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רשימת יועצים
תחום

מהנדס/יועץ

חברה

טלפון

פקס
08-6900530

ניהול פרויקט

גיל חפץ

אפשטיין בע"מ

08-6900550

מתכנן מוביל  ,תכנון ניקוז,
עבודות עפר ותיאום מערכות

אלכס קול

קבוצת תה"ל

03-6924423 054-8079820

קונסטרוקציה תעלה 19-23

מוסקוביץ מנשה

מוסקוביץ מנשה

03-9526720

03-9525649

תכנון כבישים ותנועה

ברק כראדי

מהוד הנדסה בע"מ 08-6288060

08-6288070

אדריכלות מבנים ופיתוח נוף

אליה שושני

שלמה אהרונסון
אדריכלים

02-6419143

02-6436825

תכנון קווי מים ,ביוב ותמלחת

שמואל בדולח

חג"מ מהנדסים

09-8649805 073-7903900

תכנון תחנת שאיבה לביוב

שמואל בדולח

חג"מ מהנדסים

09-8649805 073-7903900

תכנון קונסטרוקציה לתחנת
השאיבה לביוב

ניר גלברג

גלברג מהנדסים

03-6426463 054-8010405

תכנון חשמל ובקרה לתחנת
השאיבה לביוב

דני שיימן

מעוף הנדסה –
תכנון וניהול
פרויקטים בע"מ

08-6230746

08-6231807

תכנון תחנת שאיבה לתמלחת

שמואל בדולח

חג"מ מהנדסים

09-8649805 073-7903900

תכנון אינסטלציה למבנה
שירותים

שמואל בדולח

חג"מ מהנדסים

09-8649805 073-7903900

תכנון מערכות חשמל ותקשרת
בכל הפרויקט

קובי שם טוב

י .אהרוני הנדסת
חשמל בע"מ

08-6238776 050-8555080

יועץ קרקע  ,תכן מבנה וביסוס

ישראל קיסר

ג.י.א הנדסת קרקע 04-9990457
וביסוס

04-9990898

קונסטרוקציה – מבנה שירותים

שמואל רבין

רבין – פרי בע"מ

03-5233994

03-5223575

קונסטרוקציה – מתקני חוף.

יעקב לבני

י .לבני מהנדסים
בע"מ

03-9245525

03-9245535

בטיחות

קובי בן שלמה

שלהבת מערכות
מידע

03-9667172

03-9667149

נגישות

אלכס ברגמן

אלכס ברגמן

08-8550327 052-2510718

מדידות
עורך המכרז
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רוני גמזו

ליא שירותי הנדסה 04-9810111
ומדידות בע"מ

04-9810094

גמזו ניהולית בע"מ 03-5363391

03-5361491
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רשימת המסמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד המצורפים ושאינם
מצורפים:
מסמך שאינו מצורף

מסמך מצורף

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית
)האוגדן הכחול( בפרקים השונים ,במהדורה המעודכנת
ביותר לתאריך פרסום מכרז זה ,כולל אופני המדידה
ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו.
מסמכים נוספים:
)כל המסמכים במהדורתם העדכנית(
לוח התמרורים
חוק חשמל
תקנות בטיחות בעבודה  -עבודות בניה )פרק ט'(.
תקנים ישראלים
"תקנות והנחיות להצבת תמרורים" בהוצאת משרד
התחבורה ,המנהל על התעבורה
"מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי
עבודה בדרכים לא עירוניות"
"התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך" בהוצאת
משרד התחבורה
המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי
ישראל
נספח א' – רשימת תכניות בהתאם
לחלוקת המבנים
נספח ב' – בקרת איכות והבטחת איכות
נספח ג' – בטיחות
נספח ד' – ספר מתקן ותכניות עדות
נספח ה' – דוח קרקע אזור הביניים
ותעלה 19-23
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מסמך ד'
מפרט מיוחד
פרק  - 00מוקדמות
00.01

