במהלך
הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים בטיחותיים ו\או תפעוליים ,יצוינו
בהדגשה .אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה .האמור לכל מצב תפעולי של
המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד .ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה
ציוד חליפי הוא משמש.

 0.9תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה
תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי
המערכות ותת המערכות .התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות
חלק אינטגרלי מהמתן והן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה ,בה משולבת
המערכת .התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות.
על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות
המערכות .פרטים מלאים על ציוד הבקרה ,סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי ותכנון
לביצוע מלא של מערכות ה( DDC -חומרה ותכנה) עם התוכניות לכל בקר ומחשב .MMI

 0.2כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת
כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים
לרבות כתובות וטלפונים ,נתונים טכניים ,פיזיים ותפעוליים המתאימים לו .דף הנתונים
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יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה אליהם
כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.
לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי שנמדדו
בפועל ,בעומסים ובתפוקות שונים .הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות
על גבי המדידים המותקנים על הציוד.
הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד ,מתקן
ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים .המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק
לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

 0.9קטלוגים מפורטים
קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב
הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל .הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט
בתוך הקטלוג ,הוראות התקנה ,הוראות תפעול ואחזקה ,איתור תקלות ,הנחיות לשיפוץ
המכלולים השונים,

תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך

הביצוע ,רשימות חלפים וחומרים מומלצים ,רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה
בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.

 0.1רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת
רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת מתקן או ציוד ,אשר נבחרו והורכבו ע"י
הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים ,אביזרי תמיכה,
אביזרי חיוץ ,סוגי רכיבי גמר ,פרזול וכדומה.

 0.5רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות
הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים ,שמות ספקים ופרטיהם ,זמני אספקה
ותנאי אספקה .הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג
המותקנים במבנה ובמערכות.

0.8/

רשימת כלי עבודה ייחודיים

רשימת כלי עבודה ייחודיים לכל מערכת ומתקן בנפרד כולל שם הכלי ,מספר יצרן ודגם.
רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.
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 0.88אישורים של היצרנים
אישורים על היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות
בעומס ,כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.

 0.80אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות
אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות
המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 0.8/תאור מפורט של פעולת המערכת
תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות
למצבים שונים של המערכת .ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים
באותה מערכת .ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון
אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות .הנחיות ההפעלה יציינו את כל
שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה .הנחיות ההפעלה יפנו
את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים .ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:
א .הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד.
ב .הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות.
ג .ניתוק חלק מהמערכות ו\או המבנים כנדרש במצבי חירום.
ד .הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום.
ה .הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום ,לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל
ובעת ולאחר שריפה.
ו .סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.

0.82

הוראות האחזקה המונעת

הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים
המטופלים .ההוראה תפורט לפעולות יומיות ,שבועיות ,חודשיות ,תלת חודשיות ,חצי
שנתיות ,שנתיות ורב שנתיות .כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום
ההוראה ,לרבות ציון ,בסוגריים ,של הנתון או הטווח הרצוי .ההוראה תכלול פרוט חומרים
וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה .ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד
הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים .בכל המערכות יטופלו
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מתקני החשמל ,השייכים לאותה מערכת ,לא פחות מאחת לשנה ,כולל צילום טרמוגרפי
וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו .הצילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס
של לפחות  9/%מההספק המרבי.

הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן

0.89

ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת ,המתקן והציוד .הנחיות לגבי המערכות הכוללות
יוכנו ע"י הקבלן .הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות
לעברית .ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

אישורים של הרשויות המוסמכות

0.82

אישורים של הרשויות המוסמכות כנדרש ולרבות מכבי אש ,משטרה ,מכון התקנים ,משרד
העבודה ,משרד הבריאות ,חברת החשמל ,הרשות המקומית וכדומה.

תעודות אחריות ,ערבות וביטוח

0.89

בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות ,הערבות והביטוח
השייכות לאותו מתקן ו\או מערכת.

נתונים כלליים

0.81

פרטים מלאים של הקבלנים ,הספקים ,היצרנים ונותני השירות של כל מכלול ,יחידה,
מערכת ,מתקן ,אביזר ופרזול (שם איש הקשר ,כתובת ,ת"ד ,כתובת אלקטרונית ,טלפון,
פקס' טל' נייד).

פרק  - 7בדיקת תיקי מתקן
הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות ,בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל ,ואת
תיק השטח (להלן " -החומר הטכני") לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד
הקיים בפועל במבנה .הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים
בפועל.
מועד הגשת ספרי המתקן לבדיקת המזמין יהיה לפחות שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.
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המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו
הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.
הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש ,על בסיס ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן כל
הנדרש .בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה חוזרת.
היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות ,על החומר שהוגש לבדיקה ,תוטל עלות הבדיקות החוזרות על
הקבלן.
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פרק  - 2הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למע'
ומתקנים
2.0

חשמל וגנרטורים
(הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני חשמל)

 2.8.8בנוסף להנחיות הבטיחות ,יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת אמצעי
בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.
 2.8.0תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.
 2.8./תאור מפורט של מערכות החשמל ,הפיקוד ,הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן .על
הסכמות של לוחות החשמל יצויינו כל

פרטי פריסת הכבלים לרבות סימון מספור

הכניסות והיציאות כפי שמסומנות בפועל על הגידים ,חתכי הכבלים ומספר הגידים .על
הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה ,לכיול וויסות.
 2.8.2תאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסינכרון גנרטורים.
 2.8.9להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
א .שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל ,מערכי ציוד ,תעלות הולכת כבלים ,תכניות
בסיסים והגבהות.
ב .תכניות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד .סכמות מפורטות של לוחות
חשמל ,סימון המעגלים ותכניות בצוע של לוחות החשמל.
ג .תכניות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל.
ד .טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי סימונם
בפועל.
2.4

מיזוג אוויר

 2.0.8תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו\או הפסקה בזמן אש.
 2.0.0להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
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א .תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל התעלות .תכניות אלה יכללו את סדור
התעלות ,את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.
ב .שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.
ג.

