כביש  - 90צומת P 5

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

מכרז 1/16

נספח ד' להסכם

כביש  – 90צומת P5
ק"מ 218.65
כרך מפרט טכני מיוחד

הכולל:
מוקדמות ,מבוא למפרט טכני מיוחד ,מפרט טכני מיוחד

אפריל 2016
1

כביש  - 90צומת P 5

תוכן העניינים
נושא

עמוד מס'

רשימת מתכננים יועצים

3

רשימת מסמכים למפרט

4

מוקדמות

5-21

מבוא למפרט הטכני מיוחד

22-33

מפרט טכני מיוחד

34-99

פרק  02עבודות בטון באתר

34-43

פרק  05עבודות איטום

43-48

פרק  08עבודות תאורה

49-50

פרק  19עבודות מסגרות – הוראות פרק זה יחולו על כל המפרט

51-58

פרק  23ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס

59

פרק  40עבודות פיתוח נוף

60-62

פרק  42ריהוט חוץ

63-67

פרק  51עבודות סלילה – הוראות פרק זה יחולו גם על פרק 55

58-90

פרק  54עבודות מנהור

91-95

פרק  57עבודות מים

95-98

פרק  60הקצבים

99-104

רשימת תוכניות

105-107

נספחים

108-159

2

כביש  - 90צומת P 5

רשימת מתכננים ויועצים

ניהול פרויקט:

א .אפשטיין

תכנון עבודות סלילה ותשתית:

מהוד הנדסה

יועץ קרקע ,תכן מבנה וביסוס:

ישראל קלר

חשמל ותאורה:

י .אהרוני הנדסת חשמל

מדידות:

הלפרין-פלוס מדידות ופוטוגרמטריה

קונסטרוקציה:

ג.א.ש .הנדסת בנין וגשרים

אדריכלות נוף:

ברוידא מעוז אדריכלות נוף

ניקוז  +קווי מים:

תהל מהנדסים יועצים

בטיחות:

שלהבת מערכות מידע

הבטחת איכות:

טרם נקבע

3

טל':

08-6900550

פקס':

08-6900530

טל':

08-6288060

פקס':

08-6288070

טל':

04-8401397

פקס':

04-8401398

טל':

08-6238774

פקס':

08-6238776

טל':

03-9627082

פקס':

03-9626874

טל':

03-9222299

פקס':

03-9229002

טל':

03-7528197

פקס':

03-7515827

טל':

03-6924369

פקס':

03-6924519

טל':

03-9667172

פקס':

03-9667149

כביש  - 90צומת P 5

רשימת מסמכי כרך המפרט הטכני המיוחד במסגרת מכרז 1/16

המסמך

מסמך שאינו מצורף

המסמך המצורף
פרק מוקדמות ,מבוא למפרט טכני
מיוחד ומפרט טכני מיוחד על נספחיו
כתב כמויות
תיק תוכניות למכרז

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

מסמכים נוספים:

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.
המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין-עירוניות – חברת נתיבי
ישראל בע"מ ,מהדורת אפריל .2006
מפרט בזק (המפרט לבינוי תשתיות תקשורת אוגוסט .)2001
לוח התמרורים המעודכן ינואר .2011
חוק חשמל1954 ,
תקנות בטיחות בעבודה – עבודות בניה (פרק ט').
תקנים ישראלים
"תקנות והנחיות להצבת תמרורים ,הוצאת משרד התחבורה,
המפקח על התעבורה" – .2014
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מוקדמות
00.01

תאור כללי של העבודה
א .העבודה ,תכולתה ,שלביה ולוח הזמנים לביצועה מוגדרים במפרט המיוחד ,בתוכניות
ובכתב הכמויות ,המהווים חלק במסמכי המכרז על נספחיו ("ההסכם").
ב.

00.02

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

לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה
א .משך ביצוע הפרוייקט הוא כקבוע במפרט ויחושב בחודשים קלנדאריים
מיום קבלת צו התחלת העבודה .מובהר ,כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון
חגי ישראל ותנאי האקלים.
ב.

תקופת ההתארגנות לא תעלה על שלושים ימים מיום מתן צו התחלת עבודה ,אלא אם
נקבע אחרת במסמכי המכרז על נספחיו .תקופת ההתארגנות והשגת האישורים
נכללים במשך ביצוע הפרויקט.

ג.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות ,לפי הוראת המנהל מטעם החברה להגנות ים המלח
(להלן" :החברה") בכתב שיקרא "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה,
בקצב הדרוש ,על מנת להשלימה ,בהתאם לפרקי הזמן שמצוינים במסמכי המכרז על
נספחיו.

00.03

התחייבויות הקבלן
מבלי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בהסכם ,הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל
המסמכים אותם הוא חייב להמציא בהתאם לנדרש במסמכי המכרז על נספחיו וכן
מסמכים שהמציא לו המזמין והורה לו על שמירתם.
באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה
הקבלן מתחייב להנחות את צוות ההנדסי מטעמו ,לרבות מהנדס ההביצוע ,את מנהל
העבודה הראשי ,האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על
פי דין.
להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים
העוסקים בביצוע העבודה ,לרבות קבלני המשנה מטעמו .כמו כן ,מתחייב הקבלן ,כי במידה
שיורה לו מנהל הפרוייקט יעביר את החומר ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים
המועסקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות ועובדיהם.
לבדוק באופן שוטף מתקנים ,מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות העבודה
הנקוטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו ,ככל שאושרו על-ידי המזמין ,לחתום ,לפי
דרישת המזמין ,על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים וכן לחתום
על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג.

00.04

בוטל

 00.05הסדרי תנועה זמניים –
א .על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים ,כולל בין השאר התקני בטיחות ,במהלך
ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות מאושרות ,להסדרי תנועה והנחיות המתכנן.
ב .נדרשו במפרט ובכתב הכמויות אביזרי בטיחות והתקני בטיחות ,הרי ככל שקיימים
אישורים של הוועדה הבין-משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים ,יעשה הקבלן
שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.
ג .הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט ,התמרור הצביעה,
המחיקה ואביזרי הבטיחות השונים ,כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים ,כנדרש על פי
תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות והמתכנן בכל שלב ושלב של
ביצוע העבודות  24שעות ביממה .באחריות הקבלן להחזיק בשטח מלאי זמין של התמרורים
6
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והשלטים הנדרשים על פי תכניות מאושרות של שלבי ביצוע לצורך החלפה מידית של
שלטים ותמרורים פגומים או חסרים .הקבלן אחראי לכך שלא ימצאו אלמנטים פגומים
באתר ויסלקם בהתאם.
ד .הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן
ובאחריותו.
ה .כל התיאום ,האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות
המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן ,על חשבונו בלבד ולא תשולם
עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא.
ו .היתרי עבודה
על הקבלן לקבל מנציג חברת נתיבי ישראל היתר עבודה לפני תחילת העבודה .ההיתר ישמר
קריא ,ברור ומקורי ,יימצא באתר ויכלול את סוג העבודה ,מיקום מדויק בקמ' ומס'
התרשים /תכנית הסדר התנועה .עותק יועבר למזמין .הקבלן מתחייב להקפיד על קיום
הסדרי תנועה הזמניים ,וכן על כל ההנחיות אשר יקבל ממנה"פ ו/או מהרשויות המוסמכות
ז .הסדרי התנועה כוללים עגלות חץ תקניות בעלי הסמכה של חברת נתיבי ישראל (ביום
ובלילה לרבות תאורה ניידת עבור שוטרים בשכר או פקחי תנועה) ,לוח נייד מהבהב ,סימון
והעלמת צבע זמני ,התקנת והעתקת תמרורים ,אביזרי השילוט ,אביזרי הבטיחות וכדומה.
ח .סוגי הציוד ,אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת
העדכנית "התקני תנועה ,בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת משרד
התחבורה.
ט .כמו כן ,יש להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן שלא יגרום לסנוור
הנהגים באזור אתר העבודה .תאורה זמנית  -יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח
שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי הנחיות.
י .על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה
בזמן עבודתו בשטח .עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות מנהל
הפרוייקט (כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש ,מעקה בטיחות פגום וכד') יופחת
מחשבון הקבלן בהתאם ללוח הניכויים עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום.
תשומת לב הקבלן ללוח הניכויים המפורט בהסכם.
יא .המזמין יכין תוכניות של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט .התכניות
הנ"ל יוגשו ע"י הקבלן בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות.
יב .באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות  -ייעשה
הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרוייקט ,המתכנן ונציגי אגף הבטיחות של
חב' נתיבי ישראל ,ככל שיורה מנהל הפרויקט.
יג .נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה ,יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור
ולתשלום שלהם .על הקבלן לבטח את פקחי התנועה העובדים בתחום כבישי חברת נתיבי
ישראל לענין הזמנת פקחי התנועה או השוטרים מטעמה.
יד .שילוט כללי – בנוסף לאמור לעיל ,כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל
הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי –  2241חלקים  1ו –  .2השלטים
והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי חברת נתיבי ישראל.
 00.06תשלומים שונים ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא
נמדדים בנפרד)
א .תשלום עבור פיקוח בזק ,חברת החשמל ,חברות הכבלים ,מקורות  -על חשבון הקבלן ,נכלל
במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד .אולם ,אם נדרש הקבלן לבצע
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עבודות נוספות שלא צויינו בתוכניות או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור,
יחולו על העבודות הנוספות הוראות פרק ח' למסמכי המכרז על נספחיו.
ב .חציית כבישים ,עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה – על חשבון הקבלן בלבד
ג .ההוצאות בגין ביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה ,משרד התחבורה ,הרשויות
המקומיות ,חברות ממשלתיות או עירוניות והתאגידים המנויים בסעיף-קטן (א) לעיל ,כולל
עבודות לילה ,עבודות במשמרות ,פקחי תנועה /שוטרים ,לאורך ביצוע כל הפרויקט וככל
שיידרש (קבלן ,מזמין ,רשויות ,משטרה וכו') ,נכללים במחירי היחידה של הסעיפים
השונים .הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה .כאמור ,לא יהיה הקבלן
זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל .למרות האמור ,אם במסמכי
המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות
מהקבוע במסמכי המכרז – יחולו הוראות מסמכי המכרז על נספחיו ,בכל הנוגע למתחייב
מהשינוי באותם נתונים.
ד .כל הנדרש לבצע עפ"י התוכניות ,המפרט וההסכם שאינו מופיע בסעיפי כתב הכמויות יש
לראותו ככלול במחירי היחידה ולא יימדד לתשלום בנפרד .ולמען הסר ספק גם כאשר כתוב
ב"אחריות הקבלן" הכוונה היא גם על חשבון הקבלן.
ה .באחריות הקבלן ועל חשבונו לספק תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר (לרבות עקב תנועה
שוטפת של כלי רכב ו/או תאונות דרכים ו/או נזק שנגרם על ידי הקבלן ו/או גורם אחר)
בקטע כביש בתחום הפרויקט במשך תקופת ביצוע כולל תחזוקת הסדרי תנועה זמניים
וקבועים ,ועד לקבלת נתיבי ישראל את הכביש באופן סופי.
ו .ביצוע האמור בנספח " – 2מפרט הנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של
קבלן" ,יבוצע על חשבון הקבלן.
ז .בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,לא ישולם עבור ( 00.19המבנה למנהל
הפרוייקט ,משרד הקבלן ,מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים) בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי
היחידה השונים .הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן.
00.07

תנאי העבודה באתר
בנוסף לאמור ביתר מסמכי המכרז על נספחיו ,בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן
במיוחד לנושאים הבאים:

א.

תכניות מפורטות להתארגנות ועבודה
תכנית ההתארגנות באתר תכלול סימון הגידור ,מקומות האחסון ,משרדי אתר ,דרכים
זמניות ,מילוי זמני וחפירות זמניות ,נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו ,גידור שטחי
פעילות ,גידור בטיחות לכבישים ,ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע,
המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מסמכי המכרז על נספחיו.
מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עשויים להיות מפוצלים ,יהיה עליו לתחום לעצמו
שטח מגודר שבו תתבצע העבודה .תכנית ההתארגנות הנ"ל תוצג ע"י הקבלן למנהל
הפרוייקט ,לרשויות המוסמכות ולמשטרת ישראל .מנהל הפרוייקט יהא רשאי אך לא
חייב להעיר על תכנית ההתארגנות ,ובלבד שאם חפץ מנהל הפרוייקט להעיר על התכנית
יעשה כן בתוך  15ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית .על המזמין ו/או על מנהל
הפרוייקט לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור.
מודגש ,כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית ולפעול על פי
דרישותיה ככל שתהיינה.
התארגנות ותחום עבודה  -הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל
הפרוייקט .מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור
מנהל הפרוייקט וכי אין מנהל הפרוייקט מחוייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות
שהוצעו על ידו.
במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות ,יעשה הדבר
בהנחיית המזמין ו/או מנהל הפרוייקט.
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התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות ,מיסים וכד') במידה שיידרש
וכן כל העל ויות הכרוכות בהתארגנות ,לרבות הדרכים הזמניות ,הגידור ,השמירה וכיוצא
באלה – יחולו על הקבלן בלבד.
למען הסר ספק ,על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות
לבעלי הזכויות בקרקע.
למען הסר ספק ,תוכנית ההתארגנות תהא מבוססת ותתאים לדרישות התוכנית אשר
אושרה בהיתרי הבניה.
בלי להפחית דבר מאחריות הקבלן ,עבור הקמת אתר ההתארגנות בלבד וכן עבור
המאזניים באתר הכרייה ,לפי תכולת סעיף  - 01.14מקורות חומרי המילוי שבפרק
המבוא למפרט המיוחד ,ישולם לקבלן לפי סעיף  02.51.99.0020בכתב הכמויות .מובהר
כי הקבלן אינו רשאי להפחית או להעלות מהסכום הנקוב בסעיף .כמו כן ,סעיף זה בכתב
הכמויות הינו עבור שני המבנים.
המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות להתארגנות ,לרבות בין היתר הקמת האתר
יישורי שטח ,עבודות עפר להקמת האתר ,הובלה והתקנת מבנים יבילים ,כל תכולת
המבנים וזיוודם ,מרחב מוגן ,מחסנים ,מוסכים ,אמצעי תדלוק ושמון ,הספקת מים,
חשמל ,טלפון ,תאורה ,בנית מתקני תברואה לשימוש של הקבלן והפיקוח ,הספקת ציוד,
הסדרת דרכי גישה לאתר ותחזוקתן כולל צמתים ,תימרור ,שילוט והסדרי תנועה
בהתאם לדרישות ,גידור ,שינוע והסדרי חניה ,פעולות של פירוק אתר ההתארגנות
והחזרת השטח לקדמותו וכל עבודה אחרת הנדרשת.
אופני מדידה לתשלום יהיה :קומפלט.
למען הסר ספק ,כל תכולה הקשורה להתארגנות ולא מופיעה בכתב הכמויות יש לראות
אותה ככלולה במחירי היחידה של הסעיפים השונים.
ב.

הגנה מפני שיטפונות
על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים זמניות וקיימות באזור העבודה בכל מהלך
הביצוע לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור
כלשהו אחר.
לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו -סוללות חסימה ,בורות שאיבה ,תעלות ,מערכות
שאיבה ,מעבירי מים זמניים וכיו"ב  -כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל
עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.
תכנון החפירה ותעלותיה ,ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות/
הצפות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה ,ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ,ולא יימדד בנפרד לתשלום.

ג.

עבודה בקרבת תנועה קיימת
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים קיימים
בהם תנועה רבה.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב
והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר ,ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך לתנועת הולכי
הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל ,בכפוף להסדרי התנועה
המאושרים ע"י המשטרה.
על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו ,שלא יפגעו
עקב מעשיו או מחדליו ,וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.
להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל ,יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכניות
המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע.
על הקבלן חובה להקצות צוות ברשות אדם אשר מוסמך לבטיחות מטעמו לאחר שעבר
בהצלחה קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה והוסמך לכך על ידי חברת נתיבי ישראל
בכלל זה יהיה הקבלן רשאי להקצות לשם כך קבלן משנה מאושר ע"י החברה ובעל
הסמכה לבטיחות על ידי חברת נתיבי ישראל כאמור.
ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם
ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים .תוואי
המעקות והגידור ישתנה מעת לעת ,בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם
לתוכניות הסדרי התנועה המאושרות שבכל אחד מהשלבים.
על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.
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על הקבלן לתחזק באופן רצוף את התקני בטיחות של הסדרי תנועה על פי תכניות
מאושרות ,לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע .ביצוע כל האמור
בסעיף זה ,לרבות תמרור ,שילוט ומעקות בטיחות ,הקמתם והעברתם ממקום למקום,
ופירוקם בתום הביצוע ,כלול בהיקצב להסדרי תנועה ולא יימדד בנפרד לתשלום.
ד.

פעילות הקבלן על כבישים פעילים
בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה ,שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלן,
בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט .לא
תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך בתוכניות – לרבות תוכניות הסדרי
התנועה הזמניים.
אין באמור כדי לגרוע מהאמור בסעיף  00.06לעיל.

ה.

תנועה ועבודה על פני הכבישים ,רצפות ומשטחים קיימים
כל התנועות ,לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים ,וכן לכל מטרה אחרת
שהיא ,על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים
בגלגלים פניאומאטיים.
כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל
חשבונו ובכפוף ולאישורם של מנהל הפרוייקט והרשויות הנוגעות בדבר.

ו.

עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון
על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי
הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הגבוה
/העליון .העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל ,כולל תמיכת עמודי
חשמל והגנה וחפירה עמוקה .כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך
במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד.

ז.

עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות
בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל ,בזק ,תאורה,
כבלים ,מים ,ביוב ,תיעול וכיו"ב ,תבוצענה העבודות בזהירות המרבית ,תוך שמירה
קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים .בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת
כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל ,תהיה העבודה בנוכחות מנהל הפרוייקט ,ובנוכחות
מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה .הזמנת המפקח מטעם הרשות
האחראית הנ"ל היא באחריותו של הקבלן.
בכל מקרה שתפגע תשתית (צנרת ,שוחות ,פילרים ,כבלים) תת קרקעית ו/או עילית
כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ,ידאג הקבלן מיידית לידע את מנהל
הפרוייקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי.
הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל
ואחריות זו תהא בלעדית .בנוסף ,יבצע הקבלן את התיקון באופן מיידי למניעת
התמשכות הפגיעה /הנזק והכל בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט .מערכות התשתית התת
קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד והסימון הוא אינפורמטיבי
בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן יתכן שאינו כולל את סימון כל
התשתיות הקיימות .בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וכלונסאות ,עליו לוודא את
מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד ,וזאת באמצעות תאום
עם הגורמים השונים ,חפירות גישוש וכיו"ב ,ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות.
חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרוייקט ,ומפקח מיוחד מטעם הרשות
האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטית ,כאמור לעיל .חפירות הגישוש יבוצעו
על חשבון הקבלן ובאחריותו.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיפי מסמכי המכרז על נספחיו.

ח.

טיפול במתקנים עיליים ותחתיים:
 .1הוראות פרק זה באות בכפוף לאמור במסמכי המכרז על נספחיו ומבלי לגרוע
מהאמור בו.
 .2הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות
באתר על גבי תוכניות ועל גבי קרקע ,ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים.
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.3
.4
.5
.6
.7

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים ,ללא נוכחות מטעם
בעל המתקן התת קרקעי.לא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא
אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו.
הקבלן בלבד ,יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים,
לקבלת אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה .התשלום בעד השגחה
יהיה על חשבון הקבלן.
כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל ,כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות
והבטיחות הנ"ל ,יתוקן על חשבון הקבלן.
היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו ,מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של
עבודתו ,על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרוייקט ולקבל הוראות על אופן הטיפול
במתקן.
מקום שבו לא סומנו בתוכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש
לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן ,הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור
יתוקן באחריות הקבלן.

ט.

האקלים המשוער באתר
האקלים באזור העבודות חם ויבש ,עם ממוצע משקעים שנתי של כ 50 -מ"מ .ממוצע
טמפרטורות חודשי גבוה נע בין כ 38Co -ו 46Co -בקיץ ,וממוצע טמפרטורה יומית
נמוכה נעה בין כ 12 Co -ו  8Co-בחורף .הלחות היחסית בקיץ נעה בין כ 25% -ביום
לכ 55% -בלילה ,ובחורף נעה בין כ 40% -לכ 60% -בהתאמה .בירור מדויק ומפורט
יותר של תנאי האקלים הינו באחריות הקבלן.
זרימות ושיטפונות עלולים להתרחש באתר העבודה ,לרבות בנחל יעלים ,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 והשרות ההידרולוגי וידאג לקבל מהן התרעות מבעוד מועד על
אירועי זרימות ושיטפונות.

00.08

שירותי תכנון של הקבלן
בנושאים מסוימים שנקבעו במפרט המיוחד או בכתב הכמויות באחריות הקבלן לבצע תכנון
מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים כמפורט שם.

 00.09שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות
א .בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט
ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל במסמכי המכרז על נספחיו ,או ככל
שיותר לו  -יהיה על הקבלן להגיש למנהל הפרוייקט את כל המסמכים המתאימים כפי
שיידרשו על-ידו למתן אישור .מנהל הפרוייקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת
אישור או אי אישור לבקשת הקבלן
הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.
לשינוי ,לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות עתידיות.
ב.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות ,יחולו עליו כל
ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרוייקט ו/או יועצים מטעם המזמין.
הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרוייקט.

 00.10שמירה ואחזקת האתר
בכפוף לאמור במסמכי המכרז על נספחיו ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי ימציא
ויקיים בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט ,בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו ,מערך שמירה
ואחזקת האתר ,לרבות תאורה באתר העבודה ,לצורך הגנה על העבודות ,ו/או על המתקנים
הקיימים באתר ו/או לבטיחות ,לביטחון ולנוחיות הציבור.
 00.11תכניות "למכרז" ותוכניות "לביצוע"
מובהר בזה ,כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות שהוצגו במסגרת המכרז
ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התוכניות שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע.
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות שנמסרו לו לביצוע .על השוני בין התוכניות
יחולו הוראות פרק ח' להסכם.
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 00.12גידור ושילוט אזהרה
הקבלן יציב גדרות ושילוט אזהרה כמפורט בתוכניות או אם קיימת דרישה אחרת לכך.
 00.13אחריות הקבלן על קטע כביש בתחום הפרויקט במשך תקופת הביצוע
אחרי קבלת צו התחלת עבודה אך לא לפני תחילת העבודות הקבלן יחתום על טופס העברת
קטע כביש בתחום הפרויקט מאחריות מרחב דרום של חברת נתיבי ישראל לאחריות הקבלן
בהתאם לאמור במסמכי המכרז על נספחיו .לא יתקבל ערעור הקבלן בנוגע למצב הכביש
לאחר חתימת הטופס ומצב הכביש יחשב כמצב תקין .תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר של
קטע כביש תהיה באחריות מלאה של הקבלן עד למסירת הפרויקט לנתיבי ישראל ולמועצה
אזורית תמר ,כמפורט בהסכם.
 00.14התאמת התכניות ,המפרט וכתב הכמויות
על הקבלן לבדוק חובה ולהעביר לחברה עד תום מועד הגשת הבהרות כל אי התאמה
שתימצא (מידות ,נתונים ומידע) ,כאמור בהסכם על נספחיהם ,את כל מסמכי המכרז,
לרבות הזמנה להציע הצעות ,הסכם ,מפרטים ,כתב כמויות ותכניות..
 00.15אספקת מים וחשמל
על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות ,כולל
מכלי מים רזרביים וגנראטורים למקרה של הפסקות חשמל ,צנרת זמנית וכבלי הזנה
זמניים.
על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם חב'
החשמל לישראל והרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב ,תוך תאום עם מנהל
הפרוייקט.
כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים
וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  -יחולו על הקבלן.
 00.16צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום
בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט ,לצורך ביצוע הפרויקט ,ימנה הקבלן מטעמו בין
השאר את בעלי המקצוע הבאים ,אשר יאושרו ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין:
א.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן:
מנהל הפרויקט מטעם הקבלן  -המהנדס המוסמך יהיה בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות
בניהול של פרוייקטים דומים.
מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.
על מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט
מטעם המזמין .מנהל הפרויקט יהיה זמין בשטח לפי צרכי ודרישות המזמין.
הקבלן ,באמצעות המהנדס המוסמך מטעם הקבלן ,ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי
על הביקורת בתחום הביצוע" ,על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום ,בתוקף
תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

ב.

מהנדס ביצוע:
מהנדס אזרחי רשום עם ניסיון של לפחות  7שנים בתחום עב' סלילה וכבישים .על מהנדס
ביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות

ג.

מודד מוסמך
כל תקופת ההסכם המודדים יעמדו לרשות מנהל הפרוייקט לכל סוג מדידה שתידרש לצורך
הפרוייקט ללא כל תשלום נוסף .על הקבלן לדאוג למספור וסימון בשטח של החתכים על פי
התכנית לכל אורך שלבי הפרויקט לאורך כל תקופת הביצוע ויחדש באופן שוטף סימונים
הללו במידה ויפגמו .ביצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
לעניין דרישות לעבודת המודד ולציוד הנדרש ,ראה נספחים  3ו ,4-נוהל תוכניות עדות
ומפרט מדידה מפורטת.
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ד.

מנהל עבודה
מנהל העבודה חייב להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק (של  5שנים לפחות) בביצוע
עבודות מהסוג הנדרש במכרז זה .על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל
העבודה .העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרוייקט.
מנהל העבודה של הקבלן ישמש ,בין היתר ,כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל
תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו ,לרבות העבודות
והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה כהגדרתם במסמכי המכרז על נספחיו.
לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע ,אלא אך ורק באישור מנהל הפרויקט .מכל
מקום ,מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד הכלכלה והתעשייה כמנהל עבודה בבניה
ובניה הנדסית .הקבלן ימסור הודעה למשרד הכלכלה והתעשייה על פרטיו של מנהל
העבודה.

ה.

מוסמך בטיחות באתרי סלילה
הקבלן ימנה ויציב באתר ,בכל עת במהלך ביצוע העבודות ,אדם שיהא אחראי על הבטיחות
במסגרת הסדרי התנועה הזמניים באתר ואשר עבר קורס בטיחות לאבטחת אתרי סלילה
ובעל הסמכה מחברת נתיבי ישראל .מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה אך אין חובה
שיהא כך.

ו.

בקר איכות
הקבלן ימנה צוות בקרת איכות לפי תחומי ביצוע עיקריים .טרם תחילת הביצוע צוות בקרת
איכות יוגש לאישור מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת איכות מטעם המזמין .הדרישה
המינימלית לבקר איכות יהיה מהנדס רשום בתחום הזה ,עם ניסיון  7שנים לפחות בתחום
כבישים והסלילה .ראה נספח  - 2מפרט הנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות
עצמית של קבלן בפרויקטי סלילה ובנייה

ז.

ישיבות תאום
תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות ,בהשתתפות מנהל הפרויקט ,ומי מטעם
המזמין שיקבע מנהל הפרוייקט ,ובהשתתפות הצוות מטעם הקבלן.
על הקבלן להזמין לישיבות אלה ,לפי הוראת מנהל הפרוייקט ,קבלני משנה וספקי הציוד
ו/או המוצרים ,אשר לדעתו של מנהל הפרוייקט נחוצים לתאום פעילויות הייצור ,האספקה
והביצוע .הקבלן ,קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידים טכניים
וניהול טכני ומינהלי ,מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות ,במועדים ולמשך כל זמן
שיידרש על ידי מנהל הפרוייקט.

 00.17בטיחות וגהות באתר העבודה
א.

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות וכן נוהלי
הבטיחות של המזמין ,כגון :שילוט הקשור לתפקידו של הקבלן ,שלוט גלוי לעיני הציבור
עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "ממונה הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד
העבודה ,קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני ,ציוד הרמה ,כלי עבודה מכאניים
וחשמליים ,ציוד מגן אישי ,הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים.
הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת ,משרד העבודה ,חברת
החשמל ,חברת בזק וכיו"ב .לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי-ידיעת דרישה כלשהי
של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט .האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים
ולא ישולם על כך בנפרד.

ב.

בנוסף לאמור במסמכי המכרז על נספחיו ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים
ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה
אליו ,לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם,
לרבות קבלני המשנה מטעם הקבלן ,ככל שאושרו על-ידי המזמין ,לדאוג שכל אורח
המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים
מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.
הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי
הבטיחות אשר נקבעו בכל דין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יגרום הקבלן לקבלני המשנה
מטעמו ,להישמע להוראותיו של המזמין בנוגע לבטיחות והגהות באתר.
13

כביש  - 90צומת P 5

ג.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות
ולהשלים את הגדרות ושלטי הזהרה ,באם נפגעו.

ד.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים
בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה ,אמצעי זהירות
ובטיחות ,כנדרש לפי החוק ,לפי הצורך וכפי שיורה מנהל הפרוייקט.

ה.

על הקבלן לספק  10סטים של אפודות זוהרות ,נעלים ,כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את
מבקרי האתר .כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.

 00.18אתר שפיכה
כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי המשרד
להגנת הסביבה.
על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל (לרבות אגרה) ,בחישוב
הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות -
מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.
00.19
א.

המבנה למנהל הפרוייקט ,משרד הקבלן ,מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים
על הקבלן להקים ,באתר העבודה ,במקום בו יורה לו מנהל הפרוייקט ולתחזק על חשבונו,
לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרוייקט ,מבנה לשימוש מנהל הפרוייקט ,מנהל
הבטחת איכות ,המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית .כל היתר,
רשיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות הקבלן.
אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה מנהל הפרוייקט ,בתנאי שהוא יהווה
יחידה משרדית נפרדת לחלוטין .על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה מנהל הפרוייקט משטח
חניה מאספלט עבור לא פחות מ 10 -כלי רכב לשימושם הבלעדי של מנהל הפרוייקט
ואורחיו.

ב.

המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרוייקט תוך לא יאוחר מ-
 30ימים קלנדאריים ,ממועד תחילת ההתארגנות.

ג.

המבנה יכלול:
 .1חדרים כדלקמן:
 חדר עבור משרדו של מנהל הפרוייקט ,בשטח נטו לא קטן מ 15.0 -מ"ר חדר ישיבות בשטח נטו לא קטן מ 20.0-מ"ר חדר עבור מנהל הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ 15.0-מ"ר. חדר כנ"ל עבור המפקח. חדר שירותים ננעל ,שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל הפרוייקטואורחיו .השירותים יחוברו למערכת הביוב.
 מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל  2דלתות ,מתקן מים חמיםוקרים מסוננים לשתייה כדוגמת מי עדן או שו"ע לכל אורך הפרויקט ,כוסות
למים חמים וקרים ,קפה ,תה וסוכר לכל אורך הפרויקט.
 .2חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.
 .3על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.
 .4כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר .במקרה של מבנה יביל
יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה .החדרים ירוצפו במרצפות טרצו
 20/20או .30/30
 .5מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור ,קירור וחימום לכל חדר בהספק של  2כ"ס
לפחות.
 .6ריהוט וציוד תקין ,באישורו של מנהל הפרוייקט ולשביעות רצונו ,אשר יירכש
על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:
 שני שולחנות משרדיים במידות  180/70ס"מ כל אחד ,כולל מגירות ועודאחד למנהל ה"א  120/70ושולחן חדר ישיבות במידות  120/300ס"מ
  10כסאות לשימוש המשרדים מנה"פ ושתיים עבור מנהל ה"א.  2ארונות פח עם אמצעי נעילה ,לשמירת תיקים ,עם אמצעי נעילה ועוד אחדלמנהל ה"א.
 לוחות עץ מוקצעים ,קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות.14
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ד.

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 מנהל הפרוייקט.
התקנת טלפון קבוע עם קו נפרד מהקבלן למשרד מנהל הפרוייקט ומשרד
מפקח וקו טלפון נוסף למנהל ה"א.
במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרוייקט על הקבלן לספק
למנהל הפרוייקט טלפון נייד.
אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים A3,A4

התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד מנהל הפרוייקט:
 .1על הקבלן לספק ולהתקין במשרד מנהל הפרוייקט תחנת עבודה וציוד היקפי
לשימושו הבלעדי של מנהל הפרוייקט.
.2

הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:
תחנת עבודה (מחשב) מפרט טכני כדלקמן:

שלושה קוי גישה לאינטרנט מהיר  +תיבת דוא"ל .רוחב פס של  30מגה לפחות  +חיבור
לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט .שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת
הביצוע.
 .3אספקת והתקנת פקסמיליה ,על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה פקסימיליה
שמדפיסה על דפי צילום.
15
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אספקת והתקנת מכונת צילום
העבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום צבעונית לגודל נייר  ,A3 ,A4ובהתאם לדרישות
החברה .עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי היחידה השונים .הציוד הנ"ל
יהיה רכוש הקבלן .לא ישולם בנפרד עבור סעיפי פרק  ,05סעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בפרטי
התשלום השונים .הציוד יהיה רכוש הקבלן .בסיום הפרויקט יוציא הקבלן את הציוד מאתר
העבודה.
ביטוח הציוד
על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרוייקט.
הקבלן התחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או
חלקו .על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד.
לא ישולם על הפריטים אלו בנפרד ,הקבלן יכלול תקורת של הפריטים הנ"ל על הפרוייקט כולו.
השארת המשרד לרבות הציוד באתר
הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון סופי,
כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרוייקט והמזמין.
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 מים ולמערכת ביוב לרבות חיבורים זמניים שיאושרו ע"י מנהל
הפרויקט והרשות המקומית.
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 במגרש:
 מחסן לצמנט  -מוגן בהחלט בפני רטיבות. אצטבאות מעץ למוטות הזיון. מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדים ישירותעבור המזמין.
ה .במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים
בכללותם ,לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת
מנהל הפרוייקט .כל זאת ללא כל תמורה נוספת,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות.
ו .עם השלמת ביצוע העבודה לפי מסמכי המכרז על נספחיו ,יסתום הקבלן את כל הבורות ,יפנה,
יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו ,את מבנה מנהל הפרוייקט (באם יורשה לכך) ואת מבני
הקבלן על ציודם ,את המחסן ,את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים
ויסלקם ממקום המבנה .כל הציוד שנרכש או סופק עבור מנהל הפרוייקט לצורך ביצוע
הפרויקט יוחזר לקבלן.
ז .המדפסת וכל הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן.

16
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00.20

בקרת איכות
הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות עצמית בהתאם לנספח בקרת איכות של המזמין,
נספח מס'  2למפרט הטכני המיוחד " -מפרט הנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת
איכות עצמית של קבלן בפרויקטי סלילה ובניה".
הקבלן יספק חדר נפרד עבור משרדו של צוות בקרת האיכות ,בשטח נטו לא קטן מ15.0 -
מ"ר .החדר יכלול שולחן עבודה בגודל של  120/70ס"מ ,שני כיסאות וארון פח עם אמצעי
נעילה לשמירת תיקים.

00.21

כתב הכמויות והמחירים  -כללי
א .כל תאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  -אינו בהכרח מתאר את
העבודה בשלמותה .התיאור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות ,במפרט ,בכתב
הכמויות וביתר מסמכי המכרז על נספחיו ,במילוי הוראות המזמין ,המתכנן ומנהל
הפרוייקט.
ב .מחירי היחידות בכתב הכמויות מבוססים על אופני המדידה המפורטים "במפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור" של חב' נתיבי ישראל אלא אם נכתב אחרת במפרט
המיוחד או בהסכם ,והינם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי דרישות
מסמכי המכרז על נספחיו ,כולל כל הנדרש במפרטים ,בתוכניות ,בתקנים ובמפרט
הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת (האוגדן הכחול).
ג .כללי  -סעיפי כתב הכמויות והתאור הינם לפי קטלוג הסעיפים של חב' נתיבי ישראל.

00.22

ניקיון השטח בגמר העבודה
מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז על נספחיו ,בעניין זה יחולו הוראות אלה:
א .הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה ,לרבות המדרכות והכבישים
הסמוכים ,בכל משך זמן ביצוע העבודה .ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים,
כל פסולת בנין מצטברת ,כל פסולת ,שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין
אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים ולמעט "גוף ציבורי".
הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות .מנהל הפרוייקט רשאי להורות מזמן
לזמן על ניקוי אתר העבודה ,לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.
האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת ,העודפים והשיירים,
חלה על הקבלן ועל חשבונו.
ב .כמו-כן ,יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים,
המשרדים ,המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות,
ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.
ג .במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט ,ולא תיקן הליקוי לאחר התראה
שנתן לו המזמין באמצעות מנהל הפרוייקט או בדרך אחרת ,רשאי המזמין לבצע
הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים ,והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן
בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו.

 00.23תכניות "עדות לאחר ביצוע" ומדידות במהלך העבודות
על הקבלן להכין תוכניות "עדות לאחר ביצוע" ( ,)AS MADEבתום כל שלב ביצוע ובתום
השלב הסופי.
התוכ ניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט ,תוך שימוש בצבעים
ובסימבולים אחידים ,על פי הנחיות המזמין (ראה נספח מס'  – 3נוהל תוכניות עדות ותיק
מבנה ונספח מס'  - 4מפרט למדידה קרקעית מפורטת).
ע"ג התוכנית תצוין האינפורמציה הבאה:
תחום התוכנית
מועד המדידה
שם ,טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך
פרטי הקבלן המבצע
חתימות המודד והקבלן המבצע
התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ,על רקע קואורדינאטות המצב
הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות המזמין.
המדידות תכלולנה (ברמת פירוט תוכניות הביצוע לפחות) את כל האלמנטים שבוצעו ע"י
הקבלן ותימסרנה למזמין בקבצי  DWGאו  DXFעל גבי דיסקים כפי שייקבע ע"י
המזמין ובהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין
17
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אותם .טרם המסירה ,יעביר הקבלן את התוכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל הפרוייקט
לחתימה ובדיקה.
התכניות תימסרנה לא יאוחר מ 20 -יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר.
המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות ,ומסירתן לידי מנהל הפרוייקט הם תנאי
הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.
אם יידרש ,יערוך מודד את תוכניות העדות בפורמט המתאים לאחסון התכנית במערכת
 GISשל המזמין או הרשות העירונית הסמוכה לפרויקט ,או שבתחומה התבצע.
הכל לפי נספח מס'  4למפרט הטכני המיוחד  -מפרט למדידה קרקעית מפורטת.
תכניות  AS MADEיוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט ( DWF ,DWGכולל
 )REG+DISשרטוט באוטוקאד גרסה  2010לפחות.
לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור הכנת תוכניות העדות ורואים עבודה זו ככלולה
במחירי היחידה.
לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה ,רשאי המזמין לאחר  20יום להכין תכניות AS
 MADEעל כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים ,על חשבון הקבלן ובתוספת  18%פיצוי
מוסכם לטובת המזמין.
במהלך העבודה נדרש הקבלן באמצעות המודד מטעמו לבצע מדידות ,גם לטובת השלמת
חישובי הכמויות וגם לצורך קידום העבודה (הבטחת האיכות) ,תוך התקדמות הפרויקט
(ובמהלך הביצוע) ידרש הקבלן להכין תוכניות חישובי כמויות ,סקיצות ,מדידות
נקודתיות ,הכנת חתכים ותנוחה עם שילוב של הרקע התכנוני או בלעדיו.
המנהל ינחה את המודד של הקבלן ברמה המקצועית כך שתוכניות המדידה שהקבלן
מגיש יאפשרו למנהל לקבל אישורים של רשויות מוסמכות ,מתכננים או קידום פרטים
מסוימים של העבודה.
המזמין רשאי להשתמש במודד נוסף מטעמו על מנת לבדוק את מודד הקבלן ,לרבות
באמצעות מדידות בשטח .הקבלן ישתף פעולה עם נציג זה של המזמין ככל שידרש.
מובהר שהנחיות המנהל לגבי דרך הכנת הקבצים כאמור קודמים לנספח  4בכל הקשור
לניהול שלבי הביצוע וזאת מעצם הענין.
00.24

נוהל מסירת העבודה לרשויות
להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשויות בסיום העבודה:
סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והקבלן.
הכנת תוכניות שלאחר ביצוע ע"י הקבלן  ,כולל סימון קווי הגובה בתכניות הכביש
והחתמתן על ידי מתכנן ,בדיקתן אישורן על ידי הרשות (מרחב דרום של חברת נתיבי
ישראל ,מועצה אזורית תמר ,מפעלי ים המלח ,בזק וכל רשות אחרת לפי הצורך).
אישור מנהל הפרוייקט לבדיקה (שנעשתה בנוכחותו) להוכחת ניקיון תשתית תת קרקעית
(ע"י העברת מנדריל) ולהשחלת חוטי משיכה.
בדיקת התוכניות והצילומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט.
מסירת תקליטון עם תוכניות וצילומי תשתיות לרשויות.
סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשויות והמזמין.
הפצת פרוטוקול מהסיורים.
הערות הרשויות והמזמין לפרטיכל לתוכניות ולצילומים.
סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן ,אישור תכניות ,AS MADE
סגירת אי התאמות וקבלת אישור מנהל הבטחת איכות של המזמין.
חתימת גורמי הרשויות על טפסי מסירת הפרויקט והעברת הפרויקט לאחריות הרשויות
באופן סופי.
רק עם קבלת אישור הרשויות והמזמין את הפרויקט לידיהן ,הוצאת תעודת גמר לקבלן.

00.25

תיעוד העבודה באתר
הקבלן יתעד את כל שלבי ופרטי העבודה באמצעות צילומים משלושה סוגים :צילומי
וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ 15 -דקות לכל
הפרוייקט ,צילומי  STILLSדיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי
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אויר צבעוניים של אתר העבודה ,כל  3חודשים .התיעוד הראשון באמצעים הנ"ל ,יתבצע
עם תחילת העבודות באתר .התיעוד יועבר מיד למנהל הפרוייקט.
ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר החברה .סרטי הצילום יועברו לרשות
המזמין ,באמצעות מנהל הפרוייקט עם תום העבודה.
לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים ,ורואים את עבודתו זו ככלולה
במחירי היחידה.
00.26

חשבון סופי
החשבון הסופי ייערך על פי הוראות מסמכי המכרז על נספחיוונוהלי המזמין ובצירוף
המסמכים הבאים:
א .דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך ומנהל הפרויקט מטעם
הקבלן
ב .כמויות בפורמט מצטבר.
כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.
ג.
ד .החשבון יוגש ע"ג תקליטון בפורמט החברה.
ה .תכנית מדידת "עדות לאחר ביצוע"  As Madeמבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך,
ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של המזמין .כמו כן תכניות  As Madeיועברו
למזמין גם בפורמט  DWGו.PDF -
ספר מתקן הכולל פרוספקטים ,קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.
ו.
ז .אישור מסירת העבודה על פי הוראות מסמכי המכרז על נספחיו (לפי סעיף קטן .)00.24
ח .ניתוחי מחירים חריגים.
ט .סימוכין לעבודות נוספות.
אישור הבטחת איכות מטעם המזמין על העדר אי התאמות ועל מסירת תיקי
י.
בקרת איכות
יא .כל הנדרש ביתרת מסמכי המכרז על נספחיו.