הגדרות ותנאים כלליים

 00.01.01תיאור ויישום
מפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות לשדרוג תשתיות ומערכות באזור
מלונות חמי זוהר לרבות הסדרת הניקוז בכביש המלונות ,הגנת כביש המלונות מפני
השיטפונות הנגרמים על ידי ערוצים מס'  ,19,20,21,22,23שיקום כביש המלונות כולל בנית
שביל אופניים ,שיקום ושדרוג קווי ביוב ,מים ,חשמל ותקשורת ,בניית תחנת שאיבה לביוב
חמי זוהר ,עבודות שיקום בחוף חמי זוהר ,בניית שירותים ותחנת שאיבה לתמלחת.
 00.01.02הגדרות
במפרט הטכני יהיו למונחים המפורטים להלן ,המשמעות המפורטת בסעיף זה ,אלא אם כן,
במקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת שתוגדר באופן מפורש .על יתר
המונחים במפרט זה יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם על נספחיו ,אלא אם תוכן הדברים
והקשרם מחייב אחרת.
חברת תהל מהנדסים יועצים בע"מ.
:
מתכנן ראשי
תכנית העבודה המפורטת לביצוע הפרויקט שתוכן ותוגש על
תכנית עבודה מפורטת :
ידי הקבלן לאישור המנהל טרם התחלת הבצוע בהתאם
לאמור בהסכם.
התכניות המצורפות  -כנספח ג' להסכם.
:
תכניות מכרז
תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל לביצוע הפרויקט.
תכניות ומסמכי ביצוע :
תכניות עדות לאחר ביצוע:

תכניות עדות  - As Madeתיעוד לעבודות כפי שבוצעו,
שיוכנו ויוגשו על ידי הקבלן בתום ביצוע העבודות ושאושרו
ע"י המנהל.

 00.01.03תכניות ,מפרטים ותקנים
הפרויקט ,על כל מרכיביו ,יבוצע עפ"י התכניות ,המפרטים ובהתאם לתקנים הישראליים
)ת"י( העדכניים ביותר ובהעדרם בהתאם לתקנים בינלאומיים מתאימים שיאושרו על ידי
המנהל.
 00.01.04מפרטים כלליים
פרקים רלוונטיים מתוך המפרט הכללי של הוועדה הבין-משרדית לעבודות בניה
.1
)להלן" :המפרט הכללי"(.
פרקים רלוונטיים מתוך המפרט לסלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל.
.2
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.3

כל המפרטים להלן הינם במהדורתם העדכנית ביותר.

 00.01.05מפרטים מיוחדים
מפרט טכני מיוחד  -מסמך זה ,על נספחיו )להלן" :המפרט"(.
מובהר כי לכל מבנה בכ"כ הוגדר מפרט טכני מיוחד בפני עצמו.
 00.01.06עדיפות בין המסמכים
מוצהר ומוסכם בזאת כי כל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות ו/או אי
התאמה תוכרע בהתאם להוראות ההסכם.
 00.01.07פעילויות ראשיות
עבודות הכנה
00.01.07.1
עבודות ההכנה כוללות:
תאום עם גורמים רלבנטיים.
א.
היתרים ותאום ביצוע עבודות.
ב.
התארגנות הקבלן.
ג.
דרכי גישה.
ד.
גידור ,בידוד ושילוט שטח עבודה.
ה.
מדידות וסימון.
ו.
ניקוי האתר הובלה שינוע ואחסנה של ציוד חומרים ומתקנים אשר פורקו
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
00.01.07.2

ומיועדים להתקנה מחדש.
איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות.
פירוק מתקני חוף קיימים.
התקנת מתקני חוף זמניים.
פירוק תשתיות תת-קרקעיות קיימות.
התקנת תשתיות תת-קרקעיות זמניות.
גילוי ומדידה שן חרסית קיים וקירות שיגומים הקיימים.

עבודות מערכות ניקוז תעלות 19-23
א.

הכנת דרכי גישה.

ב.

הכנת הסדרי תנועה זמניים לעבודות בכביש המלונות ותחזוקתם לכל אורך
הביצוע.

ג.

ניקוי וחישוף שטחי עבודה.

ד.

עבודות חפירה ואחסון חומר חפור לצורכי שימוש מילוי חוזר.

ה.

חפירה וסילוק חומר לא מתאים.

ו.

הכנת שתית למתקני ניקוז כולל יישור והידוק.

ז.

בנית תעלות ומתקני ניקוז יצוקים באתר וטרומיים.

ח.

חיבור מתקנים למעבירי מים קיימים של נת"י.
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ט.

חיבור מערכת ניקוז של אזור מגורים חדש של מועצה האזורית נווה זוהר
לתעלת מאסף.

00.01.07.3

י.

פירוק מעביר מים קיים בדרך כניסה לשכונה החדשה.

יא.

בנית מעביר מים חדש ,כולל מתקני כניסה ויציאה.

יב.

מילוי חוזר ובנית דרכי שרות קבועים.

יג.

ביצוע עבודות אבן וציפוי/הגנת מדרונות.

יד.

ניקוי אתרי עבודה וחזרת השטחים לקדמותם.

טו.

פירוק הסדרי תנועה זמניים.

טז.

עבודות סימון ותמרור.