טבלת סימון של כל המנועים במתקן ,עם ציון ,לכל מנוע ,של זרם עבודה ,זרם
נומינלי ,זרם בעומס ,כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

ד.

טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר.

ה .טבלת סימון של אביזרי מדידה עם ציון הכיוון של כל אביזר.
ו.

העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך.

ז.

העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת.

ח .העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של הבדוד לתעלות וצנרת
ושל אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם תידרש בדיקה.
ט .תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.
י.

תכניות פתחים בקירות ותקרות ,אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.

יא .תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.
יב .תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן ,כולל נתונים מפורטים על הרעש
שהם יוצרים.
יג .פרטים ,קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.
יד .ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות ,גופי חמום משני ובתיהם.
טו .תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.
טז .תכניות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.
יז .תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת
הקרקע ,שיכללו חישובי משקל ,חוזק קונסטרוקציה ,פרטי תמיכות וחישובי
התפשטות.
2.7

מערכות מתח נמוך מאוד  -טלפוניה ,מחשב ,בקרה ,גילוי אש ,פריצה ,טמ"ס

 2./.8תוכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו .בתוכניות ,לכל מערכת
בנפרד ,יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי ,לוחות ראשיים ,לוחות אזוריים ונקודות הקצה
לרבות פריסת הכבלים .בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י צבעים שונים תוך הדגשה
של אביזרים המוסתרים מעל תקרות ביניים ובפירים .התוכניות יכללו מספרי קצות
החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה המחוברים אליו.
 2./.0רישום טבלאי של פריסת השקעים ו\או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה את
הפרטים הבאים ,מותאם לסוג המערכת:
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א.

מספר סידורי מערכתי (כללי)

ב.

זיהוי נקודת הקצה (מבנה ,קומה ,חדר ,נקודה)

ג.

סימול הנקודה (זהה לסימון על אביזר הקצה)

ד.

מיקום במסד (המסד ,הפנל במסד ,השקע בפנל)

 2././תאור מפורט של המערכות ,המחשבים והתוכנות .התאור יכלול סכמות המפרטות את
פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקשוריות בין המערכות .הסכמות יהיו
ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב .על הסכמות יסומנו כל נקודות הבדיקה,
המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה ,לכיול וויסות של המערכת המשולבת.
 2./.2תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת .כל תמונה תלווה בהסבר מילולי לגבי
תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.
 2./.9הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול ,לקבלת
נתונים ולהפקת דוחות.
 2./.2תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים
כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים ,הנחתות מתח ,התנגדות של מערכת
ההארקה במתחם כולו.
2.2

מערכות אינסטלציה וספרינקלרים

 2.2.8תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש.
 2.2.0טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.
 2.2.2להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
א .תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים ,המשאבות והצנרת .תכניות אלה יכללו
את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת ,חיישני זרימה וכדומה
כנדרש להבנת פעולת המערכת והטיפול בה.
ב .שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.
ג .תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.
ד .תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.
ה .תכניות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.
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פרק  - 0הנחיות ספציפיות להכנת ספרי מתקן לחצרות ומבנים
0.0

חצרות ותשתיות בחצרות

 9.8.8תוכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת
קרקעיות העוברות בחצר .המערכות יצויינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים
המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות ,ציון שיפועים ,כיווני זרימה והספקים מתוכננים.
האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.
 9.8.0תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים ,סוג הגדר ,מיקום מצלמות ואמצעי
חישה אחרים.
 9.8.2תאור מפורט של השערים ואופן פעולתם .השערים המכניים הממונעים יטופלו ברמת
פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו-מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה ומיזוג
אוויר.
 9.8.9תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים ,תוכנית קונסטרוקציה של
התורן ,סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.
 9.8.2חתכים של מבנה כבישים ,רחבות ,שבילים וכדומה.
 9.8.9תאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת ,מיקום ברזים ומחשבי
הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.
0.4

מבנים

 9.0.8כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה ,מחיצות
פנימיות ,חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים ,שכבות מידות וכדומה .תוכניות
הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור החדרים
וחללים אחרים .בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבנין בהם אסור לקדוח
חורים.
 9.0.0כל תוכניות הקונסטרוקציה .בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים והעומסים
המותרים בכל שטח רצפה וגג.

013//30/82

עמוד  0/9מתוך 0/2

-236-

הגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

 9.0./תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות ,החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט האביזרים
והפרזול.
 9.0.2תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום ,שיטת אגון החיפוי למבנה,
האבן והמחצבות מהן הובאה ,כושר ספיגת נוזלים וכדומה.
 9.0.9תוכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.

0.7

רכיבי מבנה
 9./.8תאור מפורט של רכיבי המבנה לרבות פרטי בנין ,תקרות תלויות ,חלונות ודלתות,
קירות מסך ,תקרות שקופות ,פרזול ,מפתחות מסטר ,מפרט שטיחים ,רצפות
צפות ,לוח צבעים וכדומה.
 9./.0טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי המבנה.
 9././להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
א.

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים ,חיזוקים והתקנים
מיוחדים.

ב.

שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים.
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