 00.27ביקורת המזמין
הקבלן חייב לאפשר למבקר הפנימי ולממונה הבטיחות של המזמין ,או למי שמונה על ידו,
וכן למי שמונה לעניין זה על ידי המזמין ,על ידי משרד התיירות או ע"י בקר נתיבי ישראל,
לקיים אצלו ובחצריו ביקורת מקצועית.
 00.28שילוט כביש ראשי +אזורי
הקבלן יכין ויציב למשך תקופת ביצוע העבודה שלטי אלומיניום בעובי  2מ"מ ,בגודל  5מ'
 3.71 Xובנוסף "אוזניים" בגובה  2.18מ' וברוחב  58.5ס"מ (סקיצה מצורפת).
הצבת השלטים תבוצע בתוך  15יום ממועד מתן צו התחלת עבודה להתארגנות .על כל יום
איחור בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך  ₪ 300לכל שלט שלא הותקן.
התשלום יהיה לפי סעיף  51.31.2060שבכתב הכמויות; מספר השלטים לעניין סעיף זה -
שלושה .דהיינו  -שני שלטי תדמית ושלט אתר אחד (סקיצה מצורפת).
השלטים יהיו מוצבים על צינורות בקוטר " 6כולל תמיכות נדרשות – אחד בכל קצה עבודה,
משני כיווני הנסיעה (שלטי התדמית) ואחד במבנה האתר עצמו – שלט האתר (בהיעדר
קביעה אחרת  -סה"כ  .)3הכיתוב יבוצע בחיתוך אותיות .הכיתוב "החברה הממשלתית
להגנות ים המלח" יבוצע בחיתוך אותיות מסוג יהלום  DGבצבע לבן.
הדפסה על ויניל מט בחיתוך צורני ,בצבעים.
סוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום .DG
העבודות לביצוע השלט ,יכללו את כל הדרוש להכנה ,הצבה ,העתקה ,פירוק וסילוק מהאתר
בתום העבודה ,אשר יעשו בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט ,על כל הכרוך בכך .בכלל זה,
העתקת השלטים ,במידה ותידרש ,תיעשה ע"י הקבלן .הגודל הסופי של השלטים ,צורתם,
הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל הפרוייקט בתיאום עם המזמין והרשות
המקומית .
לצורך ביצוע השלטים על הקבלן להכין הדמיה ב"פוטושופ" לפי ההנחיות להלן:
עיצוב הדמיה של הפרויקט המבוסס על תמונות של המקום ,שיצולמו על ידי הקבלן,
בשילוב עם אלמנטים מקבילים מתמונות שטח במקומות אחרים.
ההדמיה תפורט לרמת הנתיבים ,טיילת ,פיתוח שטח ,רכבים וכל אלמנט שמדמה את
הפרויקט לאחר סיומו על ידי החברה.
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כל נתוני הפרויקט וההנחיות לביצוע יתקבלו על ידי החברה ו/או מנהל הפרויקט.
על החברה המבצעת לצלם מספר תמונות במקום מכמה זוויות צילום ,על מנת שנציג
החברה (להגנות ים המלח)יוכל לבחור את התמונה המתאימה ביותר לביצוע ההדמיה.
ההדמיה הסופית תינתן על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
התוצרים שיועברו הן תמונות בפורמט דיגיטאלי ממוחשב ברזולוציה גבוהה, 300 dpi
ומותאם לשלט בגודל הרלבנטי .העבודה תבוצע ע"י גורם בעל נסיון בביצוע עבודות דומות.
לאחר אישור ההדמיה יוכל הקבלן להכין דוגמת שני השלטים לאישור מנהל הפרוייקט ורק
לאחר אישור השלטים יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח מיד עם תחילת העבודות.
לאחר אישור השלטים יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח מיד עם תחילת העבודות .על
הקבלן להכין את השלטים ולהשאירם במשך תקופת ההתארגנות לעבודה כולה .מיד עם
סיום הפרוייקט יכין הקבלן מדבקה בגודל של  85ס"מ  350 Xס"מ בויניל מט ,עם הכיתוב:
"סיימנו! נסיעה טובה ובטוחה" ,אשר ימוקם על השלטים בהתאם לדוגמא המצורפת.
לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.
דוגמא לשילוט אתר ושלט תדמית/מידע לציבור – להמחשה בלבד!

 00.29תקופת הבדק ל 5 -שנים
מובהר בזה ,כי כאמור בפרק ט' להסכם ,תקופת הבדק תהיה לתקופה של  5שנים על פי
המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (פרק " 00מוקדמות" תת פרק " 03בדק לתקופה של
 5שנים").
בניגוד לאמור בסעיף  00.03.02.01.01במפרט הכללי הנוסח יהיה כדלקמן:
במהלך תקופת הבדק ,יבצע הקבלן פעולות ניטור באופן עצמאי ובמידת הצורך יבצע פעולות
תיקון.
פעולות הניטור יבוצעו אחת לשנה וזאת בהתאם למוגדר בפרק משנה  00.03.03למפרט
הכללי וכולל עמידה בכלל הפעילויות הנדרשות (מדדים כמותיים ולא כמותיים) .מובהר
בזאת כי פעולות הניטור יבוצעו על חשבון הקבלן וכלולות במחירי היחידה וזאת כמפורט
באופני המדידה והתשלום בפרק משנה  00.03.08למפרט הכללי.
ביצוע כל הפעילויות יתואם מראש עם מנהל הפרויקט האחראי על הכביש כולל קבלת
אישור בכתב עבור כל פעילות בנפרד .בסיום כל שנה משנות הבדק יוגש דו"ח מסכם לאישור
מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות .תהליך הגשה ואישור הדו"ח יהיה כמפורט בסעיף
 00.03.04.04במפרט הכללי .כל העבודות תעשנה על פי הנחיות ומפרטי חברת נתיבי ישראל)
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לעבודות פיתוח ואחזקה ובהתאם להנחיות הבטיחות שיפורסמו מעת לעת מטעם חברת
נתיבי ישראל ,משרד התחבורה ,משטרת ישראל וכל רשות מוסמכת אחרת .כל פעילויות
הניטור והתיקון שיבוצעו על ידי הקבלן במהלך תקופת הבדק תהיינה באחריותו ועל
חשבונו .ראוי לציין כי ביצוע פעולות ניטור ותיקון ע"י הקבלן בטרם נמצאו ליקויים ע"י
מנהל הפרויקט או על-ידי צוות בקרת -איכות/הבטחת-איכות של חברת נתיבי ישראל ,ימנע
הטלת ניכויים בגין ליקויים על הקבלן.
בניגוד לאמור בסעיף  00.03.03.01.03במפרט הכללי הנוסח יהיה כדלקמן :פעולות הניטור
בנושאים אלה ואחרים יבוצעו על ידי הקבלן לאורך תקופת הבדק במועדים ובתדירות
שיקבעו בלעדית על ידי חברת נתיבי ישראל  .עם זאת ,ביצוע פעולות ניטור ותיקון יזומות
של הקבלן בטרם נמצאו ליקויים על -ידי נת"י תמנע הטלת ניכויים כאמור על הקבלן.
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מבוא למפרט טכני מיוחד
 01.00כללי
המפרט הטכני המיוחד נועד להגדיר ולפרט את כל ההוראות והדרישות הטכניות המיוחדות
לביצוע מרכיבי העבודה השונים .אין הכרח שכל העבודות המפורטות במפרט הטכני המיוחד
יקבלו את ביטויין בפרקים השונים של כתב הכמויות או להפך .יש לראות את המפרט הטכני
המיוחד כהשלמה לאסופת המפרטים הטכניים הכלליים לעבודות סלילה וגישור (מפרט כללי
לעבודות סלילה וגישור במהדורתו מחודש ספטמבר  ,2009כולל עידכונים  )2010-2012בהוצאת
חב' נתיבי ישראל בע"מ (להלן" :המפרט הכללי").

 01.01תאור כללי של העבודה
העבודה ,תכולתה ,שלביה ולוח הזמנים לביצועה מוגדרים לפי העניין והמהות במפרט המיוחד,
בפרק המוקדמות ,בתוכניות ובכתב הכמויות ,המהווים חלק ממסמכי המכרז על נספחיו.
מכרז זה מתייחס להסדרת צומת P5וביצוע מעביר מים בנחל יעלים בכביש ,90
ק"מ  218.65לרבות ביצוע טיילת צמודה בצד המזרחי של הכביש ,מערכות תת קרקעיות ,שיקום
ופיתוח נופי ,הסדרת נחל יעלים ,תעלות ניקוז ,תמרור ושילוט.
העבודה תתבצע בשלבי ביצוע עיקריים כמפורט להלן בסעיף .01.04
הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת מגבלת גובה בשל קווי חשמל עיליים ,המחייבים
פעולה בצורה מתאימה ושימוש בכלים מתאימים.
במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן גם טיילת הצמודה לכביש.
העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל
במהדורתו האחרונה .המדידה לתשלום עבור כל העבודות המפורטות בפרק זה תתבצע לפי ההנחיות
המפורטות בסעיפים המתאימים במפרט הכללי של חב' נתיבי ישראל ,אלא אם כן צויין אחרת
במפורש במפרט טכני מיוחד זה.
01.02
במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע בין היתר את העבודות הבאות:
 עבודות מוקדמות. עבודות הכנה ופירוק:פירוק אספלט
פירוק שילוט ותמרור
פירוק מעקות בטיחות לרבות העברתם למחסני חברת נתיבי ישראל
פירוק גשר אירי
 עבודות תשתית להעתקת קווי בזק. עבודות להנחת שרוול פלדה עבור מקורות עבודות להעתקת קו מים של מפעלי ים המלח עבודות עפר:חפירה
מילוי מובא/מילוי מחומר חפור בשכבות והידוקו.
 -הנחת יריעות גיאוטכסטיל.

העבודה מורכבת מהפרקים הבאים:
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-

עבודות מצעים.
עבודות אספלט לרבות קרצוף וריבוד.
עבודות ניקוז ודיפון במעלה ובמורד הנחל
עבודות דיפון אבן בגדלים שונים במעביר המים ובנחל.
עבודות בטון טרומי.
עבודות בטון יצוק באתר ,כולל כלונסאות דיפון.
עבודות מעקות בטיחות.
עבודות סימון כבישים ,הסדרי תנועה ,תמרור ושילוט.
עבודות פיתוח ושיקום נופי עבור הטיילת.
אחרות

 01.03הערות חשובות
 .1רשת גבהים
רשת הגבהים הקובעת בתוכניות ובמכרז זה הינה הרשת הארצית המוחלטת (גבהים שליליים
במקרה זה).
מאחר ולחברת מפעלי ים המלח יש רשת פרטית במפלסים חיוביים ויתכן ומוזכרים מפלסים
אלו במפרטים ו/או בתוכניות נתון להלן הקשר בין הרשתות .לצורך מעבר בין רשת מפעלי ים
המלח לרשת הארצית ,יש להפחית  ,404.05לדוגמה.+ 15.00 = -389.05 :
 .2מדידה משותפת
עם תחילת העבודה תבוצע מדידה משותפת (מודד הקבלן ומודד המזמין) לקבלת ערכים
עדכניים של מצב הקיים .ערכים אלו ישמשו את הקבלן לביצוע העבודה ולחישוב
הכמויות .המנהל רשאי להגדיר כיצד תבוצע המדידה המשותפת ,לרבות כך ששני צוותי
המדידה מבצעים את המדידה בפועל בשטח במועדים שונים.

 01.04שלבי ביצוע
לאור העובדה ,כי כביש  90מהווה עורק תחבורה ראשי ופעיל ,חייבות העבודות נשוא מכרז זה על
נספחיו ,להתבצע מבלי שתופסק תנועת כלי הרכב בכביש זה ,תוך פגיעה מזערית בזרימת התנועה
ותוך שמירה מלאה של הבטיחות למשתמשי הדרך.

תיאור שלבי הביצוע
צומת  - P5ק"מ 218.65
שלב התארגנות
הכנות והתארגנות.
שלב א'
התנועה מתבצעת בכביש הקיים ,ביצוע עבודות הרחבה באזור בצומת.
שלב ב'
נסיעה על דרך קיימת,
ביצוע מעקף זמני בצד המזרחי של כביש .90
שלב ג'
נסיעה במעקף הזמני.
ביצוע הגשר ,הגבהת כביש  ,90הסדרת צומת ,עבודות להסדרת הנחל.
23
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שלב ד'
נסיעה על כביש  90במתכונת הסופית.
ביצוע השלמות עבודה בצידי הדרך ,פירוק מעקף זמני והשלמת קירות מוצא מעביר המים.
שלבי ביצוע – תתי שלבים ופירוט נוסף
תוכניות שלבי הביצוע מתייחסות לשלבים בסיסיים של ביצוע הפרויקט.
בנוסף לתוכניות שלבי הביצוע המצורפות למכרז ,יידרש הקבלן להכין תוכניות לתתי שלבים
ופירוט נוסף של השלבים הבסיסיים ,במקרים כגון:
הטיות תנועה זמניות.
השלמות נדרשות לשלבי המשנה.
מעבר משלב ביצוע אחד לשלב ביצוע אחר.
עבודה בקטעים מוגבלים ,כגון סגירה זמנית של נתיבים ,לפרקי זמן קצרים.
חציות של כבישים כגון חציות לשרוולים ולמערכות (חצייה בתתי – שלבים).
עבודות ריבוד בהן תידרש עבודה במספר תתי שלבים וחלקי שלבים ,תוך הטיות תנועה.
שינויים ,פירוט נוסף והתאמות של תוכנית שלבי ביצוע המקורית לצורך נוחיות עבודת
הקבלן וקידום העבודה.
גישה לשטחי התארגנות וגישה לאזורי עבודה.
השלמת צמתים בעבודות לילה מקומיות.
התקנת תאורה קבועה באזורים בהם לא מבוצעת סלילה.
עבודות מקומיות להתאמת גבהי אספלט ,יום ולילה.
מקרים נוספים לפי שיקול דעת מנהל הפרויקט.
-

 01.05אבני דרך
להלן "אבני דרך" שנקבעו:
אבן דרך ראשונה  -סיום שלב ב'.
.1
משך הזמן המירבי בתוך  3חודשים ( 90ימים קלנדריים) ממועד צו התחלת
העבודה.
אבן דרך שניה  -סיום יציקות מבנה מעביר המים בנחל יעלים.
.2
משך הזמן המירבי בתוך  5חודשים ( 150ימים קלנדריים) ממועד צו התחלת
העבודה.
אבן דרך שלישית  -סיום שלב ג' ופתיחה לתנועה.
.3
משך הזמן המירבי בתוך  9.5חודשים ( 285ימים קלנדריים) ממועד צו התחלת
העבודה.
הערות:
 עבור כל יום פיגור בכל אחד מאבני הדרך לעיל ישלם הקבלן סך של  20,000ש"ח. על הקבלן להגיש לאישור המזמין את לוח הזמנים המפורט לשלבי הביצוע עם פירוט גםלגבי תת-השלבים ופרטים אחרים רלבנטיים.
ניתן לשנות את סדר הפעולות בתוך שלב הביצוע אולם שינוי של שלבי הביצוע לא יעשה
אלא באישור מוקדם ובכתב של המזמין לאחר שהקבלן יציג את בקשתו לשינויים
ומשמעותם.
24
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 01.06משך ביצוע העבודה ,לוח זמנים ודוחות מעקב
משך ביצוע מרבי לעבודות נשוא מכרז זה הינו  12חודשים קלנדאריים ,מיום קבלת צו התחלת
העבודה .מובהר ,כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים (שמשכה  30ימים)  ,נכללת במשך
ביצוע הפרויקט.

מובהר שהאמור להלן הינו בנוסף לאמור במסמך ה' של המפרט הכללי לעב' סלילה וגישור:
"נספח ה'  -מפרט לניהול לוחות זמנים בפרויקט כתב כמויות "
הוראות לעניין אופן הגשת לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן:


לוח הזמנים יוגש בתכנת  MS-PROJECTבגירסת  2010ומעלה.



לוח הזמנים הפרויקטאלי יתחשב בחגי ישראל ובני מיעוטים.



לוח הזמנים יכלול את פירוט כלל הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט ואת משכם על
פי תכנית העבודה המפורטת .יחידת המשך תהיה יום.



לוח הזמנים יכלול את תאריכי הגשה של /shop drawingחומרים בעלי זמן ייצור/
אספקה של יותר מ 10 -ימי עבודה לאישור המזמין ,תאריכי ייצור ותאריכי אספקה
לשטח.



משך פעילות בתכנית העבודה לא יעלה על  20ימי עבודה.



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



לכל פעילות יצוינו בעמודה ייעודית המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה.



לכל הפעילויות יצויינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלך ביצוע העבודות.



לוח הזמנים יכלול את אבני הדרך שלעיל לרבות לאבני דרך משניות.



כל אבן דרך בלוח הזמנים תוגן על ידי באפר בשיעור של  15%מסך משך כל הפעילויות
הנדרשות להשלמת אבן הדרך.



בלוח הזמנים לכל אבן דרך יוקצב חודש לפעילויות מסירה.



לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבודה.
25
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לוח הזמנים יראה באופן ברור את הנתיבים הקריטיים :ראשי ומשניים.



התאריכים הקלנדריים בטבלת לוח הזמנים העקרוני שלעיל הינם להמחשה בלבד ,ובכל
מקרה המועדים יימנו החל ממועד צו תחילת העבודות.

 01.07תיאומי תשתיות
מ ובהר כי באחריות הקבלן לבצע את כל תיאומי התשתיות מול כל חברות התשתיות הרלוונטיות
(לרבות בזק ,מקורות ,חברת חשמל וכו') ,ולהמציא למנהל הפרויקט את האישורים הנדרשים
מאת חברות התשתיות כאמור לביצוע העבודות כולל תיאומי לו"ז לביצועי עבודות בקרבת קווי
החשמל העיליים מ"ג  +מתח עליון ,להנחת קווי תקשורת וקווי מים ,על הקבלן לעבוד לפי
הנחיות הבטיחות של בעלות התשתית הרלוונטיות.
קוו בזק
בתחום העבודה קיים קו בזק שחלקו יוסט במהלך העבודה .ראה פירוט בפרק  18במפרט
המיוחד .העבודה תבוצע בפיקוח חברת בזק.
קוו חשמל עילי
בתחום הפרויקט קיים קוו חשמל עילי מתח עליון ,אשר הגבההתו תבוצע ע"י חברת חשמל .כמו
כן קיים קוו עילי ועמודי מתח גבוה המחייבים הגנה באמצעות קיר כלונסאות וקיר בטון
סטנדרטי ,אשר יבוצעו ע"י הקבלן .יש לתאם מול חברת חשמל את ביצוע העבודות.
קוו מים של מפעלי ים המלח
בתחום הפרויקט קיים קוו מים  "12אשר מחייב העתקה .העבודה תבוצע ע"י הקבלן .יש לתאם
מול מ.י.ה את ביצוע העבודה ,ניתוקים וכו'
קו מים או שרוול עבור חברת מקורות
בתחום הפרויקט מתוכנן לביצוע עבודות של קו מקורות :שרוול מתחת לאזור הסדרת נחל יעלים
בלבד ולא בכביש .העבודה תבוצע ע"י הקבלן .יש לתאם מול מקורות את ביצוע העבודה.

 01.08תאום עם מ.י.ה (מפעלי ים המלח)
העבודה וכרית חומרי המילוי נעשית בשטח הזיכיון של מ.י.ה.
על הקבלן לתאם עם מ.י.ה את כל שלבי עבודתו ,לעבוד עפ"י נוהלי מ.י.ה בכל הקשור לבטיחות
לרבות תנועות רכב בכבישים.
(ראה פירוט נוסף בסעיף  )1( 01.03ו.)01.14 -

 01.09תנאי העבודה באתר
בנוסף לאמור בפרק מוקדמות למכרז זה וביתר מסמכי המכרז על נספחיו ,בנושא זה מופנית
בנוסף תשומת לב הקבלן במיוחד בנושאים הבאים:
 .1בטרם ייגש הקבלן לביצוע העבודה ,עליו להצטייד במפות עם סימון כל המערכות וקווי
התשתיות ,לאורך התוואי כגון:
 כבלי חשמל של חח"י. קו בזק תת קרקעי26

כביש  - 90צומת P 5

 קו מים של מ.י.ה שרוול פלדה של מקורות וכן כל תשתית אחרת המצויה בתחום האתר. .2הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים ברי קיימא את הנ"ל ,על גבי תוכניות קרקע ,ועליו מוטלת
האחריות לשמור על הסימנים.
 .3הקבלן ישתמש בשירותים של חברות המתמחות באיתור עצמים תת-קרקעיים ,לגילוי
וסימון.
 .4רשת דרכים באתר – על הקבלן להכשיר רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית לכל
חלקי העבודה .רשת הדרכים תיקבע בהתייעצות עם מנהל הפרויקט ,לרבות החלטה באם
להרוס את הדרכים האלה בכללן או בחלקן במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירן
במקומן עד לסיום העבודה .דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת
ובהתאם לכללי התנועה ותקנות התעבורה .על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות
(כגון:אגף התנועה ,משטרת ישראל ,מפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור
הפרעה לתנועה הרגילה.

 01.10שירותי תכנון של הקבלן
מבלי לפגוע ביתר דרישות התכנון שיידרש הקבלן לבצע במסגרת עבודות הפרויקט ,בנושאים
הבאים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים
העשויים להידרש לביצוע העבודה ,בהתאמה להנחיות מנהל הפרויקט ולוחות הזמנים שייקבעו
על ידו ,ולקבל על כל תכנון/תכנית את אישור המזמין:
 תכנון ההתארגנות והעתקת שטח ההתארגנות בכל שלב שיידרש.-

תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע ,לשם ביצוע
מחפורות על יד כבישים ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות.

-

תכנון פיגומים ,טפסות לכל היציקות ,תמיכות ומתקני עזר שונים.

-

תכנון תבניות לאלמנטים יצוקים באתר.

-

תכנון תערובות הבטון.

-

תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים ככל שידרש עבור ביצוע
עבודות.

-

תכנון הסדרי תנועה ושלבי ביצוע נוספים או שלבי ביניים ככל שידרשו או
יוצעו ע"י הקבלן ,בכפיפות להוראות מנהל הפרויקט ,לרבות קבלת אישורי
המזמין ,חב' נתיבי ישראל ,המשטרה והרשויות השונות שידרשו לכך.

-

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

-

תכנית העמדת מנופים ומתקני שינוע אחרים ככל שידרש.

-

תכנון חציות כבישים ע"י מערכות תת"ק בין שתוכננו ובין שלא תוכננו ונדרש
לבצעם.

-

תכנון ניקוז אזור העבודה.
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-

תכנון עיצוב שלטי הדמיה לפי סעיף 00.27

-

תכנון הפרגולה על כל רכיביה (כולל הביסוס) כפי שיפורט בסעיפים /בפרקים
הרלוונטים שבמפרט זה.

-

תכנון אופן אחסון משטחי עבודה ומשטחים לאחסנת חלקים שפורקו
וחומרים שסופקו לשטח על ידי הקבלן.

-

על הקבלן לקחת זאת בחשבון במסגרת תימחור הצעתו מאחר ולא ישולם
לו בגין שרותי תכנון לפי סעיף  01.10הנ"ל כל תוספת תשלום.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חלופי לאלמנטים ועבודות שונות הכלולות במפרט ובתוכניות ,עליו
להגישן בפירוט שיאפשר למזמין לבדקן כהלכה ויחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת החלופות ע"י
המזמין ,צוות המתכננים ,מנהל הפרויקט והרשויות הרלוונטיות השונות ,זאת בין אם התכנון
החלופי יאושר או לא יאושר.
לא יואשרו הצעות של הקבלן לשינויים בתכנון באם הנ"ל עלול לעכב את משך ביצוע הפרויקט .כל
שינוי יוגש לבדיקת מנהל הפרויקט זמן סביר טרם מועד נדרש לביצועו.

 01.11נוהל הובלה
 .1חברות הובלה מורשות
ההובלה במסגרת קבלני עפר וסלילה תעשה רק באמצעות חברות הובלה בעלות רישיון מוביל
בר תוקף של משרד התחבורה ,בפיקוח על הבטיחות ע"י קצין בטיחות בתעבורה .יש לצלם
רשיון מוביל בר תוקף של משרד ההובלות המיועד לעסוק בהובלה ולהעבירו למנהל הפרויקט
לפני תחילת העבודה.
 .2רשימת משאיות מורשות
הקבלן ימסור למנהל הפרויקט באם יידרש לכך ,רשימת משאיות מורשות המועסקות בפינוי
אדמה ופסולת מהאתר .הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות
על המשאיות המופיעות ברשימה.
הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם (להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה)
וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו.
הרשימה כפופה לאישורו של מנהל הפרויקט באם יידרש לכך.
לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש ע"י מנהל הפרויקט.
על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות המועסקות
בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.
לא תורשה הובלה בעומס יתר.
מובהר ,כי כל החפירות ,ההריסות והפרוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירם את
פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

 01.12גידור ושילוט אזהרה
בנוסף על האמור בפרק המוקדמות בחוברת מפרט זו ,ההגדרות תהיינה עפ"י התיאור דלהלן:
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א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

גדר להולכי רגל ולהגדרת שטחי הפעילות ושטחי התארגנות ,כולל שער להולכי רגל ושערי
רכב ולאתר משרדי מנהל הפרויקט.
הגדר תהיה עשויה עמודי מתכת (זוויתנים) ואיסכורית (לבנה) .הגדר תהיה יציבה ובגובה  2מ'
אשר תמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.
תוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות ,וזאת בכפיפות לתנאי רישיון
העבודה ,להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים ,ולכל האמור במסמכי ההסכם.
הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות ,להחזקתן תקינות ,יציבות ונקיות במשך כל תקופת
הביצוע ,להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע ,לפירוקן וסילוקן בתום העבודות
ו/או כאשר יורה זאת מנהל הפרויקט.
מובהר ,כי בכפוף להנחיות מנה"פ יושארו חלק מהאלמנטים הנ"ל באתר וזאת ללא כל
תמורה בעדם.
העבודות האמורות בסעיף זה ,יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עליהן כל תשלום בנפרד.
הקבלן יציב על הגדרות שלטי אזהרה כנדרש בחוק .צפיפות השלטים וגודלם יהיו כנדרש
בחוק ו/או עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט.
מוצהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להציב על הגדרות ,בצמוד אליהן ו/או לחבר
אליהן ,שלטי פרסומת מסחרית ,ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אלה מבלי שלקבלן תהיה
תביעה כלשהי הנובעת מכך ולקבלן לא תהיה זכות לגבות תשלומים כלשהם מהמפרסמים
ו/או מהמזמין בגין העובדה שהגדר מנוצלת לצרכי פרסומת.
לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת בכל סוג שהוא.
שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת ,כוכים מסוגים
שונים .במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות
וגידור מתאים על פי תקנות הבטיחות בעבודה על מנת למנוע פגיעה בהולכי רגל.
תיאום קבלת רישיון לדרכי גישה לאתר יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 01.13נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר
בנוסף על האמור במסמכי המכרז על נספחיו ובפרק המוקדמות:
א .על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים.
ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן להוביל את הפסולת ואת עודפי החומר החפור
שאינם מתאימים לשימוש בחלקי הפרויקט השונים לכל אתר שהוא עד מרחק  50ק"מ.
ג .הפינוי כולל פיזור החומר בשכבות של עד  40ס"מ ובהידוק של כלים מכאניים ללא בקרה
ולאחר חשוף השטח .כל העבודות שפורטו לעיל כלולות במחיר היחידה של סעיף .51.02.0010
ד.
-

-

לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם מנהל
הפרויקט שיעשה  48שעות לפחות מראש.
יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה מנהל הפרויקט
ובהתאם להסדרי תנועה על פי תכניות מאושרות.
פינוי עפר ופסולת תורשה רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר על ידי הרשויות המקומיות,
ואישור מנהל מקרקעי ישראל ,הכול כמפורט בסעיף  00.17של פרק "מוקדמות" .מבלי
לפגוע באמור לעיל ,הפינוי יבוצע במרוכז .לא יורשה לפנות מהאתר פסולת במשאיות
בודדות מלבד אלה שקיבלו אישור מיוחד מראש של מנהל הפרויקט לכך.
ראה פירוט נוהל הובלה בסעיף .01.11

ה .פיצוי מוסכם על הפרת ההוראות
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על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות
המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.
במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות ,כגון שפיכת פסולת או עפר באתר בלתי מאושר
יקנס הקבלן בסך של  3,000ש"ח בגין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות.
הפיצוי יקוזז באופן מיידי מהחשבון החלקי ו/או החודשי שיוגש על ידי הקבלן .בנוסף
לפיצוי ,ישא הקבלן בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן
הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.

 01.14מקורות חומרי המילוי
 )1חומר המילוי לעבודות עפר יובא מאתר "מטע עין גדי" ,כאשר הכניסה מצומת  P88בכביש 90
ק"מ  ,229או מאתר נחל זוהר או אתר אחר ,הכל לפי הנחיית המזמין .לא תשולם תוספת על
מחירי היחידה עבור כל אחד מהאתרים בסעיף זה ,עד מרחק הובלה של  55ק"מ.
הקבלן יבצע את החפירה עפ"י תכנית הפיתוח של המטע .באחריות הקבלן :ניפוי ,העמסה ,הובלה
ופריקה ,בקרת איכות החומר ,שקילת החומר ואספקה והתקנה של המאזניים באתר כרייה
"מטע עין גדי" ,וכן ציוד מכני נלווה ,כגון מחסום חשמלי ביציאה מאתר כרייה ,לרבות תאום
הנדרש עם רשויות ,תחזוקה שוטפת וכיול תקופתי לפי הנוהל ,שרות תיקונים לציוד הנלווה,
מבנה ממוזג לציוד מחשוב ,אגרות למיניהן (למעט אגרת כרייה) ,הביטוחים הדרושים ,הזנת
חשמל ,תשתית  INTERNETיציבה ,שרותי שמירה .ראש שקילה והמערכת הממוחשבת עצמה
יסופקו ע"י המזמין .מודגש בזה כי מנהל הפרויקט יבדוק את תעודות המשלוח/שקילה בהן יצוין
בין היתר תאריך ,שעה ,משקל אשר יצא מאתר כרייה ,חריגה ממשקל מותר על פי החוק ,יעד
האספק ה ,סוג החומר ,מספר רישוי ,שם הנהג ,זמן הגעה ליעד .המאזניים יהיו באורך  18.0מ',
ברוחב  3.0מ' ,עד עומס  120טון לפחות עם חיווט פנימי ,קירות כניסה מבטון ,עם מכסה עגלה
למתמרים עד  30טון לפחות ,בסיסי בטון יבילים וכן יכללו הכנה להתקנת ראש שקילה ,מחשב
ותוכנה .המאזניים יצוידו במחסום חשמלי עם תשתית למערכת פיקוד של המאזניים.
 )2מודגש כי עיכובים בשקילת החומר במידה ויגרמו לקבלן עקב אי הספקה סדירה ויציבה של
חשמל ותקשורת אינטרנט יהיו באחריותו של הקבלן בלבד.
 )3מודגש כי סעיף כתב הכמויות ( 02.51.99.0020עבור אתר התארגנות לביצוע הפרויקט ומאזניים
באתר כרייה "מטע עין גדי") ,כולל את כל המתואר לעיל ולא תשולם לקבלן שום תוספת מעבר
לתשלום על פי סעיף זה .עלות התאום ,אספקה ,התקנה ,תפעול המאזניים וכל הנדרש כפי
שמתואר לעיל כלולה במחיר סעיף כתב הכמויות.
 )4הקבלן חייב לתת לרשות המזמין 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 שום תשלום על כך.
 )5בקרת האיכות של הקבלן אחראית לוודא באמצעות בדיקות מעבדה שהקבלן משתמש בחומר
מתאים למילוי על פי דרישות המפרט ותואם לחומר המצוי באתר הכרייה .כמו כן ,באחריות
הקבלן לבצע מדידות מצב קיים לפני תחילת העבודה ובסיום המילוי ולבצע מדידות לפני כרייה
ובמהלך הכרייה ,לווידוא ביצוע תכנית החפירות ומדידות לפי דרישת מנה"פ במהלך הכרייה.
עלות המדידות הנ"ל כלולה בסעיפים הרלוונטיים של כתב הכמויות עבור עבודות עפר
(מילוי/חפירה) ולא תשולם עבורן שום תוספת.
 )6חברת מפעלי ים המלח הינה אחראית על אתר הכרייה ואחראית בטיחות ועל הקבלן להישמע
להוראות החברה ולתאם עמה את הפעילות באתר.
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 )7ניפוי החומר הכרוי יעשה בהתאם המפרט ,לפני השקילה באתר הכרייה .תשלום אגרות הכרייה
יחול על המזמין ,עפ"י תעודות השקילה ועל הקבלן חל איסור חמור להשתמש בחומר למטרות
אחרות מאשר לפרויקט לפי הסכם זה.
 )8במידה ויתגלה כי חומר כרוי ושקול באתר הכרייה על פי נתוני מערך השקילה האוטומטית של
המזמין לא ייושם במלואו בתחום הפרויקט לפי הסכם זה ,יטיל המזמין ניכוי מוסכם בגין החומר
החסר בסך  ₪ 1000לכל טון ,על פי נתוני שקילת ברוטו באתר כרייה.

 01.15נוהלי חברת נתיבי ישראל
העבודה תתבצע בכביש חב' נתיבי ישראל עפ"י הרשאה של חברת נתיבי ישראל.
בתום העבודה ולאחר עמידה בכל דרישות התוכניות ,המפרטים והמזמין תבוצע מסירת  /החזרת
השטח לחברת נתיבי ישראל.
המסירה תתבצע בהתאם לנוהלי חברת נתיבי ישראל כפי שמפורסמים באתר החברה
 www.iroads.co.ilבפרק מידע לספקים.
סיום העבודה מוגדר כמסירת העבודה לחברת נתיבי ישראל ומילוי כל דרישות המסירה ,כמפורט
בכל סעיפי ההסכם על נספחיו.
לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין מסירה זו ומחירה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב
הכמויות.

 01.16אחריות לאחזקת האתר במהלך העבודות
תשומת לב הקבלן מופנית לכך ,כי מקבלת צו התחלת העבודה  -יהיה הקבלן האחראי בלעדי
לתחזוקה מלאה של כל אתר העבודה המוגדר לשם ביצוע הפרויקט (ראה סימון גבולות האתר
בתוכנית).
אחריות הקבלן כוללת אחריות לאחזקה בצורה תקינה ,נאותה ובטיחותית של מיסעות ,שוליים,
מדרונות ,קירות ,מבני דרך ,מדרכות ואיי תנועה ,מעקות בטיחות ,גדרות ,תעלות ,תשתיות,
מערכות ניקוז ,גינון ופיתוח ,כולל מערכות השקיה ,מתקנים ,תאורה ,סימון כבישים ,תמרור,
שילוט ושל כל יתר מרכיבי ואביזרי הדרך .התחזוקה כוללת תחזוקה מונעת ,תחזוקה למקרי
"שבר" ,תחזוקה בטיחותית ותיקוני תחזוקה אחרי תאונות.
אחריות הקבלן תהיה אחריות כוללת לכל מרכיבי תחזוקת השטח ,כולל תשלום חשבונות
והוצאות כגון חשמל ,מים וכו' זאת למעט תשלום צריכת חשמל עבור תאורה שהייתה קיימת
בכביש לפני תחילת הפרויקט.
הקבלן מחויב לפעילות תחזוקה במשך  24שעות ביממה ,בכל ימות השבוע ,לרבות שבתות וחגים
הכול כפי שיידרש .הקבלן מחויב לביצוע פעילות התחזוקה תוך תגובה מהירה כפי שיידרש
לשמירה על בטיחות משתמשי הדרך ולשמירה על נוחות השימוש בדרך.
בכל מקרה של נזק יהיה הקבלן מחויב לתקן על חשבונו.

 01.17פריטי תשלום
המפרט המיוחד המצורף למכרז זה כולל פריטי תשלום הנכללים בפריטי התשלום המפורטים
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,במהדורתו מחודש ספטמבר  2009ועדכון אחרון.
פרוט תכולת העבודה ואופני המדידה והתשלום במפרט המיוחד מהווים שינוי ו/או תוספת
למפורט עבור אותם פרטי תשלום במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,במהדורתו מחודש
ספטמבר  2009ועדכון אחרון.
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בכל מקום בו יש שוני בין הגדרת פריטי התשלום בין המפרט מיוחד זה במפרט הכללי לעבודות
סלילה וגישור יקבע מפרט מיוחד זה.

 01.18אישור קבלני משנה ,יצרנים וספקים
הקבלן יאשר שברשותו הציוד המתאים והיכולת לביצוע העבודה במלואה כפי
שמתואר בתכניות ועפ"י הסטנדרטים של חב' נתיבי ישראל וכן מחוייב לקבל
אישורים מראש לקבלני המשנה הבאים כמפורט להלן:
א .קבלן משנה לעבודות בטון לעניין בניית מעביר המים יאושר בהתאם לתנאי הסף שבמסמכי
המכרז.
ב .קבלן המשנה לעבודות חשמל ותאורה ,יאושר בכפוף לאישור נת"י.
ג .קבלן המשנה לעבודות בזק ,יאושר בכפוף לאישור חב' בזק.
ד .קבלן המשנה לעבודות מים יאושר בכפוף לאישור המתכנן והצגת נסיון רלוונטי בעבודות
דומות.
ה .קבלן המשנה לעבודות מקורות יאושר בכפוף לאישור מקורות והצגת נסיון רלוונטי
בעבודות דומות של חב' מקורות.

 01.19קבלני בטיחות להסדרי תנועה
הסדרי תנועה יבוצעו אך ורק ע"י מי שהוסמך לכך על ידי חברת נתיבי ישראל.

 01.20הקצב להסדרי תנועה זמניים
 )1כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט זה לפי תכניות הסדרי תנועה זמניים מאושרות לשלבי
ביצוע ,יכללו בפרויקט זה ויבוצעו ע"י הקבלן במסגרת 'הקצב להסדרי תנועה'  -מחיר מוקצב
מראש ,בחלוקה חודשית שווה ,אשר ישולם מדי חודש כסכום קבוע .ההקצב החודשי
לפרויקט זה ראה פרוט בפרק .60
 )2יובהר ,כי כל הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ושלבי הביצוע וכן כל
הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה הזמניים לזמן הביצוע ,נכללים במסגרת
הקצב הסדרי התנועה דלעיל ולא ישולם בגין איזשהו חלק מהם בנפרד.
 )3למען הסר כל ספק ,תכניות הסדרי התנועה ו/או רשימות התמרורים המצורפות למכרז הינן
לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה להגדלת ההקצב להסדרי
התנועה הזמניים ו/או להארכת הלו"ז בגין כמות התמרורים הנקובה ברשימות ו/או בגין כל
שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים בתכניות אלו.
 )4הקבלן יהיה רשאי להציע בפני מנה"פ הסדרי תנועה חלופיים ,או שינויים בתכניות הסדרי
התנועה ,בתנאי שיאושרו ע"י הרשויות המוסמכות (חב' נתיבי ישראל ,משטרה וכד') .מנה"פ
יהיה רשאי לקבל ו/או לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא .מכל מקום ,לא תאושר כל
דרישה של הקבלן מכל סוג שהיא ,בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי הביצוע השונים
וכן לא יורשו שינויים בהסדרי התנועה ,העשויים להאריך את לוח הזמנים ו/או להגדיל את
ההקצב ו/או את מחירי היחידה .שינוי בהסדרי התנועה שהוצע ע"י הקבלן ואשר אושר ע"י
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המזמין עפ"י סעיף קטן ( )6זה ,ידון עפ"י הוראות פרק ח' (פרק שינויים ,תוספות והפחתות)
של מסמכי המכרז על נספחיו ,לעבודות הקבלניות.

 01.21גישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות בעת ביצוע עבודת הכנה וחפירות
בהתאם למפורט בפרק המוקדמות  00על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע החפירות השונות
מכל סוג שהוא ,יהיה עליו לאתר ,לגלות ולהגן על מערכות קיימות שונות .על הקבלן מוטלת
האחריות לבדוק את תחום עבודתו ולהצליב את הבדיקה עם תכניות תיאום מערכות של מתכנן
הכביש.

 01.22שילוט ,תמרור ,סימון ואביזרי בטיחות חסרים
שילוט ,תימרור ואביזרי בטיחות חסרים
המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את העבודה עקב מחסור באביזרים וכמו כן לבצע את
השלמת האביזרים .עלות האביזרים שמזמין יוסיף יופחתו מחשבון הקבלן.
תמרור לאחזקה שוטפת
מודגש כי על הקבלן להחזיק במחסניו כמות של לפחות  10%מכמות התמרור ושאר האביזרים
הנדרשים ,למטרת אחזקה שוטפת.
הכוונת התנועה
עפ"י דרישות המשטרה ו/או מהנדס האתר ,ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין ,על הקבלן לדאוג
לנוכחותם של שוטרים או פקחי תנועה של חב' נתיבי ישראל לצורך הכוונת התנועה .האמור חל
גם לגבי עבודות יום וגם לגבי עבודות לילה.

 01.23קו מקורות
בכוונת מקורות להניח קו מים עתידי בחציית נחל יעלים וזאת מחוץ לכביש  .90הקבלן יניח
שרוול עבור קו זה וישולם לו על פי הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות .השרוול יסופק ע"י מקורות.
העבודה תתבצע עפ"י הנחיות ונהלי מקורות.
על הקבלן לקחת בחשבון פעילות זו בבניית לוח זמנים כאשר ביצוע פעילות זו נכלל במשך
הביצוע של כלל הפרויקט.
לידיעת הקבלן ,בחתך  23בוצעה חצייה של קו מקורות החוצה את כביש  90וזאת במסגרת
פרוייקט קטע כביש  .90חצייה זו כבר בוצעה כולל הנחת שרוול .על הקבלן לתכנן את עבודותו כך
שלא יפגע בשרוול ובקוו שהונחו.
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מפרט טכני מיוחד
כללי
מובהר ,כי מפרט זה יש לקרוא ביחד עם פרק המוקדמות ומבוא למפרט המיוחד והמפרטים
הרלוונטים הטכניים של חב' נתיבי ישראל והמפרט הבין משרדי .העבודה תבוצע בכפיפות
לפרקים הרלוונטים של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל ואסופת
המפרטים הנ"ל .מובהר ,כי בהתקיים סתירה בין המסמכים ,יגבר האמור במפרט ספציפי זה,
זאת ,למעט אם מאופן העבודה הנדרש משתמע אחרת.