יז.

ניקוי שטח והחזרתו לקדמותו.

עבודות בכביש המלונות
העבודות בכביש המלונות כוללות:
א.

ביצוע הסדרי תנועה זמניים.

ב.

תחזוקת מתקני הסדרי תנועה לכל אורך הביצוע.

ג.

פירוק הסדרי תנועה זמניים.

ד.

עבודות פירוק להנחת קווי תשתיות.

ה.

עבודות פירוק אספלטים הקיימים ,אבני שפה ,מובל בטון הקיים ,מעקה
בטיחות זמני וכל פרט אחר כפי שסומן בתכניות וכן בהתאם להוראה על ידי
המפקח.

ו.

הנחת והסדרת קווי תשתיות תת-קרקעיות ,כולל ניקוז מי מלח ותמלחת,
שרוולים וכבלי חשמל ,תאורה ותקשורת.

07.01.07.4

ז.

ביצוע שביל אופניים ,לרבות הסדרת הכביש.

ח.

ביצוע עבודות מצעים ,אספלט  ,ריבוד כביש וכל עבודות סלילת הכביש.

ט.

עבודות גינון והשקיה.

י.

עבודות תמרור וסימון.

עבודות תחנת שאיבה לביוב
העבודה תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים:
א.

עבודות הנדסה אזרחית למבנה עילי ותת קרקעי ,כולל קירות תמך של
התחנה.

ב.

השפלת מי תהום.

ג.

עבודות אספקה והרכבה של ציוד אלקטרומכני – ציוד שאיבה ,מגוב מכני,
מערכת נטרול ריחות ,סגרים למגופים.

ד.

עבודות חשמל ובקרה :אספקה והרכבה של לוח חשמל עם משנה תדר ודיזל
גנרטור.
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00.01.07.5

ה.

עבודת צנרת ותאים חיצוניים.

ו.

ביטול ופירוק התחנה הקיימת "חמי זוהר" כולל רצפות בטון ,ציוד שאיבה,
חשמל ,וכל מבנה הקשור לת"ש הישנה לביוב שבוטלה ופינוי בהתאם
להוראות המפקח לאתר פסולת מורשה.

עבודות בחוף
עבודות בחוף כוללות:
א.

חישוף השטח.

ב.

חפירה/חציבה ,לרבות חפירה חציבה למתקני חוף.

ג.

אחסון ו/או סילוק חומר חפור.

ד.

הכנת שתית לעבודות המילוי לבניית הסוללה ולמילוי שן החרסית.

ה.

הכנת שתית לעבודות המילוי למילויים שונים

ו.

הכנת שתית למבנים וצינורות.

ז.

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

ח.

בניית הסוללה על החוף הקיים בתוך המים.

ט.

בנית הסוללה על חוף הקיים על יבשה.

י.

בניית שן החרסית והגנת הקודקוד.

יא.

התחברות שן החדשה לשן הקיימת.

יב.

ביצוע דרכים ומשטחים.

יג.

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

00.01.07.6

יד.

התקנת מתקני חוף ופיתוח החוף ,לרבות מצללות ,סוכת מציל ,שבילי ירידה
למים וכו'.

טו.

עבודות גינון והשקיה.

טז.

ביצוע עבודות שונות:
ביצוע ואיזון נקודות בקרת תזוזה.
ביצוע ואיזון צינורות תצפית בחוף.
-

תחנת שאיבה מי תמלחת
העבודה תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים:
א.

עבודות עפר ,בטונים ,איטום – הנדסה אזרחית למבנה התחנה.

ב.

הקמת מבנה וגג דו שיפועי עבור התחנה החדשה לפי התכניות.

ג.

אספקה והרכבה של ציוד אלקטרומכני  -משאבות בורגיות ולוח חשמל עם
משנה תדר.
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ד.

עבודת צנרת לחיבור מערך שאיבה אל קו הסניקה הקיימים במלונות
הקיימים ,ייעשה בלוח זמנים אשר יתואם מראש מול אחראי אחזקה של בתי
המלונות.

ה.

עבודות להנחת צנרת ניקוז )ריקון מי תמלחת( בקטע של כ 100-מטר
ולהטבעתה בבריכה מס'  5לפי התכניות.

ו.

יציקת רצפה למבנה התחנה החדש.

ז.

ביטול ופירוק התחנה הקיימת "מוריה" ,כולל רצפות בטון ,ציוד שאיבה,
חשמל ,מבנה הקשור לת"ש הישנה לביוב שבוטלה במקום ופינוי בהתאם
להוראות המפקח לאתר פסולת מורשה.