פרק  - 02עבודות בטון באתר
 02.01עבודות בטון יצוק באתר
 02 .01.01תכונות הבטון
( .)1חוזק הבטון:
חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  118על סמך חוזק הבטון בגיל
 28יום.
( .)2סוג הבטון וסיווגו:
 )1סוג הבטון המזערי על פי חוזקו יהיה ב 40-בהתאם לת"י  466ולת"י 118
 )2יחס מים צמנט מרבי יהיה 0.40
 )3סיווג המבנה עפ"י חשיפה לתנאי הסביבה -תנאים מיוחדים ()11
מעבר נחל יעלים על כל רכיביו הקונסטרוקטיביים (גוף המעבר קירות תומכים ,מרצפי
בטון ,קירות מצח וכו') הם בעלי דרגת סיווג ( 11סביבה אגרסיבית חמורה) כמופיע
בחוקת הבטון -ת"י  466חלק  1טבלאות  6.3ו ( 3.2 -הסעיפים הרלוונטים במפרט נת"י
הם  02.01.03.05.01תת סעיפים ג ,ד) ובהתאם לדרישות ת"י  118טבלה .11
( .)3דרישות תפקודיות:
מותר השימוש בצמנט מסוג  CEM II,CEM Iהעומדים בדרישות ת"י  1ובדרישות ת"י 466
חלק  .1עבור בטון חשוף חזותי השימוש יהיה בצמנט מסוג  CEM Iבלבד.
אגרגטים  -האגרגטים יהיו מסוג א' בהתאם לת"י .3
( .)4מוספים ותוספים לבטון:
המוספים לבטון יעמדו בדרישות ת"י .896
שימוש ביותר ממוסף אחד יורשה במידה והוכחה התאימות ( )Compatibilityבין המוספים.
התחלת ההתקשרות ביציקה באתר תהיה לפחות  150דקות מרגע המגע בין צמנט למים
( .)5סומך הבטון:
-

סומך הבטון יהיה  S5או  S6בהתאם לחלק המבנה הנוצק:

-

עבור יציקות אופקיות (רצפות וכד') S5
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-

עבור קירות ,עמודים וכד' .S6

( .)6הפרשת מים מירבית:
הפשרת המים הכוללת לא תעלה על  0.25%מכמות המים הכוללת למ"ק בטון טרי מחושבת
על בסיס רווי יבש פנים (רי"פ).
( .)7עמידות בפני חדירת מים:
ממוצע עומק חדירה של מים של  3דוגמות בלחץ בבדיקה לפי ת"י  26חלק  5לא יעלה על 25
מ"מ .אף דוגמה לא תעלה על  30מ"מ.
בדיקת החדירות למים תתבצע ל 2 -משלוחי בטון ניסיוניים לפני תחילת העבודה בשטח.
( .)8מעבר יוני כלור:
הבדיקה תתבצע לפי התקן האמריקאי  ,ASTM C-1202הערך הממוצע בבדיקה מוקדמת
של  3דוגמאות לא יעלה על 1750קולון .אף דוגמה לא תעלה על  2000קולון .הבדיקה תתבצע
ל 2 -משלוחי בטון ניסיוניים לפני תחילת העבודה בשטח.
( .)9עמידות לשחיקה:
בחלק העליון של רצפת המובל ורצפת מתקני הכניסה והיציאה ייעשה שימוש באגרגט
"פלניטרון מסוג  "0/4או שווה איכות מאושר .שיעור השחיקה ימדד ב  440סיבובים לדקה
לאחר  28יום מתאריך היציקה בהתאם להנחיות ת"י  26ויהיה עד  1מ"מ .לשם יבוצע קטע
יציקת נסיון לבדיקת שיעור השחיקה.
( .)10תערובת הבטון:
לצורך תכנון התערובת הקבלן ישכור את שירותיו של יועץ בטונים מטעמו .היועץ יהיה מוכר
בעל שם בתחום עם ניסיון של  15שנה לפחות בתכנון תערובות כעין אלה .יועץ הבטונים לא
יהיה טכנולוג הבטון של המפעל המספק את הבטון ,אלא גורם אחר בלתי תלוי עם המפעל,
הרכב התערובת יובא לאישור מנה"פ.
( .)11תערובת לניסיון:
לאחר אישור מנהל הפרויקט ,הקבלן וספק הבטון בתאום עם יועץ הבטון של הקבלן יכינו
תערובת בטון לניסיון שתעמוד בכל הדרישות לעיל.
אישור ליציקת האלמנטים יינתן לאחר אישור התערובת ,ע"י יועץ הבטון של היזם ומנה"פ.
על הקבלן לבצע את תערובות הניסיון כ 3 -חודשים לפני תחילת היציקות באתר.
הקבלן יגיש לאישור את ההתארגנות ליציקה בכתב ,לפחות  14ימים לפני ביצוע היציקה
הראשונה.
יציקת האלמנט הראשון תבוצע בנוכחות יועץ הבטון ותשמש כיציקת ניסיון לפני אישור
לעבודה שגרתית.
 02.01.02דרישות ביצוע
( .)1עובי הכיסוי פלדת הזיון:
עובי כיסוי מוטות הזיון יהיה  6.0ס"מ ,יש להתקין שומרי מרחק מבטון.
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( .)2יציקת הבטון:
יציקות הבטון יתבצעו בשעות הערב בתנאי שיוכנו אמצעי תאורה מתאימים באתר ,או
לחלופין בשעות הבוקר המוקדמות .בכל מקרה ,אין לצקת בימים בעלי טמפ' קיצוניות
(גבוהה או נמוכה) .טמפ' הבטון הטרי בעת היציקה לא תעלה על  oC32וטמפ' האוויר לא
תעלה על  .33oCיציקת כל הבטונים (פרט לבטון רזה) תבוצע ע"י משאבת בטון .חוזק
התבניות יותאם לקצב היציקה וללחצים המתפתחים על הדפנות בהתאם .היציקה תתבצע
תמיד עם תבניות .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה ,אלא אם יאושר במפורש בכתב על
ידי מנהל הפרויקט.
הקבלן ייקח בחשבון במחירי היחידה את הצורך בשימוש באמצעים מיוחדים לשמירה על
טמפרטורת הבטון כגון שימוש בקרח ,חנקן ובכל אמצעי או שיטה אחרת אשר תאושר על ידי
המפקח.
( .)3טפסות:
החיבורים בין הטפסות יהיו אטומים באופן שיימנעו נזילות מיץ בטון והיווצרות קיני חצץ או
מוקדי סגרגציה מקומיים .לא תבוצע קשירת תבניות עם חוטי ברזל.
במקומות בהם נדרש גימור מבטון חזותי חשוף ,על הקבלן להתאים את הטפסות בהתאם
לנדרש במפרט הכללי של נת”י ובהתאם להנחיות אדריכל הנוף ומנה"פ.
תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים ,מומחה
לתכנון תבניות ופיגומים ,מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.
היציקה תתבצע תמיד עם תבניות .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה ,אלא אם צוין כך
במפורש בתכניות.
( .)4קיטום פינות:
כל פינות הבטונים תהיינה קטומות .מידה הקטימה תהיה  2*2ס"מ גם אם בתכניות לא
מצוינת קטימה כלל .במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין
לבצע קיטום – תקבע המידה המופיעה בתכניות.
( .)5מישקים והפסקות יציקה:
לא יורשו הפסקות יציקה ומישקים אופקיים או אנכיים אלא אם סומנו במפורש בתכניות.
יש להתארגן לקצב אספקת בטון שימנע המתנות העולות על  20דקות בין ערבלים .בכל מקרה
היציקה תהיה בטון טרי על טרי במקרה של תקלה והיוצרות תפר קר המשך היציקה יהיה על
פי אישור המתכנן והמפקח.
כל תפרי עבודה (הפסקות יציקה) יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  7מ"מ ויסולקו מי
הצמנט מפני הבטון .הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא לאחר
אישורה ע"י המפקח להמשך הביצוע.
( .)6בטון חשוף חזותי:
תערובת הבטון לבטון חשוף תוגש לאישור בתהליך המקובל ,הכולל תערובת לניסיון שעומדת
בכל דרישות המפרט וכן יציקת קיר של  10מ"ר לפחות לאישור אדריכל הנוף.
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בכל האלמנטים של בטון מזויין ייעשה שימוש בבטון חשוף חזותי לפי סעיף  02.06.01ו/או עם
פיגמנט וזאת עפ"י הנחיות אדריכל הנוף.
( .)7החלקה:
פני בטון אופקיים יוחלקו בעזרת מחליק סיבובי "הליקופטר".
לא ישולם בנפרד עבור סוגי הגמר המפורטים ומחירם כלול במחירי היחידה.
( .)8ציפוף וריטוט:
ריטוט הבטון יתבצע באמצעות מרטטי מחט ,בתנועות קצובות ובכיוון התקדמות מוגדר
באופן שיבטיח ציפוף אחיד ומלא של הבטון ועטיפה וכיסוי של מוטות הזיון.
בעת יציקת משטחים יש לבצע ויברציה ב  2מחזורים בהפרשים של  15 10דקות כדי לאפשר
שקיעה פלסטית של הבטון הטרי.
רק לאחר מחזור הריטוט השני יש ליישר את פני הבטון ,להביא אותו למפלס הרצוי ולבצע
החלקה ידנית ראשונית.
לאחר מכן יש לשמור את פני הבטון לחים עד לסיום ההחלקה בהליקופטר.
מיד לאחר סיום ההחלקה בהליקופטר יש לשמור את פני הבטון רטובים במשך  10ימים.
באלמנטים אנכיים יש לבצע ריטוט באמצעות  2מרטטי מחט שיופעלו בו זמנית ע"י  2פועלים,
בתנועות קצובות ,מעלה-מטה ותוך כדי התקדמות אופקית .המרחק בין  2המרטטים יהיה כ
 2.5מ' לצורך יצירת אזור השפעה חופף בין שניהם.
שימת הבטון צריכה להיות רציפה אך לא מהירה ,יש להחדיר את צינור המשאבה הגמיש
לתוך התבנית לעומק המרבי הניתן.
( .)9אשפרה -האשפרה תתבצע עפ"י המפורט בת"י  1923חלק  1ומשך תקופתה לא תקטן מ
 10ימים.
סוג החומרים בעזרתם תתבצע האשפרה יתאים למפרט הכללי של נת”י ולגימור הבטון
הנוצק ( הנחיות לאשפרת בטון חשוף חזותי ראה במפרט הכללי של נת”י) מודגש בזאת שאין
להשתמש בחומר אשפרה מותז.
אשפרת פני בטון אופקיים תתבצע באמצעות מים ובעזרת בד גיאוטכני מצופה בפוליאתילן
כדלהלן:
 .1האשפרה תבוצע ע"י כיסוי כל שטח פני הרצפה ע"י בד גיאוטכני מסוג אשפרית
 ,S16 Hydra Cureאו ש"ע שיאושר מראש.
 .2יש להשקות את פני הבטון היטב בכל שטחו ,כשעה עד שעתיים לאחר היציקה ובשלב בו
הבטון מתחיל להתקשות.
 .3עם תחילת ההתקשות ,יש לפרוס את יריעות הבד הגיאוטכני כשהבד מופנה אל הבטון
והממברנה (ציפוי הפלסטיק) מופנה כלפי חוץ .היריעות יפרסו בכל שטח הרצפה עם
חפיפות של כ –  10ס"מ.
 .4יש להשקות את היריעות אחת ליום ,ולא פחות מאחת ליומיים ,ולוודא שהמים חדרו אל
מתחת ליריעות בכל שטח הרצפה.
עקב הצורך לבצע את האשפרה ואת התקנת מערכת האשפרה לטווח הארוך לא תבוצע
יציקה מאוחר מיום רביעי בלילה של שבוע העבודה.
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אשפרת רכיבי בטון שנוצקו בעזרת טפסה תתבצע בעזרת יריעות מגן כמפורט במפרט
הכללי לעבודות סליהל וגישור .פני הבטון יהיו לחים בכל משך תקופה זו.
( .)10פלדת זיון לבטונים:
פלדת הזיון לבטונים (כולל כלונסאות) תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י  4466חלק  .3רשתות
מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י  4466חלק  .4פלדת הזיון של הכלונסאות תהיה
פלדה רתיכה סימון .W
כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  466לכיפוף זיון.
ככלל ,אין לרתך זיון מצולע ,אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח .אם יינתן
אישור כזה ,יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון ( ASWE 7018דלות מימן)
והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י  466חלק  ,1ובכפיפות להנחיות המפקח .לאחר בצוע הריתוך
יש להסיר את קצף הריתוך (שלקה).
הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות ,באמצעות ביצוע בדיקות
מתיחה לריתוך מדגמי ,הכול בהתאם להוראות המפקח.
בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק של
הזיון מבחינת מפלס ומיקום אופקי .בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי
המינימלי  6ס"מ.
תמיכות לזיון עליון ("ספסלים") יהיו עשויים מוטות זיון (עגולים ו/או מצולעים) מכופפים
במידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון ,צורת הספסל וקוטר המוט יבטיחו את החוזק הדרוש
לתמיכת הזיון .כמות הספסלים תיקבע על-ידי הקבלן כך שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב.
( .)11סביבת עבודה :היות וחלק מהעבודה תתבצע בתקופת הקיץ יש להתקין סככת עבודה
בתחום שבו מתבצעת העבודה באותו זמן וזאת על מנת לאפשר תנאי עבודה נוחים כמה
שניתן לצורך בטיחות בעבודה וביצוע העבודה כנדרש.
 02.01.0010בטון רזה ובטון הגנה מתחת לאלמנטים מבניים
בטון רזה/בטון ב 15-ייושם מתחת לאלמנטים מבניים ע"פ המופיע בתוכניות וכן לכל
האלמנטים הנוספים לפי דרישת המתכנן ,יועץ הקרקע ו/או בקר האיכות .הדרישות
יועברו לקבלן בכתב .ההתייחסות לבטון רזה תהיה ככל בטון על היבטיו השונים לרבות
עיבוד פני הבטון .כאשר נדרשת נסיעה של כלים מכאניים כבדים על גבי הבטון הרזה,
הבטון יהיה בעובי  10ס"מ ותתווסף לו רשת זיון.
אופני מדידה ותשלום
הבטון הרזה ובטון ההגנה ימדדו וישולמו במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.
 02.01.0100קירות ציפוי על גבי כלונסאות
לפני התקנת המוטות המיתדים וצינורות הניקוז יש לבצע שטיפה בלחץ המים לסילוק כל
שאריות קרקע ולכלוך מחזית הקיר .תחתית היציקה תהיה לפחות חצי מטר מתחת לפני
המילוי בגב קירות הגביונים .לא תתאפשרנה הפסקות יציקה.
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על הקבלן לקחת בחשבון ביצוע ריטוט לכל גובה היציקה.
אופני מדידה ותשלום
העבודה תימדד ותשולם במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
בהתאם למפורט בסעיף בכתב הכמויות ותכלול בנוסף ניקוי חזית הקיר
לפני תחילת עבודות סידור פלדת הזיון .המחיר כולל את הנקזים עפ"י
התכניות.
 02.01.0110מרצפי בטון ומשטחי בטון בעוביים כלשהם
מרצפי בטון בעוביים שונים ובמידות שונות עפ"י המסומן בתכניות .יציקת הרצפות
תעשה ע"ג מערכת איטום כמתואר בתכניות האיטום .סוג הבטון ,הרכב התערובת
ודרישות הביצוע והגמר יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה.
פני הרצפה העליונים יעוצבו לגבהים המדויקים כמסומן בתכניות.
אופני מדידה ותשלום
מרצפי הבטון ימדדו וישולמו במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל .מוספים לבטון לעמידות נגד שחיקה
כגון פלינטרון או ש.א ימדדו וישולמו בסעיף נפרד בכתב הכמויות .01.02.01.0767
 02.01.0660קירות תומכים בחתכים כל שהם
קירות תומכים בעוביים שונים יבוצעו במתקני הכניסה והיציאה של המובל ועפ"י
המסומן בתכניות .עיצוב הקירות יהיה עפ"י תוואי הקווים המסומן בתכניות.
סוג הבטון ,הרכב התערובת ודרישות הביצוע והגמר יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק
זה .על הקבלן לאשר את התבניות לפני הרכבתם .פני הבטון של הקירות הבאים במגע עם
הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום.
אופני מדידה ותשלום
הקירות התומכים ימדדו וישולמו במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה בהתאם למצוין לעיל ובמפרט הכללי .המחיר כולל את הנקזים עפ"י
התכניות.
 02.01.0690טבלת גישה מבטון בעובי כלשהו
טבלת גישה תבוצע בצד הדרום מערבי של המעבר לאורך של  16מטר מרוחב הכביש.
עובי הפלטה  25ס"מ ,הפלטה תבוצע על גבי מערכת איטום שתבוצע על גבי מילוי מהודק
בהתאם להנחיות מתכנן מבנה המיסעה .פני היציקה תוכן ליישום שכבת איטום .מפלסי
טבלת הגישה בהתאם למצוין בתכניות.
אופני מדידה ותשלום
טבלת הגישה תימדד וישולמו במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.
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 02.01.0700מובל מלבני לניקוז
מעביר מים רב תאי במידות  9X4.0X3.0mמתחת לכביש מספר .90
רצפת המעביר תבוצע על גבי מערכת איטום הכוללת בטון רזה ויציקת הבטון בקירות
ותקרת המובל תבוצענה באופן ליישום שכבת איטום כמצויין במפרט מיוחד זה .בקירות
קיצונים של המובל תבוצענה ווטות במידות 15X15ס"מ בצד פנים המעביר .קורות השן
תבוצענה באותה יציקה עם רצפת המעביר ,דופן הקורה הפונה אל פנים המעביר יוצק
כנגד הקרקע על גבי מערכת איטום ,דופן הקורה הפונה אל מחוץ למעביר תבוצע עם
תבנית.
הרכב התערובת ודרישות הביצוע והגמר יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה .על
הקבלן לאשר את התבניות לפני הרכבתן.
העבודה כוללת :רצפה ,קירות ,קורות עליונות (קירות מצח) ותחתונות ,קירות ,תקרות,
תושבות לטבלת גישה ,תושבת לתפר התפשטות ,קורות תחתונות (קורות שן) ופחי ההגנה
בכניסה למעביר המים.
אופני מדידה ותשלום
עבודות המובל ימדדו וישולמו במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל .המחיר כולל קורות תחתונות (קורות
שן) קורות עליונות (קירות מצח) ופחי ההגנה בכניסה למעביר המים.
 02.01.0706קורות תחתונות (קורות שן) של מרצפי בטון מעברים תחתיים מבטון בחתך כל שהוא
שלא במובל הניקוז
קורות שן תחתונות בעוביים שונים יבוצעו עפ"י התוואי המסומן בתכניות.
דופן הקורה הפונה אל פנים המעביר יוצק כנגד הקרקע על גבי מערכת איטום .דופן
הקורה הפונה אל מחוץ למעביר תבוצע עם תבנית לצורך יישום שכבת איטום או כנגד
לוח פוליאסטירן מוקצף כמישק הפרדה.
הרכב התערובת ודרישות הביצוע והגמר יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה.
הבאים במגע עם הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום.
ביצוע הפסקות יציקה בקורות בהתאם למסומן בתכניות בלבד.
אופני מדידה ותשלום
קורות שן תחתונות ימדדו וישולמו במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.
 02.01.0730רולקות
בכל הפסקת יציקה שבה ישנו מפגש בין רצפה לקיר תבוצע רולקה במידות  5x5או
7x7ס"מ בהתאם למצוין בתכניות .הרולקה תבוצע מבטון ב 30-לפחות או מחומר
מסחרי דוגמת  .SIKA RAPלפני יישום הרולקות יש לקבל את אישור בקרת האיכות
לנקיון המשטח.
אופני מדידה ותשלום
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רולקות ימדדו וישולמו במ"א ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם
לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.
 02.01.0767שכבה חסינת שחיקה
יישום שכבת תערובת אגרגטים קשים פלינטרון  04או שווה איכות שיאושר על ידי מנהל
הפרויקט לחיזוק העמידות בשחיקה של רצפות המעבר ומתקני הכניסה והיציאה.
אופני מדידה ותשלום
הסעיף ימדד וישולם במ"ר ,התשלום יכלול את אספקת החומר ויישומו ,ביצוע קטע
ניסוי ובדיקת שחיקה ב  440סיבובים לאחר  28יום בהתאם לת"י .26
 02.01.0802בטון CLSM
א .תיאור ודרישות ביצוע סעיף זה מכיל את העבודה הדרושה כדי לבצע במקום הנדרש מילוי
 CLSMלפי מפרט זה כפי שינחה מנה"פ מטעם המזמין CLSM .ישמש למלא את החלל
לפי הוראות מנה"פ .העבודה תתבצע בהתאם למפרט זה.
ב .אישור תכנון תערובת :אין למלא במילוי  CLSMעד אשר תכנון תערובת שהוגש ע"י
הקבלן עבר בקרה ואושר ע"י מנה"פ .ציון התנאים לאישורו של מנה"פ לתערובת
המוגשת יהיו מובנים .קבלת אישור סופי תהיה בהתבסס על התאמה עם מפרט זה
ותוצאות הבדיקה משביעות רצון ע"פ דגימות שטח במהלך הביצוע כנדרש מפרטים אלה
או כנדרש על פי המהנדס.
ג .בדיקות דגימות מילוי  CLSMיבדקו בשטח בהתאם למפרט הכללי לעבודות סלילה
וגישור .דגימה ובדיקה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת אשר מועסקת על ידי הקבלן.
תוצאות יוגשו למהנדס תוך  48שעות מהשלמת הבדיקות .מנה"פ רשאי לבצע בדיקות
משלו למילוי  CLSMבאמצעות כל בדיקה או ע"פ שיטות הבדיקה הנ"ל .על הקבלן
לשתף פעולה עם מנה"פ בדיקות של מילוי ה.CLSM -
לאחר השלמת העבודה ,על הקבלן להסיר מאתר הפרויקט עודפי מילוי  CLSMולשקם
את אתר המילוי לשביעות רצון מנה"פ.
 02.01.0820 ÷0840פלדת זיון לבטונים
העבודה תבוצע בכפיפות לפרק  02של המפרט הכללי של לעב' סלילה וגישור ,עבודות
בטון באתר ,תת פרק " 01עבודות בטון יצוק באתר".
אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטונים יהיו לפי משקל (טון או ק"ג) ,בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .שומרי מרחק מסוג כלשהו ,כלולים תמיד במחיר ולא נמדדים
בנפרד.
תמיכות לזיון ("כסאות") עשויים מוטות זיון מכופפים ,לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול
במחירי היחידה .ריתוכי זיון ,אם נדרשים בתכניות ,ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח
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אינם נמדדים לתשלום ומחירם ,כולל מחיר בדיקתם במת"י ,יהיו כלולים במחירי
היחידה.
בכל מקרה בפרויקט זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד (וכולל) של 15
מ' למוט.
חפיפות זיון שאינן מתוארות בתכניות ,כגון חפיפות זיון של זיון מחלק הנתון בתכניות
באורך כללי ,אינן נמדדות לתשלום ומחירן נכלל במחירי היחידה.
התשלום לפי סעיף של ברזל מצולע רתיך יהיה עבור ברזל הכלונסאות בלבד .בכל שאר
האלמנטים ישולם לפי סעיף של ברזל מצולע רגיל ,בכל קוטר שהוא ,גם אם בפועל נעשה
שימוש בברזל רתיך מכל סיבה שהיא.
 02.01.1050משקי התפשטות (משקי הפרדה)
משקי התפשטות יבוצעו בהתאם למסומן בתכניות ויכללו את כל העבודות והרכיבים
המצוינים בתכניות כולל מוטות מייתדים צינורות  P.V.Cגומי אטימה מ,P.V.C -
סתימת הצינורות בעת היציקה ,לוחות פוליאסטירן והמצוין במפרט הכללי.
אופני מדידה ותשלום
משקי ההפרדה (התפשטות) ימדדו וישולמו במ"א ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והמפורט לעיל.
 02.01.1060סתימת משקים בחומר אלסטומרי מאושר
יבוצעו באמצעות  sika flex pro 3או שווה איכות שיאושר על ידי מנה"פ.
אופן ביצוע סתימת המישקים בהתאם לסעיף  02.01.06.06במפרט הכללי וכמצוין
בתכניות.
אופני מדידה ותשלום
הסעיף ימדד וישולם לפי מטר אורך המחיר כולל אספקת החומר וביצוע העבודה.
 02.01.1069מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  12מ"מ
 02.01.1072מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  14מ"מ
 02.01.1082מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  16מ"מ
המוטות המיתדים בחיבורי בטון חדש לקיים יבוצעו על ידי עיגון כימי ,הכול כאמור
בסעיף  02.01.06.07של המפרט הכללי וכמסומן בתכניות.
יש לעשות שימוש אך ורק בחומר המתערבב תוך כדי הזרקתו אל הקדח .לא יאושר
ערבוב החומר בשטח.
אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי יחידה .המחיר יכלול את המוט המייתד ,הדבק הכימי
שבעזרתו המוטות מעוגנים ,את סיתות הבטון במידת הצורך ,ניקוי הקדחים בלחץ אויר
ואת כל המלאכות הדרושות לביצוע מושלם לפי הנחיות היצרן.
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 02.01.1120מוטות מייתדים בקוטר  25מ"מ
מוטות מייתדים בתפרי ההתפשטות כוללים גילוון.
 02.01.1211התזת בטון בעובי  10ס''מ בין כלונסאות הדיפון
בעת ביצוע ברגי הסלע תבוצע התזת בטון בעובי  10ס"מ וברוחב של  30ס"מ בין
כלונסאות הדיפון למניעה של בריחת קרקע בין הכלונסאות .התזת הבטון תתבצע עם
סיום כל שלב של חפירה .סוג הבטון הנדרש הינו ב.20-
אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי מטר אורך .המחיר יכלול את החומרים ,התזת הבטון ,ניקוי
פני הכלונס מקרקע וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.
 02.06אלמנטים עם גמר בטון חשוף חזותי
02.06.01

כללי
גמר רכיבי בטון יצוקים באתר יהיה בהתאם לתוכניות והפרטים האדריכליים.
בטבלה שלהלן מפורטים ,סוגי הגמר ומעטי הטפסות עבור הבטונים הגלויים .עבודה
זו כלולה במחירי היחידה ולא תשלום כל תוספת בגינה.

מעביר נחל יעלים – טבלת גמר ארכיטקטוני לבטונים גלויים
מס"ד

רכיב

סוג הגמר ומעטי הטפסות

.1

רצפת התעלה במורד ובמעלה

החלקה במחליק סיבובי (הליקופטר)

.2

קירות בטון מזויין לפני ואחרי גוף גמר בטון חשוף חזותי עם פיגמנט חלק בגוון
לבחירת האדר'
המעביר

.3

גוף המעביר

.4

קירות מצח בקצוות המעביר במעלה גמר בטון חשוף חזותי חלק
ובמורד

.5

גמר בטון חשוף חזותי חלק

בטון בהתזה בגוון מקומי

קירות דיפון (בסמיכות לעמ"ג)
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פרק  - 05עבודות איטום (הגנה על הבטון)
 05.01כללי
( .)1אין ליישם קיורינג קומפאונד נוזלי מסוג כל שהוא.
( .)2אשפרת הבטון תעשה ביריעות העומדות בדרישות  ASTM C171- 07כולל הרטבה במשך
שבעה ימים מתחת ליריעות.
 05.01.01הכנת השטח
(.)1

הבטון יהיה בגיל  21יום לפחות לפני תחילת עבודות ההגנה והאיטום

( .)2הכנת פני שטח הבטון תהיה על פי הנדרש במסמך להלן ,המצורף כנספח  5למפרט זה 1
"תנאי סביבה קורוזיביים" (:)SEVEVR
SSPC SP13 /Na ce no.6- Severe service
(.)3

שטחי הקירות ,תקרות ורצפות מבטון שמישוריותם פגומה מחוררת או עם בליטות
וגבשושיות יטופלו על ידי סיתות הבליטות והגבשושיות ומילוי החורים ,הסדקים
והשקעים ב SIKAGUARD 720או שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט.

(.)4

בהפסקות יציקה אם לא פורט אחרת יוכנו פני השטח על ידי הסרת הקרום הצמנטי
וחשיפת אגרגטים ומריחת מי צמנט (תערובת במשקל של  15%צמנט פורטלנד במים) על
הפסקות היציקה בחתך הבטון הקיים שיכסו את כל שטח החיבור בין בטון קיים לחדש.

 05.01.9001איטום תחתית רצפת מעביר מים הבאה במגע עם קרקע משתכת.
(.)1

על שכבת חול מיוצבת בצמנט יש לפרוש יריעת  LDPEבעובי  0.5מ"מ.

(.)2

את החפיפות בין היריעות יש להדביק בעזרת סרט בוטילי דו צדדי בעובי  1מ"מ ורוחב 40
מ"מ.

(.)3

על היריעה יש לצקת שכבה של בטון רזה בעובי  5ס"מ ב 30 -ולהחליקו על פי הנדרש בת"י
 1752/2כשתית לריתוך יריעות ביטומניות.

(.)4

על הבטון הרזה יש ליישם פריימר ביטומני התואם את ת"י  ,1430/3בכמות של 250- 350
ג"ר/מ"ר לקבלת שכבת פריימר רציפה.

(.)5

על שכבת הפריימר יש לרתך בריתוך מלא יריעות ביטומניות מסוג  SBS4Rגמר חול,
חפיפות ושעור ההדבקה על פי ת"י .1752/2

(.)6

על גבי היריעות יש להניח בזהירות את ברזל הזיון של רצפת המובל ,המרחיקים
( )SPACERSיהיו מבטון .אין להשתמש במרחיקים מחומר פולימרי.

(.)7

לאחר יציקת הרצפה ,וגמר עבודות בנית המובל ,ולאחר הכנת השטח כנדרש ,יש ליישם על
רצפת המובל ועל הקירות לגובה  50ס"מ  2שכבות של אולטרה סיל  ( 507כרמית) או שווה
איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט .כל שכבה בכמות של  1ק"ג .הכנת השטח והיישום
על פי דף המידע של המוצר.
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אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ר .המחיר יכלול את כל העבודות המצוינות לעיל ,כולל ביצוע חול
מיוצב עם צמנט ,הכנת השטח כפי שמתואר בסעיף  05.01.01לעיל ,ביצוע איטום התפרים כפי
שמצוין לעיל בסעיף זה .הבטון הרזה וסתימת התפרים ישולמו בסעיף נפרד בפרק .02
 05.01.9002איטום תקרת מעביר מים בסביבה משתכת.
(.)1

יש להביא את פני הבטון להתאמה למישוריות הנדרשת בת"י .1752/2

(.)2

יש ליישם פריימר אפוקסי תואם לשכבת העיטרן– אפוקסי ועל פי הנחיות היצרן.

(.)3

יש ליישם שכבה של אמרקוט  78HBCבעובי של  0.6מ"מ (שכבה יבשה ) מיושמת בשתי
שכבות,זמן המתנה בין השכבות ומשך חשיפת החומר לשמש לפני כיסוי תהיה לפי הוראות
הייצרן .במקרה של חשיפה ארוכה לשמש יש להגן על החומר בעזרת בד גאוטכני לא ארוג
בצבע לבן.

(.)4

על החומר יש ליישם שכבה של  2מ"מ (שכבה יבשה ) ופריימר תואם של אלסטופז או שווה
איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט.

(.)5

על שכבת האלסטופז היבשה (לפחות  3ימי ייבוש) יש ליישם בריתוך מלא יריעות
ביטומניות מסוג  SBS5Rגמר חול ,היישום בריתוך מלא .חפיפות יהיו על פי ת"י .1752/2
יש לדרג את היריעות לפחות  0.5מ' בחיבור לרוחב (שרטוט  .)11שיפולי היריעה ירותכו
לקירות המובל על פי התכניות (שרטוט .) 3

(.)6

על גבי היריעות ולפני החזרת מילוי חוזר יש להניח יריעת  HDPEבעובי  1מ"מ.

(.)7

יריעת ה HDPE -תתאים לטבלה מס  51.07.02.05במפרט נת"י.

(.)8

שכבת המילוי הראשונה מעל ליריעת ה HDPE -תהיה בעובי  20ס"מ ,ותתאים לפרק
 51.07.05.02.06במפרט נת"י.

 05.01.9003איטום קירות מעביר מים הבאים במגע עם קרקע משתכת
(.)1

הכנת השטח כמפורט בסעיף  ,2כולל תיקון החלקה  .SIKAGUARD720יש לוודא כי
בתום הטיפול לא ישארו חורים ,חרירים ,סדקים ,סגרגציות ו/או כל הפרעה אחרת
לרציפות שכבת המגן העשויה מעיטרן-אפוקסי.

(.)2

יש ליישם פריימר אפוקסי התואם את חומר העיטרן -אפוקסי ועל פי הנחיות היצרן.

(.)3

יישום שכבה הגנה על הבטון של עיטרן-אפוקסי בעובי (שכבה יבשה) של  0.6מ"מ סה"כ,
מסוג אמרקוט  78HBCאו שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט .יש לוודא כי
השכבה השניה תיושם תוך זמן קצר.
היישום ב  2השכבות .יש לבצע את יישום השכבה השניה תוך  6שעות ולכל היותר מביצוע
השכבה הראשונה .בתום היישום יש לוודא כי התקבלה שכבה רציפה ואחידה ללא פגמים,
חרירים ,בליטות וכיוצא בזה.
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(.)4

תוך  24שעות מסיום יישום שכבת האפקוסי -עיטרן יש ליישם שכבה יבשה של חומר
איטום ביטומני מסוג "אלסטופז" או שווה איכות שיאושר על ידי הפרוייקט ,בעובי  3מ"מ
(שכבה יבשה ).

(.)5

לפני החזרת המילוי החוזר יש להגן על השכבה הביטומנית בעזרת היריעות  HDPEבעובי
 0.5מ"מ .החפיפות בין היריעות יהיו  20-15ס"מ .את החפיפות יש להדביק בעזרת סרט
בוטלי דו צדדי בעובי  1מ"מ ורוחב  40מ"מ.

אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ר .המחיר יכלול את כל העבודות והחומרים המצוינים לעיל ,הכנת
השטח כפי שמתואר בסעיף  05.01.01לעיל ,ביצוע איטום התפרים משני צדי הקיר כפי שמצוין
לעיל ובתכניות ועיגון האיטום על גבי התקרה בהתאם למצוין בתכניות.
 05.01.9004איטום תחתית מרצפים הבאים במגע עם קרקע משתכת במתקני כניסה ויציאה
ובמגלשים
( .)1יישום יריעה מסוג  0.5 LDPEמ"מ על גבי שכבת האיטום ועל פי התוכניות.
(.)2

יציקה בטון רזה ב  30בעובי כ 5 -ס"מ.

(.)3

פני הבטון יהיו במישוריות העונה לדרישות ת"י  ,1752/1ומתאימים לריתוך יריעות
ביטומניות.

(.)4

ישום פריימר ביטומני תואם ת"י  1430/3בכמות של  250-350ג"ר/מ"ר.

(.)5

יישום בריתוך מלא של יריעה ביטומנית מסוג  SRS4Rגמר חול.

(.)6

יציקת בטון על פי התכנית.

(.)7

המרחיקים של ברזל הזיון יהיו עשויים מחומר על בסיס צמנט ,אין להשתמש במרחיקים

מחומר פולימרי.
אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ר .המחיר יכלול את כל העבודות המצוינות לעיל כולל ביצוע חול
מיוצב עם צמנט ,הכנת השטח כפי שמתואר בסעיף  05.01.01לעיל ,ביצוע איטום התפרים כפי
שמצוין בפרק זה .הבטון הרזה ישולם בסעיף נפרד בפרק .02

 05.01.9005איטום פני רצפת בטון המונחת על גבי קרקע בסביבה משתכת בכל היציקות
בפרויקט.
( .)1יישום שתי שכבות איטום צמנטי גמיש מסוג אולטרה סיל  507במשקל  1ק"ג לשכבה.
אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ר .המחיר יכלול את כל העבודות והחומרים המצוינים לעיל כולל
הכנת השטח כפי שמתואר בסעיף .05.01.01
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 05.01.9006איטום קיר מצח בתקרת מעביר מים בסביבה משתכת
(.)1

במפגש תקרת המובל והמעקה ,יש ליישם רולקה במידות  5/5על ידי יישום סיקה-רפ או
שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט.

(.)2

יש ליישם פריימר אפוקסי התואם את העיטרן-אפוקסי,

(.)3

יש ליישם יריעת חיפוי ביטומנית מסוג R 5SBSגמר חול .יריעת החיפוי תהיה ברוחב 50
ס"מ.

(.)4

יריעת החיפוי תיושם כך ש  30ס"מ ייושמו על החלק האופקי של התקרה מעל לשכבת
"אמרקוט  "78HBCשיושמה קודם ו 20 -ס"מ ייושמו על המעקה מעל שכבה "אמרקוט
 "78HBCשיושמה קודם.

(.)5

על המעקה יש ליישם שכבת "אלסטופז" או שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט
בעובי  3מ"מ (שכבה יבשה(.

(.)6

יישום השכבה לגובה גמר שכבת האספלט המתוכננת.

(.)7

בעזרת סרגל מפלדה מגולוונת במידות  3מ"מ  40 Xמ"מ ,וברגים מגולוונים מסוג SPAX
או שווה איכות שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט ,יש לקבע יריעת  HDPEבעובי  1מ"מ.

(.)8

המרווחים בין בורגי הקבוע –  25ס"מ.

(.)9

גובה הקיבוע יהיה מתחת לתחתית שכבת האספלט המתוכננת ועל פי התוכניות.

( .)10היריעה היורדת תהיה בחפיפה של  30-40ס"מ עם יריעת ה HDPE -האופקית.
( .)11היריעה האנכית תודבק בחפיפה עם היריעה האופקית בעזרת סרט בוטילי בעובי  1מ"מ
ורוחב  40מ"מ .החפיפה בין היריעות האנכית והאופקית תהיה  20-30ס"מ.
אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ר .המחיר יכלול את כל העבודות והחומרים המצוינים לעיל כולל
הכנת השטח כפי שמתואר בסעיף .05.01.01
 05.01.9007איטום פני קירות תומכים הבאים במגע עם קרקע משתכת
 .1כל הבטון הבא במגע עם הקרקע לגביו אין פרטי איטום בתוכניות יוגן על פי המפורט
להלן:
 .2הכנת שטח – על פי סעיף  2בכללי.
 .3יישום שכבת "אמרקוט  " 78 HSBבעובי  0.6מ"מ (שכבה יבשה ) מיושם ב  2שכבות
היישום על פי הוראות היצרן .כולל פריימר תואם עם נדרש.
 .4יישום "אלסטופז" או שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט בעובי  2.5מ"מ (שכבה
יבשה)
 .5הגנה על המערכת בעזרת יריעה  LDPEבעובי  0.5מ"מ ,מקובעות (אם נדרש ) בעזרת
סרגל מגולוון בגודל  3מ"מ  40xמ"מ ,ובורג קודח בטון מסוג  SPAXמגולוון או שווה
ערך כל  25ס"מ.
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אופני מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ר .המחיר יכלול את כל העבודות והחומרים המצוינים מעל
כולל הכנת השטח כפי שמתואר בסעיף .05.01.01
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פרק  – 08עבודות תאורה
08.00

מבוא

 08.00.01תיאור כללי
התאורה בתחום הצומת מתוכננת על עמודי תאורה בגובה  12מטר.
גופי תאורה יהיו מסוג  OFF- CUTמיועדים לנורות עד  400ואט.
נל"ג.
ואט
400
ו-
250
יהיו
הפנסים
בתוך
הנורות
מתקן התאורה יהיה מוזן ממרכזיית תאורה מתוכננת באזור הצומת .יבוצע מתקן
תאורה זמנית לשלבי הביצוע.
בנוסף לתאורה ,יבצע הקבלן מעקף של תשתית בזק לפני תחילת העבודות בצומת.
המעקף יבוצע ע"י התחברות לתא קיים של בזק ,הצבת עמודי עץ בגובה  9מ'
לכל אורך המעקף ,עם עמודי משען ,תמיכה לעמודים והכול לפי תקני בזק.
התקנה עילית של  3צנרות י.ק.ע  50 13.5מ"מ על  11עמודי העץ ,חציה של כביש ,90
ממערב למזרח ואיגוף של כל האתר הפרויקט ממזרח .תוואי המעקף יהיה באורך של
כ 1800 -מ' והתחברות לתא חדש תקני של בזק  A2במיקום סופי ממזרח לכביש .90
במהלך העבודות בצומת יוכן תוואי סופי עבור בזק עם  4צנרות י.ק.ע  ,13.5אשר
ממערב לכביש  ,90למזרחו ,התחברות לתא חדש מדרום לגשר  ,לאחר מכן חצייה של
הגשר בקטע מדרום לצפון ,ממזרח לכביש  ,90מתחת למשתלבת המתוכננת של
הטיילת ,עם יציקת שכבת הגנה של בטון ,על הצנרת במעבר הגשר ,והתחברות לתא
סופי שהוכן לפני תחילת העבודות בצומת ,הכל לפי התכניות.
 08.00.02דרישות כלליות
א .כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור,
פרק  :08מתקני חשמל ובקרה ,תת – פרק  :02מערכות ומתקני תאורה.
ב .עבודות חשמל יבוצעו ע"י קבלן משנה מאושר ע"י נת"י .האישור יינתן ע"י
המזמין ומנהל הפרויקט לאחר בדיקת מסמכים של קבלן המשנה המוצע ועבודות
קודמות גמורות שביצע .על קבלן המשנה להוכיח שביצע עבודות בדומה לאלו
המתוכננות בפרויקט ובסדר גודל דומה.
המזמין יהיה רשאי לא לאשר קבלן חשמל מסוים שאותו יציע הקבלן
ולבקש קבלן משנה אחר.
ג .עבודות חשמל יבוצעו במקביל לעבודות סלילת הכביש וכחלק בלתי נפרד ממנו.
קבלן המשנה יתאם ביצוע עבודות חשמל עם הקבלן ויעמוד בלוח זמנים
שיקבע ע"י המזמין בהתאם לשלבי ביצוע.
ד .כל עבודות החשמל בתחום הצומת יבוצעו בהתאם לדרישות ובאישור נציגי נת"י.
עם סיום העבודה ימסרו כל פרטי המתקן בתחום הצומת לנת"י.
 .08.00.03תאור מרכיבי העבודה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

חפירת תעלות לצורך הנחת צנרת חשמל.
קידוחים אופקיים – למעברי כביש – עבור צנרת חשמל.
פתיחת כבישים ,ותיקונם באישור המזמין בלבד.
התקנת צנרת ,תאי מעבר ,כבלים וחוט להארקה מנחושת.
ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה מכל הסוגים.
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ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

אספקה והצבת של עמודי תאורה בגובה  12מטר מפלדה קוניים בחתך עגול –
בהתאם לתכנית.
אספקה ,התקנה וחיבור פנסי תאורה.
אספקה ,הובלה והתקנה מרכזיית תאורה מדגם נת"י ,לרבות תאום עם ח"ח.
ביצוע תאורה זמנית לשלבי הביצוע.
אספקה ,התקנה וחיבור מערכת הארקה ואלקטרודות.
העברת הביקורת חברת חשמל ,ומסירת המתקן למזמין.
טיפול בתקופת הבדק ואחריות הקבלן.

 08.00.04תיאור מרכיבי העבודה לביצוע הכנות למעקף בזק של סיב אופטי לפני תחילת
עבודות בצומת
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

התקנת  11עמודי עץ 9מ' תקניים לפי בזק עם תמיכות עמודי משען לפי תכנית.
עלייה לעמודי עץ התקנת צנרות עיליות של  3צינורות י.ק.ע  ,13.5בקוטר 50
מ”מ בתוואי באורך 600מ'.
התחברות לתא בזק קיים עם  3צנרות הנ”ל העולות על עמוד עץ.
חפירה והתקנת תא בזק מסוג  2Aבמיקום סופי.
ירידה מעמוד עץ,חפירה והתחברות לתא בזק מסוג .2A
כל העבודות יבוצעו בתאום מלא עם מפקח בזק בשטח ואישורו ובהתאם
לתכניות מאושרות.
לצורך ביצוע עבודות על הקבלן להוציא אישור להיתר חפירה מכול הגורמים
ואין אישור על תכניות מתכנן מכל רשות או גורם כלשהו (בזק ,חברת חשמל,
מקורות וכו') ,מהווים אישור להיתר חפירה ועבודות.

 08.00.05תיאור מרכיבי העבודה לתוואי סופי של בזק בכביש .90
א .העבודה תבוצע לפי תכנית מאושרת של בזק ובתיאום עם מפקח בזק בשטח.
ב .התקנת  4צינורות י.ק.ע ,13.5בקוטר 50מ"מ בין תאי בזק.
ג .מעבר בגשר יבוצע מתחת למשתלבת עם כיסוי בטון ב 30 -מעל הצינורות ,להגנה
(כ10-ס"מ).
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פרק  - 19עבודות מסגרות
כל האמור בפרק זה יחול על כל הפרקים המפרט זה ,לפי העניין.
במסגרת פרויקט זה ,על הקבלן לבצע את עבודות המסגרות הבאות:
 19.01חיבור אלמנטים טרומים בעזרת ברגים דרוכים מגולוונים
א .כללי
חיבור האלמנטים הטרומים יתבצע בעזרת ברגים  M30מגולוונים דרוכים בעלי חוזק ,8.8
דריכת הברגים תתבצע בהתאם להנחיות המופיעות בת"י  1225חלק .1
לברגים תוכן מגרעת בבטון בעומק של  5ס"מ באלמנטים הטרומים.
לאחר דריכת הבורג ודיוסו יש למלא את השקע באפוקסי לצורך הגנה על הבורג.
ב .מדידה לתשלום-
מחיר הברגים יכלול את הברגים עצמם (ברגים מגולוונים) ,פלטקות פלדה הנדרשות לחיבור,
את הדייס העוטף את הבורג ואת מילוי השקע באפוקסי לאחר ביצוע הדריכה.
המחיר יכלול את כל הנדרש לרבות העבודה.

 19.02צביעת מוצרים מפלדה
 .1דרישות 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 המנהל מבחינה מקצועית.

ב.

מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה לגלוון
חם ,ויקבל את אישור המנהל לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה.
באחריות הקבלן להשלים על חשבונו את כל עבודות תיקוני הצבע הנדרשים
באתר לאחר הרכבה או/ו ריתוך ,כולל פגיעות מכאניות על ידי אחרים.
הקבלן יבדוק תיקוני הצבע שביצע בשטח בעזרת "הולידיי דטקטור".

ג.

קבלן הצבע/מפעל 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  80%מעובי הצבע היבש הנומינלי.
ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין  80%לבין  100%מעובי הפילם היבש
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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 ו/או 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
)1

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.

)2

י.

זמן ייבוש/הקשיה לפני אריזה ולפני הובלה של החלקים לשטח 4
ימים לפחות .אלמנטים לא יורכבו במקום ללא אישור בכתב של
המנהל.

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
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באתר (כולל צביעת ברגים מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה לאחר הרכבה
לאחר ניקוי ,במערכת אפוקסי בעובי  300מיקרון 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.

 .2תנאים אטמוספריים לצביעה (לחות וטמפרטורה)
א.

הלחות היחסית תהייה מתחת  .85%טמפרטורת המתכת מעל .150 C

ב.

טמפרטורת המתכת תהיה  300 Cלפחות מעל לנקודת הטל (.)T

 .3הובלה ,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.
 .4תיקוני 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 90
וולט ,עם ספוג רטוב .יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט .יש לבצע קטע
ניסיוני לאישור המתכנן ויועץ הקורוזיה.
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 .5מערכות צבע
 .1צביעה על גלוון (מערכת דופלקס אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם).
מערכת 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 ע שיר אבץ העומד בתקן . (SBV 62%) . SSPC
צביעה תיעשה לפני הופעת חלודה לבנה (תחמוצות אבץ).
במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה ,יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה
במים מתוקים.
 .6הכנת 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  2מ"מ לפחות .הכנת חורי ניקוז אבץ ושחרור אוויר לפי הנחיות מפעל הגלוון,
ב"קוטר" חור מירבי עד  14מ"מ.
ניקוי ראשוני של השטח :יבוצע עם תמיסת סבון אקוקלין  ,2230ואחר כך שטיפה
במים מתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור .חובה לשטוף בקיטור לפני
שטיפת גרגירים!!!.
הכנת שטח ) .Sweep blast cleaning :(ISO 8501-1שטיפה אברזיבית
 SSPC-SP7- brush offעם גרגירים מינרליים משוננים עדינים  Fine Gritsלא
מתכתיים ( ,)-30שאינם 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 0.2-0.5 :מ"מ ,לחץ אוויר 2.5-4 :בר ,זווית התזה:
של התזה מפני השטח :כ 0.5-0.8 -מטר.

,300

מרחק פייה

חספוס שטח פני הגלוון ) 15-25 ,Comparator G-Fine :(ISO 8503-2מיקרון,
 .Ry5נישוב ושאיבת אבק.
בדיקת אבק עם סרט שקוף ) :(ISO 8502-3רמת אבק לא תעלה על דרגה .1
בדיקת מלחים מסיסים במים ) :(ISO 8502-9מוליכות מקסימאלית מותרת 20
.mg/m2 NaCl
 .7התחלת צביעה :צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון.
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אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ 4 -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 ).
יסוד " -אפוגל" קוד  , 649-050צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי לפלדה וגלווןSBV ,
 , 45%בעובי  40-50מיקרון בלבד .גוון בז' . 9642
ביניים " -אקופוקסי  80אלומיניום" קוד  640-655או "אקופוקסי  80מיו"
קוד  , 640-654אפוקסי פוליאמיד רב  -עובי וגבה מוצקים , SBV 78% ,בעובי
 125-150מיקרון.
ביניים " -אקופוקסי  " RAL 7035 80קוד  , 640-650אפוקסי פוליאמיד
רב  -עובי וגבה מוצקים , SBV 78% ,בעובי  125-150מיקרון ,בגוון אפור
בהיר.
עליון (שטחים מעל קו המים)  -טמגלס  , PEקוד  , 39x-xxxצבע עליון
פוליאוריתני פו ליאסטר  -אליפטי , SBV 50% ,בעובי  50מיקרון לפחות,
בשכבה אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד ,בגוון לפי המנהל וברק
משי או מבריק ( .טמגלס  PEיסופק .) Ready Made
סה"כ עובי צבע יבש כולל (מעל הגלוון) 350-400 :מיקרון לפחות  +מריחות
במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים ,קצו ות ופינות חדות ,כמפורט להלן:
מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע  350מיקרון לפחות
.1
(כולל טמגלס .) PE
.2

מתחת למים עובי צבע  400מיקרון לפחות (אין צורך בעליון טמגלס
 PEממש מתחת למים ,אבל במקומו יש ליישם שכבה נוספת של

.3

אקופוקסי .) 80
מתחתית העמודים וע ד גובה מטר מעל הקרקע ו/או מעל המים עובי
מערכת הצבע  400מיקרון 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 3
וחספוס יסודי של פני השטח במלטשת עם בד שמיר .יסוד אפוקסי דו-רכיבי
עשיר אבץ SSPCיכיל מעל  80%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.
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ג.

אפוגל הוא צבע  .Recoatableלביצועי מערכת אופטימליים ,מומלץ לשמור
על זמן המתנה מירבי בין שכבות של  48שעות.

ד.

קצוות ,פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של  ,Stripe Coatsשכבות
אקופוקסי  80 -אלומיניום נוספות בעובי  60מיקרון 25 ,מ"מ מינימום מכל צד.
(למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי  80אלומיניום ,אקופוקסי-מיו
(אפור-כהה) ואקופוקסי  80אפור-בהיר ).)RAL7035

ה.

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

ו.

במקום "אקופוקסי  80אלומיניום"" ,אקופוקסי -80מיו" ,ו"אקופוקסי 80
 "RAL 7035ניתן 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 ו כיסוי מלא .צבע עליון פוליאוריטן טמגלס  PEירכש Ready
.Made

ח.

מדלל מומלץ עבור טמגלס  :PEמדלל  11או ( 10בקיץ).

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  4ימים 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.
 . 8מפרט תיקוני צבע ברית וכים ,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 2x50
מיקרון. (SBV 62% ( .
ביניים " -אקופוקסי  80אלומיניום" או "אקופוקסי  80מיו" ,בעובי 125-
 150מיקרון. (SBV 78%) .
ביניים " -אקופוקסי  ," RAL 7035 80בעובי  125-150מיקרון בגוון אפור -
בהיר. (SBV 78%) .
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עליון (שטחים מעל קו המים)  -טמגלס  , PEבעובי  50מיקרון,

(SBV

) , 50%בגוון לפי המנהל וברק משי או מבריק .צבע עליון פוליאוריטן
טמגלס  PEיסופק מהיצר ן . Ready Made
הערות:
א.

סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה :כ 400-450 -מיקרון
לפחות.

ב.

השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה.

ג.

יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ SSPCיכיל מעל  80%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.

 .9נוהל תיקוני צבע:
א .שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון להסרת מלחים וניקוי
במדלל נקי  1-32להסרת שומנים וייבוש .לדוגמא ,ניקוי בדטרגנט "אקוקלין
 "2230של חברת ( GESקוד טמבור  )809 -070ושטיפה 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
 SSPCבעובי  2x50מיקרון לאחר חספוס מכני וניקוי יסודי.
ג .חספוס ויצירת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כ 5 -ס"מ לפחות בבד
שמיר מס'  40או  .60חספוס של  15מיקרון 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 Sponge
במתח  90וולט .יש לתקן כל אי-רציפות בציפוי.
מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ( 2.5עד  5ליטר).
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 19.10עבודות נירוסטה
בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה  316בלבד.
 .1יש להמנע 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  2801540030או
ש"ע בהתאם להוראות היצרן ולשטוף במים לאחר כ 10-דקות.
כל נקודות הריתוך יהיו משויפות ומוחלקות היטב.
 .2כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן
ההתקנה ,היציקה והעבודות באתר.
 .3כל אביזרי הריתוך – שייבות ,ברגים ,אומים וכו' יהיו מנירוסטה  316בלבד.
 19.20עבודות מתכת
 .1כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים .הגלוון ייעשה במפעל גילוון מאושר ובעל נסיון
מוכח .הגלוון ייעשה רק בשיטת הטבילה החמה על פי התקן המחייב ובפיקוח.
הגילוון יהיה ל 80מיקרון .לאחר הגלוון ולפני הצביעה יש לבצע שטיפת חול קלה
(לפי התקן) על מנת לחספס מעט את האבץ כדי לאפשר את ההיצמדות של הצבע
אל הגלוון ( .ללא החספוס האבץ חלק מדי כדי לתפוס את הצבע) -
 .2הריתוכים יהיו נקיים אחידים ומשויפים וייצבעו בצבע גלוון קר "זנגא" תוצרת
מ.ב.ל .או ש"ע.
כל מוטות ההברגה ,הברגים והאומים יהיו מנירוסטה  316ומשוקעים בתוך
העץ .קצה הבורג מרותך לאום למניעת פתיחה.
 .3בכל עבודות צביעה אין ללכלך אלמנטים קיימים כגון קירות ,מדרגות ,ריצוף
וכו' בטיפות ובכתמי צבע.
 .4כל האלמנטים יהיו מרותכים במכונת ריתוך ומגלוונים לאחר הייצור בגלוון חם
בטבילה.
אופן מדידה :כלול במחירי היחידה.
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פרק  - 23כלונסאות קדוחים
כללי
מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע כלונסאות קדוחים בקוטר  60ס"מ עם תרחיף בנטונייט וCFA -
לקיר דיפון עבור חפירה סמוך לעמוד חשמל מתח גבוה.
העבודה תבוצע בכפיפות לפרק  23של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חב' נתיבי
ישראל.
הקבלן המבצע רשאי לקבל את דו"ח בדיקות הקרקע לצורך הערכת הביצוע על ידיו ,הוא חופשי
וצריך לבצע בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונו .הסקת המסקנות ויישומן ,הן לגבי המחירים והן
לגבי הביצוע ,מבדיקות הקרקע שנעשו על ידי המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי הקבלן
(במידה ותעשינה) ,יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן .על הקבלן להביא בחשבון כי בדיקות
הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס הם לצורך המלצות הביסוס בלבד ובכל מקרה לא יכולות
לשקף את מכלול תנאי האתר.
בכל מקרה שהקבלן יבצע את הכלונסאות ,ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלונס  /קורת
ראש ,יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הכלונס בעודו במצב לח ,או כשהוא כבר בטון
קשוי (עפ"י שיקול דעתו ובאישור המפקח) תוך שמירה קפדנית על שלמות הברזלים הבולטים
("קוצים").
על הקבלן להתארגן לקידוח ויציקת הכלונסאות עם תמיסת "בנטונייט" .עבודות ההתארגנות
כלולות במחירי היחידה השונים של הכלונסאות וקירות הדיפון ולא ישולמו בנפרד.
הקבלן יספק ציוד מתאים לקידוח בכל סוגי הקרקע.
מדידה ותשלום
הכלונסאות יימדדו במ"א ,מחושב נטו תיאורטי לפי התוכניות .בכל מקרה בו המפקח ידרוש
ביצוע עומק כלונסאות שונה מהעומק הרשום בתוכניות ,אורך הכלונס יחושב על פי העומק
המבוצע בפועל הנדרש ,המאושר והרשום ביומן ע"י המפקח.
מחיר היחידה כולל :סימון ,מדידה ,קידוח ,צינורות לבדיקה במידת הצורך ,סילוק עפר ופסולת
בנטונייט ובטון ,תמיסת הבנטונייט והציוד הנדרש להכנתו ,וכל הדרוש לביצוע מושלם של
הכלונסאות לשביעות רצון מנהל הפרויקט.
המחיר יהיה אחיד לכל סוגי הקרקעות ולכל הכלונסאות.
המחיר כולל כל התיקונים שיידרשו לבצע ,אם יהיו כאלו ,עד לקבלת כלונסאות מושלמים ,לרבות
סיתות ראש הכלונס .ברזל הזיון יימדד לפי משקל בטונות וישולם בנפרד בפרק  .02חישוב
המשקל ייעשה תיאורטי על פי התוכניות ,ללא חפיפות ברזל אלא אם כן החפיפה רשומה
בתוכניות .מחיר הזיון כולל כל האמצעים הנדרשים להקשחת כלוב הזיון ואת שומרי המרחק.
צינורות הבדיקה והתקנתם ישולמו בנפרד.
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פרק  – 40עבודות פיתוח נוף
הנחיות לשיקום נופי
 .1יש להימנע מהפרת שטחים שמעבר לקווי הדיקור.
 .2דרכי עבודה ,אתר התארגנות וסוללות זמניות שיפורקו אחר כך ישוקמו למצב הדומה ככל
האפשר לשטח הטבעי .לצורך זה ייערמו בצד חומר מקומי משכבת הקרקע העליונה
וצרורות אבן כדי לטשטש ולשקם את הדרכים הזמניות .העבודה תיעשה בתכנון ובפיקוח
של אדריכל נוף.
 .3חיבור עבודות המילוי למצוק הטבעי בצידו המערבי של הכביש ייעשה תוך התאמה למצב
הקיים בצורה חלקה וללא שפכי עפר ותלוליות .יש להימנע באופן מוחלט מפגיעה במצוק.
 .4במידה ויהיה צורך בפירוק שילוט קיים או מחסומי רכב קיימים ,ייעשה שיקום מלא
למצב המקורי.

תאור העבודה
העבודה כוללת שביל מרוצף ,מסלעות ,ריהוט חוץ ,ועוד כמפורט בתכנית.
 40.1.9001מסלעה (בצד השביל הקרוב לכביש)
המסלעה תבוצע כשהיא מונחת ע"ג מדרון יציב לפי התכנון בשפוע שהוגדר בתוכניות.
אספקת סלעים ובנייתם תעשה בהתאם לפרט ולמפרט הכללי לעב' סלילה וגישור
והוראות המפקח באתר.
טיב האבן :סלע קשה בגוון מקומי– לאישור יועץ הקרקע ואדר' הנוף.
תכונות:


אבן קשה ,הומוגנית ,ללא סדקים ובקיעים וללא קצוות חדים ,נקיה מכל חומר
אורגני זר ,חופשית ממבני תאים וללא משטחים חלשים.



המשקל הסגולי המינימלי של האבן יהיה לפחות  2.5טון/מ"ק.



מקדם הספיגות של האבן לא יעלה על 3



בדיקות האבן תבוצענה בהתאם לדרישות המפקח באתר ,בהתאם להנחיות
מנהל הבטחת האיכות



אין להשתמש באבן כורכר או אבן חולית גירית שאינה עומדת בדרישות הנ"ל
(כגון קירטון) ,כך שהמינרל דולמיט חייב להיות לפחות  50%מתכולת הסלע



למען הסר ספק ,בדיקות האיכות להתאמה למפרט כלולות במחירי היחידה

הסלעים בשורות תחתונות כולל הבסיס יהיו בגודל של  60/60/120ס"מ
בסלעיה יונחו האבנים כך שהמידה הארוכה תהיה ניצבת לקו המדרון.
השורה הראשונה תהיה מושקעת שליש מהגובה מתחת לפני הקרקע על גבי מצע מהודק.
פני סלע עליונים ללא זיזים וללא בליטות עם פטינה בחלק העליון.
שורת הסלעים העליונה תבלוט מעל לפני השטח לפי התוכנית.
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יש לוודא מגע רצוף בין שכבות האבנים ולהקפיד על מכסימום מגע בין פני האבנים אין
לפזר כל חומר שהוא בין שכבות האבנים .לא תונח שורה נוספת ללא אישור המפקח
באתר.
מילוי בגב הסלעיה יונח בשכבות במקביל להנחת האבנים .המלוי יונח ויהודק בהידוק
בבקרה מלאה בשכבות בעובי בהתאם למפרט הכללי.
מדידה לתשלום
שורות הסלעים לצד הטיילת ימדדו וישולמו לפי מטר אורך .התשלום יכלול את ביצוע
העבודה בשלמותה ובהאתם לדרישות אדריכל הנוף.
 40.1.9002מסלעה (בצד השביל הקרוב לבריכה)
כנ"ל בסעיף  - 40.1.9001פרט לגודל הסלעים.
הסלעים בשורות העליונות כולל הבסיס יהיו בגודל של  40/60/120ס"מ
שורת הסלעים תבלוט מעל גובה השביל  20ס"מ.
מדידה לתשלום
שורות הסלעים לצד הטיילת ימדדו וישולמו לפי מטר אורך .התשלום יכלול את ביצוע
העבודה בשלמותה ובהתאם לדרישות אדריכל הנוף.
 40.1.9005פיזור קרקע מקומית
פיזור קרקע מקומית בהתאם להנחיות לשיקום נופי המופיעות בתחילת פרק .40
פיזור הקרקע בשכבה של  20ס"מ ,באזורים שנפגעו במהלך העבודות.
הפיזור יעשה בהתם לתכנון ובפיקוח של אדריכל נוף.
מדידה לתשלום
פיזור אדמת החישוף תשולם לפי מ"ר ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
ובהתאם לדרישות אדריכל הנוף.
 40.1.9016טיילת מרוצפת משולבת עם שביל אופניים
סעיף אספלט לשביל אופניים  -ראה בפרק  51.004במפרט (סעיף  51.04.9001בכ"כ).
בהמשך לטיילת לצד כביש ( 90שכבר בוצעה) ובאזורים אשר יוגדרו ע"פ תכנית ,יניח
הקבלן אבנים משתלבות לפי פרק  40.05.04במפרט הכללי.
הדוגמא להנחת הרצוף תהא המשכית וזהה לטיילת כביש  90וע"פ פרט.
האבן המשתלבת תונח על גבי מצע חול ים נקי בעובי  4ס"מ (הכלול במחיר).
לפני תחילת עבודות הריצוף באזורים בהם ידרוש זאת מנהל הפרויקט ,יבצע הקבלן
דוגמאות ריצוף בגודל  5מ"ר לפי הנחיית אדריכל הנוף (הכלול במחיר).
אישור דוגמת הריצוף ע"י האדריכל הוא תנאי להמשך עבודות הריצוף ע"י הקבלן.
המחיר כולל הנחה של כל דוגמה שתבחר ע"י אדריכל הנוף.
המחיר כולל את אספקת האבן (ולא משנה הטיפוס והגוון שידרש ע"י האדריכל).
כמו כן ,כלול במחיר היחידה ביצוע דוגמאות רצוף כמפורט לעיל.
השלמות תבוצענה באבן מנוסרת ,לא יותר שימוש בגיליוטינה.
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מחיר הניסור כלול במחיר היחידה.
סילר -לפי הנחיות היצרן על משטח הריצוף וכלול במחיר היחידה (ראה פרוט בהמשך).
על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג "אבן סילר" ,מק"ט  ,35968תוצרת חברת
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.
ביסוס-
ביסוס הטיילת ע"ג שתית מהודקת בבקרה מלאה ,מצע מהודק ב 2שכבות של  15ס"מ.
באבן הצד.
סוג האבן-
ריצוף באבן משתלבת בגודל  30/30/7ס"מ ,דגם כורכרית קיסריה של חברת אקרשטיין
או ש"ע מחוזקת לרכב במשקל של עד  20טון.
באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח המעידה על סוג האבן לפרויקט זה.
במס' מקומות ע"פ התכנית והפרטים יהיה שימוש באבן בגוון מנוגד חזותית ו/או
משושית לגוון ולמרקם הריצוף הכורכרי.
אופני מדידה לתשלום:
ריצוף:
יחידת מדידה לריצוף הטיילת  ,כמפורט לעיל תהיה מ"ר.
המצע ימדד בנפרד .מחיר הסילר כלול במחיר הריצוף.
40.1.9026

אבן גן

אבן גן בגודל 10/20/100 -ס"מ",אקרסטון"  661409XXתוצרת אקרשטיין או ש"ע ,בגוון
גרניט אפור כהה  .כולל יסוד נסתר וחגורות בטון מזויין.
באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח המעידה על סוג האבן לפרויקט זה.
אופני מדידה לתשלום:
אבן גן:
יחידת מדידה לאבן גן כמפורט לעיל תהיה מ"א וביסוסה כלול במחיר היחידה
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פרק  - 42ריהוט חוץ
 42.01.9002ספסלי ישיבה
ספסלי ישיבה מדגם  -1098מסדרת של אקרשטיין או ש"ע" SKY "ELEMENTלאורך
הטיילת .הספסלים יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות ,ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה
לסביבה ימית כמפורט במפרט זה.
כולל אספקה ,התקנה וצביעה מיוחדת לסביבה ימית לפי המפרט.
מדידה לתשלום
ספסלי הישיבה ישולמו לפי מס' יחידות ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה ובהתאם לדרישות אדריכל הנוף.
 42.01.9003שילוט הסבר וכניסה
שילוט הסבר וכניסה לטיילת מלוחות מתכת מגולוונת עם דפוס משי בצבע ,על גבי עמודי עץ.
בגודל  50/50ס"מ ע"פ פרט.
השלטים יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות ,ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה לסביבה ימית
כמפורט במפרט זה .יש להכין דוגמא לאישור המזמין
מדידה לתשלום
שילוט הסבר וכניסה ישולם לפי מס' יחידות ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה ובהתאם לדרישות אדריכל הנוף.
 42.01.9004אשפתונים
אשפתונים דגם רותם  60מבטון בגוון כורכרי של " שחם אריכא" או ש"ע.
האשפתונים יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות ,ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה לסביבה
ימית כמפורט במפרט זה.
מדידה לתשלום
אשפתונים ישולמו לפי מס' יחידות ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה ובהתאם לדרישות האדריכל הנוף.
 42.01.9005מעצורי רכב
מעצורי רכב בכניסות לטיילת מאלמנט "נגה" של שחם אריכא או ש"ע ,מבטון כורכרי מסותת,
כולל עיגון בבטון לפי הוראות היצרן.
המעצורים יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות ,ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה לסביבה
ימית כמפורט במפרט זה.
יש להביא דוגמא לאישור המזמין.
מדידה לתשלום
מעצורי רכב ישולמו לפי מס' יחידות ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה ובהתאם לדרישות האדריכל.
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 42.01.9006מעצור רכב מתקפל
מעצור רכב מתקפל עם אפשרות נעילה מנירוסטה 316בכניסות לטיילת.
המעצורים המתקפלים יהיו לפי הפרטים וכתב הכמויות ,ויטופלו בצביעה מיוחדת לפי צביעה
לסביבה ימית כמפורט במפרט זה.
יש להביא דוגמא לאישור המזמין.
מדידה לתשלום
מעצורי רכב ישולמו לפי מס' יחידות ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה
בשלמותה ובהתאם לדרישות האדריכל הנוף.
 42.01.9007מעקות מתכת להולכי רגל עם מסעד עץ
מעקות הולכי רגל מסביב לפינות הישיבה,החניות ולצד הגשר (על כל רכיביהם לרבות חיבורי
הברגים והדייס) יבוצעו עפ"י פרק  19של המפרט הבין משרדי ולפי הנדרש בת"י – 1142
מעקים ומסעדים.
המעקות יהיו מגולוונים וצבועים עפ"י ההנחיות שבמפרט הטכני המיוחד,פרק.19
העבודה כוללת:
מעקה ממתכת מגולוונת עם מוטות מתכת ולוח עץ מהגוני ע"פ פרט.
העבודה תבוצענה גם על פי המפרט הכללי הבן-משרדי פרקים ( 00מוקדמות) -06מפרט כללי
לנגרות אומן ופרק  11מפרט כללי לעבודות צביעה.
העבודות כוללות יצור ,הובלה והצבה.
ביסוס ועיגון בקרקע לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור.
על הקבלן לבצע את עבודות העץ הבאות:


מושבי עץ בספסלים.



מאחז יד מעץ במעקות

העץ לכל פרטי העץ יהיה נקי ,ללא עיניים.
סוג העץ ואופן הגימור – לפי הפרטים.
כל מוטות ההברגה ,הברגים והאומים יהיו בורג יעודי לעץ 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.
מדידה לתשלום
מעקות ישולמו לפי מטר אורך מורכב באתר (כולל עבודות עץ ומתכת) התשלום
יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה ובהתאם לדרישות אדריכל הנוף.
 42.02.9000סככות צל  /פרגולות
הקדמה:
למזמין שתי חלופות אפשריות
א .פרגולה קיימת
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הובלה והרכבת פרגולה אשר יוצרה במסגרת פרוייקט כביש .90
כולל תכנון וביצוע הביסוס לאחר קבלת אישור של מתכנן המזמין ותיקוני צבע לפי מפרט
מיוחד פרק .19
ב .פרגולה חדשה –
תכנון,ביצוע וביסוס הפרגולה .העבודה כוללת סככת צל (פרגולה) ,שתמוקם בתחילת
הטיילת המתוכננת .קירוי הפרגולות יהיה ע"י יריעת  PVCכפי שיתואר להלן.
קונסטרוקצית הפרגולות תהיה מפלדה מגולוונת כולל טיפול מיוחד לסביבה ימית לפי
המפרט המיוחד פרק .19
תכנון וביצוע הפרגולה על כל חלקיה ייעשה ע"י הקבלן בהתאם להנחיות המפורטות
שלהלן .תכנון הפרגולה ייעשה ע"י מהנדס מבנים רשוי מטעם הקבלן המבצע להלן ייקרא
"מתכנן הפרגולה".
א .דרישות ממתכנן הפרגולה-
.1

מתכנן הפרגולה יהיה מהנדס מבנים רשוי במדור מבנים ובעל ניסיון של  5שנים לפחות
ובעל ניסיון מוכח וידע מקצועי בתכנון מבני יריעה ומבנים בעלי התנהגות לא ליניארית.

 .2תכנון הגיאומטריה הסופית של היריעה ושל מסגרות הפלדה התומכות אותה ,יתבצע
ישירות מול אדר' הנוף (משרד ברוידא מעוז) ומול מתכנן שלד מעבירי המים (משרד
ג.א.ש .).על מתכנן הפרגולה לקבל את אישור אדריכל הנוף ומתכנן שלד מעבירי המים
לצורך המשך התכנון של הפרגולה.
על התכנון המפורט להתאים לדרישות העיצוביות והתפקודיות של אדריכל הנוף
(שמירת הקונספט האדריכלי) תוך הבטחת יציבותו האופקית והאנכית של המבנה
הכולל וכל רכיב בפרט (ראה דרישות להלן).
 .3מתכנן הפרגולות יבצע אנליזות סטטיות ודינמיות של היריעה ושל מסגרות הפלדה
התומכות אותה בעזרת מודל מרחבי המשלב בין הקירוי ( יריעות  ) PVCלבין מסגרות
הפלדה .האנליזות תתבצענה בעזרת תוכנות ייעודיות לחישוב מבני יריעה בעלי אופי
התנהגות לא ליניארי.
 .4קביעת העומסים על כל חלקי הפרגולה ותכן הרכיבים יבוצעו ע"י תקנים ישראלים
רלוונטים וע"י ספרות מקצועית ותקינה זרה במידת הצורך.
כדוגמת:
עומסים במבנים :עומסים אופייניים -ת"י 412
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה – ת"י 413
עומסים אופייניים במבנים :עומס רוח -ת"י ( 414מעודכן לשנת )2008
חוקת מבני פלדה :כללי – ת"י 1225
 .5תכן היריעה יתבצע עפ"י תקינה זרה ,ע"פ ספרות מקצועית רלוונטית עדכנית ועפ"י
מקדמי בטחון נאותים למצב שירות ומצב הרס ותאושר ע"י הקונסטרוקטור.
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 .6מתכנן הפרגולות יציג לאדריכל הנוף ולמתכנן שלד מעבירי המים תכנון מפורט והגדרה
סופית של היריעה ומבנה הפלדה התומך אותה בתלת מימד ואת התקינה הזרה והוראות
היצרן.
 .7מתכנן הפרגולה יציג למהנדס השלד של המזמין את החישובים הסטטיים והדינמיים
שנעשו עבור כל חלקי המבנה (כולל פרטי החיבור השונים) ,בהם יפורטו המאמצים
במבנה היריעה ,שקיעות מבנה היריעה ,לרבות כוחות ומאמצים באלמנטי הפלדה
השונים .בנוסף יציגו החישובים את יציבות המבנה הכולל לעומסים השונים הפועלים
עליו (אנכיים ואופקיים) ואת עמידותם של האלמנטים השונים כולל מחברים המרכיבים
את הפרגולה כגון :פרטי ביסוס ,עמודים ,קורות ,מחברים וכדו'
 .8מימדי הרכיבים השונים ,חוזקם ופרטי החיבור הנדרשים ייקבעו ע"י מתכנן הפרגולה
ולפי הקריטריונים שפורטו לעיל יובאו לאישור מתכנן שלד מעבירי המים ואדריכל הנוף.
 .9מתכנן הפרגולה יכין תכניות ( Shop Drawingsתכניות ייצור) אשר יכללו את כל חלקי
המבנה ואת פרטי החיבור הנדרשים.
 .10תכניות הייצור והחישובים יועברו לאישור אדריכל הנוף ומתכנן השלד בפרויקט ,במידה
ויידרש ,יבצע הקבלן /מתכנן הפרגולות שינויים בשרטוטים ובפרטים לפי הוראת
אדריכל הנוף ומתכנן שלד מעבירי המים .עבור שינוי זה לא יבוצע תשלום נוסף.
 .11ככלל יש להימנע מתכנון קונסט' הפלדה בעזרת מחברי ריתוך .על המחברים להיות
מחברי ברגים.
 .12הפרגולות מוגדרות כמבני קבע ועל התכנון להתאים לדרישה זאת ,ועל כן יש להימנע
מתכנון שיגרור פעולות תחזוקה חוזרות ונשנות .הפרגולות יתוכננו לתפקוד בסביבה
אגרסיבית דבר שיש לתת עליו את הדעת בבחירת סוג וטיב החומרים ,ציפויים ,ומימדם
של כלל הרכיבים מהם בנויה הפרגולה.
 .13ביסוס הפרגולות על המעבירים ולאורך הטיילת יתבצע ע"י מתכנן הפרגולות בתיאום עם
מתכנן שלד מעבירי המים ובתיאום עם יועץ הקרקע בפרויקט (ישראל קלר) .שיטת
הביסוס תיקבע בתיאום עם יועץ הקרקע של הפרויקט (ישראל קלר).
 .14תכנון הפרגולות יחל כבר בשלב מוקדם של הפרויקט ובמקביל לתכנון מעבירי המים
וזאת לצורך מניעת עיכוב בתכנון המעבירים.
 .15באחריות הקבלן ומתכנן הפרגולה להכין תכנית הקמה לפרגולות ולדאוג ליציבות
המבנה ולמניעת סיכונים הנדסיים ובטיחותיים במהלך כל שלבי העבודה.
ב .דרישות מהקבלן
 .1העבודה תתבצע עפ"י פרק  19במפרט הבין משרדי ופרק  02שבמפרט ודגשים שבמפרט
זה.
 .2הקבלן יעסיק מטעמו מהנדס מבנים רשוי במדור מבנים (ראה לעיל סעיף  )1.1אשר יתכנן
את הפרגולה על כל רכיביה כנדרש בסעיף ( 1ראה לעיל).
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 .3ליצרן הפרגולה יהיה ניסיון רלוונטי בייצור והקמת מבני יריעה וקונסט' פלדה .נדרשות 5
שנות ניסיון לפחות.
 .4הקבלן יתחיל בעבודות השרטוט ( )Shop Drawingsרק לאחר שהגיש את כל הדרוש לפי
המפרט (תכנון מוקדם וסופי) ורק לאחר קבלת אישור של המזמין.
ג .דרישות לגבי טיב החומרים ותפקודם-
.1

קונסטרוקצית הפרגולה תהיה מפלדה מגולוונת וצבועה ,כולל טיפול מיוחד לסביבה
ימית לפי המפרט.

.2

סוג הפלדה יקבע מתוך החישוב הסטטי ויתאים לסוגים הנקובים בת"י  1225חלק 1
(חוקת מבנה פלדה כללי).

 .3יריעהPVC -
א.

היריעה תהיה בהתאם למפורט להלן:

ב.

היריעה תהיה מתוצרת  S 1002 Ferrariאו מחומר שווה איכות מאושר.

ג.

היריעה תהיה אטומה למים.

ד.

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

ה.

היריעה תכלול חומרים מעכבי בעירה מתאימים לפי תקן ישראלי ת"י 5093.

ו.

 10שנים אחריות על היריעה כנגד התפוררות.

ז.

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

ח.

שימוש בחבלים מפוליפרופילן בקוטר  6מ"מ לפחות.

ט.

הקשירה של כל נקודת עיגון בנפרד אל הצינור הנושא ,עם קשירה אחורית (יש
להקפיד במיוחד לא לקשור  2יריעות באותה טבעת).

י.

הקשירה תבוצע תוך כדי מתיחת החבלים.

יא .יש לנעול מוטות הפלדה  4מ"מ בקצותיהם ע"י כיפוף או תפירת כיס ,למניעת
השלפותם.

אופני מדידה
סככות הצל (פרגולות) יתומחרו לפי מחיר יח' קומפלט לפי שתי סעיפים בכתב הכמויות
 40.02.9010ו . 40.02.9020 -העבודה תכלול את המרכיבים הנדרשים לביצוע העבודה
בשלמותה לרבות :תכנון (תכנון ראשוני ,סופי ומפורט כולל ביצוע תכניות ייצור ,ראה
לעיל סעיף מס'  ,)1ייצור והקמת הפרגולה על כל חלקיה (ביסוס ,קונסט' פלדה כולל
מחברים הכוללות גלוון וצביעה עפ"י פרק  19שבמפרט זה והיריעה).
במידה ויידרשו תיקונים לרכיבים השונים יבצע זאת הקבלן ללא קבלת תשלום נוסף.
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פרק  - 51עבודות סלילה
כל האמור בפרק זה חל גם על פרקים  01.55ו( 02.55 -דרך זמנית) שבכתב הכמויות.
 51.00כללי
עבודות העפר למבנים השונים יבוצעו וימדדו לתשלום עפ"י מפרט לעב' סלילה וגישור פרק  ,51.02למעט
המקרים בהם צוין במפורש אחרת בתוכניות.
עבודות העפר שבפרק זה מתייחסות לעבודות העפר הנדרשות עבור ביצוע הכבישים ,מעבר נחל
יעלים,קירות תומכים ,מרצפי בטון וכל המצויין בתכניות הקונסטרוקציה המצריך עבודות עפר.
יש לקבל אישור מנהל הפרויקט ויועץ הקרקע של הפרויקט לכל חומרי המילוי למבנים לפני הבאתם
לאתר.
דיפונים ותמיכות זמניות בעת ביצוע חפירות
בהתאם למפורט בפרק "מבוא למפרט המיוחד" על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע החפירות
השונות מכל סוג שהוא ,יהיה עליו לתכנן ולבצע דיפונים זמניים אשר יבטיחו יציבות הקרקע
והמערכות התת קרקעיות והעיליות הסמוכות למקום החפירה .בין היתר מדובר בביצוע תימוכים
זמניים לכביש בסמוך לחפירות וכן בכל מקום אחר שיידרש.

 51.01עבודות הכנה
במסגרת תת פרק זה מפורטות הדרישות מהקבלן לעבודות הקשורות בפרוקים והכנות
הדרושות לביצוע .העבודות תבוצענה בהתאמה לדרישות המפרט הכללי של חב' נתיבי ישראל
פרק  51.01בתוספת הנחיות ודרישות נוספות המוגדרות בפרק זה.

 51.02עבודות עפר
במקומות בהם מתוכנן מילוי על אספלט קיים יש להסיר את האספלט לחלוטין.
בכל מקום בו כתוב חפירה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל קרקע שהיא.
מובהר בזאת כי התשלום לקבלן יהיה לפי חישוב הכמויות עפ"י התכניות .כמו כן מובהר
כי לא תשולם תוספת עבור עירום ביניים והובלה נוספת לאחר העירום ופיזור העפר.

 51.02.0010חפירה לאורך הדרך והובלת החומר לאזור מילוי או סילוק
 51.02.0011חפירה והובלת החומר החפור למילוי חוזר לרבות עירום זמני
 51.02.0012חפירה והובלת החומר למילוי הכביש לרבות עירום זמני
על הקבלן לקחת בחשבון ,שבמשך העבודה יצטרך להרחיק ,לנפץ ,לנפות,לרסק ,או לגרוס
צרורות ,אשר אינם תואמים בגודלם לדרישות המפרט הכללי כאמור .על הקבלן להקפיד
על עיצוב מדרונות במילוי בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
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(התאמה לשיפועים מתוכננים תבוצע בשלבים בגמר כל  2מ' מילוי ,כולל ביצוע מדידות
אימות) .בכל מקרה לא תשולם תוספת או תשלום אחר עבור עבודות אלה.
תשומת לב של הקבלן ,המדידה לתשלום עבור החפירה לאורך הדרך והובלה למילוי
כמתואר לעיל תהיה לפי מ"ק ע"פ האמור במפרט הכללי ,התכניות ולפי הוראות המפקח
באתר.
העפר החפור יועבר קודם כל לכביש הזמני ולכביש הגישה לאתר  P-5וככל שיוותר עודף,
ישמש למילוי בכביש  ,90בשכבות התחתונות.
 51.02.0040הידוק קרקע יסוד מקורית
הידוק קרקע יסוד (הידוק שתית) יבוצע בכל שטחי החפירה ,התחום הנועד לכיסוי בשכבת
מצע כולל הבסיס
לאבני השפה ובשטחי מילוי עד גובה  2מ' .ההידוק יהיה מבוקר לצפיפות הנדרשת כמפורט
בסעיף  51.02.03.05שבמפרט הכללי של נת"י.
 51.02.0050שברי אבן (בקל"ש)
השימוש בשברי אבן יעשה כאשר (מצטבר או חלופי):
( )1סלילת הכביש באזורי השתית החרסיתית תבוצע בחורף ולא ניתן יהיה להדק את
החרסית במכבשי רגלי כבש (עקב שתית בוצית).
( )2נדרש לייצב שתית חרסיתית רכה ("רוקדת") ולא ניתן לבצע החלפת קרקע.
במקרים אלו מומלץ לפזר על השתית שכבת שברי אבן בעובי מינימאלי של  20ס"מ
ולהחדירה בהידוק לתוך שכבת החרסית הבוצית ,עד לקבלת משטח יציב המאפשר
לסלול עליה את שכבות המבנה.
להלן שלבי העבודה והדרישות משכבת שברי האבן:
א .חישוף השטח עד לקבלת שתית חרסיתית נקייה מכל גופים זרים (צמחיה,
שורשים וכד').
ב .פיזור שכבת שברי אבן בעובי של  20ס"מ .שברי האבן יהיו מורכבים מאבנים או
תוצרי סלע דולומיטי ,גירי או בזלתי ,בגדלים שבין  3-15ס"מ .אחוז החומר
הקטן מ 3 -ס"מ יהיה בשיעור מקסימאלי של .10%
ג .הרטבת השתית במידת הצורך דרך שכבת שברי האבן עד לתכולת רטיבות
הגבוהה מעל לאופטימום בשיעורים שבין  2%עד  .5%פעולה זו לא תידרש
במקרה של מי תהום גבוהים ותכולת רטיבות טבעית גבוהה של השתית
החרסיתית.
ד .הידוק שברי האבן בתוך השתית החרסיתית ע"י  8מעברי מכבש עם חפיפה.
המכבש יהיה מכבש ויבריציוני כבד מסוג  BOMAG 219או שווה ערך.
במידה ולא מושגת התייצבות ,יש להמשיך ולהדק את שברי האבן עד
להתייצבות השטח.
ה .במידה ובמהלך ההידוק כל שכבת שברי האבן חודרת לשתית ללא התייצבות
השכבה ,יש להוסיף שכבת שברי אבן נוספת בעובי של  20ס"מ ולהדקה עד
להתייצבות השטח.
ו .מדידה:
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המדידה לפי הנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור והביצוע לפי הוראה
בכתב של המזמין.
 51.02.0060הידוק מבוקר
הידוק מבוקר לצפיפות כמפורט בסעיף  51.02.03.09שבמפרט הכללי בשכבות בעובי 20
ס"מ לאחר הידוק וברטיבות אופטימאלית .בדיקות השדה תהיינה צמודות לביצוע
השכבות.
בניית סוללת הכביש מתחתיתה עד מפלס השתית תבוצע תחת הקפדה להידוק המבוקר
בלבד ,עקב רגישות של מבני הניקוז לדפורמציה עצמית של הסוללה .עבודות הידוק מבוקר
ייעשו בהתאם לאמור פרק משנה  51.02.03.09.02של המפרט הכללי לעבודות סלילה
וגישור .תשומת לב הקבלן לדרישה להרטבת העפר במים מתוקים ובכמויות מתאימות
לאקלים.
 51.02.0070מילוי חוזר מחומר מקומי והידוקו
א .כללי  -בגב המעביר ולא בתחום מילוי עמודת החצץ (ראה סעיף  51.02.04.04במפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור) .המילוי יהיה מחומר מילוי סוללת הכביש.
ב .המילוי יבוצע בשכבות בבקרה מלאה ,על פי דרישות המפרט הכללי של חברת נתיבי
ישראל ,תוך שימוש בכל אחד מהחומרים המפורטים להלן (על פי מיון :)AASHTO
 A-1-B,A-2-4 ,A-2-5 ,A-2-6עם הגבלה על אחוז דקים עד  ,18-25%גודל אבן מקסימלי
של ".3
ב .אופני מדידה ותשלום-
המילוי יימדד וישולם במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם
לדרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל והמפורט לעיל.
עבודות מילוי ייעשו בהתאם לאמור בסעיף  51.02.04.06של המפרט הכללי לעבודות סלילה
וגישור במהדורתו האחרונה .על הקבלן לקחת בחשבון שלצורך מילוי חוזר יצטרך לפוצץ (אם
יקבל לכך אישור מכל הגורמים הרלוונטיים) ,להרחיק ,לנפות ,לרסק ,או לגרוס צרורות אשר
אינם תואמים בגודלם לדרישות המפרט הכללי לעב' סלילה וגישור .קיימת סבירות שחלק
מעבודות המילוי החוזר תצטרכנה להתבצע עם כלים מיוחדים מתאימים לשיטת העבודה
שיבחר הקבלן ,או בעבודות ידיים .בכל מקרה לא תשולם כל תוספת או תשלום אחר עבור
עבודות האלה .על הקבלן לכלול עלויות סעיף זה במחירי היחידות השונות של הפרויקט.
המדידה לתשלום עבור עבודות מילוי יהיה לפי מ"ק ע"פ האמור במפרט הכללי במהדורתו
האחרונה ,התכניות ולפי הוראות המפקח באתר כל הבדיקות הנדרשות ע"י מנהל הפרויקט
יכללו במחירי היחידה של תת פרק זה.
 51.02.0080מילוי מובא והידוקו
א .תיאור ודרישות ביצוע:
מילוי חומר יהיה עד מפלסי תכנון סופיים ,מחומר מובא ,שמקורו ב"מטע עין גדי".
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המילוי יבוצע בשכבות בבקרה מלאה ,על פי דרישות המפרט הכללי של חברת נתיבי
ישראל ,תוך שימוש בכל אחד מהחומרים המפורטים להלן (על פי מיון :)AASHTO
 A-1-B,A-2-4 ,A-2-5 ,A-2-6עם הגבלה על אחוז דקים עד  ,18-25%גודל אבן
מקסימלי של ".3
ב .מדידה לתשלום:
המדידה תהא במ"ק ,המחיר כולל את כל העבודה ,לרבות כריה ,התאמה לדרישות
המילוי ,הובלה והידוק מבוקר.
מדידה על ידי מודד הקבלן ומדידה על ידי מודד המזמין (לצורך בקרה) ,תבוצע בגמר
ההידוקים כבסיס לחישוב כמויות של המילוי המובא.
לתשומת לב הקבלן :שימוש בסעיף זה יהא אך ורק עפ"י הוראה בכתב של המפקח
ולאחר שמוצו כל עודפי החפירה בתחום העבודות.
עבודות עפר למבנים
תשלום עבור עבודות עפר למבנים יתבצע בהתאם לאופני התשלום מפורטים במפרט
הכללי סלילה וגישור במהדורתו האחרונה.
כל עודפי עפר לאחר חפירת למבנים יועבר לאזורי בניה של סוללת הכביש .העפר יפוזר
בשכבות בהתאם לתכנית ולדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
חפירה והכנה של תחתית החפירה למגלש מים תבוצע ביחד עם בניית סוללת הכביש
בשלבים בגמר כל  2מ' מילוי.
העבודה בהכנת המשטח ליציקת בטון רזה תבוצע גם בעבודות ידיים תוך הקפדה על
סילוק אבנים גדולות מ 50-ס"מ והתאמה לגבהים המתוכננים בדיוק  – 5,+ 2ס"מ.
המדידה למסירה לפני יציקת בטון רזה תבוצע כל  2מ' אורך של המגלש.
לא ישולם בנפרד עבור הפרשי הכמויות בין אלו שיבוצעו בפועל ובין אלו המתקבלים
מחישוב בהתאם לקווי המתאר לתשלום המתוארים במסמכי המכרז .לא ישולם תשלום
עבור עבודה נוספת הקשורה לפיזור עפר ,התארגנות נוספת או הכנה דרכי גישה .לא
תשולם לקבלן שום תוספת או תשלום אחר עבור עבודה בתוך הנחל ,ביצוע חפירה
בשלבים ,הכנת תחתית החפירה בידיים בשיפוע תלול ,סילוק אבנים גדולות מהדרישה,
מדידות גיאודזיות .על הקבלן לכלול עלויות אלו במחירי היחידות השונות של הפרויקט.

 51.02.0120הכנת תחתית החפירה למבנים /מעברים תחתיים והידוקה
יש לוודא כי תחתית החפירה למבנים תהיה מתאימה לביסוס ולסלק כל מילוי קיים,
פסולת או חומר אורגני בתחתית החפירה ויש לקבל אישור יועץ הביסוס לתחתית
החפירה.
יש להזמין את יועץ הקרקע לאחר ביצוע החפירה לקביעה סופית אם נדרשת החלפת קרקע.
לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים ,שקעים ומדרגות .המילוי הנוסף
או המצע יונח מיד לאחר סיום הידוק השתית על מנת לשמור על רטיבות ההידוק.
מדידה ותשלום
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הכנת תחתית החפירה והידוקה ימדדו וישולמו לפי מ"ר .העבודה תכלול את כל האמור
לעיל והמצוין במפרט הכללי לסלילה וגישור.
 51.02.140מילוי מובא למבנים  /מעברים תחתיים (חומר א')
המילוי החוזר עד תחתית הרצפה ובצידי המבנה יהיה לפי "חומר א'" המפורט במפרט הכללי של חב'
נתיבי ישראל (סעיף  )51.02.02.01.06תוך הגבלה של אחוז הדקים ,חומר עובר נפה  ,200#ל – 18-25%
דקים (ולא כפי שמופיע במפרט) ,שיורטב ויהודק לצפיפות של  98%מהמקסימום לפי תקני ASTM
מס'  .1556/7המילוי בשכבות של עד  15ס"מ ,שיהודק באמצעות מכבש ויברציוני מסוג
 BOMAG120או שווה ערך מאושר.
מדידה לתשלום
המילוי יימדד וישולם במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם לדרישות
המפרט הכללי של חב' נתיבי ישראל והמפורט לעיל.
 51.02.9000מילוי חצץ מדורג בצידי המעביר עטוף בבד גיאוטכני
המילוי החוזר בצד הגשר יהיה בעזרת חצץ מדורג עטוף בבד גיאוטכני ,דירוג החצץ ייעשה עפ"י
הנחיות יועץ הקרקע וכפי שמצוין בתכניות.
דירוג החצץ יהיה בהתאם לטבלה הנ"ל
נפה (לפי תקן בריטי)
”3/4

אחוז עובר
100-80

”3/8

30-0

”3/16

5-0

אופני מדידה ותשלום:
המילוי יימדד וישולם במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה כולל הבד
הגיאוטכני והתקנתו העוטף את עמודת החצץ.

 51.03שכבות מצע ותשתית אגו"מ
במסגרת תת פרק זה נכללות הדרישות מהקבלן לבצוע עבודת הקשורות לשכבות מצע ותשתית.
דרישות אלה מפורטות במפרט הכללי לעב' סלילה וגישור פרק .51.03

 51.04שכבות אספלטיות במיסעות
כל עבודות האספלט יעמדו בדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה בפרק  ,51.04כל התערובות
סוג א'.
 51.04.9001אספלט בעובי  5ס"מ למדרכות ומגרש חניה
א .תערובת אספלטית אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט המיוחד ואושרה
ע"י המפקח באתר היא התערובת שלפיה יקבע קו הדירוג המאושר.
ב .אישור לתחילת עבודות האספלט ינתן לאחר שהושלמו עבודות ההכנה הדרושות.
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ג .פני האספלט יהיו חלקים לחלוטין ,ללא גבשושיות וללא סימני חיבור.
ד .האגרגט יהיה סוג א' וקו הדירוג יתאים לגרגיר המקסימלי של " 1/2כאמור
בסעיף  51.04.03.03.02של המפרט הכללי .העבודה והמחיר כוללים ריסוס יסוד
באמולסיה ביטומית בשיעור של  1ק"ג למ"ר בהתאם לאמור בסעיף 510452
במפרט הכללי.
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עבודות ניקוז ומניעת סחף

51.05

 51.05.2780קירות תמך מארגזי גביונים בגובה  50ס"מ עובי תיל  3.0מ"מ
 51.05.2800קירות תמך מארגזי גביונים בגובה  100ס"מ עובי תיל  3.0מ"מ
ארגזי הגביונים

(.)1

ארגזים במידות שונות המיוצרים מרשת פלדה מגולוונת השזורה בשזירה כפולה double twist
בצורת משושים ראה איור מספר .1הרשת מצופה באבץ בכמות העומדת בתקן הבריטיB.S :
.443
הגביונים יהיו מאושרים ע"י ה (British Board of Agreement) BBA -מכון ממשלתי בריטי
המאשר את נכונות תכונות המוצר והאופן המומלץ לתכנון.
סוגים וגדלים של הגביונים מצוינים בטבלה מספר .1

איור מס' – 1
רשת פלדה מגולוונת השזורה בשזירה כפולה
טבלה מס'  – 1מידות גביונים:
גודל עין [ 10×8ס"מ]
גובה [מ']
0.5

רוחב [מ']
1

אורך [מ']
2

0.5

1

3

0.5

1

4

1

1

1.5

1

1

2

1

1

3

1

1

4
בגביונים קוטר התיל  3.0 / 2.7=Фמ"מ.

בגביונים מצופים  P.V.Cקוטר התיל בלי הצפוי  2.7 =Фמ"מ ,עם הציפוי  3.7=Фמ"מ.
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טבלה מס'  – 2נתונים טכניים של התיל עפ"י B.S 443,B.S.1052
קוטר תיל [מ"מ]
משקל אבץ gr / m^2

סטייה בקוטר התיל [מ"מ]

2.4

2.7

3.0

2.0

2.2

240

240

260

260

275

0.06

0.06

0.06

0.08

0.08

הגביונים מגיעים לאתר כשהם משוטחים ומקופלים בחבילות.
הגביונים ארוזים בחבילות ,גביון כולל בתוכו מכסה +מחיצות.
כאשר החבילה מגיעה לשטח מוצמדת אליה פתקית זיהוי כדוגמת איור מס'  ,2פתקית זו תכלול:
שם החברה
סוג החומר ,מזרון או גביון
גודל עין
עובי חוט
גודל אורך/רוחב/גובה
מספר אצוות היצור.
איור מס' :2
פתקית זיהוי כפי שמגיע לשטח

(.)2

הובלה ואחסנה:

הגביונים ומזרונים מסופקים לאתר בחבילות סגורות ,לכל חבילה מוצמד תג עם ציון :גודל עין,
עובי תיל ,מספר יחידות ,סוג ושם החברה המספקת כמתואר בציור מס' .2
בזמן הגעת הגביונים /המזרונים לאתר יש לאחסן את החבילות בתנאים נקיים ,יש להגן על
החבילות בפני נזקים מכניים.
(.)3

הכנת השטח:

 .1חישוף פינוי השטח מעצמים זרים כגון :שורשים ,בולדרים ומכשולים אחרים.
 .2לאחר קבלת שטח נקי יש לוודא כי השטח מהודק בדרגת ההידוק הנדרשת על ידי יועץ
הביסוס.
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(.)4

הרכבת הגביון:

 .1פתיחת את חבילה והוצא ממנה יחידה ,הנח אותה על משטח אופקי.
 .2פתיחת את הגביון או את המזרון על משטח נקי וחשוף מבולדרים ופסולת אחרת אשר יכולה
להסב נזק למוצר .הפתיחה תהיה בצורה אופקית כמתואר באיור מס' .3
במזרונים יונח הבסיס ולאחר מילוי באבנים ייסגר ע"י שימוש במכסה.
 .3הרם את ציידי הגביון/מזרון ואת החזית והגב וחבר בניהם ע"י טבעות בכל פינה ,הצב את
המחיצה וחברה אל חזית וגב הגביון באמצעות טבעות כמתואר בציור מס' .3
 .4הנח את הגביון/מזרון במקום המיועד לו וחברו לכל הגביונים /מזרונים הסובבים אותו כל עין
שניה (עין כן ,עין לא) .בגביונים צד אליו מחובר המכסה יהיה בחזית כך שהסגירה תהיה
מוסתרת (מאחורי החזית).

איור מס' .3.1

(.)5

איור מס' .3

הנחת הגביון וחיבורו עם שאר הגביונים.

 .1הגביונים יונחו על גבי על גבי יריעות בד גיאוטכני במשקל  300גר'/מ"ר,
היריעה תהיה עמידה בפני קרינת  .U.Vאין למתוח את הבד בזמן פריסתו .הבד יתרומם
עד לקצה נקודת המגע שבין הגביון ו עם הקרקע (כך שלא יהיה מגע ישיר בין
הקרקע לבין הגביון) היריעה הגיאוטכנית תפריד בין קרקע לבין הגביון.
 .2דפנות הגביונים יהיו מישוריים ויעשו בקווים ישרים בכל כיוונים ,יש להקפיד על קווים
ישרים בחזית הגביונים.
 .3את הגביונים יש לעגן בקרקע באמצעות יתדות ברזל בקוטר  12מ"מ ובאורך  80ס"מ ,עיגון
הגביונים לקרקע יעשה ע"י  4יתדות בארבע פינות הגביון.
 .4בנוסף לאמור בסעיף  3יותקנו יתדות במקומות שיקבעו ע"י המפקח לפי הצורך.
 .5כל גביון יורכב בהתאם למפרט בסעיף הרכבת הגביון.
 .6חיבור בין שני גביוניםיעשה ע"י טבעות כל עין שניה (עין כן ,עין לא ).
 .7פינות אשר להם אין מגע עם גביון נוסף יש לסגרם באמצעות טבעות כל עין שניה.
 .8לאחר חיבור לפי המפורט לעיל יש לוודא שהגביונים מתוחים ע"י תיל מתיחה
בגבהים של  1/3ו 2/3 -מ' ובכמות של  4יחידות למ"ר( .ע"פי המתואר בציור מס' ) 4
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וזאת על מנת לאפשר חזית אחידה וישירה .בגביון בגובה של חצי מטר יש להניח את
התיל בגובה  0.25מ' ובכמות של  4יחידות למ"ר.

איור מס' .4.1
(.)6

איור מס' .4

יריעה גיאוטכנית.

על פני תוואי יסוד הקירות ובכל מישור מגע בין קרקע לגביונים או בין קרקע למילוי אבן מאחורי
הגביון יש לפרוש יריעה גיאוטכנית מנקזת .היריעה הגיאוטכנית תונח כך שיתקבל משטח ישר,
מבלי לגרום למתיחת היריעה .חיבור בין חלקי יריעות יבוצע בחפיפה שלא תפחת מ 40 -ס"מ.
היריעה תהיה מפוליפרופילאן/פוליאסטר ומיוצרת בתהליך מיחוט מדגם "אורים" או ש.ע.
(.)7

מילוי אבן

גודל וסוג האבן יפורטו בסעיף המיועד לכך.
האבנים יסודרו בתוך הארגז בעבודת ידים ,תוך שמירה על מינימום חללים ומרווחים בין
האבנים .חזית שתישאר חשופה לעין יש לסדרה ידנית עם אבנים חסרי פינות חדות.
יש להשתמש במתיחת הגביון בכדי ליצור חזית ישרה ואחידה ראה ציור מס' .5

איור מס'  .5מתיחת הגביון
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א .מילוי הגביונים יעשה בדרוג כאשר לאחר מילוי הגביון הראשון ימולאו הגביונים בגבוה
 1/3ו 2/3 -כמתואר באיור מס'  6מילוי האבן יהיה כ 2-4 -ס"מ מעל גובה דפנות הגביון.

איור מס' 6
מילוי הגביונים בשלבים
ב .לאחר מילוי האבן לגובה המתאים יש לסגור את המכסים.
הסגירה תעשה ע"י ,טבעות כל עין שניה (עין כן עין לא ) ובזמן הסגירה יש לחבר את
גביונים הסמוכים ע"י חיבור טבעות.
ג .סטייה :הנחת ארגזי הגביונים תבוצע כך שהסטיה ביחס לקווי התכנון לא תעלה על 3
ס”מ .גביונים אשר לא יעמדו בדרישה זו יפורקו ע”י הקבלן על חשבונו ויבנו מחדש על
חשבונו.

(.)8

הקשירה בין ארגזי ו/או מזרוני הגביונים:

הקשירה תבוצע באמצעות טבעות פלדה מיוחדות תוצרת ”“ ,“Maccaferriמקפרי” או שווה
ערך,הטבעות יקשרו ע”י מכופף פנאומטי הטעון בטבעות .הטבעות יהיו בעלות חוזק מתיחה של
 170ק”ג/מ”מ וקוטר  3.0מ”מ
איור מס' 7
טבעת קשירת גביונים
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איור מס' 8
קשירת גביון ומחסנית טבעות
סווג הטבעות עפ"י סוגי הגביון:
 טבעות פלדה מצופה אבץ במשקל מינימלי של  270גרם/מ"ר לשימוש בגביונים שאינם מצופים
ב.P.V.C-
 טבעות מנירוסטה  Stainless steelלשימוש בגביונים מצופים P.V.C
טבלה מס 4 -מספר טבעות לפי סוג מזרון/גביון
סוג

מזרון

גביון

גובה [מ']

1.00

0.5

0.15-0.23

0.25-0.3

מספר טבעות
מ"ק ,מ"ר

30-40

40-60

15-18

15-20

הערה :כמות הטבעות בטבלה עפ"י יישום טבעת כל בעין שניה.
( .)9האבנים למילוי הגביונים
האבנים שישמשו למילוי הגביונים יהיו ממקור מאושר ויעמדו בדרישות המתוארות:
-

אבן קשה ,הומוגנית ,ללא סדקים ובקיעים וללא קצוות חדים ,נקיה מכל חומר אורגני
זר ,חופשית ממבני תאים וללא משטחים חלשים .האבן צריכה להתנגד לבליה פיזית כגון
רוחות ומשקעים העלולים לגרום להתפרקותה.

-

המשקל הסגולי המינימלי של האבן יהיה לפחות  2.4טון/מ"ק.

-

מקדם הספיגות של האבן לא יעלה על .1.5%

-

בדיקות האבן תבוצענה בהתאם לדרישות המפקח באתר,חוזק הלחיצה במצב רוויה
יהיה  5000ניוטון/סמ"ר.

-

אין להשתמש באבן כורכר או אבן חולית גירית שאינה עומדת בדרישות הנ"ל (כגון
קירטון).

-

כמות שברי אבן או חצץ לא תעלה על  5%מכלל הנפח.

-

גודל האבנים עבור הגביונים יהיה בתחום  120מ"מ  200 -מ"מ כפי יצויין בטבלה הבא.

-

אין להכניס לתוך הגביונים אבן אשר קוטרה קטן מגודל העין של הגביון.
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-

יש למלא את הגביון באבנים בצורה צפופה ,כך שאחוז החללים יהיה מינימלי ותוך
הקפדה שלא יווצרו שקעים ו/או בליטות בפני הגביון.

-

בפאת הגביון שתהיה גלויה לעין יש להניח את האבנים בצורה מסודרת ונאה.

-

על הקבלן לקבל אישור לטיב האבנים ומידותיהן לפני הנחתם.

-

המפקח רשאי לפסול אבנים אשר אינם מתאימים לעבודת הגביונים עפ"י דעתו.
טבלה מס'  – 3גודל אבן למילוי מזרונים /גביונים
סוג

מזרון
גביון
(.)10

גודל אבן מילוי

עובי [מ']

גודל אבן
[מ"מ]

[מ"מ] D50

0.15-0.17

70-150

110

0.23-0.25

70-150

120

0.3

70-150

125

0.5/1.0

120-250

190

הנחיות לפיקוח באתר

-

וודא כי הגביונים ו/או המזרונים מאושרים ע"י ה.BBA -

-

) (British Board of Agreementמכון ממשלתי בריטי המאשר את נכונות תכונות

-

ודא כי היריעה הגאוטכנית תואמת את דרישת המפרט.

-

בדוק את כיוון ואופן פריסת היריעות הגיאוטכנית.

-

פתיחת גביון תהיה על משטח נקי וישר.

-

לפני מילוי הגביון המפקח יוודא כי הגביוןן מונחים במקום הנכון ,כך שבגביון המכסה
ייסגר לצד הפנימי ולא כלפי חוץ.

-

חיבור ע"י הטבעות יעשה לפני המילוי ,טבעת בכל עין שניה.

-

לפני תחילת המילוי יש לוודאות כי קיימים כבלי מתיחה (כפי שצוין במפרט בסעיף הנחת
הגביון בתת סעיף ) 11

-

בחזית הגביון הנגלית לעין על הקבלן למלות באבנים מסודרות ולא בולטות כך שיווצר
חזית ישרה ואחידה.

-

לפני סגירה יש לדאוג כי הגביון ממולא כ 4 -ס"מ מעל גובה הדופן.

-

בזמן סגירת הגביון יש לוודאות כי הסגירה נעשתה ע"י טבעת בכל עין שניה.

-

המפקח יקפיד כי הגביונים יסודרו בקווים ישרים ואחידים.

-

המפקח ידרוש כי בתחילת העבודה יינתנו הוראות ביצוע מפורטות ע"י נציג ספק
הגביונים אשר יבקר בשטח העבודה.
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מדידה ותשלום:
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"ק .העבודה תכלול את כל המצוין לעיל ובמפרט הכללי לעבודות
סלילה וגישור  ,סעיפים  51.05.04.02ו.51.05.12.05.02 -
ותכלול בין היתר הכנת השטח ,אספקה והתקנת יריעות גיאוטקסטיל בבסיס וגב הקירות.
 51.05.3142ריצוף אבן מסלע (ייצוב בסלעים/אבנים מונחים ללא מלט מקשר)
כללי
הכוונה היא לביצוע מילוי/ריצוף עם תערובת של סלעים ו/או אבנים (להלן המושג אבנים
כולל תערובת של אבנים וסלעים) בגדלים שונים ,על פי הדירוג המוגדר בטבלה שבהמשך

1

או כפי שמסומן בשרטוטים המצורפים ,בכניסה וביציאה של מעבירי המים ובריצוף
אפיקי תעלות או בכל מקום אחר המסומן בתכניות ו/או ע''פ הנחיות המפקח.
המילוי/הריצוף יבוצע על פי המידות והרומים המסומנים בשרטוטים המצורפים.
האבנים יונחו בידיים ו/או בעזרת ציוד מכני מתאים ,ללא מלט (או חומר אחר) מקשר.

מאפייני המילוי/הריצוף באבנים

2

 2.1ריצוף אבן מסלע יבוצע מאבן קשה ,שטוחה ,בגדלים כ 1.0*1.5*0.6 -מ' .האבנים
יונחו בסמיכות אחת לשניה ,ללא רווחים.
 2.2ריצוף אבן מסלע תונח על שכבת ריפוד מאבנים"בקלש".ריצוף אבן "בקלש" יבוצע
מטיב האבן כפי שמצויין מטה.
השכות תיהינה מדירוג כדלקמן:

3

4



 - 50%אבן בקוטר מירבי  12ס''מ



 - 25%אבן בקוטר מירבי  9ס''מ



 - 25%אבן בקוטר מירבי  5ס''מ
מקור ,וטיב האבנים
האבנים תהיינה נקיות מחומר זר ,קשות ובנות קיימא במשקל סגולי  2.65טון/מ"ק.
הקבלן יספק את האבנים ממחצבות מוכרות או ממקורות טבעיים ויגיש באמצעות
בקרת איכות אסמכתא לטיב החומר לצורך קבלת אישור מראש מנהל פרויקט
והבטחת איכות.
אופן הנחת האבנים
במקומות בהם השטח עליו יש להניח את האבנים יימצא מעל פני המים ,לאחר סיום
עבדות העפר והנחת יריעות הגיאוטקסטיל ,הקבלן יניח את שכבת האבן ביבש (ללא
מלט מקשר) כדי ליצור שכבה בעובי ובדירוג הנדרשים על ידי השרטוטים והמפרט
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המיוחד .הקבלן יניח את האבנים ביד ,או בציוד מכני מתאים (מאושר על ידי
המפקח צמודות זו לזו .החללים בין אבנים גדולות ימולאו עם אבנים קטנות יותר
ו/או עם שברי אבנים כך שלא יישארו רווחים המאפשרים לראות דרך אבני
המילוי/הריצוף את יריעות הגיאוטקסטיל או את קרקע היסוד או את שכבת
הפילטר התחתונה .במקרה של הנחת האבנים על גבי גיאוטקסטיל ,על הקבלן להניח
את האבנים בזהירות לבל יפגע הבד הגיאוטקסטיל .המפקח שומר לעצמו את הזכות
לדרוש מהקבלן לפרק את ריצופי האבן ולבצעם מחדש אם טיב העבודה ,דירוג
באבנים וכו' לא מספק אותו .הקבלן יפרק את הריצוף ויניח מחדש את האבנים עד
לשביעות רצונו של המפקח ,ללא כל תביעה לפיצויים.
מדידה ותשלום:
המדידה והתשלום יהיו לפי חישוב הכמויות כפי שמופיע בתכניות ,לפי מ"ר.
העבודה תכלול את כל המצוין לעיל בנוסף למצוין במפרט הכללי.
 51.05.3143ריצוף אבן בעובי  60ס''מ יבוצע מטיב האבן כפי שמצויין מטה
1

כללי
הכוונה היא לביצוע מילוי/ריצוף עם תערובת של סלעים ו/או אבנים (להלן המושג אבנים
כולל תערובת של אבנים וסלעים) בגדלים שונים ,על פי הדירוג המוגדר בטבלה שבהמשך
או כפי שמסומן בשרטוטים המצורפים ,בכניסה וביציאה של מעבירי המים ובריצוף
אפיקי תעלות או בכל מקום אחר המסומן בתכניות ו/או ע''פ הנחיות המפקח.
המילוי/הריצוף יבוצע על פי המידות והרומים המסומנים בשרטוטים המצורפים.
האבנים יונחו בידיים ו/או בעזרת ציוד מכני מתאים ,ללא מלט (או חומר אחר) מקשר.

2

מאפייני המילוי/הריצוף באבנים ריצוף אבן מסלע יבוצע מאבן קשה ,שטוחה ,בגדלים כ-
 1.0*1.5*0.6מ' .האבנים יונחו בסמיכות אחת לשניה ,ללא רווחים.

3

ריצוף אבן מסלע תונח על שכבת ריפוד מאבנים"בקלש" .ריצוף אבן "בקלש" יבוצע
מטיב האבן כפי שמצויין מטה.
השכבות תיהינה מדירוג כדלקמן:

3

4



 - 50%אבן בקוטר מירבי  60ס''מ



 - 25%אבן בקוטר מירבי  40ס''מ



 - 25%אבן בקוטר מירבי  25ס''מ

מקור ,וטיב האבנים
האבנים תהיינה נקיות מחומר זר ,קשות ובנות קיימא במשקל סגולי  2.65טון/מ"ק.
הקבלן יספק את האבנים ממחצבות מוכרות או ממקורות טבעיים ויגיש באמצעות בקרת
איכות אסמכתא לטיב החומר לצורך קבלת אישור מראש מנהל פרויקט והבטחת איכות.
אופן הנחת האבנים
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במקומו ת בהם השטח עליו יש להניח את האבנים יימצא מעל פני המים ,לאחר סיום
עבדות העפר והנחת יריעות הגיאוטקסטיל ,הקבלן יניח את שכבת האבן ביבש (ללא מלט
מקשר) כדי ליצור שכבה בעובי ובדירוג הנדרשים על ידי השרטוטים והמפרט המיוחד.
הקבלן יניח את האבנים ביד ,או בציוד מכני מתאים (מאושר על ידי המפקח צמודות זו
לזו .החללים בין אבנים גדולות ימולאו עם אבנים קטנות יותר ו/או עם שברי אבנים כך
שלא יישארו רווחים המאפשרים לראות דרך אבני המילוי/הריצוף את יריעות
הגיאוטקסטיל או את קרקע היסוד או את שכבת הפילטר התחתונה .במקרה של הנחת
האבנים על גבי גיאוטקסטיל ,על הקבלן להניח את האבנים בזהירות לבל יפגע הבד
הגיאוטקסטיל .המפקח שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לפרק את ריצופי האבן
ולבצעם מחדש אם טיב העבודה ,דירוג באבנים וכו' לא מספק אותו .הקבלן יפרק את
הריצוף ויניח מחדש את האבנים עד לשביעות רצונו של המפקח ,ללא כל תביעה
לפיצויים.
מדידה ותשלום:
המדידה והתשלום יהיו לפי חישוב הכמויות כפי שמופיע בתכניות ,לפי מ"ר .העבודה
תכלול את כל המצוין לעיל ובמפרט הכללי של נת"י

51.07

מוצרים גיאוסינתטיים

51.07.0020

יריעות גיאוטקסטיל

כללי
הקבלן יספק ,יוביל ,יניח ,יחבר ויעגן את יריעות הגיאוטקסטיל השונות עפ"י התוכניות,
המפרטים והוראות היצרן והמפקח.
היריעות שיסופקו יהיו ברוחב המכסימלי האפשרי ,אך לא פחות מ 5-מ' .כל נזק שיגרם
ליריעות הגיאוטקסטיל במהלך ביצוע יחייב פירוק והחלפתן ביריעות זהות חדשות ובניה
מחדש כנדרש בתכניות ,במפרטים וע"פ הוראות המפקח ,ללא כל תוספת/תשלום/פיצוי
לקבלן ועל חשבונו.
על הקבלן להמציא למפקח נתוני היריעות הגיאוטכניות כפי שסופקו ע"י היצרן ,כולל
תוצאות בדיקות ע"י מעבדה בארץ ,מוסמכת ומוכרת ולקבל אישור המתכנן .פסילת
יריעה גיאוטכנית מסוג כלשהו על ידי המפקח ו/או המתכנן הינה סופית וללא עוררין ולא
תהווה שום עילה לתביעה או פיצויים שידרוש הקבלן.
רק לאחר אישור המפקח כי שלבי העבודה הקודמים בוצעו כנדרש ,ניתן יהיה להתחיל
בהנחת היריעות הגיאוטכניות :יריעות גיאוטקסטיל ,יריעות איטום ,יריעות כיסוי צף
וכו'.
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יש לוודא כי חלקי יריעה האמורים להיות גלויים לאטמוספירה (באם נדרש) ,יהיו
עמידים בתנאי שמש וחוץ ע"י יריעות מטיפוס וסוג שיאושרו ע"י המפקח בכפוף לאמור
ביתר סעיפי המפרט .בכל מקרה ,אין להשאיר יריעות הגיאוטקסטיל חשופות לשמש יותר
מ 24-שעות.
יש לשמור את הגלילים של יריעות הגיאוטקסטיל עטופים באריזת  LDPEשחור ובמקום
מוצל .יריעות שישהו בשמש יותר מ 48-שעות ,יהיה המפקח רשאי לדרוש החלפתן
בחדשות ,ללא תמורה.
יש לוודא כי כל יריעות הגיאוטקסטיל הונחו בצורה חופשית ורופפת ובעודף של
כ ,3%-5%-אך ללא קיפולים.
כל היריעות שמונחות בדפנות הסוללה/שיפועים ,יונחו כך שכיוונן הארוך יהיה בניצב
לציר הסוללה.
יש לקבל אישור המפקח כי יריעת הגיאוטקסטיל הונחה כראוי בטרם הנחת
הציפוי/השכבה הבאה .הקבלן אחראי לנקוט בכל האמצעים (שקים ממולאים עפר,
צמיגים וכו') ,למניעת התנופפות/תזוזת היריעות ממקומן ,עד להנחת השכבה הבאה.
עיגון יריעות בגיאוטקסטיל וכן קביעתן במדרונות יעשה בתעלת עיגון .הנחת היריעות
תהיה רק בכיוון המדרון ,ניצב לקווי הגובה/ציר האפיק .אסור לחבר או לעגן באמצעות
מסמרות או יתדות בתחום יריעות האיטום .עיגון כזה ייעשה רק במקומות בהם אין
יריעות איטום .כל העיגון יעשה בהתאם לתכניות ו/או להנחיות שימסור המפקח
בהתחשב בשיטת העיגון.

סוגי יריעות הגיאוטקסטיל
למטרות הביצוע תשמשנה יריעות גיאוטקסטיל ,עמידות לקרינת  ,U.Vמקובעת בחום
) (Heat Bondedאו ממוחטת ) ,(Needle Punchedמפוליפרופילן.
על היריעות לעמוד בדרישות שלהלן:
א .יריעות גיאוטקסטיל מטיפוס "בד לא ארוג" ()Non Woven
בדיקה
משקל
נתונים מכניים:
חוזק למתיחה MD/CD
()Tensile
מרבית
התארכות
במתיחה MD/CD
לקריעה
חוזק
MD/CD
()Trapezoid

תקן
ASTM
D5261

יחידה
g/m2

DIN 53857

N

DIN 53858

%

ASTM
D4533

N
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ערך
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820/1150
110/110
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בדיקה
חוזק פקיעה ()Burst
התנגדות לניקוב
()Puncture
התנגדות לחדירה
)(CBR
התנגדות לנקירה
()Cone Drop
נתונים הידראוליים:
גודל נקבים )(A.O.S
חדירות (תחת עומד
 100מ"מ)
הולכת מים אופקית
בלחץ של:
 MD/CD 50 kPaMD/CD 200 kPa -

תקן
ASTM
D3786
ASTM
D4833

יחידה
kPa
N

ערך
2585
655

DIN 54307

N

3100

EMPA

mm

8.5

ASTM
D4751
ASTM
D4491
ASTM
D4716

mm
g/m2/s

106
s/m2

>0.075
97

44/22
3.0/2.8

הנחת יריעות גיאוטקסטיל
ניתן להניח היריעות בשתי צורות אפשריות:
א.

חיבור בתפירה

היריעות תתפרנה בכיוון המתאים בחפיפה של  5ס"מ לפחות ,מעבר לתפר מכל צד ,ע"י
חוט פוליאסטר החזק דיו כדי לעמוד לאחר התפירה במתיחה הנדרשת ,של ( 1200 Nלפי
 ,STRIP TENNSILE STRENGTH,DIN 53857/2להלן  .)S.T.Sהקבלן ימציא נתונים של
לפחות  5בדיקות מעבדה מוסמכת הכוללת את תיאור החוט והתפר על תכונותיהם .סוג
היריעה על תכונותיה ותוצאות של לפחות  5בדיקות אקראיות של ה S.T.S -בתפרים
שהוכנו ליריעות ,במכונת התפירה והחוט בהם תתבצע העבודה.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתפירה צפופה מדי פוגעת בחוזק היריעה ותפירה
"דלילה" מדי תיתן תפר בחוזק הקטן מן הנדרש .יש להקפיד על תפירה בחוזק הדרוש.
ב.

הנחת היריעות בחפיפה

הנחת היריעות תיעשה בחפיפה של  50ס"מ בין יריעה ליריעה כאשר היריעה החופפת
העליונה נמצאת בצד מעלה הזרם ,והיריעה החופפת התחתונה נמצאת בצד מורד הזרם.
הנחת היריעות תהיה ע"ג המשטחים המחולקים ומיושרים שקבלו אישור המהנדס.
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 51.31עבודות שילוט ותמרור
כל העבודות תבוצענה בהתאם להנחיות פרק  51.31של המפרט הכללי לסילה וגישור.
שלטים מעל  4מ"ר ,כולל ביסוס ,יתוכננו ע"י קונסטרוקטור של הקבלן.

 51.32עבודות סימון כבישים
עבודות צביעה
תיאור ודרישות ביצוע:
העבודה תבוצע בהתאם להנחיות פרק  51.32של המפרט הכללי של חב' נתיבי ישראל לרבות
אופני מדידה.
סימון בצבע פלסטי דו-רכיבי ארוך קיים
עבור סימון סופי
פסי סימון ושטחים יבוצעו בחומר סימון המאושר לשימוש ע"י החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה
"נתיבי ישראל" והועדה הבין משרדית לאישור התקנים בטיחותיים ,בצבע פלסטי ארוך קיים –
דו רכיבי.
עבור סימון סופי :807
כנ"ל במרקם משונן בצבע פלסטי ארוך קיים – דו רכיבי.
סימון מידות :רוחב פס סימון – בהתאם להגדרות "תקנות והנחיות להצבת תמרורים " 2010
גובה המדרגה בצבע  – 5-6מ"מ.
מרחק בין קובייה לקובייה  – 25-30ס"מ.
רוחב כל קובייה  – 5ס"מ.
עובי פס הסימון  – 2מ"מ.
 51.32.2405הסרה מכנית של קו ניתוב בצבע חד-רכיבי
 51.32.9000הסרה מכנית של קוביות ,קווי עצירה ,איי תנועה ,פסים למעברים חצייה
מחיקה/העלמת צבע תבוצע לפי מפרט המצורף ובהתאם להנחיות המפרט ו/או
מנהל הפרויקט ,לפי הצורך.
מחיקת/העלמת צבע ע"י שימוש בלחץ מים לצורך חספוס עדין בהעברת תנועה,
בעת ביצוע מעקפים זמניים בלבד.
נושא החספוס העדין:
הדרישות הטכניות של המכונה – המכונה המיועדת לביצוע העבודה תהא מכונה
ייעודית ,דהיינו מכונה שנבנתה במיוחד על ידי יצרן שזהו תחום עיסוקו לצורך
ביצוע עבודות חספוס עדין פני מיסעות.
שיטות העבודה המותרות על פי מכרז זה על נספחיו ,הינן :הקשת פטישים
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( )BUSH HAMMERINGהתזת כדוריות פלדה ( ,)SHOT BLASTINGוחיתוך
הקשה (.)SCABBLING
עומק הטיפול יהיה בתחום שלא יעלה על  5מ"מ ויהיה אחיד לרוחב הקטע
המטופל.
ציוד החספוס יכלול את כל הנדרש על מנת להשאיר ,לאחר הטיפול ,את המיסעה
נקייה לחלוטין ,ללא כל פסולת או שאריות אחרות.

 51.33מעקות פלדה וגדרות בטיחות
 51.33.1520מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי
מעקות הבטיחות יהיו )W4( H 1
א.

כללי
סעיף זה מתייחס לאספקה והתקנה מעקה בטיחות מקורות מתכת מגוולנת .החומר
והעבודה יהיו בהתאם לנדרש בהנחיות משרד התחבורה -התקנים מאושרים להתקני
תנועה ובטיחות.

ב.

ייצור
המעקות ייצרו בהתאם למפרטים המאושרים ע"י משרד התחבורה.

ג.

הצבת מעקות בטיחות
הצבת מעקות הבטיחות יהיו בהתאם להנחיות משרד התחבורה ו /או הנחיות היצרן.
ביסוס העמודים ייעשה בהתאם להנחיות המפרטים של משרד התחבורה.
פרטי העיגון בקצוות המעקה יתאימו לפרט היצרן של המעקה הנבחר.

ד.

מחזירי אור
הקבלן יספק מחזירי אור שאותם יש להרכיב במסגרת העבודה על המעקה לפי הטבלה
הבאה:
רדיוס אופקי של הכביש ( מ' )

מרחק בין מחזירי האור

1200 > R

40

900 >R> 1200

36

700 >R> 900

32

500 >R> 700

28

350 >R> 500

24

200 >R>250

20
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ה.

150 >R> 200

16

קטע ישר

50

אישורים
הקבלן יספק אישור היצרן לפעילות המעקה בהתחשב בתנאי הביסוס והחתך
לרוחב לרבות עבור מתקני קצה וסופגי אנרגיה.

 51.33.4050גדר דקורטיבית מגולוונת וצבועה
מעקה רשת מרותכת מדגם "נתיב" של "יהודה רשתות" או ש"ע בגובה  1.10מ' לצד
קיר הגביונים הדרומי ע"פ תכנית .כולל אספקה וביסוס בהתאם להנחיות קונסט'
וצביעה ע"פ מפרט זה.

העבודה כוללת :מעקה להגנה על הולכי רגל ע"פ פרט.
העבודה תבוצענה גם על פי פרק  19במפרט מיוחד זה ,המפרט הכללי הבן-משרדי
פרקים ( 00מוקדמות) -06מפרט כללי לנגרות אומן ופרק  11מפרט כללי לעבודות
צביעה.
העבודות כוללות יצור ,הובלה והצבה.
ביסוס ועיגון בקרקע לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור.
מדידה לתשלום
ע"פ מ"א.

 51.34אביזרי בטיחות להתקנה קבועה
 51.34.0400סמן מחזיר אור חד צדדי ממתכת מותקן בנעיצה והדבקה
 51.34.0405סמן מחזיר אור דו צדדי ממתכת מותקן בנעיצה והדבקה
 .1הקדמה
מפרט זה עוסק בתכונות הנדרשות מאביזר הבטיחות שהוא כפתור לסימון דרכים
("עיני חתול") שפורסם כתמרור ד 3-בהודעת התעבורה (תמרורים) ,בקובץ תקנות
 2502מיום ( 1.1.70ניתן לעיין בקובץ זה במשרדי נת"י המחוזיים) והנקרא גם מסמר
כביש.
 .2תכונות
א .חומרים ,הרכבה וגוונים
מסמר הכביש יורכב בעקרון משני אלמנטים  -גוף הכפתור ויחידת החזרת האור.
גוף הכפתור יהיה מאלומיניום או מפלדת אל-חלד ,או חומר בלתי שביר אחר ,יצוק
כיחידה אחת או חרוט ,שלא יסדק ,ישבר או יעקב בהשפעת עמסי התנועה.
יחידת החזרת האור תורכב מכדוריות צבעוניות המיועדות לכך ומסרט רקע
פלסטי תואם.
הכדוריות תהיינה בנויות מחומר קשיח ומעוגנות בגוף המסמר באופן שיבטיח
עמידותן בפני שחיקה ,שבירה או עקירה תחת עמסי התנועה .הכדוריות תהיינה
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נטולות גוון או בצבע צהוב ( )AMBERאו לבן .הכפתור יהיה בעל כושר ניקוי
עצמי תחת גלגלי מכוניות כלומר  -לא יזדקק לרטיבות (גשם או טל) לצורך
ניקויו.
ב .מימדים וצורה
גוף הכפתור יורכב משני חלקים עיקריים :יחידה עילית המיסעה.
אמצעי העיגון יהיה בצורת רגל באורך מינימלי של  50ס"מ ובאורך מקסימלי של
 80מ"מ ובקוטר של  15-35מ"מ.
רגל העיגון או יצוקה כחטיבה אחת עם היחידה העילית.
פני רגל העיגון יהיו חייבים לכלול בליטות או שקעים כדי לשפר את עיגון הרגל
בתוך הכביש.
בסיס היחידה העילית יהא בצורת רבוע שאורך צלעו בין  95מ"מ (מינימום)
ל 105-מ"מ (מקסימום).
גובה היחידה העילית (הגובה האפקטיבי מפני הכביש עד רום פני היחידה ) יהיה
בין  10מ"מ (מינימום) ל 20-מ"מ (מקסימום) .חזית היחידה העילית בכל
ארבעת הכוונים ,תהא משופעת בזוית שבין 30לבין  60למשיר בסיס היחידה
העילית.
יחידת החזרת האור תהיה קבועה בתוף שקע מתאים ביחידה העילית באופן
שיבטיח אותה בפני קריעה ,תלישה ,שבירה או נזק מכני אחר.
השטח המחזיר אור יהווה לפחות  50%משטח פני היחידה העילית בכוון שבו
מתוכנן החזר האור.
עפ"י הצורך ,יותר השימוש בכפתור לסימון כביש בעל החזר אור חד או דו –
כווני.
 .3הנחה בשטח
כפתור הכביש יקבע בכביש במקום המיועד ,בטכניקה ,אופן ומימדי חור הקדוח,
סוג חומר ההדבקה וההרכבה וכו' שתומלץ ע"י יצרן .טכניקה זו חייבת לאפשר
תנועה על פני הכפתורים לא יאוחר מ 30-דקות מתום היישום בשטח.
ההצבה בשטח (מקום ,מרחקים בין כפתורים וכו') תהא כאמור בהנחיות להצבת
תמרורים ,עמודים.
 .4דרישות איכות במעבדה
תכונות אופטיות כגון החזר אור לפני ואחרי מבחני שחיקה ,כמות מותר
מקסימלית של יחידות נפסלות מכלל כמות נבדקת וכו' וכן תכונות קיום וחוזק
כגון :עמידות בשחיקה ,חוזק בלחציה ,חוזק במכה מכנית) (IMPACTוכו'
יתאמו את האמור בתקנים מקובלים בעולם כגון :תקן פדרלי אמריקאי ,תקן
בריטי (  ) B.Sאו תקן גרמני ספק המוצר יחויב להציג תעודה (באנגלית) של מכון
התקנים במדינה בה מיוצר או משווק.
כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות האיכות המתייחסות לתכונות האופטיות,
כולל תאור תמציתי קצר של הבדיקות עצמן.
בידי מע"צ נתונה הסמכות להכיר בתעודה הנ"ל או לדחותה כבלתי מספקת.
 .5דרישות איכות בכביש
א .לא יותר בלאי יותר מ  10%מהברגים שיותקנו בשטח בפרק זמן של 5
שנים מיום ההתקנה.
במונח "בלאי" הכוונה לפגיעות בתקינות הכפתור שיוציאו אותן מכלל
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פעולה כגון :עקירה או העלמות ,שבירה ,סדיקה או אבוד של יותר מ15% -
מהכדוריות מחזירות האור .כמו כן ,לא תותר הפחתה בכושר החזרת האור
של יותר מ 50% -בהשוואה
למוצר החדש לפני הנחתו בכביש ,כששני המוצרים נבדקים במעבדה
בתנאים זהים ,בפרק הזמן הנ"ל.
ב .ספק המוצר יחויב לפצות את מע"צ בעלות הרכישה של יחידת מוצר או
באספקת יחידת מוצר חדשה או בתקונה  -באם הדבר אפשרי  -עפ"י בחירת
מע"צ  -במידה והמוצר לא יעמוד בתנאים המפורטים בתת הסעיף הקודם.
 .6מידות ופרטים של כפתורי סימון קבועים
גוון האור המוחזר יהיה כמפורט בכתב הכמויות.
עיני החתול" יעוגנו במבנה הכביש .לא יורשה השימוש הדבקה בלבד .בכל מקרה
המתקין אחראי על שלמות האביזר במשך כל תקופת הביצוע ועד לשנה מתאריך
קבלת העבודה.
 .7המדידה והתשלום
לפי יחידה וכולל אספקת "עיני החתול" ,הובלתם ,התקנתם וכל יתר ההוצאות
הכרוכות בביצוע העבודה.