00.01.07.7

עבודות מבנה שירותים בחוף
המבנה חד-קומתי מורכב משני אגפים שלובים בשטח של  175מ"ר ,וביניהם
א.
פרגולה ממתכת.
הגג מבטון על עמודים וקירות מבטון מזוין .ביסוס המבנה באמצעות רפסודה
ב.
על גבי מצע מהודק .בחזיתות ,בהמשך הגג ,פרגולות מפלדה .השטח הכללי
של מבנה השירותים ,כולל פרגולות 420 :מ"ר.

00.01.07.08

הערה כללית
סדר הפעילויות באתרים יכול להשתנות עקב המצב בשטח והוראות המנהל.
לא תשולם תוספת מחיר ולא תהיה הארכת לוח הזמנים בגין שינויים אלה.

00.02

תכנית עבודה מפורטת
תוך  21יום ממועד הודעת הזכייה במכרז יגיש הקבלן לאישור המנהל תכנית עבודה
.1
מפורטת הכוללת תכנית התארגנות מאושרת ,לוח זמנים מפורט ותכנית בטיחות על פי
שלבי הביצוע הנדרשים בסעיף זה ובמסמכי המכרז ,שבה יצוין בפרטי פרטים סדר
העבודה בזמן ובמרחב הגיאוגרפי לכל אלמנט שייבנה ,כולל תאריכים מדויקים של
תחילה וסיום עבודות לכל פריט וכמפורט בהמשך פרק זה.
תכנית העבודה המפורטת תכלול לוח גאנט מפורט ואת הפרטים הבאים:
.2
תיאור כל העבודות הנדרשות כולל ההתארגנות עם פרטי וסדר הביצוע וסדר
2.1
ביצוען בהתאם למסמכי המכרז ,לוח הזמנים ואבני הדרך.
2.2
תיאור ביצוע בו-זמני של העבודות באתר יחד עם אי-הפרעה להתנהלות

2.3
2.4
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הסדירה של מתחמי התיירות למיניהם ,תוך הצגת פתרון למעבר נופשים
ושימוש בחופים תוך כדי ביצוע העבודות.
תיאור ביצוע במקביל של העבודות במקומות השונים ,עבודה בשתי משמרות
ועמידה בהתאם ללוח הזמנים הנדרש.
פירוט תכנית שינוע כולל קיבולת השינוע היומית לאספקת כל החומרים וכל
המתקנים בכמות ובמועדים הנדרשים למקטעים באתר העבודות ,ועמידה
בלוח הזמנים הנדרש.
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2.5
2.6

2.7

2.8

2.9
.3

פירוט לגבי תכנית ושיטת שינוע העפר ממקורות המילוי המפורטים במסמכי
המכרז אל אתר העבודות ,כולל שיטות ,אמצעים ותהליך השקילה.
פירוט לגבי תכנית בצוע השפלת מי התהום והניטור הנדרש שיתייחס לכל
המרכיבים ,הפרטים וסדר הביצוע ,כדי לאפשר בצוע עבודות ביבש במשך
הזמן שיידרש לכך .
פירוט התיאומים והשגת האישורים שעל הקבלן לבצע על מנת להתחיל
ולהשלים את הנדרש בלוח הזמנים.
מודגש שהמנהל רשאי להורות בכל עת לפני ובמהלך העבודה על שינויים
בסדר בצוע העבודות שבתכנית המאושרת ,כולל מעבר מעבודה במקום
מסוים לעבודה במקום אחר באתר .משנתנה הוראה כזו הקבלן יציג מידית
לאישור המנהל תכנית עבודה מותאמת ויפעל מידית לפיה .הקבלן יתחשב
בהכנת הצעתו באפשרות לשינויים בסדר העבודות ולא יהיה זכאי לכל תשלום
בגינה.
הגשה לאישור המנהל של פרטי הציוד ,הכלים ,המתקנים ,החומרים
והאמצעים האחרים שבהם יעשה הקבלן שימוש לביצוע העבודות .כל הציוד,
הכלים ,המתקנים החומרים והאמצעים האחרים כאמור יהיו תקניים עם
אישור מכון התקנים .הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה
העברית או האנגלית ותעודת בדיקה .ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה
כל עוד לא יאפשר הקבלן למנהל לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור
בכתב מהמתכנן והמנהל .אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל
הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר .הציוד שיאושר יהיה בהתאם
למפורט במפרט ובכתב הכמויות ,או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על
ידי המזמין .לצורך הנ"ל יספק הקבלן למשרד המנהל באתר דוגמאות לקבלת
האישור.
פירוט כוח האדם בהתאם למתואר בסעיף  00.03.20להלן.