 51.37התקני קצה וסופגי אנרגיה
 51.37.0940התקן קצה ברמת תפקוד TL3
כל יחידות הקצה יבוצעו עפ"י פרט היצרן של המעקה הנבחר.
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פרק  - 54עבודות מנהור
 54.1ברגי סלע
תת פרק זה דן בביצוע ברגי סלע לקיר דיפון לתמיכת עמוד מתח גבוה.
העבודה תתבצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי הבין משרדי פרק  54ומפרט מיוחד זה.
 54.1.1תנאים מקדימים
על הקבלן להיות בעל נסיון בביצוע עבודות מסוג המפורט בפרק זה ועליו להראות כי
ביצע לפחות כ 5000-ברגי סלע ו/או עוגני קרקע במשך ה 5-שנים האחרונות.
 54.1.2קידוח הברגים
קידוח הברגים עשוי לעבור דרך מספר שכבות קרקע בעלות אופי שונה ויתכן הצורך
בשימוש בצינור מגן (.)CASING
 54.1.3הדייס
הדייס הצמנטי יוזרם לקדח בלחץ של כ 10-אטמוספרות דרך צינורית הזרקה אשר
תחדור עד לקצה הבורג המרוחק מחזית הקיר .מילוי הדייס בשיטה זו יבטיח את רציפות
התערובת וכיסוי נאות של מוט הזיון לכל אורכו .על הקבלן לקבל את אישור יועץ הקרקע
והמפקח לציוד הזרקות הדייס לפני הביצוע.
הרכב הדייס ,ערבולו והחדרתו ייעשו בכפיפות לדרישות תת פרק  54.11של המפרט
הכללי הבין משרדי.
לתשומת לב הקבלן ,לפני ביצוע הדייס יש לבצע בדיקות מוקדמות במעבדה מאושרת
להוכחת עמידות תערובת הדייס המתוכננת בדרישות המפורטות במפרט הכללי כמצוין
לעיל .לא יותר להשתמש בבדיקות מוקדמות שבוצעו במקום אחר או עבור עבודה אחרת.
חוזק התערובת לא יפחת מ  40מגפ"ס בגיל  28יום.
 51.1.4שלבי ביצוע החפירה
ביצוע ברגי הסלע יהיה בהתאם להתקדמות החפירה שבחזית הקיר .לאחר שעבודות
העפר הגיעו למפלס שורה מסוימת של ברגים יש לבצע את כל הברגים באותה שורה לפני
שממשיכים בעבודות החפירה .לאחר ביצוע הברגים יש לסגור את האומים בצורה
פסיבית כנגד הקיר .ברגים שבהם יערכו בדיקות מעקב תתבצע הנעילה לאחר השלמת
הדייס עם סיום הבדיקות .יש להבטיח מגע מלא בין הקיר לפלטת העיגון של הבורג על
ידי דיוס מאחורי הפלטה על ידי חומר בלתי מתכווץ.
לא יינתן תשלום נוסף על עבודה זו ועל הקבלן לקחת זאת במחירי היחידה.
המשך החפירה לשורה הבאה תלויה באשור של המפקח באתר.
 54.1.5נסיונות שליפה ובדיקות מעקב
ניסיונות השליפה והמעקב יבוצעו בשיתוף מעבדה מאושרת בהתאם להנחיות:
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FHWA 0-IF 03-017 GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO.
 7 SOIL NAILLSנסיונות השליפה והמעקב יבוצעו רק לאחר הגעת הדייס לחוזק של
 30מגפ"ס לפחות.
ניסיונות שליפה ( :)verification tests
לפני תחילת הביצוע על הקבלן לבצע "ברגי סלע " לבדיקה ולשליפה בהתאם להנחיות
המפקח .לצורך נסיונות השליפה יבוצעו לפחות שלושה ברגים .במידה ויהיה צורך או
שיבוצעו ברגים במספר תצורות קרקע יתכן הצורך בבדיקות נוספות" .ברגי סלע" אלו
יבדקו לכוח של  200%מזה המתוכנן וזאת על מנת לבדוק ולאמת את ההנחיות
התכנוניות של הקיר.
הקבלן יספק לצורך הבדיקה את כל המתקנים הנדרשים כגון ג'ק (דורכן) מכויל בשישה
החודשים האחרונים לתחום הכוחות הצפויים בניסיונות ,מחברים ,משטח עבודה ,פיגום,
מפעילים לציוד ,וכו'.
מודגש שעל הג'ק להיות מכויל בתחום של  1טון עד  50טון בדיוק של עד .2%
מדידת ההתארכות תתבצע באמצעות מערכת של חצובה יציבה ושעון "דפלקטומטר" עם
אפשרות מדידה של דפורמציות עד עשירית מילימטר .השעון והחצובה ימוקמו מאחורי
המוט והג'ק לקבלת התזוזות של קצה המוט.
המעבדה רק תבצע מדידות ותתעד את הבדיקה שתבוצע על ידי הקבלן.
דיוס ברגי הסלע לבדיקות המוקדמות יהיה לאורך חלק מהקדח בלבד .אורך הדיוס
הנדרש יקבע ע"י יועץ הקרקע באתר ,אך לא יעלה על  80%מאורך הקדח .בכל מקרה יש
להשאיר את  1.5מטר העליונים לא מדוייסים .הקבלן יציע שיטה לבקרה על אורך הדיוס
הנדרש ויקבל את אישור המפקח.
בזמן הדיוס תתכן שקיעה מסוימת של הדייס שעלולה להקטין את האורך המדוייס .על
הקבלן לעקוב לאחר הדיוס על שקיעות אלה ולהשלים דייס ככל שיידרש על מנת להבטיח
את האורך המדוייס ,ואת האורך החופשי המדויק לפי הנדרש .אם ברגי הסלע לניסוי לא
יתאים לאמור לעיל יבוצע בורג ניסוי חדש במקומו.
ההוצאות לביצוע הברגים וניסיונות השליפה עבור שלושה ברגים ראשונים יחולו על
הקבלן בלבד והתמורה עבורם תיכלל במחיר היחידה.
בדיקות מעקב (:)Proof tests
בדיקות המעקב באות לאמת את חוזק והתנהגות של הברגים הקבועים בקירות.
כמות הברגים שיבדקו תהיה  5%מהכמות הכללית של הברגים .הברגים שיבחרו לצורך
הבדיקה ידויסו עד ל 1.5 -מ' מפתח הקדח.
הכח לבדיקה בכל בורג יקבע על ידי המתכנן .פרוגרמה תועבר לקבלן עם תחילת הביצוע
הברגים.
אם יתברר מתוך הבדיקה שהתנהגות הברגים אינו עונה על הדרישות יהיה צורך בביצוע
בדיקות נוספות בהתאם להחלטת המפקח.
בכל מקום שבוצע בורג לקוי ,הקבלן יבצע בורג נוסף לידו במקומו ועל חשבונו.
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לאחר ביצוע נסיונות המעקב הקבלן ישלים את הדייס בבורג הנבדק ויעשה שימוש בו
לתמיכת הקיר בהתאם לתכניות .ההוצאות לביצוע בדיקות המעקב יחולו על הקבלן
בלבד והתמורה עבורם תיכלל במחירי היחידה.

 54.1.6מוטות זיון ואביזרי העיגון
מוטות הזיון ואביזרי העיגון יהיו מגולוונים כולם ויהיו בהתאם למצוין במפרט הכללי
פרק  54ולדרישות סעיף זה
( .)1מוטות הזיון
מוטות הזיון של הברגים יהיו בהתאם לת"י 4466
מוטות יהיו בעלי הברגה בראשם.
( .)2אביזרי חיבור ()coupler
האביזרים יהיו בעלי תיעוד המוכיח שחוזק החיבור אינו פוחת מחוזק המוט בשום
מקרה .התיעוד יהיה של מוסד מוסמך לאישור שיטות בניה.
( .)3אומים
האומים יהיו בעלי תיעוד המוכיח שחוזק החיבור שלהם אל המוט אינו פוחת
מחוזק המוט בשום מיקרה .התיעוד יהיה של מוסד מוסמך לאישור שיטות בניה ,או
בדיקות לפי תקן מערב אירופאי,
או אמריקאי המתאים למקרה.
( .)4פלטות עיגון
פלטות העיגון יהיו מפלדה מגולוונת מעולה מסוג  ,Fe 510בהתאם לת"י .1225
מידות פלטות העיגון יהיו:
אורך 300 :מ"מ
רוחב 300 :מ"מ
עובי 30 :מ"מ
חור מרכזי :כפי שייקבע ע"י היצרן כדי להתאים את מידות הפלטה למוט.
יש לרתך ארבעה מוטות בקוטר כמצוין בתכניות .המוטות יוכנסו בתוך חורים
שיקדחו בפלטה וירותכו בשני צידי הפלטה הקדמי והאחורי כמפורט בתוכניות.
( .)5שומרי מרחק מפלסטיק
שומרי המרחק יהיו בנויים מפלסטיק עמיד מפי.וי.סי קשיח כך שהקוטר הפנימי
יהיה מותאם לקוטר המוטות והקוטר החיצוני לקוטר הקידוח של " .6האביזר
יאפשר מעבר חופשי בתוכו של הדייס ,ויתאים לצורה המתוארת בסקיצה להלן.
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( .)6תיעוד
לכל משלוח ,הקבלן יספק את התעודות הבאות של בדיקות עצמיות של המפעל שיכלול בין
היתר:
תכונות גיאומטריות כגון :חתך ,קוטר חיצוני ,עובי הברגה וכו'.
תכונות מיכניות :כח מקסימלי ,כח כניעה ,התארכות בכח מקסימלי.
משקל המוטות למטר אורך.
תיעוד של אביזרים כנדרש.
סימון המזהה את המנה שאליה שייך המוצר.
עובי גילוון.
( .)7אימות התיעוד
המוצרים והתיעוד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת בארץ.
נתוני מוצר נבדק יאמתו אם תוצאות הבדיקה של המעבדה הנ"ל לא יסטו מהתוצאות
המפורטות בתיעוד של הבדיקה העצמית ב.±5% -
אם התוצאות לא יאומתו ,החומר ייפסל ויסופק חומר אחר במקומו ללא כל תוספת תשלום.
מספיק שאחד הנתונים ממנה מסוימת יסטה כאמור כדי לפסול את כל המנה ( .מנה:
כמוגדר בת"י .)1735
( .)8אספקה ואיחסון
כל החומר יסופק באריזות מקוריות של המפעל ,לרבות סימון היצרן והתעודות הנדרשות.
האריזה תגן על החומרים בזמן ההובלה והאחסון נגד כל אפשרות של נזק ,זיהום ,קורוזיה
(במיוחד נגד נוזלים העלולים לגרום לקורוזיה) ,ותספק הגנה לתבריגים של המוטות והגלוון.
לא יתקבל כל חומר שניזוק בזמן ההובלה והאחסון ,חומר שניפסל יוחלף ללא כל תוספת
תשלום.
( .)9רישום בטופס
נדרש לתעד את עבודות התקנה של ברגי סלע בטופס מיוחד שדוגמא ממנו מצורפת למפרט
זה .לנוחיות צורף טופס ריק ,וטופס בו יש דוגמא של רישום ביצוע הבורג.
יש להעביר העתק של הטפסים למתכנן במהלך הביצוע.
טופס לביצוע בורג סלע (דוגמא)
קיר בקומה אמצעית בין חתכים  19+60 ÷ 19+40תאריך__01-01-03
שם המפקח משה כהן שורה  1מספר  18קוטר " 6אורך  14מ' שיפוע 18°
עבודות קידוח
שעת תחילה  8.30שעת סיום  9.30מכונת קידוח אטלס קופקו
סוג המקדח וידיא  +לחץ אויר צינור מגן "6
סוג קרקעות  8מ' חמרה חולית 4 ,מ' חול נקי
הערות ללא מים
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מוט השיריון
קוטר  Ø 36אורך  14מ' סוג מצולע סוג שומרי מרחק פלסטיק משופר
כמות שומרי מרחק  7סוג המחבר  Xכמות מחברים X
הערות מוטות מגולוונים לפי המפרט
דיוס
שעת תחילה  11.00שעת סיום  11.05לחץ משאבה  10אט'
נפח הקדח  41ליטר כמות הדיוס  52ליטר יחס של נפח הקדח/כמות הדייס 1.27
הערות הדייס ביחס מים צמנט 0.42

 54.1.7מדידה ותשלום
המדידה של ברגי הסלע תהיה במ"א ,בציון קוטר הקדח .המחיר כולל את עבודות
הקידוח לרבות שימוש בצינור מגן ,הדייס ,בדיקות שליפה ומעקב ,מוט הזיון ,שומרי
מרחק ,פלטת עיגון ,וכל הנדרש לביצוע העבודה המושלמת .לא תשולם כל תוספת עבור
כמויות דייס החורגות מהכמויות התיאורטיות ,או עבור הקמת סוללה ו/או פיגום
למיקום מכונת הקידוח ו/או ציוד אחר במקומות הנדרשים.

פרק  57עבודות מים
57.1

קווי צנרת ואביזרים

 57.1.01כללי
במסגרת המכרז תעשה העתקת קו מים קיים של מפעלי ים המלח ,בחציית כביש  90כ 300 -מ'
צפונה לנחל יעלים .קו מים מליחים קיים עשוי מצינורות פקסגול בקוטר  450מ"מ .קטע קו מים
מתוכנן יהיה בקוטר זהה מצינורות פוליאתילן  .HDPEהעתקת הקו תעשה בסדר הבא:
 .1קידוח אופקי בחציית רצועת כביש אספלט קיים ע"י שרוול מגן מצינורות פלדה
בקוטר  ,"28והשחלת צינורות  HDPEבקוטר  450מ"מ.
 .2הנחת שרוול מצינורות פלדה " 28בחפירה פתוחה בחציית רצועת כביש מתוכנן
(לאחר יצירת מבנה הכביש) ,והשחלת צינורות  HDPEבקוטר  450מ"מ.
 .3השלמת הנחת צינורות בין נקודות התחברות לצינורות קיימים ,לרבות
התחברויות.
 .4מילוי חוזר של חפירות פתוחות ,לרבות מילוי מיוחד במדרון המערבי של כביש
המתוכנן.
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 57.1.02צינורות
במסגרת המכרז ,יונחו צינורות ויותקנו אביזרים על צינורות עיליים בנקודות התחברות לצינורות
קיימים .שרבולי מגן יהיו מצינורות פלדה.
צינורות הפלדה יתאימו בכל לדרישות ת"י  530סוג א' ויהיו בעלי הקוטר ועובי דופן
" ,28"x1/4המסומן בתוכניות ובכתב הכמויות .הצינורות לשרוולי מגן יסופקו ללא ציפוי פנימי
וללא עטיפה .צינורות המים להנחה תת קרקעית ולהשחלה בתוך שרוול מגן יהיו מפוליאתילן
 PE-100 HDPEדרג  ,SDR-17, 10ובקוטר זהה לצינורות הקיימים  450מ"מ.
הצינורות מפוליאתילן יתאימו בכל לדרישות תקנים ישראלים  4427ו .5452 -חיבור בין צינור
לצינור יבוצע בשיטת ריתוך פנים מבוקר בעזרת מכונת ריתוך ,לפי הוראות היצרן ובליווי שרות
שדה שלו .ריתוך הצינורות יעשה ע"י רתך מוסמך בעל תעודת רתך המאושר ע"י יצרן הצינורות.
התחברות לצינורות קיימים תעשה בחיבור מכאני ע"י אביזרים עם אוגנים ,ויהיו מאותה תוצרת
בעל תו תקן ישראילי.
 57.1.03התקנת אביזרים
כללי
57.1.03.1
כל האביזרים ,דהיינו ,אוגנים ,מחברים ,ספחים וכד' יותקנו בהתאם לפרטים שבתוכניות ויהיו
מהסוגים והגדלים ומאותה תוצרת הנדרשת ברשימת האביזרים ,או מתוצרת דומה.
לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם .במיוחד יש לנקות את שטחי
האטימה.
אטמים
57.1.03.2
בין האוגנים יוכנס אטם אחד בלבד .האטמים יהיו מהטיפוס הטבעתי ,כלומר היקפם החיצוני
יגיע עד לחורי הברגים וקוטרם הפנימי יהיה זהה לקוטר הפנימי של הצינור .האטמים ייעשו
בחתוך .אסור בהחלט לחתוך את האטמים ע"י מכות פטיש על גבי העוגן .בעת ההרכבה יהיו
האטמים נקיים בהחלט .אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.
 57.1.04הנחת צינורות בתעלה
הצינורות יונחו בתחתית התעלה על ריפוד חול לפי פרט בתוכנית .בעת הורדת הצינורות והנחתם
ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע פגיעות .באם יהיה צורך לכרוך רצועות סביב
הצינורות לשם הורדתם ,ישתמש הקבלן ברצועות רחבות ולא ישתמש בשום אופן בכבלי פלדה ,או
חבלים עגולים העלולים לפגוע בצינורות .כן ידאג הקבלן לכך שהצינור גופו לא ייפגע ,לא יישרט
ולא יאבד את צורתו העגולה.
אחרי גמר ההנחה ,יכסה הקבלן את הצינורות ,אך מקומות הריתוכים יישארו גלויים עד לאחר
בדיקות הלחץ .לאחר בדיקת הלחץ ובאשור המפקח ,יכסה הקבלן את מקומות הריתוכים
שנשארו גלויים ,לפי אותה שיטה בה נעשה כיסוי הקו.
 57.1.05בדיקת ריתוכים בצינורות פלדה
הבדיקה תיעשה ב"הולידיי דטקטור" לאחר גמר תיקוני ראשים .הבדיקה תיעשה על ידי שרות
שדה של יצרן הצינורות ועל חשבון הקבלן .בהתאם למפרט הכללי איכות הריתוכים תיבדק לפני
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השלמת הציפויים החיצוניים באמצעות צילומי רדיאוגרפיה על ידי מכון מורשה .הקבלן יזמין על
חשבונו עשיית צילומי רדיאוגרפיה בשיעור של  10%מהריתוכים ו/או בהתאם להנחיות המפקח
ולפי בחירתו.
 57.1.06השחלת צינורות בתוך שרוול מגן
השחלת צינורות  HDPEבתוך שרוולי מגן תעסה בעזרת נעלי סמך עם שיניים בגובה  5ס"מ
לפחות דוגמת תוצרת  RACIאו ש"ע טכני ואיכותי .קצוות שרוולי צינורות מגן יסגרו
ע"י פקקים מפלסטיק ,עם פתח לצינור בקוטר  450מ"מ .הפקקים יהיו מאותה תוצרת כמו נעלי
סמך.

 57.1.07שטיפת קו מים
הקו ישטף בעזרת ספוגים (פיגים) כדי להוציא ממנו את כל הלכלוך וגופים זרים .יש להכניס את
הספוג (רך או קשה בהתאם להוראות מנהל הפרויקט) לתחילת הצינור לפני חיבורו לצינורות
המים הקיימים .אספקת המים לשטיפת הקו באחריות הקבלן.
57.2

עבודות עפר להנחת צינורות

 57.2.01חפירת תעלות
הרוחב הנקי המינימלי של תחתית החפירה ,יהיה בעדיפות בהתאם לתכנית ,או שווה למידות
החיצוניות של הצינור בתוספת לפחות  20ס"מ מכל צד של גוף הצינור .בחפירת תעלות לצינורות
יש לדאוג שלא לחפור מעל המידות המכסימליות של רוחב התעלה ובקירות זקופים עד כמה
שאפשר.
עומק התעלה החפורה יהיה כ 20-ס"מ מתחת לתחתית הסופית של הצינור .התחתית תיושר
ותעובד לפי השיפוע הנדרש .החפירה הנוספת ,במידה ותיחפר ,מעבר למצוין לעיל ,תרופד לכל
רוחב התעלה בחול דיונות יבש ונקי מאבנים ומחומרים אורגניים וקורוזיביים.
בעת הנחת הצינורות ,תמולא התעלה לכל רוחבה עד למחצית גובה הצינור בחול יבש
ונקי ,תוך הקפדה על ביצוע הידוק ברטיבות אופטימאלית .המילוי וההידוק יבוצעו בעת ובעונה
אחת בצורה סימטרית משני צידי הצינור ויבטיחו יציבות אופקית ואנכית שלו.
 57.2.02מילוי חוזר
המילוי המוחזר בקו יהיה לפי הנחיות ודרישות של יצרן הצינורות.
המילוי המוחזר יעשה כמוגדר בסעיף  57.03.2במפרט הכללי.
מילוי מוחזר סביב צינורת יהיה עד למפלס תחתית של שתית הכביש ,ועד מפלס קרקע קיים
בשטח פתוח .ההידוק לפי המפרט הכללי.
57.3

בדיקת קו מים

 57.3.01כללי
הקו יבדק לפי דרישת מנהל הפרויקט ובהתאם להוראות הל"ת (הוראות למתקני תברואה)
והיצרן צינורות .הקבלן יודיע למנהל הפרויקט על הבדיקות  48שעות לפחות לפני מועד ביצוען.
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 57.3.02קו מים
הקו יבדק  72שעות לאחר מילוי הצנרת במים בלחץ הידראולי הגדול פי  1.5מלחץ העבודה אך
לפחות  10בר ,והלחץ לא ירד במשך  4שעות.
בדיקת הלחץ תכלול את כל הצנרת ואביזרים ,ועל כל המערכת קומפלט לעמוד בבדיקת הלחץ
הדרוש.
57.4

אופני מדידה להנחת הקו

 57.4.01קווי צינורות
קווי צינורות ימדדו במ"א לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים ובניכוי אורך הפרטים,
האביזרים ,המתאמים וכו' ,במידה והם נמדדים בנפרד בכתב הכמויות.
תכולת המחירים
57.4.02
עבור פרטים מיוחדים במערכות הצנרת המתוארים בתכניות ,לא ישולם בנפרד ומחיריהם יכללו
במחירי הסעיפים השונים כמוגדר בכתב הכמויות ויכללו את מלוא התמורה לביצועם ,לרבות כל
הפריטים ,הספחים ,וכיו"ב בין אם הם מוזכרים מפורשות ובין אם לאו .המחיר להנחת הקו
יכלול:
-

אספקת ,הובלת ופריקת צינורות וכל חומרי העזר.

-

כל הספחים ,הסגרים לסוף קו ,התמיכות ,אמצעי הקביעה ,סרטי סימון וחומרי העזר.

-

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע ומילוי מוחזר מהודק בהידוק ,כמוגדר במפרט ,לרבות
מצע ועטיפת חול לצינורות.

-

סילוק מי תהום במידת הצורך לבצוע הנחת הקווים ביבש.

-

חיבור בין צינור לצינור ע"י אביזר או ע"י ריתוך צנרת כולל חיתוכים וחיבורים אל הצינור
וממנו הן בתעלות והן מעל הקרקע.

-

השלמת הראשים ,מריחה באכספנדו בצינורות פלדה ,תיקון ציפוי פנימי וחיצוני במידה
וישנו.

-

ביצוע בדיקות הידראוליות לכלל המערכות.

-

שטיפת כל הצינורות במים.

-

ביצוע דרכי גישה ,רצועות הקווים בשטח פתוח ,סילוק שאריות עפר למקום מאושר ,סילוק
מכשולים וכיו"ב אשר יידרשו לצורך הובלה והנחה נוחים של הקווים.

-

חפירה בשטחי אספלט מצעים ומילוי מוחזר בשכבות מצע זהות לשכבות הקיימות.

-

החזרת השטח לקדמותו כמפורט בסעיפי המפרט המיוחד.

57.4.03

התחברות לצינורות קיימים

המדידה תהיה לפי היחידה והמחיר יכלול חיתוך צינור קיים ,ניקוי והכנות ,ריתוך צינורות,
אביזר לחיבור מכאני ,בדיקות ,צביעה והשלמת הציפוי במידת הצורך.
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פרק  – 60הקצבים
 60.01.0900הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע מחולק בחלקים שווים לפי מספר חודשים
שלבי ביצוע  -הסדרי תנועה
לאור העובדה כי כביש  90מהווה עורק תחבורה ראשי ופעיל חייבות העבודות הנ"ל להתבצע מבלי
שתופסק תנועת כלי רכב בו ,תוך פגיעה מזערית בזרימתה ותוך שמירה מלאה של בטיחותה.
במטרה להבטיח את האמור לעיל תבוצענה העבודות ע"פ שלבים כמפורט בסעיף  - 01.04שלבי
ביצוע ובהתאם לתכניות המפרטות את אופן הביצוע על פי השלבים הנ"ל.
לקראת כל שלב והעברת תנועה תבוצע סימולציה בהשתתפות נציג המשטרה וחב' נתיבי ישראל.
שלבי ביצוע  -פירוט נוסף
תוכניות שלבי הביצוע מתייחסות לשלבים בסיסיים  -שלבים עיקריים של הפרויקט.
בנוסף לתוכניות שלבי הביצוע המצורפות למכרז ,יתכן ויידרש הקבלן להכין פירוט נוסף של
השלבים הבסיסיים כמפורט בסעיף .1.04
עבור פירוט השלבים הנ"ל נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט באמצעות מתכנן תנועה בעל ניסיון
בתחום (לפחות  5שנים) מאושר ע"י מנהל הפרויקט.
כאשר בשטח נמצא חוסר באביזרי בטיחות או אביזרים לא תקינים הקבלן ייקנס על פי לוח
הניכויים שבנספח הבטיחות של מסמכי המכרז על נספחיו.
מדידה לתשלום
כאמור בסעיף  01.18למבוא לעיל ,בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  -סעיף
 - 60.01.0900הסדרי תנועה זמניים כלולים במכרז זה עם מחיר מוקצב מראש ,בחלוקה חודשית
שווה ,אשר תשולם מדי חודש כסכום סופי קבוע (הכל כולל הכל) .ההקצב החודשי הינו 147,990
 ₪ל  11.0חודשים ,סה"כ  ₪ 1,627,890הקצב ללא מע"מ.
מודגש ,כי כל ההוצאות ,לרבות ,הוצאות התכנון ,האישורים ,הדפסת תוכניות וכד' יחולו על
הקבלן.
המחיר כולל לרבות ההתארגנות ,הקמה והזזת אביזרים ,תמרור ושילוט .ומעבר בין תתי שלבים.
מודגש ,כי תמחור שלבי הביצוע מתייחס לשלבים הבסיסיים (כפי שמופיע בתוכניות) .עבור תתי
שלבים לא תשולם כל תוספת .הנ"ל כלול במחירי היחידה של הפרויקט.
המחירים בסעיף זה בכתב הכמויות קבועים מראש והקבלן לא רשאי לתת עליהם הנחה או
תוספת כלשהי.
במידה והקבלן יסיים את העבודה לפני תום תקופת הביצוע או לחילופין לאחר תום תקופת
הביצוע לא יהא כל שינוי בסכום הסעיף הנ"ל לתשלום.
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טבלת אביזרי בטיחות לשלבי ביצוע – צומת  P5וגשר נחל יעלים
תחום הגשר:
שלב א' =  45ימים קלנדריים
שלב א'

שם התמרור

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

יח'
מ"ר
מ"א
יח'

25
18
140
12
14

2
4
2.8
2
2

45
45
45
45
45

2250
3240
17640
1080
1260

יח'
יח'
יח'

5
1
1

2
600
1830

45
2
2

450
1200
3660
30,780

יח'

אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט
אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930
אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901
תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות

יח'

סה"כ:
שלב ב' =  45ימים קלנדריים
שלב ב'

שם התמרור
אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט
אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930
אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901
תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות
סה"כ:
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יח'

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

יח'
מ"ר
מ"א
יח'

26
9
380
15
18

2
4
2.8
2
2

45
45
45
45
45

2,340
1,620
47,880
1,350
1,620

יח'
יח'
יח'

15
1
1

2
600
1830

45
2
2

1,350
1,200
3,660
61,020

יח'
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שלב ג' =  195ימים קלנדריים
שלב ג'

שם התמרור
אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט
אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930
אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901
תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות
סה"כ

יח'

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

יח'
מ"ר
מ"א
יח'

60
45
317
31

2
4
2.8
2

195
195
195
195

23400
35100
173082
12090

יח'

29

2

195

11310

יח'
יח'
יח'

15
1
1

2
600
1830

195
15
15

5,850
9000
27450
297,282

שלב ד' =  45ימים קלנדריים
שלב ד'
שם התמרור

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930

יח'
מ"ר
מ.א
יח'

אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901

יח'

33
27
73
9
7

2
4
2.8
2
2

45
45
45
45
45

2,970
4,860
9,198
810
630

תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות

יח'
יח'
יח'

10
1
1

2
600
1830

45
2
2

900
1,200
3,660

יח'

אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט

סה"כ:

24,228

סה"כ לתחום הגשר₪ 413,310 :
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תחום הצומת:
שלב א' =  45ימים קלנדריים
שלב א'

שם התמרור

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

יח'
מ"ר
מ"א
יח'

70
54
324
39
30

2
4
2.8
2
2

45
45
45
45
45

6300
9720
40824
3510
2700

יח'
יח'
יח'

5
1
1

2
600
1830

45
2
2

450
1200
3660
68,364

יח'

אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט
אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930
אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901
תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות

יח'

סה"כ:

שלב ב' =  45ימים קלנדריים
שלב ב'

שם התמרור

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

יח'
מ"ר
מ"א
יח'

74
108
1081
107
74

2
4
2.8
2
2

45
45
45
45
45

6,660
19,440
136,206
9,630
6,660

יח'
יח'
יח'

15
1
1

2
600
1830

45
2
2

1,350
1,200
3,660
184,806

יח'

אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט
אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930
אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901
תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות
סה"כ:
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שלב ג' =  195ימים קלנדריים
שלב ג'

שם התמרור
אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט
אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930
אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901
תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות
סה"כ:

יח'

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

יח'
מ"ר
מ"א
יח'

87
90
1230
126
76

2
4
2.8
2
2

195
195
195
195
195

33,930
70,200
671,580
49,140
29,640

יח'
יח'
יח'

15
1
1

2
600
1830

195
15
15

5,850
9,000
27,450
896,790

יח'

שלב ד' =  45ימים קלנדריים
שלב ד'
שם התמרור

כמות
ליום

מחיר
יח/ליום

מספר
ימים

סה"כ לשלב

אספקה והצבת מעקה בטיחות נייד רמה T3 W3
אספקה והצבת תמרור 930

יח'
מ"ר
מ.א
יח'

אספקה והצבת מנורות הבזק בצבע כתום  930מעל
 932או 901

יח'

33
90
250
54
37

2
4
2.8
2
2

45
45
45
45
45

2,970
16,200
31,500
4,860
3,330

תושבת גומי
מחסום נייד מהבהב
צוות אבטחה יום/לילה 8 -שעות

יח'
יח'
יח'

10
1
1

2
600
1830

45
2
2

900
1,200
3,660

יח'

אספקה והצבת תמרורים
אספקה והצבת שלט

64,620

סה"כ:
סה"כ לתחום הצומת₪ 1,214,580 :
סה"כ כללי לתחום הגשר +צומת₪ 1,627,890 :

טבלאות הקצב חושבו בהתבסס על מחירון נתיבי ישראל מעודכן ל 1.2013 -וכוללות הפחתות
לפי משכים הכוללים של שלבי ביצוע.
מודגש כי במסגרת ההקצב לא נכללים צוותי אבטחה כולל עגלות חץ וכל הציוד הנדרש לפי
התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות ומגדלי תאורת
לילה תקניות עבור שוטרים/פקחי תנועה .הנ"ל ישולם רק עבור עבודות הנדרשות לצורך הצבת
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הסדרי תנועה זמניים על פי שלבי ביצוע לפי תכניות מאושרות והעברות התנועה בין שלבי הביצוע
השונים .
עבור עבודות שוטפות הנדרשות לשם סלילת הכביש ,עלות הפעלת צוותי האבטחה כולל עגלות
החץ התקניות הנדרשות וכל הציוד הנדרש ומגדלי תאורת לילה לא תשולם בנפרד ועל הקבלן
לקחת זאת בחשבון במסגרת הצעתו הכספית בסעיפי היחידה השונים בכתב הכמויות של המכרז.
כמו כן לא תשולם בנפרד עלות צוותי אבטחה כולל עגלות חץ תקניות וכל הציוד הנדרש ומגדלי
תאורת לילה עבור תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר בתקופת הביצוע
כמו כן עלות הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה כלולה בסעיפי היחידה השונים בכתב הכמויות של
המכרז ולא תשולם בנפרד.
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רשימת תוכניות
כביש  - 90צומת  – P-5ק"מ 218.65
סלילה – מהוד
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8

MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-801
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-802
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-803
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-804
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-805
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-806
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-807
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-808

9

MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-809

10
11
12

MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-810
MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-811
MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-812

13

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-813

14

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-814

15

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-815

16

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-816

17

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-817

18

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-818

19

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-819

20

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-820

21

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-821

22
23
24

MHD-TR-P5J-000RD_90-DD-822
MHD-UT-P5J-000RD_90-DD-823
MHD-UT-P5J-000RD_90-DD-824

מס' תכנית

תיאור
תנוחה  -גיליון 1
תנוחה  -גיליון 2
חתכים לאורך
חתכים לרוחב  -גיליון 1
חתכים לרוחב  -גיליון 2
חתכים לרוחב  -גיליון 3
חתכים לרוחב  -גיליון 4
חתכים לרוחב דרך גישה -
גיליון 1
חתכים לרוחב דרך גישה -
גיליון 2
חתכים טיפוסיים ופרטים
הסדרי תנועה
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב א'  -גיליון 1
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב א'  -גיליון 2
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ב'  -גיליון 1
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ב' גיליון 2
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ג'  -גיליון 1
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ג'  -גיליון 2
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ג'  -גיליון 3
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ד'  -גיליון 1
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ד' גיליון 2
הסדרי תנועה באתר העבודה
שלב ד'  -גיליון 3
תכנית שילוט מוקדם
תאום מערכות  -גיליון 1
תאום מערכות  -גיליון 2

קנ"מ
1:500
1:500
1:1000/100
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

מהדורה
0
0
0
0
0
0
0
0

1:200

0

1:100
1:500
1:500

0
0
0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:1250
1:500
1:500

0
0
0

כביש – 90צומת  - P5מעקף זמני
מס"ד מס' תוכנית
1
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-825
2
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-826
3
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-827

תיאור
תנוחה  -גיליון 1
תנוחה  -גיליון 2
חתכים לאורך  -גיליון 1
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קנ"מ
1:500
1:500
1:1000/100

מהדורה
0
0
0
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4
5
6
7
8
9

MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-828
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-829
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-830
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-831
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-832
MHD-HW-P5J-000RD_90-DD-833

חתכים לאורך  -גיליון 2
חתכים לרוחב  -דרך גישה
חתכים לרוחב  -גיליון 1
חתכים לרוחב  -גיליון 2
חתכים לרוחב  -גיליון 3
חתכים טיפוסי 0ופרטים

0
0
0
0
0
0

1:1000/100
1:200
1:200
1:200
1:200
1:100

נוף  -ברוידא מעוז
תיאור
מס"ד מס' תוכנית
 BML-LA-P5-000Rd_90-DD-101-00תכנית פיתוח כללית
1
 BML-LA-P5-000Rd_90-DD-102-00חתכים טיפוסיים
2
3
4

 BML-LA-P5-000Rd_90-DD-103-00גיליון פרטים 1
 BML-LA-P5-000Rd_90-DD-104-00גיליון פרטים 2

קנ"מ
1:500
1:100
1:200
משתנה
משתנה

מהדורה
7.2.2016
7.2.2016
7.2.2016
7.2.2016

תשתיות – אהרוני
מס"ד מס' תוכנית
1
AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-701-00
2

AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-702-00

3

AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-703-00

4

AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-704-00

5

AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-705-00

6

AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-706-00

7

AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-707-00

8

AEE-EL-P5-000Rd_90-DD-708-00

תיאור

קנ"מ

כביש מס'  ,90צומת  ,P5תכנון
תאורה
כביש מס'  ,90צומת  ,P5חישובי
פוטומטריה של תאורה סופית
כביש מס'  ,90צומת  ,P5תכנית
תאורה זמנית לשלב א'
כביש מס'  ,90צומת  ,P5חישובי
פוטומטריה של תאורה זמנית לשלב
ביצוע א'
כביש מס'  ,90צומת  ,P5תכנית
תאורה זמנית לשלב ב'
כביש מס'  ,90צומת  ,P5חישובי
פוטומטריה של תאורה זמנית לשלב
ביצוע ב'
כביש מס'  ,90צומת  ,P5תכנית
פרטים לתאורה
כביש מס'  ,90צומת  ,P5תיאום
מערכות

1:500

מהדורה
0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

1:500

0

ללא

0

ללא

0
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ניקוז – תהל
מס"ד מס' תוכנית
1

401-00

2

402-00

3

403-00

4

404-00

5

405-00

6

406-00

7

407-00

תיאור

קנ"מ

כביש  ,90גשר בצומת  ) P5( 17והסדרת נחל
יעילים ,תנוחה
כביש  ,90גשר בצומת  ) P5( 17והסדרת נחל
יעילים ,חתך לאורך ,פרטים טיפוסיים
כביש  ,90גשר בצומת  ) P5( 17והסדרת נחל
יעילים ,חתכים ופרטים
כביש  ,90גשר בצומת  ) P5( 17והסדרת נחל
יעילים ,חתכים לרוחב _0+000-0+100
כביש  ,90גשר בצומת  ) P5( 17והסדרת נחל
יעילים ,חתכים לרוחב _0+120-0+240
כביש  ,90גשר בצומת  ) P5( 17והסדרת נחל
יעילים ,חתכים לרוחב _0+260-0+360
כביש  ,90גשר בצומת  ) P5( 17והסדרת נחל
יעילים ,חתכים לרוחב _0+380-0+460

1:500

מהדורה
0

שונים
0
1:10
0
1:100/1:500
0
1:100/1:500
0
1:100/1:500
0
1:100/1:500
0

קונסטרוקציה – גאש
מס"ד מס' תוכנית

1

GAS-ST-P5J-000000BC-DD-301

2
3
4
5

GAS-ST-P5J-000000BC-DD-302
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-303
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-304
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-305

6

GAS-ST-P5J-000000BC-DD-306

7
8
9
10
11
12

GAS-ST-P5J-000000BC-DD-307
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-308
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-309
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-310
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-311
GAS-ST-P5J-000000BC-DD-312

13

GAS-ST-P5J-000000BC-DD-313

תיאור
תכנית כללית:תנוחה וחתכים
טיפוסים
מתקן כניסה ויציאה גיאומטריה
חתכים לרוחב מתקן יציאה
חתכים לרוחב מתקן כניסה
קירות תומכים גביונים תקן כניסה:
תנוחה פריסות ופרטים טיפוסיים
קירות תומכים גביונים תקן יציאה:
תנוחה פריסות ופרטים טיפוסיים
גוף מעבר נחלי יעלים :פרטי זיון
מתקני כניסה ויציאה פרטי זין
תכנית פרטי כלונסאות
פרטי ברגי סלע לקיר דיפון
קיר דיפון על יד עמוד חשמל
פרטי מעקה בתחום הטיילת מעל
המעבר
תכנית איטום

קנ"מ
שונים
שונים
שונים
שונים
שונים

מהדורה
0
0
0
0
0

שונים
שונים
שונים
שונים
שונים
שונים
שונים
שונים

0
0
0
0
0
0
0
0

תכנון מים  -ת.ה.ל
תיאור
מס"ד מס' תוכנית
 BML-LA-P5-000Rd_90-DD-500-00תכנית פיתוח כללית
1
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קנ"מ
1:500

מהדורה
0
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נספחים
.1

איפיון ומפרט בטיחות ונספחיו

.2

מפרט הנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן בפרויקטי סלילה
ובנייה

.3

ספרי מתקן ותכניות עדות

.4

מפרט להכנת מדידה מפורטת  -מיפוי

.5

"תנאי סביבה קורוזיביים" ()SEVEVR

הערה:
במקרה של סתירה ,למפרט המיוחד קדימות לנספחים.
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נספח מס'  :1בטיחות

איפיון ומפרט בטיחות  -קטע צומת  P-5ומעביר מים בנחל יעלים
(בהתאם להנחיות ומגדיר משימות חב' נתיבי ישראל)
כחלק מההגנות הנדרשות בים המלח ,מבוצעות עבודות לאורך כביש .90
איפיון ומפרט בטיחות זה מתייחס לעבודות המתוכננות לביצוע בקטע צומת  P-5ומעביר מים
בנחל יעלים של כביש זה.
המזמין :החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י)
עבודה מיועדת לביצוע :הסדרת צומת  P-5ומעביר מים בנחל יעלים ,כביש .90
מיקום :כביש  ,90ק"מ  ,218.65ים המלח.
משך זמן חזוי לביצוע העבודה 12.0 :חודשים מיום מתן צוו התחלת עבודה לקבלן המבצע.
קבלן מבצע :יקבע בהתאמה לדרישות הבטיחות שלהלן.
 .1כללי:
הפרויקט כולל:
הסדרת צומת גישה לתחנת שאיבה של מפעלי ים המלח ( ,)P-5ומעביר מים בנחל יעלים,
ק"מ  ,218.65לרבות ביצוע טיילת צמודה לכביש ,קיר כלונסאות ךתמיכה בעמוד חשמל מתח
גבוה ,מערכות תת קרקעיות ,שיקום נופי ,ניקוז ,תמרור ושילוט ,תשתית תקשורת חליפית לבזק.
העבודה כוללת בין היתר עבודות עפר ,בטונים ועבודה בקרבת קווי מתח גבוה ועליון.
ביצוע העבודה שלעיל ,כרוך בסיכונים מרובים.
לפיכך ,על הקבלן מבצע העבודה במקום ,להקפיד לקרוא ,להבין ולבצע בצורה נאותה את
העבודה ,בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיון 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.
 .2דרישות בטיחות לביצוע העבודה:
 2.1על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח .1988
 2.2לטובת ביצוע העבודה המתוכננת ,בוצע סקר סיכונים ראשוני במקום העבודה ,המעלה את
הסיכונים הבאים:
 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות כרייה ,תשתית סלילה 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 ,ממנו ואליו)
ניתנת להלן טבלה מרכזת לסוגי הסיכון הצפויים ,חומרתם והמלצות לנקיטת צעדי מניעה
להפחתת הסיכונים:
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מס'
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים
חומרת
סוג הסיכון
מהקבלן המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
הסיכון
סיכוני עבודות בניה בינונית
 .1כל עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד
בעבודות
כלליים
סופה מוגדרות כעבודות בניה ובניה הנדסית
תשתית
כרייה,
ולפיכך יבוצעו בנוכחות מנהל עבודה מוסמך
וביסוס
וסלילה
לביצוע עבודות אלו.
קרקע
 .2העבודות ילוו ע"י ממונה בטיחות במינוי
משרד התמ"ת ,מטעם הקבלן.
 .3ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני
תחילת העבודה סקר סיכונים מטעמו עם
פרוט העבודות המיועדות לביצוע ויעבירם
למנהל/ממונה הבטיחות חל"י לאישורו ,לפני
תחילת העבודות באתר (ראה בהקשר לכך
נהלי הבטיחות בחל"י המצורפים והמהווים
חלק בלתי נפרד מדרישות אופיון זה).
 .4העבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות
חל"י – וכן בהתאמה לנהלים והוראות
מי"ה ,במקומות בהם מוגדרים מי"ה
כמחזיק המקום (מכרה מטע עין גדי)  -ראה
הערות כלליות למטה.
 .5לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף
 1.2.7להלן
עבודות בניה בסביבה גבוהה
 .1הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה
ימית
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
להידרדרות/התהפכות
והחשש
למים/טביעה.
 .2בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים
מיותרים מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה
סטרילית.
 .3בזמן ביצוע עבודה בתוך המים ,יש לקחת
בחשבון עלייה של גובה המפלס ולהיערך
בהתאם.
סיכונים בעבודה עם גבוהה בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על:
ציוד ומתקני הרמה
 .1רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד
ולמתקנים הרלבנטיים.
 .2רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד
ולאתתים.
 .3תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין
עגורנים/מנופים ,במקרה של למעלה
מעגורן/מנוף אחד באתר.
 .4שימוש בקסדות מגן.
גבוהה
עבודה בגובה
 .1על כל העובדים בגובה להיות בעלי הסמכה
בתוקף ל"עבודה בגובה".
 .2על כל העובדים הללו מוטלת החובה
להשתמש בציוד מגן אישי מתאים ל"עבודה
בגובה ".
גבוהה
חשמל
 .1ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י
עובדים בעלי רישיון חשמל מתאים.
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.2
.3
.4

.5
סביבתיים בינונית

1.2.6

סיכונים
כלליים

1.2.7

סיכוני עבודה כלליים בינונית
תנועה
(כולל
באתר,
ותעבורה
ממנו ואליו)

.1
.2
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

.8

111

על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש
בציוד מגן אישי מתאים לעבודתם.
השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה
בהתאם לחוק ולתקנים הרלבנטיים.
על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי
העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי
הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע
עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הגבוה
/העליון.
העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י
התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל ,כולל
תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה.
עבודה עפ"י "מגדיר חב' נתיבי ישראל"
ביחס לבטיחות הסדרי תנועה באזור.
ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך
ובסיום העבודה – פסולת רעילה תועבר
להטמנה באתר פסולת רעילה עפ"י החוק.
עקב סיכונים לציבור המטיילים והנופשים
באזורי העבודה ,כתוצאה מתנועת כלי רכב
באזור ,נדרש הקבלן לבודד את אתרי
העבודה ,ע"י הקמת צמתים זמניים,
סגירת/הטיית מסלולי כבישים ,ביצוע
הסדרי תנועה וגידור מתאים.
בנוסף לסעיף  1לעיל ,על הקבלן להיערך
להבטחת תנאי גישה ומעבר בטוחים לציבור
המטיילים והנופשים ,בכל אתרי העבודה
הגובלים ומשותפים באזורי הנופש של בתי
המלון לאורך תוואי העבודה.
כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם
מתקיימת תנועת כלי רכב ,ישתמשו
באפודים זוהרים (ווסט).
כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו
ע"י הקבלן בעזרת אנשים "מוסמכים
מטעם חב' נתיבי ישראל לביצוע הסדרי
בכבישים
סלילה
באתרי
תנועה
בינעירוניים" *.ראה לענין זה מפרט
בטיחות להסדרי תנועה – הגנות כביש 90
בהמשך.
הגידור ופתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים
בשלטי אזהרה מתאימים .פתחי הכניסה
לאתר והגדר ישולטו בשלטי אזהרה
מתאימים.
על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי
מתאים למניעת נפילה ,מעידה ,החלקה,
חיתוך מכלי עבודה חדים (וקרינה כתוצאה
מעבודות ריתוך במידה ויהיו) וקסדות מגן.
יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום
מחשש התחשמלות .יש להקפיד ולעבוד לפי
תקנות החשמל בכל הנוגע לציוד ,לכלים
ולמתקני החשמל שבעבודה.
בכל מקרה של עבודה באש גלויה (חיתוכים,
ריתוכים):
 -העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו

כביש  - 90צומת P 5

.9
.10
.11
.12
.13

מוסמכים לביצוע עבודות אלו.
 כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישילעבודות חיתוך וריתוך וכן באזניות
מגן/פקקי אוזניים למניעת היפגעות
מרעש.
יש להיזהר מפגיעות שריר – שלד ולא
להרים משאות כבדים.
עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים
במשקל רב יבוצעו על גבי מובילים
מתאימים ובזהירות הנדרשת.
יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות
מתאימות עקב עומס החום שבאתר
העבודה.
על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי
וציוד עזרה ראשונה לטיפול באירוע תאונתי
במידה ויקרה.
מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר
חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות
ולהשלים את הגדרות ,באם נפגעו.