תכנית ההתארגנות תכלול בין היתר ,את המרכיבים הבאים:
.3.1

סימון הגידור.

.3.2

מקומות האחסון.

.3.3

משרדי האתר.

.3.4

דרכי גישה.

.3.5

דרכים זמניות.

.3.6

חפירות זמניות.

.3.7

נקודות כניסה ויציאה לאתר ומיקום מאזני גשר.

.3.8

גידור שטחי פעילות.

.3.9

גידור בטיחות לכבישים.

.3.10

מיקום מאזני גשר )באתר כריה ובאתר שפיכה(.

.3.11

מיקום מרחב מוגן )ממ"ד(.
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.3.12

תכניות ייצור של אלמנטי מסגרות ).(Shop Drawings

.3.13

פרטי ספק מבנים זמניים.

.3.14

תכנית מפורטת של מבנים זמניים )כולל חישובים סטטיים(.

.3.15

הגשה ואישור פרטי ביצוע מתקנים לרבות פרטי אדריכלות ותגמירים.

.3.16

הגשה ואישור פרטי ציוד ביצוע למערכות השפלה ,תחנות שאיבה ,קווי
תמלחת ואביזרי צנרת.

.3.17

הגשה ואישור של הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן ,וכן
כל פרט אחר שיידרש במסמכי המכרז ועל ידי הרשויות הרלוונטיות שצריכות
לתת אישורן לתכנית.

 .3.18פירוט ציוד חשמל ובקרה ,לרבות תכניות ייצור.
הערה :אתר ההתארגנות יבוצע בהתאם להיתר הבנייה שהוצא ובמידה ויידרשו
שינויים ,הקבלן ידאג לקבלת האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על חשבונו ,ולא
תהיה לקבלן כל טענה לתוספת תשלום ו/או לארכת לוחות הזמנים בגין כך.
.4

תכנית הבטיחות באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים ומשתמשי הדרך
בשל שינוע החומרים והביצועים הנדרשים ,ותכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:
.4.1

סקר סיכונים.

.4.2

מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תאונות.

.4.3

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

.4.4

תכנית למניעת הצפות כתוצאה משיטפונות.

במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נספח בקרת איכות והבטחת
האיכות )נספח ב' למפרט( ובדרישות כל דין.
תכנית העבודה ,כפי שתאושר על ידי המנהל ,תהיה מסמך המחייב את הקבלן .הקבלן
אינו רשאי להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה.
המנהל רשאי לדרוש עריכת שינויים לשם התאמת תכנית העבודה בכל שלב שהוא
לצורכי קידום השלמת הפרויקט .התאמות אלו ככל שיבוצעו מחייבות את הקבלן
שיהיה אחראי לביצוען המידי והמלא כדי לא לעכב קבלת אישור המנהל .עבודת
הקבלן תבוצע רק על פי התכנית שאושרה על ידי המנהל.
 00.02.01דיווחי התקדמות )דו-שבועי(
ביום הראשון של כל שבוע שני יגיש הקבלן למנהל דוח התקדמות דו-שבועי שבו יפרט את כל
הפעילויות שבוצעו במהלך השבועיים שקדמו להפקת הדו"ח ,כולל ,בין היתר ,מיפוי
טופוגרפי ,עבודות תכנון ,שרטוטים ,הספקת חומרים ,ייצור ,ביצוע עבודות בשטח ,בדיקות
מעבדה של חומרים ,תהליכים ופרוטוקולים של קבלות ומסירות ,תכניות עדות ,התכתבויות
בהקשר לביצוע הפרויקט ,סיכומי פגישות באתר ,הנחיות ,עדכון לוחות זמנים ,אישורים,
תכניות סגירת כבישים והסדרי תנועה זמניים וכו'.
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 00.02.02פגישות באתר
פגישות באתר יתקיימו לפחות אחת לשבוע ,בימים שייקבעו על ידי המנהל במשרדי
.1
הקבלן באתר .בפגישות ישתתפו :הקבלן ,המנהל ,המתכנן ,נציג המזמין וכל גורם
נוסף בהתאם להנחית המנהל.
נושאי הפגישה יהיו בין השאר :ההתקדמות ואיכות העבודות ,בטיחות וממשקי
.2
העבודה בין הקבלן והרשויות או בעל העניין .סיכום )פרוטוקול( הפגישה יוכן על ידי
המנהל ויופץ בין המשתתפים כיומיים לאחר הפגישה.
 00.02.03יומן עבודה
הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין .בין השאר יפרט הקבלן:
.1

שם הקבלן.

.2

מס' הפרויקט.

.3

מס' יומן עבודה.

.4

תאריך ,יום עבודה ושעות עבודה.

.5

מזג אוויר.

.6

כלים באתר.

.7

מספר וסוגי העובדים באתר.

.8

עבודות שבוצעו.

.9

אירועים באתר העבודות.

.10

הוראות המנהל.

.11

ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.

.12

עיכובים בביצוע.

.13

חריגות מדרישות ותיקונן.

הקבלן יכין יומן עבודה באמצעות מערכת  @VIEWאשר בו יעדכן מדי יום ביומו את כל
הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות )במקרים בהם יורו המנהל או המפקח ,יעודכן יומן
העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר לקבלן במערכת ה@VIEW -

להערותיו וחתימתו( .היומן ישמש ,לפי הצורך ,בנוסף לעדכון פרטי העבודות ,גם למתן
הוראות בכתב לקבלן .היומן יהא נגיש למנהל ולקבלן בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה
שתעודכן ביומן על-ידי המנהל או המפקח ,בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו ,תחייב
את הקבלן.
 00.02.04מדידות ותמונות עדות
.1

לפני תחילת כל העבודות באתר באחריות הקבלן לבצע מדידה מפורטת של אתר
עבודה ותמונות עדות של מצב קיים ולמסור למנהל לאישור .תמונות יצולמו גם על פי
דרישות המנהל.

.2

מדידת האתר תכיל את כל האלמנטים ,המיועדים לפירוק ,החלפה ,בניה מחדש,
שישתמשו כבסיס למבנים החדשים ועבודות עפר ,מטרדים ,תשתיות הקיימות
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שהתגלו על ידי הקבלן בהתאם לדרישות של סעיף  .00.03.08צילום תמונות יבוצע
בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר מציינת על התמונה תאריך ושעה .קובץ תמונות )או/ו
תמונות בודדות( יקראו בשם המקום בו צילום בוצע.
 00.02.05ניהול ופיקוח
.1

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

.2

הקבלן לא יבצע כל עבודה ללא אישור מראש של המנהל או המפקח.

.3

הפיקוח יכלול ,בין היתר ,בקרת ביצוע העבודות בהתאם למסמכי הביצוע ותוכנית
עבודה מאושרת ,בדיקה ואישור כמויות ,הנחיות והוראות לבצוע.

00.03

רקע כללי לביצוע העבודה

 00.03.01תיאור גבולות העבודה
תרשים לאתר העבודות מצורף:
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תרשים אתר העבודות

חמי זוהר – שלב ב'

13
 00.03.02האקלים המשוער באתר
האקלים באזור העבודות חם ויבש ,מאפיינים כלליים הם :ממוצע משקעים שנתי של
.1
כ 50-מ"מ .ממוצע טמפרטורה חודשית גבוהה ונעה בין כ 38Co -ו 46Co -בקיץ ,וממוצע
טמפרטורה יומית נמוכה נעה בין כ 12 Co-ו  8Co-בחורף .הלחות היחסית בקיץ נעה

.2

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 בעת ביצוע העבודות .על הקבלן להתחשב בכך
לצורכי הכנת הצעתו וכן לדאוג לאמצעים שיבטיחו שמירה על הצוות ,הציוד
והחומרים .לצורך כך עליו להתייעץ עם רשות הניקוז האזורית ,המכון המטאורולוגי
והשרות ההידרולוגי וידאג לקבל מהן התרעות מבעוד מועד על אירועי זרימות
ושיטפונות.