 .3הערות כלליות:
 .1כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין ולנהליו,
ביחס לעבודות קבלנים.
 .2כמו כן ,במקומות בהם חלה אחריות מחזיק המקום על מי"ה (מכרה עין גדי לדוגמה),
יעבוד הקבלן בנוסף לאמור בסעיף  1לעיל ,גם ובנוסף ,לפי הוראות והנחיות הבטיחות של
מי"ה.
מצ"ב נהלי בטיחות רלבנטיים לצורך:
 הכרת הדרישות של המזמין עמידה בדרישות במהלך כל העבודה מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן.נהלים מצורפים:
נוהל מספר  - 1מדיניות הבטיחות חל"י
נוהל מספר  – 4דרישות בטיחות
נוהל מספר  – 5דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית
נוהל מספר  - 8דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה
נוהל מספר  - 9תגובה באירועי חירום בעבודה
נוהל מספר  - 10שמירה על איכות הסביבה
 .3כל הנאמר לעיל ,הינו בנוסף לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות חב' נתיבי
ישראל.
 .4כל 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 חל"י לממונה הבטיחות חל"י וקבלת אישור על
תחילת עבודה ממנו.
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 .4מפרט בטיחות להסדרי תנועה – הגנות כביש 90
הערה – מפרט זה הינו בנוסף למסמכי המכרז על נספחיו.
א.

מנהל הפרוייקט ו/או ממונה הבטיחות של המזמין ,רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל
מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל ,או אם
הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

ב.

תנאי העבודה באתר –
בנוסף לאמור ביתר מסמכי המכרז על נספחיו בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד
לנושאים הבאים:

ג.

מוסמך בטיחות באתרי סלילה
הקבלן ימנה ויציב באתר ,בכל עת במהלך ביצוע העבודות ,אדם שיהא אחראי על הבטיחות
התחבורתית באתר ואשר עבר קורס בטיחות לאבטחת אתרי סלילה ואשר הוסמך על ידי
חברת נתיבי ישראל .מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה הראשי אך אין חובה שיהא כך.

ד.

קבלני בטיחות להסדרי תנועה
הסדרי תנועה יבוצעו אך ורק ע"י מי שהוסמך לכך על ידי חברת נתיבי ישראל.

 .5לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר עבודה כמפורט בהסכם.
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נספח מס' :2

החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י)

מפרט הנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן
בפרויקטי סלילה ובנייה
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מפרט הנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן
בפרויקטי סלילה ובנייה
 .1מבוא
מסמך זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת והפעלת מערכת לבקרת איכות בפרוייקטים
המוגדרים בהסכם כפרויקטים בבקרת איכות עצמית של הקבלן .מערכת בקרת האיכות תהא
חברה חיצונית שתופעל על ידי הקבלן ותהיה חלק מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות
הפרוייקט לצורך מימוש כלל סעיפי ההסכם בין המזמין לקבלן ועמידה ביעדי האיכות.
אל מול מערכת בקרת האיכות העצמית של הקבלן יפעיל המזמיין מערכות שונות של הבטחת
איכות ,אם ברמת הפרויקט ואם כמערכת הבטחת איכות מרכזית מטעם המזמין .מערכות הבטחת
האיכות יוודאו את פעולתה הנכונה והמלאה של מערכת בקרת האיכות של הקבלן וכן את איכות
תהליכי העבודה ואיכות החומרים באתרי העבודה והייצור.
מודגש בזאת ,שדרישות האיכות המוגדרות במסמך זה ובשאר מסמכי העבודה יהיו תקפות לכל
המוצרים והעבודות המסופקים לאתר ,גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה או ספקים
אחרים .הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו ,יכללו על כן את הדרישות
המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן .לצורך כך ,כל קבלן
משנה ובעיקר כל ספק יידרשו להפעיל מערכת בקרת איכות משלהם.
הערה  :המפרט הכללי המתייחס והמחייב בהקשר להפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן
בפרויקטי סלילה ובנייה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנייה ,פרק  ,00מוקדמות ,מהדורת דצמבר
 ,2009או במהדורתו האחרונה ,סעיף " 00.08בקרת איכות והבטחת איכות" .מודגש כאן בשנית
שלא מדובר במערכת בקרת איכות שהינה חלק מהמערך הקבלני אלה חברת בקרת איכות
חיצונית שהקבלן ישכור את שירותיה .חברת בקרת האיכות ומהנדסי בקרת האיכות של חברה זו
יאושרו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות של הפרויקט.

 2.0הגדרות
 2.1מזמין העבודה
בכל מקום במסמך זה בו מצויין מזמין העבודה או חל"י ,הכוונה לחברה הממשלית להגנות ים
המלח (חל"י) או המוסמך לפעול מטעמה לפי ההסכם.

 2.2מנהל הפרויקט
בכל מקום במסמך זה בו מצויין מנהל הפרויקט ,הכוונה למנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה.
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 2.3מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
בכל מקום במסמך זה בו מצויין מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ,הכוונה למנהל הפרויקט מטעם
הקבלן ,האחראי על ביצוע העבודה בשטח על פי ההסכם.

 2.4מערכת בקרת האיכות
מערכת מטעם הקבלן שתפעל במהלך ביצוע הפרוייקט שמטרתה בין השאר לבקר ,לנטר ,לתעד
ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן ,הספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה
בדרישות ההסכם והמפרטים.

 2.5מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט
מערכת המבצעת את פעילויותיה בשם מזמין העבודה והפועלת מטעם מנהל הפרויקט אל מול
מערך בקרת האיכות .תפקידיה העיקריים של מערכת הבטחת האיכות הינם בחינה ובקרה של
אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות ואישרור פעילויותיה ,לכל אורך תקופת הפרויקט.

 2.6מערכת הבטחת איכות מרכזית
מערכת הבטחת איכות הפועלת ישירות מטעם המזמין ואינה קשורה באופן יומיומי לפעילות
באתרי העבודה .למערכת הבטחת האיכות המרכזית יש את כל הסמכויות הניתנות למערכת
הבטחת האיכות והיא תפעל על פי ההקף והתדירות שיקבעו באופן בלעדי על ידי המזמין.

 2.7הבטחת איכות
בכל מקום במסמך זה בו מוזכר המונח הבטחת איכות ,הכוונה להבטחת האיכות של הפרויקט או
להבטחת האיכות המרכזית .הקשר הרגיל והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות
של הפרויקט.

 2.8מנהל הבטחת האיכות
מנהל הבטחת האיכות של הפרוייקט מטעם מנהל הפרויקט.

 2.9מב"א
מנהל בקרת האיכות (מב"א) ,העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרוייקט ,מטעם הקבלן.

 2.10מבא"ת
ממונה בקרת איכות תחומי (מבא"ת) ,הינו בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות
המבוצעות בפרוייקט ,ופועל בכפיפות למב"א.
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 2.11תקופת הפרויקט
התקופה שבין מועד קבלת "צו התחלת העבודה" ועד ליום קבלתו הסופית של הפרויקט,
כהגדרתם בהסכם.

 3.0מסמכים ישימים
בנוסף לכל המסמכים המוזכרים או הנדרשים במסגרת ההסכם ,מודגשים המסמכים הבאים שהיוו
עזר בכתיבתו של מסמך זה:
1. “Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications”, J.L.Burati et al, FHWARD-02-095, 2003.
2. “Quality Assurance Guide Specifications”, AASHTO, 1996

 4.0תפקידי מערכת בקרת האיכות
מערכת בקרת האיכות הינה האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם ,התוכניות והמפרטים.
מערכת בקרת האיכות אמורה בין השאר להבטיח את ביצוע הנושאים העיקריים הבאים:
א .קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות (כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות)
על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.
ב .בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה וספקים אחרים וכן תהליכים המוודאים
שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.
ג .יישום תהליכי זיהוי ,טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות
המוצר שבתהליך והמוצר המוגמר.
ד.

קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

ה .שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח
והבדיקות המעבדתיות ,בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
ו.

הטמעת והדגשת המודעות לנושא האיכות אצל כלל גורמי הביצוע של הקבלן.

ז .הפעלה שוטפת של המעבדה או המעבדות המופעלות בפרויקט.
ח.

אישור/פסילת שלבי ביצוע שונים באמצעות חתימה על רשימות התיוג.

ט .פיקוח הנדסי בשטח
י.
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את כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט ,ובאופן כזה שמועדי פעילויות
הבקרה ,נטילת המדגמים ,ביצוע הבדיקות ,הרישום והדיווח ,לא יעכבו את שלבי העבודה ולא
יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

 5.0מבנה והיקף מערך בקרת האיכות
 5.1תחומי מערך בקרת האיכות
לאורך כל תקופת הפרויקט יפעיל הקבלן מערכת בקרת איכות שתכלול לפחות חמישה תחומים
עיקריים:
א .תחום עבודות עפר וכבישים.
ב.

תחום עבודות מבנים.

ג.

תחום אלמנטים טרומיים במפעל.

ד.

תחום עבודות חשמל ומערכות.

ה.

תחום נוף ושיקום סביבתי.

תיתכן חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי הפרוייקט וסוג
העבודות המתוכננות .למזמין הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן
והחלטת המזמין בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת.

 5.2צוות בקרת האיכות-דרישות כח אדם
בראש מערך בקרת האיכות ,יעמוד מנהל בקרת האיכות (להלן :מב"א) .בכפיפות למב"א ובראש כל
תחום יעמוד ממונה בקרת איכות תחומי (להלן :מבא"ת) .בפרוייקטים בהיקף קטן יחסית ,המב"א
יוכל לשמש גם כממונה בקרת איכות על אחד בלבד מן התחומים המנויים לעיל (על פי
התמחותו).
אנשי מקצוע נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו על פי היקף הפרויקט ותחומי העבודה ובאופן
שיאפשר ביצוע נאות של מטלות מערכת בקרת האיכות .השכלתם הפורמלית של כל אנשי צוות
בקרת האיכות בכל אחד מהתחומים תהא זהה לזו הנדרשת בעבור המבא”ת באותו תחום ,למעט
במקרים חריגים שיאושרו על ידי מזמין העבודה .גורם נוסף בצוות הבכיר של מערכת בקרת
האיכות יהיה ה" -מודד ראשי" שיעמוד בראש צוותי המדידה של הפרוייקט.
טבלה מס'  1מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה ונסיון לבעלי התפקידים הבכירים במערך
בקרת האיכות ואת הנוכחות המינימלית הנדרשת באתר מכל אחד מהם .כל אחד מבעלי
התפקידים המפורטים בטבלה יעמוד בכל הדרישות המופיעות בטבלה.
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דרישות מינימום של השכלה ונסיון

נוכחות נדרשת
באתר

מהנדס אזרחי ,בעל נסיון של  4שנים לפחות בנושא בקרת
איכות בעבודות סלילה ו/או גישור ומבנים .תחום ההתמחות
העיקרי של המב"א יכלול  4שנים לפחות בסלילת כבישים ,או 5
שנים לפחות בתחום הקונסטרוקציות והגישור ,במקרה שבו
למעלה מ 50% -מההיקף הכספי של הפרויקט מורכב מעבודות
גישור ומבנים .בעל יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בעברית,
בכתב ובעל פה.

רצופה וקבועה
במשך העבודה

מבא”ת עב' עפר מהנדס אזרחי בעל נסיון של  4שנים לפחות בסלילת כבישים

רצופה וקבועה

תפקיד

מב"א

וכבישים
מבא”ת

ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות.
עב' מהנדס אזרחי בעל נסיון של  4שנים לפחות בעב' גישור

מבנים ואלמנטים וקונסטרוקציה ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות.
טרומיים

במשך העבודה
רצופה וקבועה
במשך העבודה

מהנדס חשמל בעל נסיון של  5שנים לפחות בעב' חשמל
עב' ומערכות שליטה ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות .בעל
מבא”ת
חשמל ומערכות רשיון חשמלאי הנדסאי לפחות .בעל רשיון חשמלאי בודק סוג 1
לפחות.

חלקית בהתאם
למוגדר בתוכנית
בקרת האיכות

אדריכל נוף בעל נסיון של  5שנים לפחות או הנדסאי נוף בעל

חלקית בהתאם

נסיון של  7שנים לפחות בנושאי שיקום ופיתוח סביבתי ושל
שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות.

למוגדר בתוכנית
בקרת האיכות

נוף
מבא”ת
ושיקום סביבתי

מודד ראשי של "מודד מוסמך" בעל ניסיון של  10שנים לפחות בעבודות
קבלניות ,בפרוייקטים של סלילה וגישור.
הקבלן

רצופה וקבועה
במשך העבודה

טבלה מס'  :1דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות

יש לקבל את אישור המזמין למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים ו/או החלפתם
באחרים במהלך הפרוייקט .המזמין רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא צורך
בנימוק .כמו כן ,רשאי המזמין לדרוש הוספת כח אדם בצוות הבקרה במקרים בהם מערכת בקרת
האיכות אינה מטפלת ביעילות בצרכי הפרויקט.
בהעדר הנחיות אחרות במפרט המיוחד של הפרויקט ,הגרעין הבסיסי המינימלי של מערכת בקרת
האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט נקבע כשתי משרות מלאות של אנשי מקצוע בתחום בקרת
האיכות (לרבות מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן) .גרעין בסיסי זה יוכל לטפל בפרויקטים בהקף
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ביצוע של עד  50מליון שקל לשנה .בנוסף ,יוגדל הקף הפעילות של מערכת בקרת האיכות באנשי
מקצוע נוספים ,על פי מפתח של איש מקצוע נוסף על כל  25מליון שקל הקף ביצוע לשנה (מעל
ל 50 -מליון שקל ביצוע לשנה) .לדוגמא ,אם הקף הביצוע השנתי בפרויקט מגיע ל 60 -מליון שקל,
הקף מערכת בקרת האיכות יהיה לפחות  3איש (שתי משרות בגרעין הבסיסי בתוספת של משרה
אחת נוספת) .התפלגות ההעסקה של אנשי המקצוע תהיה על פי ההקפים והמורכבות של
העבודות המתוכננות בתחומים השונים .מודגש שההנחיות האמורות לעיל הינן הנחיות מינימום.
הקבל ן יגדיל את הקף כח האדם על פי הצורך ,על מנת לוודא את פעולתה השלמה והמלאה של
מערכת בקרת האיכות ,על פי כלל דרישות ההסכם .מודגש שהמודד הראשי של הקבלן אינו נכלל
במנין היקף מערכת בקרת האיכות ,כמפורט לעיל.
למרות האמור ,במידת הצורך ועל פי החלטתו הבלעדית של המזמין ,יתוגבר צוות בקרת האיכות
בכח אדם נוסף .הקטנת כח האדם ו/או נוכחות בתדירות נמוכה יותר תותר אך ורק באישור
המזמין ,ועל פי צרכי העבודה.

 5.3מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין
מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן וכן למנהל האיכות
הכללי של הקבלן .מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום
עימו אך תהא אוטונומית לחלוטין בקבלת החלטות בנושא האיכות .אף אחד מאנשי צוות בקרת
האיכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן אלא מעובדי חברת בקרת האיכות
החיצונית שהקבלן ישכור את שירותיה.

 6.0שלבי הבקרה
מערכת הבקרה תתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה ,הייצור והסלילה ,כולל באתר ומחוצה לו,
בעיתוי המתאים לכל שלב של הקמת הפרויקט .לאורך ציר הזמן במהלך ביצוע כל אחת
מהפעילויות ,יוגדרו אבני דרך המחייבות תיאום עם נציגי המזמין ו/או גורמי התכנון של
הפר וייקט .אבני הדרך יוגדרו בנהלי עבודה ועל גבי תרשימי הזרימה המפורטים בתוכנית בקרת
האיכות .אבני הדרך המוצעות על ידי הקבלן טעונות אישור מנהל הפרוייקט ,אשר בסמכותו
להוסיף נקודות או לבטל קיימות .יישום תוכנית בקרת האיכות יבוצע בדרך כלל במספר שלבים
כדלקמן:
.

 6.1בקרה מוקדמת
א .נושאי הבקרה המוקדמת
מובהר ככלל שאין להשתמש בחומר או ספק ללא קבלת אישור ממנהל הפרויקט /מפקח
/הבטחת איכות .לצורך קידום קבלת אישורם תתבצעה בקרה מוקדמת שתתקים בכל סוג של
פעילות שתבוצע בפרויקט .בשלב הבקרה המוקדמת יכללו בין היתר הפעילויות הבאות:
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חזרה ובחינה של כלל דרישות ההסכם ,המפרטים וכן נהלי העבודה
המפורטים בתוכנית בקרת האיכות ,לרבות דרישות יצור ,אחסון ,הובלה
ויישום והתקנה של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.



בדיקת אישור מפעלים לייצור חומרים ומוצרים תעשייתיים המיועדים
לפרויקט .אישור ספקים ,כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים
לאתר .בין השאר יבוצעו בדיקות מוקדמות של חומרי מילוי ואגרגטים,
תערובות אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים (כולל קביעת נוסחאות
העבודה) ,מוצרי חשמל ,אלמנטי השקיה גינון ונוף ,מוצרי בטיחות
ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים שונים הנרכשים עם
אחריות יצרן (סמכים ,תפרים ,פנלים שקופים וכו' ) .יש לבצע בדיקות
מדגמיות גם במקרים של מוצרים עם תו תקן .הדגימות שינטלו יהיו
מאותן אצוות ייצור המיועדות לאספקה או שכבר סופקו לאתר העבודה.



בדיקת כמות ,איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם.



אישור ציוד יעודי וצוותי העבודה.



בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת
הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה.



דיווח באמצעות טופס מתאים שיוצג בתוכנית בקרת האיכות.

ב .ביצוע קטעים נסיוניים
לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות (הן בתחום הסלילה והן בתחומים אחרים) ,יבוצע קטע
נסיוני .הקטע הנסיוני ישמש לבדיקת התאמת כוח האדם ,הציוד והחומרים הדרושים לתנאי
ההסכם .המזמין רשאי לוותר על ביצוע קטע נסיוני או לחייב ביצוע מספר קטעים נסיוניים,
עד להשגת האיכות הנדרשת .מועדי הביצוע של קטעים נסיוניים ידווחו בכתב לנציג הבטחת
האיכות לפחות  48שעות מראש .דיווח תוצאות קטעי הניסיון יעשה באמצעות טופס מתאים
שיוצג בתוכנית 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 הבטחת האיכות ,מתכנן
הפרוייקט בתחום הרלוונטי ,מבא"ת של תחום העבודה ,מבא"ת בטיחות ,מהנדס ביצוע של
הקבלן/קבלן המשנה ,מנהל עבודה של הקבלן/קבלן המשנה ,נציג בקרת איכות של קבלן
המשנה ו/או של מפעל מספק (במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן).
ד .אישור
אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י כל הגורמים המשתתפים ,יהא תנאי מוקדם לתחילת
ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.
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 6.2בקרה שוטפת
פעולות בקרה אלו ,יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרט
המיוחד ,כמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות ועל פי
אישור מראש של המזמין .הפעילויות כוללות פיקוח ,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:
א .נקודות בדיקה
נקודות בדיקה ,הינן נקודות במהלך העבודה שהתרחשותן מחייבת הערכות מתאימה של
נציגי המזמין  .ההודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות לפחות 48
שעות לפני התרחשותה החזוי של נקודת הבדיקה .נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות
פעילותם בכל מקרה לגופו .הקבלן אינו מחוייב לעכב שום פעילות במקרה זה .דוגמאות
לנקודות בדיקה הן מעבר בין שכבות מילוי מסוגים שונים ,בדיקת גבהים כל מספר שכבות
במהלך ביצוע עבודות מילוי בסוללות ,מעבר בין שכבות המבנה השונות (למעט תחילת
סלילת שכבת אספלט נושאת עליונה –ראה ס"ק ב' להלן) ועוד.
למרות האמור לעיל ,בכל אחד מהתהליכים המבוקרים ,בכל שלב של העבודה ,רשאי
המזמיןלשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירם כנקודות עצירה כמוגדר להלן.
ב .נקודות עצירה
נקודות עצירה ,הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים נוכחות
ופעילות של נציג 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 או מתהליך של פעולות מתקנות.
חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של
המתכנן .זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות
בהתרעה של  48שעות 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 :כלונס ראשון ,אלמנט תעלה טרומי ראשון וכו'.
התחלת סלילה של שכבה נושאת עליונה ,קטעי נסיון מסוגים שונים ,יישום ראשוני של
יריעות איטום ושריון בקרקעות רגישות ,כל מקרה של אי התאמה וכל דרישה מפרטית
לנוכחות פיקוח עליון ועוד.
בכל המקרים המתוארים לעיל ,הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור
מנהל הפרוייקט 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.
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נקודות הבדיקה והעצירה המחייבים מצור"ב בנספח מספר א' .מערכת בקרת האיכות תשלים
מסמך זה ותביאו לאישור מערכת הבטחת האיכות – בכל אותם תחומים שלא פורטו במסמך
והקשורים בעיקר בפעילויות הקבלניות הקשורות במבנים שיוקמו בפרויקט.
ג .ישיבות שבועיות
מנהל בקרת האיכות (מב"א) יתאם עם מנהל הבטחת האיכות את קיום ישיבת בקרת איכות
שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים .עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממוני תחומים נוספים
(מבא”ת) ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות .קיום
ישיבות שבועיות הוא חובה! .יש לציין כי ישיבות אלו תהיינה בנוסף לישיבות התאום
השבועיות הנערכות בהשתתפות מנהל הפרוייקט ונציגי הקבלן.

 6.3בדיקות קבלה
בדיקות אלו ,כולל מדידות ,מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי
העבודה או המוצר המוגמר למזמין .חלק מבדיקות הקבלה יהיה מערך הבדיקות ופעילויות
הפיקוח שנעשו תוך כדי ביצוע העבודה וחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב
מוגדר בתוכה .ככלל ,סוג ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם
והמפרטים .בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכי ההקמה.
הבדיקות כאמור יכולות לכלול בין השאר דוחות של מעבדת השדה ,שרטוטי מדידה בקבצי עבודה
שמייצגים את העבודות שבביצוע ( .)DIS ,REG ,DWG
בעבודות מהסוג שנדרש מקבלן חשוב להבהיר שלא ינתן אישור להמשיך בעבודות ללא שבוצעה
בקרה על מילוי השכבות ( עובי וצפיפות ) ,בדיקות שנעשות לכיסוי תעלות חפורות ,יציקות בטון
ככל שהעבודות הבאות מבוצעות בשכבוה מעל בסמוך או בחציה אותם.
מנהל הבטחת האיכות ינחה את הקבלן כיצד תבוצע הבקרה העצמית והיכו נדרשת מעורבותו
המיוחדת כמנהל ההבטחת איכות מטעם המזמין ( ראה נקודות עצירה ונקודות בדיקה לעיל וגם
כיצד מנהל הבטחת האיכות מגדיר אותם במהלך ובמסגרת הפרויקט )

 6.4בקרה של אי התאמות
אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם ,עלולה
להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט .לפיכך ,הקבלן יבנה שיטה לזיהוי ,לבקרה
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  -1אי התאמה קלה ,יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר
או תיקון ,ללא התערבות גורמי המזמין.
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ב .אי התאמה מדרגה  -2חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים ,בתחום הסטיות המותרות,
חריגה הדורשת ניכויים בגין ליקויים* ממחיר העבודה ,לא נדרש תיקון.
ג .אי התאמה מדרגה  -3חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון ,או סדרה
מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מסוג  .2יש צורך בהתערבות מנהל הפרוייקט,
הבטחת האיכות ו/או המתכנן .אי התאמה זו מוגדרת כנקודת עצירה.

* הגדרת המושג ניכויים בגין ליקויים:
באופן כללי כוונת המפרט הינה לקבל עבודה וחומר אשר עונים במלואם לדרישות המפרטיות .במידה
וישנה חריגה מהדרישות המפרטיות יוצאו "אי התאמות" שהינן למעשה דרישות כתובות לתיקון
הליקויים (לעיתים ת יקון הליקויים יעשה במקום ולעיתים ידרש פירוק ובנייה מחדש) .במקרים
מסוימים המפרט מאפשר קבלת עבודה וחומר שאינם עומדים במלואם בדרישות המפרטיות ואף
קבע נוסחאות להפחתות המחיר.
להלן פירוט כל המפרטים בהם ישנה התייחסות לנושא "ליקויים בגין ליקויים":
" .1הספר הכחול"  -פרק  – 02עבודות בטון יצוק באתר ,סעיף ( 0209בקרת איכות) ונספח.
" .2הספר הכחול"  -פרק  – 50משטחי בטון ,סעיף  5009בקרת איכות וסעיף  – 5000אופני
המדידה של משטחי בטון.
" .3הספר הכחול"  -פרק  – 51סלילת מסלולים בשדות התעופה ,כבישים ורחבות ,סעיף
 51046לנושא תערובות אספלטיות ונספח  ,4סעיף משנה ":4-2בקרה סטטיסטית לדרגת
הצפיפות עבור עבודת אספלט".
" .4הספר הירוק" – פרק  – 08.02מערכות ומתקני חשמל ובקרה :מערכות ומתקני תאורה,
תת סעיף  ,08.02.09.03ותת סעיף ( 08.02.09.08ניכויים בגין ליקויים ברכיבי פלדה/מבני-
פלדה).
" .5הספר הירוק" – פרק  – 51.02עבודות סלילה :עבודות עפר ,תת סעיף 51.02.09.02.02
(ניכויים בגין ליקויים בחציבה בשיפועי מדרונות בחפירה ובחציבה) ,תת סעיף
( 51.02.09.02.03ניכויים בגין ליקויים בדיוק פני שתית בחפירה).
" .6הספר הירוק" – פרק  – 51.03עבודות סלילה :שכבות מצע ותשתית אגו"מ ,תת סעיף
51.03.05
" .7הספר הירוק" – פרק  – 51.05עבודות סלילה :עבודות ניקוז ומניעת סחף ,תת סעיף
.51.05.10
" .8הספר הירוק" – פרק  – 51.33עבודת סלילה – הנדסת תנועה ,תת סעיף .51.33.08
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כל אי ההתאמות ,ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למזמין בשיטה שתוצג לאישור
המזמין ותפורט בנהלי הקבלן .אי התאמות בדרגת חומרה  2ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות
בתוך  2ימי עבודה .במהלך תקופה זו ,הקבלן לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך
הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל הבטחת האיכות.
בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה ,יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעייה (ספק חומרים
או מוצרים ,קבלן משנה ,צוות עבודה זה או אחר וכו') ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת השנות
הבעיות.
תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות
מסוגים שונים ,יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו.
הקבלן יטפל בדרישות לפעולה מתקנת בהתאם לדרישות המפרט בנוגע לאי התאמות שהתגלו על
ידו ואולם בציון מפורש שמדובר באי התאמות שהתגלו על ידי גורמים שאינם שייכים למערכת
הקבלן.
הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות ,הפעולות המתקנות ודוחו"ת
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 .כל אי ההתאמות שלא נפתרו במהלך למעלה מ 30 -יום יידונו במסגרת
ישיבת העבודה השבועית הקרובה ,בנוכחות מנהל הפרויקט ומערכת הבטחת האיכות.

 7.0מסמכי ורשומות מערכת האיכות
 7.1כללי
מסמכי מערכת האיכות של הקבלן יכללו את המרכיבים העיקריים הבאים:
א .מדריך איכות ונהלי איכות של הקבלן על פי הסמכתו לתקן  .ISO 9000נהלי האיכות יתייחסו
לכלל הפעילויות של הקבלן כחברה .הקבלן ידרש להציג את המסמכים הנ"ל למזמין ,כולל בין
השאר דו"חות הנוגעים לפעילויות של הקבלן בהתיחס לפרויקט ,כמו מבדקי הנהלה ועוד.
ב .תכנית האיכות של הפרויקט הינה "מדריך איכות" ספציפי לפרוייקט הכולל התייחסות
ספציפית לכל הפעילויות והגורמים הרלוונטיים בפרויקט הנוכחי .מודגש בזאת כי תוכנית
האיכות של הפרוייקט על נהליה השונים ,תהיה בנוסף למדריך האיכות הכללי של הקבלן
הנזכר בס"ק א' שלעיל.

 7.2תוכנית האיכות של הפרוייקט
כללי
בתוכנית האיכות הייחודית לפרוייקט ,יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך זה ,ביניהן
יכללו בין היתר גם הנושאים הבאים:
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א .פרוט המערך האירגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן ,כולל פרוט
הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע של הקבלן,
מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט.
ב .פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות ,רשימת עובדים ,מיומנותם והכשרתם ,סמכויות ותחומי
אחריות .נתוני צוותי המדידה והכשרתם ,רשימת קבלני משנה כולל אנשי האיכות שלהם
ואישורי עיסוקם והכשרתם.
ג .תכניות פיקוח ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לכל שלבי העבודה ולכל
שלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה ,כולל בין השאר תהליכי בקרה מקדימה
ושוטפת ,רשימות תיוג לכל שלבי הביצוע ,נהלי מעקב וטיפול באי התאמות .דוגמא לנהלים
בתחום הסלילה ,הגשרים והבטונים ניתן לקבל ממערכת הבטחת האיכות .מערכת בקרת
האיכות יכולה לאמץ נהלים אלו ,תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהתאם לצורך ,כמו גם
לכתוב נהלים נוספים לפי כלל הנושאים הרלוונטיים לפרויקט בכללותו.
ד .תוכנית בדיקות לפרוייקט ונהלי ביצוע למדידות.
ה .נהלי הפעלת המעבדה ,כולל טפסים מתאימים ,הזמנת בדיקות ,לוחות זמנים לקבלת תוצאות
וכו'.
ו .נהלי ותהליכי העברת המידע כולל תוכנית פגישות בין מערכת בקרת האיכות לבין שאר
הגורמים המתאימים במערכת (גורמי הביצוע של הקבלן ,הנהלת הפרויקט מטעם המזמין
ומערכת הבטחת האיכות).
ז .תיעוד מסמכים ,פרוט של דוחו"ת מודפסים ,דוחו"ת מסירה של מוצר מוגמר ,טפסים מסוגים
שונים ,דוחו"ת ממוחשבים ,נהלי בקרת מסמכים ומידע.
ח .לוח זמנים מפורט של הפרוייקט ,בו יצוינו גם תהליכי הבקרה ערוך בתוכנה מוכרת (כגון:
 Microsoft Projectוכו').

מועד הגשת תוכנית האיכות למזמין
תוך  21ימים מתחילת התארגנות הקבלן לביצוע ,יעביר הקבלן למנהל הבטחת האיכות עותקים
מבוקרים (על פי דרישת מערכת  )ISOשל מדריך האיכות ושל תכנית האיכות המלאה של
הפרויקט ,כולל כל הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט .המסמכים
ימסרו ב 3 -עותקים לפחות .למען הסר ספק ,תת -פרק " 02בקרת-איכות" מתוך המפרט הכללי
לעב' סלילה וגישור הינו נוהל רלוונטי.
למרות האמור לע יל ,הגשת תוכנית האיכות של הפרוייקט תתאפשר בשלבים ,אך ורק באישור
מראש של מנהל הבטחת האיכות ובלבד שהשלמת כל תוכנית האיכות במלואה תעשה לא יאוחר
מחלוף  90יום מיום צו התחלת העבודה .שלבי ההגשה והמועדים ייקבעו בלעדית ע"י מנהל
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הבטחת האיכות ויובטח ששום עבודה בפרויקט לא תחל לפני השלמת כל נהלי בקרת האיכות
העוסקים באותה עבודה.
שינויים במסמכי האיכות
שינויים בתכנית בקרת האיכות של הפרויקט ,או במדריך האיכות של החברה ,או בנהלי העבודה
והבקרה ,יבוצעו באופן מיידי במקרים בהם אין הם משקפים את שיטות העבודה העדכניות,
גורמים לאי התאמות ועל פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה .כל שינוי יחייב
קבלת אישור בכתב ומראש מאת מנהל הבטחת האיכות.

 7.3נהלי פיקוח ,תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים
תכניות הפיקוח והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים .יכתבו תכניות בדיקה ופיקוח עבור
כל פעי לויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי ההסכם ,לרבות בין השאר תוכניות תיוג
מפורטות.
נהלים לשלב הבקרה המוקדמת
נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת ,יטפלו בכל הנושאים הכלולים בבקרה המוקדמת של כלל
העבודות בפרויקט .כל נוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה מוקדמת על ציוד ,חומרים,
צוותי ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים ,כולל הובלה ,אחסון ,הרכבה וכו' .כמו כן הנוהל
יבהיר את אופן הביצוע והאישור של קטעי הניסוי לפעילויות השונות ,כולל קריטריונים לפסילת
ציוד ,חומר ו/או צוותי עבודה.
במסגרת הנהלים יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון:
הקונסטרוקטור והאדריכל בעבודות בניה ותיעול ,מתכנן הכביש ואדריכל נוף בעבודות העפר ,כל
זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרוייקט והשלבים בהם מעורב היועץ בהחלטות
מקצועיות.
הנוהל יגדיר בין השאר ,גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.
נהלים לשלב הבקרה השוטפת
נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת ,יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליכי העבודה השוטפת
בשטח .הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד ,חומרים ,שינוע ואחסנת
אלמנטים ,ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני המשנה (מסגריות ,מפעלים טרומיים וכו') וכל
פעילות אחרת הקשורה בביצוע הפרוייקט.
שלבי הבקרה ,כולל ביצוע הבדיקות והאישורים ,יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח באמצעות תאור
מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים .אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות
בדיקה" ,יסומנו בברור על גבי כל אחד מהתהליכים המבוקרים .בסימון אבני הדרך ,תינתן בין
היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים הנדרשים בחוק כדוגמת חוק התכנון
והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בטון ותיעול.
הנוהל יגדיר בין השאר ,גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.
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נהלים לשלב הקבלה והמסירה
נהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה ,יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליכי הקבלה של קטעים
שונים בפרויקט .הנוהל יפרט את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות
הביצוע מסירה של שטחים ,אלמנטים ומוצרים לידי המזמין במהלך העבודה ובסיומה.
הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה ,נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע
(מתכנן ,בקרת איכות ,הבטחת איכות ,מנהל פרוייקט וכו') והגורמים הממונים על תחזוקת הכביש
והאלמנטים.
מובהר בזאת ,כי המזמין רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה
והמסירה של כל אחד מהמוצרים האלמנטים והשטחים הנמסרים.

נהלים למעקב ולטיפול באי התאמות
נהלים אלו ,יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות (לסוגיהם השונים ובדרגתם השונה) ואת דרכי
הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי
המתכננים והיועצים .בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למזמין.

 7.4בקרת מסמכים ומידע
הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה
ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים .בעת עדכון מסמך ,הקבלן יוודא
הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של העותקים הישנים .האחריות והסמכות
להפצה של מסמכי איכות מעודכנים תוגדר בתכנית האיכות של הפרויקט.
בנוסף לשאר מסמכי האיכות ,יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים ,תוכניות ,תקני ונהלי
העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת .עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים
במפרטים יהיו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן ,אם במשרדי האתר או
במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים.

 7.5זיהוי מוצרים ועקיבות
הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם קשורים.
אתר או אתרי העבודה יחולקו לקטעי משנה ואצוות ,על מנת לאפשר מעקב נח אחר התקדמות
העבודה.
מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן
יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים ,לצורך איתורם ,הרחקתם ומניעת הישנות
פגמים מסוג זה .מוצרים בעלי אורך חיי מדף מוגבל (או לחליפין זמן אשפרה מינימלי נדרש)
יסומנו בהתאם ,על מנת למנוע שימוש בלתי נכון במוצר.
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 7.6פעולות תכנוניות ובקרת תכנון
פעילויות תכנוניות של הקבלן יבוצעו במקרים הרלוונטיים ועל פי המפורט במסמכי ההסכם.
התכנון ייעשה על ידי מומחים המאושרים ע"י המזמין בתחומם ,אשר ילוו גם את הביצוע
במסגרת חובת המתכנן לפיקוח עליון .במקרה הצורך ישתף הקבלן יועצים מומחים נוספים.
כל תכנון ילווה במסמכים כדלקמן :חישובים סטטיים ,תוכניות מפורטות ,מפרטי חומרים
ובדיקתם ,מפרטי ביצוע ועוד .התכנון יתבסס על תקנים ישראלים רלוונטיים ובהעדר תקנים כנ"ל
יתבסס התכנון על תקנים בין לאומיים וכן על מפרטים כלליים הקשורים לנושא התכנון .מתכנני
הקבלן רשאים להסתמך גם על תקנים בין לאומיים אך בכל מקרה התקנים הישראליים יהוו רף
מיני מלי .הקבלן יעזר במומחים הרלוונטיים על מנת לאסוף את מכלול הנתונים הנדרשים לבצוע
התכנון.
כל המסמכים ,לרבות תוצרי סקרים ,מסמכי התכנון והביצוע וכיוצא בזה ,יחתמו על ידי אנשי
המקצוע הרלוונטיים ,אשר יאשרו בחתימתם את נכונות המסמכים והתאמתם לדרישות.
הפעילויות התכנוניות הנ"ל מתייחסות בין היתר למבנים זמניים ,טפסות ופיגומים ,מנופים,
תערובות בטון ואספלט ,תכנון אלמנטים שונים (במידה ונדרש על פי ההסכם) ,סידורי תנועה
זמניים וכו'.

 7.7דוחו"ת בקרת איכות של הקבלן
כל הדיווחים של הקבלן ימסרו על גבי מדיה מגנטית במבנה שיפורט בתכנית האיכות של
הפרויקט ויוסכם על ידי מנהל הבטחת האיכות .כמו כן כל הדוחו"ת ימסרו גם כדוחו"ת מודפסים
וחתומים (לפחות  3עותקים) בהתאם לדרישת מנהל הבטחת האיכות .כל הדיווחים ייבדקו
וייחתמו על ידי מב"א .החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח
עומדים בדרישות ההסכם ,להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש.
יומן בקרת איכות יומי
מערך בקרת האיכות ימלא מידי יום יומן בקרת איכות בו יתועדו כל הפעילויות שבוצעו באתר
ומחוצה לו ,הנוגעות לבקרת האיכות .היומן אשר יחתם ע"י מב"א יהיה נגיש למנהל הפרוייקט
ולאנשי הבטחת האיכות .מודגש בזאת כי אין יומן זה מחליף את יומן העבודה היומי הנדרש עפ"י
ההסכם והמנוהל מול מנהל הפרוייקט.
דוחו"ת שבועיים וחודשיים
הקבלן יגיש דוחו"ת שבועיים מצטברים ,המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת
הדיווח .לדרישת המזמין ,הקבלן יספק בנוסף גם דוחו"ת חודשיים מצטברים .הדוחו"ת יכללו בין
השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:
א .תקופת הדיווח ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות ,תאריך
התחלה ,תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.
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ב .שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר ,בטונים ,אספלטים
וכד').
ג .שלבי בדיקת בקרת איכות (בדיקות מוקדמות ,בדיקות מעקב שוטף ,קבלה),
מיקומם וסוגם.
ד .תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הרלוונטיים) ,כולל סוגי כשל
ופעולות מתקנות שננקטו או ינקטו .כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו
עדיין ,יצויין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן .תוצאות
שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.
ה .תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה.
ו .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.
ז .פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט ,כולל
פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו.
ח .הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור לבקרת האיכות.
ט .קיום הוראות בטיחות בעבודה ובתנועה ואבטחת תנועה באזור האתר.
י.

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 הביצוע.

הדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי כל סוג עבודה המבוצע בפרויקט ,לרבות חלוקה לנושאי משנה,
על פי הנחיות מערכת הבטחת האיכות.
דוחו"ת קטעים נסיוניים
עם תום הביצוע של קטעים נסיוניים בכל תחום ,יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר פרוט
של האלמנטים שנבדקו ,תיעוד מפורט של תהליך הביצוע (כולל גם תוצאות בדיקות האיכות),
שיטות העבודה ,הגורמים שהשתתפו בתהליך וכן התוצאות ,המסקנות והלקחים שהופקו.
דו"ח מסכם
במועד סמוך לסיום תהליכי הקמת הפרויקט ,הקבלן יגיש למזמין דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין
היתר גם את הנושאים הבאים:
א .מדיה מגנטית בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו
במהלך הקמת הפרויקט ,ההתכתבויות וסגירות של אי
התאמות.
ב .כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה .אל מול
תוצאות הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה והמסקנות
הנובעות.
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ג .תוכניות עדות (תוכניות מדידה לאחר ביצוע –)AS MADE
בהתאם לנדרש בתנאי ההסכם הכלליים.
ד" .תוכניות עדות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך
בשיטת מדידה דיגיטלית .תוכניות אלו יוכנו במתכונת שתקבע
ע"י מנהל הפרוייקט ויכללו בין היתר את כל החומרים השונים
בהם נעשה שימוש בפרוייקט ,כדוגמת חומרי המילוי על סוגיהם
השונים ,החלפות הקרקע ,מיקום יריעות גיאוטכניות ,שכבות
המיסעה חומרים ועובי וכו' .הדווח ילווה בחתך אורכי ותנוחה
של הפרוייקט או כל תוכנית אחרת הנדרשת לתיעוד ,אשר
יוגשו למזמין הן כמפות ובאמצעות מדיה מגנטית בפורמט
 DXFאו כל פורמט אחר שיאושר ע"י המזמין .מובהר בזאת כי
"תוכנית העדות לחומרים" היא בנוסף לתוכנית העדות (AS-

 )MADEכמפורט בס"ק ג' שלעיל.
מודגש שאישורו של הדו"ח המסכם של הפרויקט על ידי המזמין ,מהווה תנאי מוקדם
לאישור קבלת הפרויקט על ידי המזמין .הקבלן יתכנן את השלמת הדו"ח באופן שימנע
עיכובים באישורי הקבלה של הפרויקט.