 00.03.03אופי אתר העבודות
כל העבודות תבוצענה במתחמי תיירות ונופש הכוללים בתי מלון ,תשתיות תת קרקעיות ועל
קרקעיות ,דרכים המובילים לאתרי נופש בסמיכות גבוהה מאוד למתקני ושירותי תיירות
ומתקני חוף שכולם מאוישים ופעילים.
 00.03.04רומים מפלסי מים בבריכה מס' 5
על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו כי רום המים אינו אחיד ויתכן שיעלה/ירד במהלך ביצוע
העבודות ועליו להיערך בהתאם.
 00.03.06לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט
כאמור בהסכם ,על הקבלן להגיש לוח זמנים מפורט לאישור המנהל .לוח הזמנים
.1
המפורט ייערך בהתאמה מלאה לאבני הדרך המפורטות בטבלת לוח הזמנים העקרוני
לביצוע העבודות המובאת להלן .הקבלן מחויב להגיש את לוח הזמנים המפורט כאשר
עומד בתאימות מלאה לתכניות העבודה המפורטות שהגיש וכן לכל התנאים
והדרישות )לרבות הגשת חומרים ,הצגת אישורים וכיוצ"ב( שעל הקבלן להגיש לשם
קבלת צו התחלת עבודה.
לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות ,הינו  25חודשים קלנדריים.
.2
לא נלקחו בחשבון בלו"ז עיכובים כתוצאה מבעיות היתרים מול בעלי העניין ולא נלקח
בחשבון מצב הקרקע בתחנת שאיבה בגלל אי השלמת קידוחי ניסיון וסקר הקרקע.
לוח זמנים זה כולל בתוכו מקדם הגנה )באפר( בשיעור של  15%מסך משך הפעילויות
הנדרשות להשלמת כל אבן דרך .לוח הזמני הכללי מותאם לאבני הדרך המפורטים
בטבלת לוח הזמנים העקרוני לביצוע העבודות ,כמפורט להלן במפרט זה.
העבודות בפרויקט יבוצעו במקביל .המזמין רשאי להודיע על פיצול מועד ביצוע
.3
העבודות ,או חלקים מהן ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והכל כמפורט בהסכם
ובמפרט.
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.4

.5

.6

היה ויורה המזמין על פיצול העבודות כאמור לעיל ,יוציא המזמין צו/וי התחלה
נפרד/ים ,במועדים השונים ,עבור האתרים הנוספים ,בתנאי שלא יאריכו את תקופת
הביצוע הכללית של הפרויקט ותקופת ביצועם יקבע בהתאם לתקופת הביצוע הנקובה
בלוח הזמנים שמסר הקבלן לאישור המזמין ,בהתאם למסמכי המכרז.
לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין פיצול העבודות.
מודגש שכל חריגה של הקבלן מלוח הזמנים ואבני הדרך תוביל בין השאר לפגיעה
בפעילות הסדירה המתוכננת של המתחם התיירותי על כל מרכיביו השונים ולקנסות
בהתאם למפורט בהסכם.
לוח זמנים בהתאם לאבני הדרך:
מס"ד
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תיאור

משך

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

חמי זוהר שלב ב'

01/06/17

31/07/19

1

צוו התחלת עבודה

01/06/17

01/06/17

2

הוצאת היתרי עבודה והתארגנות

02/06/17

23/06/17

16

3

תעלה 19-23

26/06/17

22/01/19

412

4

תחנת שאיבה לביוב

26/06/17

21/05/19

513

4.1

הכנות

26/06/17

13/12/17

139

4.2

עבודות בטון ואיטום בתחנת
השאיבה

01/12/17

15/08/18

184

4.3

עבודות גמר  ,פיתוח  ,מערכות ,
הרצה והפעלה ומסירה למזמין

02/08/18

21/5//2019

209

5

כביש המלונות

26/06/17

28/05/19

502

5.1

הסדר תנועה שלב 0

26/06/17

30/11/17

114

5.2

הסדר תנועה שלב א

01/12/17

06/06/18

134

5.3

הסדר תנועה שלב ב

07/06/18

28/03/19

211

5.4

הסדר תנועה שלב ג

29/03/19

28/05/19

43

6

עבודות בחוף

26/06/17

31/07/19

548

6.1

עבודות פיתוח בחוף

26/06/17

27/04/18

220

6.2

מבנה שירותים

26/06/17

22/12/17

130

6.3

תחנת שאיבה לתמלחת

10/04/19

31/07/19

81

565
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הוראות לעניין אופן הגשת לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן:

.7
7.1

לוח הזמנים יוגש בתכנת  MS-PROJECTבגרסת  2010ומעלה.

7.2
7.3

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.

7.4

לוח הזמנים יכלול את תאריכי הגשה של /shop drawingחומרים בעלי זמן

7.5
7.6

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.

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

לכל הפעילויות יצוינו בהערות קצבי העבודה הצפויים במהלך ביצוע
העבודות.
לוח הזמנים יכלול אבני דרך חוזיות ואבני דרך משניות.
כל אבן דרך חוזית תוגן על ידי באפר בשיעור של  15%מסך משך כל
הפעילויות הנדרשות להשלמת אבן הדרך.
לכל אבן דרך חוזית יוקצב חודש למסירה.
לוח הזמנים יכלול אחוז השלמת ביצוע כל פעילות בתכנית העבודה.
לוח הזמנים יראה באופן ברור את הנתיבים הקריטיים ,ראשיים ומשניים.
התאריכים הקלנדריים בטבלת לוח הזמנים העקרוני שלעיל הינם להמחשה
בלבד ובכל מקרה המועדים יימנו החל ממועד צו תחילת העבודות.