 7.8שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות
מערכת בקרת האיכות תעשה שימוש שוטף במערכת תוכנה ייעודית שתאפשר תכנון ,תעוד
מסודר ,ניתוח והצגה נוחה וברורה של פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות .מערכת התוכנה
תאפשר בין היתר:
א .ליצור בסיס נתונים של כלל פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות לאורך
הפרויקט.
ב .לבצע ניתוח תוצאות הבדיקות מול הדרישות המפרטיות והפקת דוחו"ת
מתאימים.
ג .תכנון הפעילויות של בקרת איכות בהתאם להתקדמות הפרויקט ,נסיון מצטבר
בתפקוד מערכות שונות בפרויקט ועוד.
ד .הצגת נהלי ותוכניות העבודה של מערכת בקרת האיכות.
ה .הצגת דוחו"ת תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת האיכות.
מבנה הנתונים יהיה טבלאי וכזה שיאפשר העברה אוטומטית של הנתונים לגליונות אלקטרוניים
(לדוגמא  )EXCELלצרכי עיבודי המשך .תתאפשר גישה מלאה (במצב קריאה בלבד) למערכת
הממוחשבת ,על ידי אנשי מערכת הבטחת האיכות.
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עם סיום הפרוייקט ,יועברו לרשות המזמין במדיה מגנטית כל נתוני הבדיקות והדווחים השונים
אשר נצברו בתוכנות הנ"ל במהלך הקמת הפרוייקט .מבנה הנתונים יהיה על פי הנחיות המזמין.

בהקשר זה חשוב לציין כי בשוק ישנן תוכנות בקרת איכות רבות כדוגמת Bricsnet, cntrQ

ואחרות .כל תוכנה כזו תבחן לתאימותה לצרכי הפרויקט ותאושר מבעוד מועד ע"י מערכת
הבטחת האיכות.

 7.9הדרכה והטמעה
הקבלן יכין תוכנית הכשרה ,הדרכה והטמעה שתבטיח את מודעותם ,הכרותם ומחויבותם של
העובדים בביצוע העבודות על פי דרישות מערכת האיכות .בפגישות הדרכה אלו ישתתף גם מנהל
הפרויקט מטעם הקבלן ,על מנת להדגיש בפני כלל העובדים את חשיבות הנושא .כמו כן גם אנשי
הבטחת האיכות וכן מנהל הפרויקט מטעם המזמין ואנשי צוותו יוכלו להשתתף באותן פגישות
הדרכה .הדרכות ספציפיות ינתנו לעובדים בנוגע לנהלי עבודה בהם הם עוסקים באופן ישיר.
ההדרכות יבוצעו באחריות מנהל בקרת האיכות ותוך מתן גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה מטעם
הקבלן.
הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו
בנושאים השונים.

 8.0בדיקות מעבדה ומדידות
 8.1בדיקות מעבדה
בדיקות המעבדה למיניהן תבוצענה באמצעות מעבדה מאושרת אחת או יותר ,שתבחר
על ידי הקבלן ותמומן על ידו ישירות .מערכת בקרת האיכות תיזום בדיקות מעבדה על פי
ההנחיות העקריות הבאות:


מערכת בקרת האיכות תקפיד לוודא שבדיקות המעבדה המוזמנות יעשו תמיד
ממעבדות שלהן יש הסמכה ספציפית לאותן סוגי בדיקות .חריגות בתחום זה
יאושרו בכתב ומראש על ידי מערכת הבטחת האיכות.



מערכת בקרת האיכות תוודא את טיבם של כל החומרים ,המוצרים והעבודות
המסופקות לאתר ,כולל באותם המקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם
בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר.
מערכת בקרת האיכות תכין תוכנית בדיקות שתהווה חלק בלתי נפרד מנהלי
הבקרה של הפרויקט .סוגי הבדיקות ושכיחותן לא יפחתו מהשכיחות הנדרשת
במפרטים הטכניים ובתקנים הרלוונטיים .כאשר המפרטים אינם מציינים את
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שכיחות הבדיקות ,יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות
ובנהלי העבודה .במקרה זה יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.
שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי ההתאמות שיתגלו
תוך כדי מהלך הפרויקט יהיו גבוהים מהסביר ,להערכת גורמי בקרת האיכות או
הבטחת האיכות.


בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק ,כל ריכוזי
הבדיקות יחתמו על ידי מב"א לאישור תוצאות הבדיקות ,ומיקום הדיגום על פי
הנדרש.



יתועדו כל הדגימות והבדיקות שניטלו ,כולל אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל
וכולל בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות .כמו כן במהלך העבודה
השוטפת ,יתועדו בצורה גרפית ממוחשבת תהליכי העבודה של הקבלן המלווים
בבדיקות מעבדה שוטפות כגון :מעקב אחר שכבות ומנות עיבוד של חומרי
מילוי ,חומרי המבנה וכו' .מעבר בין סוגי חומרי המילוי לאורך לרוחב ולגובה
הסוללות ,יתועד במדוייק תוך ציון קאורדינטות ורום אבסולוטי.



מערכת בקרת האיכות תבדוק את תוצאות הבדיקות באופן שוטף ,לבחינת
עמידתם בדרישות המפרטים .מערכת בקרת האיכות תעשה שימוש בשיטות
סטטיסטיות של בקרת תהליכים (כגון תרשימי בקרה למיניהם ,ניתוח פיזור
ומגמות של תוצאות ועוד) על מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן ,לפני
שמתגלים מקרים של אי התאמות .יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כמו עקומי
בקרה שונים ,להכוונת התהליכים לערכים רצויים ,זיהוי גורמים לבעיות בעבודה
ומניעת מקרים של אי התאמה למפרטים.

 8.2מדידות
א .צוות המודדים
בראש צוות המודדים של הפרוייקט יעמוד מודד ראשי ,כמוגדר לעיל .מספר
המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוי צרכי המדידות של הפרוייקט .בנוסף
לתפקידם של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרוייקט ,חלק בלתי נפרד
מעבודתם הוא מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרוייקט.
נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה .כל מסמכי
המדידה בפרוייקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך .כחלק מתפקידם יבצעו צוות
מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות המודדים מטעם מערכת הבטחת
האיכות .חריגה מהאמור לעיל תעשה רק באישור בכתב ומראש מטעם המזמין.
ב .נהלי ביצוע מדידות
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יפותחו נהלים מסודרים לנושא ביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר עמידה
בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה בין התכניות והמפרטים
בהתייחס למידות ,מפלסים ,מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות העפר
והסלילה ובאלמנטי המבנים (מעבירי מים טרומיים ,יסודות לשלטים ,עמודי
תאורה ,וכו') .בין היתר ,יטפלו נהלי ביצוע המדידות בנושאים הבאים:


הקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ולBM-

ממשלתיים.


קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.



מדידות לפני יציקה ולאחריה של אלמנטים הדורשים דיוק ביצוע
מירבי כגון :כלונסאות ,אלמנטי תיעול טרומיים ,צנרות תת קרקעיות
מסוגים שונים וכו'.



בקרה על הנחת צנרת תת קרקעית ושוחות בתעלות ,בקידוח אופקי
בדחיקה וכו' ,תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה.



בקרה שוטפת על עובי שכבות ומפלסי ביניים בעבודות סלילה
למיניהן כגון :גבהי ביניים ועובי של שכבות מילוי בסוללות ,מצעים,
חפירה וכו'.



הצבה במיקום ובמפלסים של "ריהוט דרך" מסוגים שונים כעמודי
תאורה ,מעקות בטיחות ,תמרור ושילוט ,צביעה וכו'.



קביעת מידות ,שטחים ונפחים לצורכי תשלום.



ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות
בשטח בתכיפות של אחת לחצי שנה לפחות .הביקורת תכלול בין
היתר הקמת מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום וע"פ הנחיות
הבטחת האיכות .דו"ח ביקורת מתאים יצורף לדוחו"ת מערכת בקרת
האיכות.

 8.3בקרת ציוד הבדיקה והמדידה
מערכת בקרת האיכות תוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים
באתר ואלו המופעלים אצל ספקי החומרים והמוצרים וקבלני המשנה .תעודות כיול של ציודי
המדידה והבדיקה יהיו זמינים לבדיקה.

 9.0מבדקי איכות פנימיים
א .כללי
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מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההטמעה והביצוע המלא של
דרישות מערכת האיכות על ידי כל העובדים .תוצאות המבדקים ימסרו לבקורת מערכת
הבטחת האיכות.
ב .ניהול המבדקים
מבדקים יערכו על ידי עובדים מיומנים בלתי תלויים בתהליכים הנבדקים .ממצאי המבדקים
יתועדו בהתאם לנהלים הנדרשים בנהלי האיכות.
ג .תזמון המבדקים
לוחות זמנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האיכות של הקבלן ייבנו
כחלק מתוכנית האיכות של הפרויקט .המבדקים יתייחסו לשלושה תחומים עיקריים:
 .1מידת העמידה של איכות העבודות והמוצרים בדרישות האיכות המפרטיות.
 .2מידת הדבקות של עובדי הקבלן וקבלני המשנה ביישום הנהלים הטכניים השונים.
 .3מידת היעילות של מערכת האיכות כולה ושל מערכת בקרת האיכות בהשגת יעדי
האיכות הנדרשים.
תדירות המבדקים תיקבע כך שכל אחד מנהלי בקרת התהליך יבדק לפחות פעם אחת במהלך
הפרויקט ,למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי מנהל הבטחת האיכות .יקבעו תאריכי יעד
לביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לאי ההתאמות שהתגלו.
ד .שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים
שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים ותוספת מבדקים מיוחדים יבוצעו בין היתר במקרים
הבאים:
 .1כאשר קטעים מסוימים במערכת האיכות של הקבלן הינם ברמה הדורשת הגדלת (או
מאפשרת הקטנת) תדירות המבדקים.
 .2כאשר בוצעו שינויים משמעותיים במערכת האיכות ,כמו שינויים פרסונליים ,אירגון
מחדש ושינויים בנהלים ספציפיים.
 .3כאשר ,כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות ,יש חשד שתהליך ,או מוצר ,או מקטע
של מערכת האיכות אינם מתפקדים כנדרש.
 .4כאשר יש צורך לוודא שפעולות מתקנות או שיפורים או פעולות מניעה בוצעו
כנדרש.
 .5בהתאם לדרישת מנהל הבטחת האיכות.
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 10.0מערכות הבטחת האיכות של המזמין
 10.1כללי
כאמור לעיל ,יפעיל המזמין מערכות של הבטחת איכות ( ,)Quality Assuranceעל מנת
להבטיח את פעולתה התקינה של מערכת בקרת האיכות ועל מנת למזער סיכון לקבלת איכות
לא רצויה במי ממרכיבי הפרויקט.
בנוסף למערכת הבטחת איכות שתופעל בפרויקט עצמו יכול המזמין ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי להפעיל מערכת נוספת של הבטחת איכות שיפעלו כמערכת הבטחת איכות מרכזית.
המזמין בלבד יקבע את תדירות ותכיפות הפעילות של מערכות הבטחת האיכות השונות
והקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם אותן מערכות ,על מנת לאפשר להן לבצע משימותיהן
להבטחת איכות הביצוע של הפרויקט.
מערכת הבטחת האיכות פועלת בפרויקט מטעם המזמין ומנהל הפרויקט ומהווה את אחד
הכלים שמסייעים למנהל הפרויקט להשלים את הפרויקט באיכות הנדרשת .כל הסמכויות
המוקנות למערכת הבטחת האיכות בפרויקט מוקנות גם למנהל הפרויקט ,חב' נתיבי ישראלם
אחריותו הכוללת על הפרויקט כולו.

 10.2פעולות וסמכויות מערכות הבטחת האיכות
מערכות הבטחת האיכות תהוונה בעיקרן מערך פיקוח על פעילות מערכת בקרת האיכות.
מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט עפ"י שאר מסמכי ההסכם ,ו/או עפ"י
המצויין במקומות אחרים במסמך זה ,יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול
מערך בקרת האיכות:
א .הסמכות לאשר ,לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות ,הן בשלב
התחלת הפרויקט וכן במהלך כל תקופת הביצוע.
ב .הסמכות לבחון ,לאשר ,או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.
ג .הסמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת
האיכות כולל צוותי המדידה ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר ,בהתאם
לצרכי הפרויקט.
ד .הסמכות לבצע בדיקות שונות באמצעות מעבדות אחרות/חיצוניות לפרויקט ,או
מודדים אחרים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ה .הסמכות לדרוש תיגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם וכן
לבצע בדיקות של כל המוצרים המסופקים לאתר ,כולל מוצרים בעלי תו תקן או
תו השגחה.
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ו .הסמכות לבצע ביקורים ומבדקים במשרדי בקרת האיכות ובאתרי העבודה
והייצור לצורך עיון בכל מסמך הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל
מגבלות וכן לצורך ביצוע בדיקות מדגמיות או אחרות של תוצרי העבודה
למיניהם.
ז .הסמכות לוותר על ביצוע קטעים נסיוניים או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד
להשגת האיכות הנדרשת במפרטים.
ח .הסמכות לבצע מבדקים של מערכת בקרת האיכות וכל בדיקה אחרת של מערכת
בקרת האיכות .מערכת הבטחת האיכות תודיע לקבלן לפחות  5ימים מראש על
עריכת מבדק של מערכת בקרת האיכות .פעולות פיקוח ,מבדקים חלקיים של
נהלי בקרת תהליך ,ומבדקים של איכות תוצאות העבודה יבוצעו בכל עת ,ללא
כל הודעה מראש .במידה ופעילות שוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי
התאמה משמעותית ,רשאי מנהל הבטחת האיכות להורות על קיום מבדק איכות
בהתראה של  24שעות בלבד.
ט .הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.
י .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 .מקרים אלו לא יהוו
עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי
ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.
יא .הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא
הומוגניים.
כל הפעילויות הנזכרות לעיל והכרוכות בעבודה של צוות בקרת האיכות ,יבוצעו על
חשבון הקבלן .התשלום למעבדות הבדיקה החיצוניות (סעיף  ,10.2תת סעיף ד') יבוצע
ישירות על ידי המזמין .למרות האמור ,במידה וחשש לפעולה לא תקינה של מערכת
בקרת האיכות מתברר כמוצדק ,יהיו כל ההוצאות הנובעות מתהליך הברור ,על חשבון
הקבלן.
מודגש שכל פעילויות מערכות הבטחת האיכות ,בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק
ממערך הפיקוח על העבודה והן מצטרפות לפעילויות פיקוח שיבוצעו בנפרד גם על ידי מנהל
הפרויקט ואנשי צוותו .בהתאם ,לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב
בעבודה ,גרימת נזקים והוצאות נוספות מכל סוג הנובעות מעבודת מערכות הבטחת האיכות.

 10.3אימות בדיקות הבקרה ואישורן כבדיקות לצרכי קבלה
בדיקות הבקרה המבוצעות כחלק מתהליך העבודה בפרויקט ישמשו ככלל גם כבדיקות המשמשות
כבדיקות קבלה למוצר ,כנדרש במסמכי ההסכם .יחד עם זאת ,רשאי מנהל הפרויקט לבצע ,בנוסף
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לבדיקות הנ"ל ,בדיקות נוספות במעבדה אחרת ולהתייחס לממצאיהן (עם או בלי שילוב ממצאי
המעבדה שפועלת באופן שוטף בפרויקט) כאל בדיקות קבלה .מערכת הבטחת האיכות תהיה
הגורם הבלעדי הקובע בנושא זה.

 11.0תשלומים וקנסות
כל ההוצאות הכרוכות בהקמה ובהפעלה של מערכת בקרת האיכות על מרכיביה השונים
חלות על הקבלן ונכללות בשכר ההסכם לביצוע הפרויקט.
עלויות ביצוע בדיקות מעבדה על ידי מעבדות בדיקה ישולמו ישירות על ידי הקבלן,
בהתאם למפורט בהסכם .מודגש עם זאת ,שבדיקות חוזרות שבוצעו כתוצאה מאי
עמידת חומרים שונים או עבודות שונות בדרישות המפרטיות ,יחויבו גם הן על חשבון
הקבלן.
אי עמידה של הקבלן במי מדרישות מפרט זה ,בנוגע להקמה ותפקוד של מערכת בקרת
האיכות ,יביא להטלת קנסות על הקבלן .סכום הקנסות שיוטלו על הקבלן במהלך כל
חודש קלנדרי יופחתו מהחשבון החודשי שיאושר לקבלן בגין אותו חודש.
טבלה מס'  2מפרטת את סוגי וגובה הקנסות שיוטלו על הקבלן .הקנסות יהיו קנסות
שבועיים.
מס'
1

ערך קנס

תאור

איחור בהגשת מדריך איכות לפרויקט ,או הגשת 6,000
מדריך איכות שאינו ממלא אחר דרישות ההסכם לשבוע

תקופת קנס רגיל

 4 ₪שבועות

באופן בולט.
2

ביצוע פעילות בפרויקט לפני השלמת נוהל 2,000
מתאים לבקרת איכות ,או אי ביצוע בקרה על פי לשבוע
נוהל הבקרה המתאים.

 2 ₪שבועות

3

איחור בהגשת דו"ח שבועי או חודשי ,או הגשת 2,000
דו"ח שאינו ממלא אחר דרישות ההסכם באופן לשבוע
בולט.

 2 ₪שבועות

4

אי מילוי דרישות אחרות של המפרט בנושא 3,000
לשבוע
הערכות ותפקוד מערכת בקרת האיכות.

 4 ₪שבועות

5

הגשת דווח הכולל אי דיוקים מהותיים העלולים  20,000ש"ח
ליצור מצג שוא ו/או להסתיר מקרים של אי
עמידה בדרישות ההסכם.
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טבלה מס'  :2קנסות שיוטלו על הקבלן במקרה של אי עמידה בדרישות ההסכם הנוגעות למערכת
בקרת האיכות.
הקנס יושת על הקבלן מידי תקופת זמן ,כמוגדר בעמודת ערך קנס ,עד לתיקון הליקוי .מספר
תקופות הזמן בין תחילת הליקוי (המועד הקבוע על פי ההסכם ,או מועד הגילוי של הליקוי,
המוקדם מביניהם) ועד לאישור תיקונו יחושבו תוך עיגול כלפי מעלה .לדוגמא ,אם תקופת הזמן
הינה שבוע והליקוי יתוקן לאחר  10ימים ,יחושב הקנס בעבור  2שבועות.
אם תיקון הליקוי לא יבוצע במשך תקופת הקנס הרגיל (המוגדרת בעמודת "תקופת הקנס הרגיל"
בטבלה מס'  ) 2יופעל בהמשך באופן אוטומטי קנס כפול בגובהו ,ביחס לערך המוצג בעמודה "ערך
קנס" .זאת ,עד לסיום תיקון הליקוי.
דוגמא לשיטת הפעלת הקנסות:
א .הקבלן הציג לאישור מערכת הבטחת האיכות את מדריך האיכות  3שבועות לאחר המועד
הנדרש ,כאשר המדריך מכיל רק כ 20% -מהנהלים הרלוונטיים לפרויקט 3 .שבועות לאחר
מכן הגיש הקבלן את מדריך האיכות השלם (התקבלו הערות משניות בלבד של מערכת
הבטחת האיכות) – הקנס שיוטל במקרה זה על הקבלן יכלול  ₪ 24,000בעבור ארבעת
השבועות הראשונים של האיחור (הגשת מדריך חלקי וחסר באופן בולט לא נלקחת
בחשבון) וכן  ₪ 24,000בעבור שתי השבועות הנוספים שבהם מוטל קנס כפול .סך הקנס
במקרה זה מגיע על כן ל.₪ 48,000 -
ב .עם התחלת העבודה ,מערכת המיחשוב של מערכת בקרת האיכות אינה עונה לדרישות
ההסכם 20 .יום לאחר תחילת העבודה מציגה מערכת בקרת האיכות מערכת ממוחשבת
פועלת – הקנס שיוטל במקרה זה על הקבלן יכלול (על פי פריט מס'  4בטבלה מס' )2
 ,₪ 12,000בעבור  4שבועות איחור ביישום נכון של המערכת הממוחשבת.
ג .מערכת בקרת האיכות של הקבלן הציגה דו"ח שלא כלל תאור מלא של ליקויים שהתגלו
בקטע מהפרויקט ,מצב שיכול היה לגרום לאישור של קטע לקוי – הקנס שיוטל במקרה
זה הינו בסך של .₪ 20,000

החלטת המזמין בנושא הטלת קנסות על הקבלן תהיה סופית ומוחלטת .כמו כן מודגש שכל
האמור לעיל לא מונע מהמזמין לתבוע את הקבלן או לנקוט בכל צעד אחר בגין נזקים אחרים
ישירים או עקיפים שנגרמו כתוצאה מהליקוי ,או חב' נתיבי ישראלם ההפרה של דרישות ההסכם.
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 12.0נספח א'
"דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עפר ,סלילה ועבודות מבנים"
שלב העבודה

נקודת
בדיקה

דיווח/זימון מתכנן

נקודת עצירה
תכן
מבנה

ביסוס

הערות

מבנים

כללי
דיון ראשוני לפרויקט
ביצוע קטע מבחן לכל שלב
אי התאמה מרמת חומרה3
עיבוד קרקע יסוד/שתית טבעית
מערכות צפיפות-רטיבות וגבולות סומך לקביעת
המנגנון לבחירת רטיבות לעיבוד (לפי  PLאו לפי
.)W90
מדידת מפלס
העברת נתוני הבדיקות והמדידות למתכנן המבנה
יישום ראשוני של יריעות איטום קרקע חרסיתית +
טיפול בחרסית לפני הנחת היריעה ו"גילוח כל
הבליטות".
פריסת היריעות וריתוכם או הלחמתם.
כיסוי היריעות בחומק דק העובר נפה " 3/8
מדידת מפלס
העברת נתוני הבדיקות והמדידות למתכנן המבנה
יישום ראשוני של יריעות שריון סוללות מילוי
פריסה וייתוד בכוון הנכון (פריסה אורכית של
היריעה לרוחב הסוללה) של יריעת השיריון
ומילוי בחומר המוגדר מפרטית.
עדכון מתכנן המבנה לתחילת היישום ביריעות
השיריון.
+
מעבר בין שכבות חומרי מילוי מסוגים שונים
צפיפות-רטיבות שדה בכל שכבה
בדיקת תסבולת כל שכבה שלישית (כל  60ס"מ).
+
מעבר בין שכבות חומרי מיסעה מסוגים שונים
צפיפות-רטיבות שדה בכל שכבה
בדיקת תסבולת בגמר נברר ,מצע ,אגו"מ
מישוריות במצע ואגו"מ
מישוריות וגליות בכל שכבה אספלטית
צפיפות-עובי-רמת הידוק בכל שכבה אספלטית
תחילת עבודות סלילה בשכבה נושאת עליונה
מישוריות וגליות
צפיפות-עובי-רמת הידוק
מדידת מפלס
עדכון מתכנן המבנה על שלב הביצוע
גמר הידוק דינמי לא מבוקר
ביצוע מדידות בקרה על השקיעה הכוללת עם
גמר ההידוק הלא מבוקר
גמר הידוק דינמי מבוקר
ביצוע בדיקות  SPTבגמר ההידוק הדינמי ומבוקר
לקביעת ערכי  SPTבהשוואה לקריטריון הסף
המינימלי.

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
עבודות עפר וכבישים
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

מבנים
קידוח כלונס ראשון במבנה
ריכוז בדיקות חוזק וסומך
מדידות X,Y,Z

+
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פגישה עם המתכננים
באתר
דיווח למתכנן
דיווח למתכנן
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 13.0נספח ב
"דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עפר ,סלילה ועבודות ומבנים"
נקודת
בדיקה

שלב העבודה

דיווח/זימון מתכנן

נקודת עצירה
תכן
מבנה

בדיקות בנטונייט
בדיקות Ph
צפיפות
צמיגות-משפך מארש
תכולת חול
בדיקות חוזק וטיב פלדה
בדיקות מוקדמות לאישור הפלדה
בדיקות חוזק 3 ,מוטות לכל קוטר שכיח -לפי ת"י
1225
אישור תמיכות/טפסות
אישור מערכת תמיכות וטפסות ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן-התאמה לת"י 904
יציקת עמוד ראשון במבנה
ריכוז בדיקות חוזק וסומך
מדידות X,Y,Z
בדיקות סומך וחוזק בטון

+

בדיקות סוניות/אולטרסוניות/גאמא

+

ביסוס

+

+

+
+

אלמנטי תיעול טרומיים ומבני בטון
+

תחילת קו ייצור חדש במפעל הטרומי
זימון קונסטרוקטור
בניית קיר תומך ראשון
זימון קונסטרוקטור
הרכבת מקטע ראשון ובכל קו תיעול טרומי חדש
זימון קונסטרוקטור
אישור סופי של הרכיב
זימון קונסטרוקטור

+

+

+

+

+

+

חשמל ותאורה
עמודי תאורה ,מתקני חשמל ,שוחות חשמל
ותקשורת:
הכנת הארקת יסוד לעמודי תאורה
הנחת צנרת לכבלי חשמל בראש היסוד
ביצוע ריתוכים ע"י רתך מוסמך.
בדיקת ברגי יסוד ,אומים ,דסקיות ,ברזל להארקת
יסוד ,פסי הארקה
בדיקת מיקום היסוד X,Y :וגובה.
בדיקת תאי בקרה טרומיים למערכות חשמל,
תקשורת ,רמזורים וכיוצ"ב  :התאמה למפרט
ולתקנים (שוחה ,מכסי ,שלבי טיפוס וכיוצ"ב).
כוון פתח השירות של מתקן החשמל
(בשוליים/מפרדה/גשר) בהתאם לתוכניות
זיפות בתחית עמודי תאורה
בדיקת גוף תאורה ומנורה בהתאמה למפרט.

מבנים

+
+
+
+
+
+

+
+

המשך,
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"דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עפר ,סלילה ועבודות ומבנים"
נקודת
בדיקה

שלב העבודה

נקודת עצירה

תכן
מבנה
מעקות בטיחות מפלדה ופלדה
+

דיווח/זימון מתכנן
ביסוס

עבודה עם מעקות מאושרים ע"י מעצ והוועדה
הבינמשרדית להתקני בטיחות
+
ווידוא שימוש במעקות מאושרים" :סימנים
מוכרים"
+
התקנה בהתאם לדרישות  :RALעומק החדרה,
עובי גילוון ,גובה מעקה ,אומית-ברגים-מרחיקים-
קשתות וכו'
+
רוחק פעיל מעצמים קשיחים.
סימון – פסי צבע אורכיים ,צבע בצמתים ,אבזרי בטיחות ועוד
+
עבודה עם חומרי סימון ואביזרים מאושרים ע"י
מעצ והוועדה הבינמשרדית להתקני בטיחות
+
בדיקת עובי צבע רטוב וזמן ייבוש
+
בדיקת החזר אור יום/לילה
סימון – פסי צבע אורכיים ,צבע בצמתים ,אבזרי בטיחות ועוד
+
עבודה עם חומרי סימון ואביזרים מאושרים ע"י
מעצ והוועדה הבינמשרדית להתקני בטיחות
+
בדיקת עובי צבע רטוב וזמן ייבוש
+
בדיקת החזר אור יום/לילה
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נספח מס'  – 3ספרי מתקן ותכניות עדות
פרק  - 1ספרי מתקן ותוכניות עדות
האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל
מקום אחר במפרט זה.
 .1הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין
 1.1מסירה 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.
 1.2מסירה סופית  -הקבלן ימסור למזמין ,עם סיום ההקמה ועד  10ימים 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  1ו2 -
שלהלן ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק  4שלהלן .במקרה של
סתירה בין ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות ,יגברו ההנחיות המשלימות.
 1.3תכולת 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.

ג.

המבנה על רכיביו 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.
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ט .מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור.
י.

מערכת אינסטלציה.

1.4

פורמט ההגשה

1.4.1

הקבלן 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.

1.4.2

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  AUTOCADבגרסה
העדכנית ביותר (בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן) אך לא פחות מגרסה ,2010
צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה ,אף הם ע"ג
סי.די.רום.
החומר 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.

ד.

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 הקלס רים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים ,למניעת קריעת
השקיות.

1.4.3

כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.
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1.4.4

הקבלן 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'.

1.4.5

כל המערכות ,המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה ,יהיו ממוספרים בשיטה
אחידה ,כמפורט בפרק  ,102הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה בפועל.

פרק  - 2פרוט התכולה בספר המתקן  -נכון לכלל המערכות והמתקנים

2.1

הוראות 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.

2.2

תוכניות 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  .1:50בתכניות 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.

2.3

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.
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2.4

תרשימי זרימה מפושטים
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.

2.5

תאור 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

2.6

כרטסת 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
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.
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2.7

קטלוגים 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.

2.8

רשימת 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.

2.9

רשימת 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.

2.10

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.

 2.11אישורים של היצרנים
אישורים על היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות
בעומס ,כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.

 2.12אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות
אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות
המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 2.13תאור 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
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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.

2.14

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.

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 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  70%מההספק המרבי.

2.15

הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן
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.

2.16

אישורים של הרשויות המוסמכות
אישורים של הרשויות המוסמכות כנדרש ולרבות מכבי אש ,משטרה ,מכון התקנים,
משרד העבודה ,משרד הבריאות ,חברת החשמל ,הרשות המקומית וכדומה.

2.17

תעודות אחריות ,ערבות וביטוח
בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות ,הערבות והביטוח
השייכות לאותו מתקן ו/או מערכת.
149

כביש  - 90צומת P 5

2.18

נתונים כלליים
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  - 3בדיקת 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.
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.

פרק  - 4הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למע' ומתקנים

4.1

חשמל וגנרטורים
(הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני חשמל)
 4.1.1בנוסף להנחיות הבטיחות ,יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך נקיטת
אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.
4.1.2

תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.

 4.1.3תאור 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.
4.1.4

תאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסינכרון גנרטורים.

4.1.5

להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
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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.

4.2

מיזוג אוויר

4.2.1

תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו\או הפסקה בזמן אש.

4.2.2

להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
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.
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יז .תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת הקרקע,
שיכללו חישובי משקל ,חוזק קונסטרוקציה ,פרטי תמיכות וחישובי התפשטות.

4.3

מערכות מתח נמוך מאוד  -טלפוניה ,מחשב ,בקרה ,גילוי אש ,פריצה ,טמ"ס

4.3.1

תוכניות 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.

4.3.2

רישום טבלאי של פריסת השקעים ו\או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה את
הפרטים הבאים ,מותאם לסוג המערכת:
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)

 4.3.3תאור 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.
 4.3.4תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת .כל תמונה תלווה בהסבר מילולי לגבי
תכולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.
 4.3.5הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול ,לקבלת
נתונים ולהפקת דוחות.
 4.3.6תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים כנדרש
לאותה מערכת לרבות בדיקות ביצועים ,הנחתות מתח ,התנגדות של מערכת ההארקה
במתחם כולו.

4.4

מערכות אינסטלציה וספרינקלרים

4.4.1

תאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש.

4.4.2

טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.

4.4.4

להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
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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.

פרק  - 5הנחיות ספציפיות להכנת ספרי מתקן לחצרות ומבנים
5.1

חצרות ותשתיות בחצרות

5.1.1

תוכניות 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.

5.1.2

תוכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים ,סוג הגדר ,מיקום מצלמות ואמצעי
חישה אחרים.

5.1.4

תאור מפורט של השערים ואופן פעולתם .השערים המכניים הממונעים יטופלו ברמת
פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו-מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה
ומיזוג אוויר.

5.1.5

תאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תוכניות הבסיסים ,תוכנית קונסטרוקציה של
התורן ,סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.

5.1.6

חתכים של מבנה כבישים ,רחבות ,שבילים וכדומה.

5.1.7

תאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תוכנית פריסת צנרת ,מיקום ברזים ומחשבי
הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.

5.2

מבנים

5.2.1

כל תוכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה ,מחיצות
תוכניות
פנימיות ,חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים ,שכבות מידות וכדומה.
הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור
החדרים וחללים אחרים .בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבנין בהם
אסור לקדוח חורים.

5.2.2

כל תוכניות הקונסטרוקציה .בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים
והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.
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5.2.3

תוכניות עבודה של כל סוגי הדלתות ,החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט האביזרים
והפרזול.

 5.2.4תוכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום ,שיטת אגון החיפוי למבנה,
האבן והמחצבות מהן הובאה ,כושר ספיגת נוזלים וכדומה.
5.2.5

תוכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.

5.3

רכיבי מבנה

5.3.1

תאור 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.

5.3.2

טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי המבנה.

5.3.3

להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
א.

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים ,חיזוקים והתקנים מיוחדים.

שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים.
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נספח מס'  – 4מפרט למדידה קרקעית
מפרט למדידה קרקעית בקנ"מ 1:250
פרק  - 1כללי:
 .1עבודת המדידה תבוצע באופן שייתן דיוק לעבודת מדידה טופוגרפית למפה בקנה מידה
 1:250למטרות תכנון עבודות תשתית ופיתוח.
 .2הדיוק הנדרש יהא תואם במלואו את תקנות המודדים (מדידות ומיפוי).
.3

נתוני המדידה יעובדו במחשב -בקבצי  ASCIובקבצי "אוטוקד" גרסה  2006ומעלה.

 .4המודד ייצור בשכבה נפרדת ע"ג המדידה קומפילציה של תכניות מאושרות החלות על תחום
המדידה לפי חוק התכנון והבניה ,על בסיס מידע שעליו לקבל מרשויות התכנון (לשכת תכנון
מקומית ו/או לשכת תכנון מחוזית).
 .5על המפה יסומנו גבולות הגושים והחלקות כולל ציון מספריהם.
 .6המודד יוודא התאמת מספרי הגושים והחלקות למפות הרישום המאושרות בלשכת רישום
המקרקעין .לפי דרישת רשויות התכנון ימציא המודד מסמך חתום על ידו המאשר התאמת
הגושים והחלקות לרישום בלשכת רישום המקרקעין.
 .7טרם המדידה תועבר תכנית המגדירה את השטחים של המדידה לאישור מנהל התכנון.
פרק  - 2ארגון הגיליון:
 .1בצד הימני העליון של כל גליון ועל גליון מפת המפתח תופיע כותרת שתכלול את שם
התןכנית ומספרה וקנה המידה לפיו שורטטה .מתחת לכותרת תופיע סכמת הגיליונות שיוכנו
ע"י המודד.
מקרא לנתונים ,שמות מקוצרים וראשי תיבות יופיעו מתחת לסכמת הגליונות
 .2בצד הימני התחתון של כל גליון יופיעו כל הפרטים של המודד המוסך (שם,מס' רשיון,
כתובת ,טלפון ,פקס ,כתובת ,דואר אלקטרוני ,וחתימה על גבי החותמת) ותאריך ביצוע
המדידה.
 .3בכל פעם שתעוכנה תוכנית המדידה הדבר יירשם על גבי הגיליון ויכלול את תיאור העידבון
ותאריך העידכון.
 .4כל הצד השמאלי של הגליון יישאר ריק לצורך מדבקת המתכנן שתהיה בפינה השמאלית
התחתונה (תוסף ע"י המתכנן)
 .5בכל מקרה ,כאשר יתגלו בגיליונות השרטוט ו/או בקבצי הנתונים שגיאות ו /או אי התאמות
ו/או פרטים חסרים ו/או לא ברורים יהיה על המודד לתקנם ולהחזירם למזמין ולמתכנן
בהקדם האפשרי.
 .6בשרטוטי התוכניות חץ הצפון יופיע בצורה ברורה ,באין הוראה ברורה אחרת מהמזמין
והמתכנן ישורטטו התוכניות בכיוון הצפון ,דהיינו לכיוון ראש הגיליון
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פרק  - 3מדידה ועיבוד נתונים:
 .1כל המבנים ,לרבות :סככות ,מרפסות ,מגדלים ,קירות ,יימדדו בקו המגע עם הקרקע.
 .2תהיה בשרטוט הפרדה גראפית בין מבנה לסככה/מרפסת .בכל המבנים ,המרפסות והסככות
יימדד ויסומן היטל הגג או קומה ראשונה בקו מרוסק דק.
בכל מקום בבניין בו קיימת כניסה או דלת למבנה היא תסומן בתכנית כולל ציון רוחב
המעבר והמילה "כניסה".
.3

יימדדו כל המשטחים כולל משטחי אספלט ,בטון ,ריצוף וחומרי מצע מהודקים.

.4

ימדדו כל פסי הצבע והניתוב על הכביש ,כולל אי תנועה.

.5

כבישים ימדדו בחתכים של  10מטר ובסיבובים בחתכים יותר קטנים כך שיתארו במדויק
קשתות ורדיוסים.

.6

החתך אמור לתאר במדויק את הכביש

.7

יימדדו דרכים ,מדרכות ושבילים מכל חומר שהוא ויצוין סוג חומר הריצוף או המצע.

.8

אבני שפה ,קירות תמך ומסלעות יימדדו לכל אורכם.

.9

מדרגות ומהלכי מדרגות חיצוניים יימדדו בין אם הם שייכים למבנה או לא.

 .10יימדדו קירות ,גדרות ,שערים ומעקות הנמצאים מחוץ למבנים.
 .11יימדדו מערכות ביוב,מעבירי מים כולל קוטרי צינורות,כיווני זרימה TL ,ו IL -של צינורות
או בוקסים ,תעלות בטון מכוסות או גלויות.
 .12יימדדו תאי ביקורת של מערכות תשתית כגון :מערכות ביוב ,מים ,חשמל ,תקשורת ,ניקוז,
קיטור וכו'.
 .13יימדדו עמודים וקווים אוויריים של מערכות תשתית כגון :חשמל ,טלפון ,עמודי תאורה
(כולל תאורת גן נמוכה) וכיו"ב ,המדידה תכלול רום כבלי חשמל עיליים בנקודות אותן יגדיר
המתכנן.בכל מפתח בין עמודים בו קיימת חציה של כביש כל שהוא ימדד הרום במספר
נקודות כולל מרכז הדרך ושני צידיה
 .14יימדדו מגופים ,ברזי כיבוי אש ,ראשי מערכת השקיה ,שלטים ,תמרורים וכו'.
 .15יימדד כל מתקן הנמצא באתר בין אם הוא מונח על הקרקע או מעוגן בה ויצוין שם המתקן.
 .16עצים בודדים כשהסימון במפה מציין את מרכז הגזע ,העצים ימדדו לפי תיקון  89של חוק
תכנון ובניה.
 .17שיחים בודדים שגובהם  2.00מטר ומעלה ו/או קוטרם  3.00מטר ומעלה.המדידה בליווי
אגרונום כול לרישום סוג העץ ומספורו תוך התאמה לטבלת האגרונום.
 .18קבוצות עצים עד  10עצים ,כל עץ יימדד בנפרד כאמור לעיל.
 .19קבוצות שיחים או שילוב של שיחים ,צמחי כיסוי וגינון שאינו מדשאה ,יימדדו גבולות
השטח המכוסה
בצמחייה ויסומנו בקו הנבדל גראפית מחורשות ,יער או מדשאה (כולל ציון סוג הצמחייה).
 .20בשטחים שיש בהם צמחיית בר ,יצוין סוג התכסית (הצמחייה המכסה) כגון" :חורש דליל",
"חורש סבוך" וכו'.
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 .21אין למדוד ערימות עפר וחומרים אחרים המשמשים לבניה באתר.
פרק  - 4גבהים:
 .1קווי הגובה ייצגו באופן אמין את פני השטח בדיוק הנדרש בתקנות ובתוספת נקודות גובה
כנדרש במפרט זה.
 .2תהיה במפה הבדלה גראפית בין קווי גובה של  75 ,50 ,25ס"מ ,מטרים שלמים 5 ,מטרים ו10-
מטרים.
 .3גובה כל רצפות המבנים בשטח המדידה יימדד ליד כל דלת כניסה למבנים.
 .4סביב מבנים ,מרפסות סככות וכו' יימדדו הגבהים של הקרקע הקיימת בכל פינה ,בקו המגע
עם הקרקע.
 .5במשטחים ורחבות יימדדו הגבהים בכל פינות המשטח/הרחבה ומדידות נוספות במרחק
מרבי של  15.00מטר לכל כיוון.
 .6גובה אבני שפה (טבעיות ,טרומיות או יצוקות) יימדד בכל קצה ,שינוי כיוון ובנקודות ביניים
במרחקים שלא יעלו על  10.00מטר.
 .7בכל השוחות ותאי הביקורת לביוב ,מים ,צנרת ,חשמל ,תקשורת וכו' יימדדו פני מכסה
השוחה וכיווני זרימה בשוחה ,כולל TLו ,IL -ופני קרקע מייצגים בצמוד לשוחה(לפי הזמנה
של המתכנן).
 .8יימדד גובה הקרקע בצמוד לכל עמוד חשמל ,תאורה ,טלפון ואחרים וכן בצמוד לכל ברז
כיבוי אש ,מגוף ,ראש מערכת השקיה וכל מתקן או אלמנט אחר.
 .9בגדרות וקירות יימדד גובה הקרקע בכל שער ,פינה ובמרחקים שלא יעלו על  10.00מטר.
 .10גובה קירות תמך יימדד בקצות הקירות ,בכל שינוי כיוון ולפחות כל  10.00מטר אורך .בכל
נקודת מדידה יימדד גובה ראש הקיר ,גובה הקרקע מעל הקיר ,גובה תחתית הקיר (פני
הקרקע או ריצוף סמוך) .יש לציין את סוג הבניה ("קיר אבן"" ,קיר בטון"" ,אלמנטים
טרומיים" וכו').
 .11מסלעות יימדדו בקצותיהן ,בכל שינוי כיוון ולפחות כל  10.00מטר אורך .בכל נקודת מדידה
יימדדו פני הקרקע העליונים והתחתונים .יש לציין את סוג הסלעים .שטחי מסלעות יובדלו
גראפית ממצוקים ומתלולים.
 .12במעבירי מים יימדד גובה סף הכניסה והיציאה ויסומן סוג המעביר ("צינור"" ,תעלה"
"סבכה" וכדו') וחץ לכיוון הזרימה .במעביר מים עם כנפי בטון או אבן ו/או משטחי בטון ו/או
אבן בכניסה או ביציאה ,יימדד גובהן העליון של הכנפיים וגובה כל משטח בשני צדי חלקו
הגבוה ובשני צדי חלקו הנמוך.כמו כן ימדדו מידות המעביר.
 .13תעלות ניקוז יימדדו בקו הזרימה התחתון במרחקים שלא יעלו על  10.00מטר ויסומן חץ
לכיוון הזרימה.
פרק  - 5דרישות מיוחדות:
 .1המדידה תתואם למערכת ()GIS
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 .2מיפוי שכבות וישויות גיאוגרפיות יבוצע לפי הדרישות הבאות:


פוליגון – כל פוליגון בין אם הוא גוש,חלקה ,בית ו/אוכל סוג אחר יהיה פוליגון סגור.



קו -כל ישות גיאוגרפית מסוג קו השייכת לאותה רשימה מידה תהיה אובייקט קו
אחד.



השכבות יהיו נושאות ,כל שכבה תכלול אך ורק ישויות גיאוגרפיות השייכות לאותה
שכבה

פרק  - 6תוצר סופי:
 .1קובץ עם סיומת  ,Reg Fileקובץ עם סיומת  ,Dis Fileהקבצים אמורים לתאר במדויק
את כל קווי האי רציפות ונקודת הגובה במדידה.
.2

המדידה תערך ב ACAD 2006 -ומעלה.
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נספח " - 5תנאי סביבה קורוזיביים" ()SEVEVR
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