 00.03.07תנאים מיוחדים לגבי הביצוע
.1

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

.2

הקבלן חייב לספק ולהתקין גדרות ושער שימנעו אפשרות גישת נופשים ועוברי אורח
לאתר העבודות .הגדר והשערים יהיו אטומים לראיה עשויים פלדה מסוג "איסכורית"
בגובה  2.0מ' לפחות או מסוג  Jersey Barrierחדשים לפי דרישת המנהל.

.3

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

.4

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

.5

הקבלן חייב להרטיב את שטחי העבודה כל יום ,תוך כדי ביצוע ,על מנת לשמור על
אוויר נקי מסביב לאתר העבודה כנגד פיזור אבק.
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.6

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

.7

חלק של עבודות הפרויקט יבוצע על הכביש שמוביל למתחם התיירות ולכן צפויים
שיבושי תנועה והפרעות בכביש .הקבלן יתכנן את עבודתו על מנת למזער את
השיבושים עד המינימום הדרוש ולהבטיח בכביש זה תנועת רכבים רצופה ,תקנית
ובטיחותית.

.8

השפלת מי בריכה ומי תהום
על הקבלן לדאוג באופן שוטף על ביצוע עבודה ביבש .לא ישולם לקבלן כל תשלום בגין
תכנון וביצוע השפלת מי בריכה ומי תהום בחפירות השונות הן לתשתיות והן למבנים
וקבלת אישורים מהגורמים המוסמכים ,למעט השפלת מי בריכה ומי תהום לתחנת
שאיבה לביוב ,שתשולם בנפרד) .ראה במבנה  04במפרט זה ובכתב הכמויות(.

 00.03.08בדיקה ,השגחה ,מדידות וסימון מטעם הקבלן
.1

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

.2

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

.3

המודד וציוד המדידה יעמדו לרשות המנהל בכל זמן שיידרש על ידו.

.4

תכניות הביצוע מבוססות על טופוגרפיה קיימת .בשלב ההתארגנות וטרם התחלה
בעבודות הקבלן ,באמצעות המודד שימצא כל הזמן בשטח ,ימדוד הקבלן את כל
הרומים ,כולל רומי קרקעית הבריכה בשטח המילוי הימי ובהתאם להנחיות המנהל.
לאחר המדידה יעביר הקבלן למנהל את כל הרומים וזאת תוך  24שעות בתכנית
מודפסת ,ויישא באחריות גמורה לדיוקם.

.5

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

.6

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

.7

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

.8

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

.9

הוטל על הקבלן על-פי ההסכם לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנמסרו לקבלן על
ידי המנהל ,חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה ,הן בתוך אתר
העבודות והן מחוצה לו .נקודות הקבע שנמסרו לקבלן על-ידי המנהל ,אשר סולקו,
נפגעו ,טושטשו או שונו  -על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.
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.10

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

.11

הוצאות הסימון והמדידה ,וכל הקשור בכך ,יחולו על הקבלן בלבד.

.12

הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו מתוך אי-
דיוק ו/או סטייה ו/או שגיאה כאמור ,וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל .קביעותיו
של המנהל בנושא זה תהינה סופיות ובלתי-ניתנות לערעור.

.13

לא יאושרו חשבונות הקבלן לתשלום בגין ביצוע העבודות ,ללא שהגיש תכניות מדידה
מעודכנות לשלב הביצוע בגינו התבקש התשלום ובהתאם לדרישת המנהל.

.14

במידה ומודד הקבלן לא יהיה נוכח באתר ,ייקנס הקבלן בסך של  ₪ 1,000ליום ,בגין
כל יום היעדרות ,וכמפורט בהסכם.

 00.03.09תכניות עדות לאחר ביצוע
הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות ) (As Madeלאחר ביצוע בהן יכללו ויוצגו כל חלקי העבודה שבוצעו
בפועל .תכניות אלה יוכנו על ידי מודד מוסמך ,על פי מיטב כללי המקצוע ,בשרטוט ממוחשב בפורמט
אוטוקד  2010ו/או בגרסה שתיקבע על ידי המנהל .התכניות יכללו בין השאר ,תנוחות ,חתכים לאורך
ורוחב מצב קיים וכל פרטי מרכיבי הביצוע ,כולל מערכות תת קרקעיות עם מידות מפורטות של בין
השאר :פני קרקע ,קו חוף ,קירות ,גדרות ,תעלות ,מבנים ,תאי ביקורת ,שוחות ,צנרת תת קרקעית ועל
קרקעית ,קווי חשמל ותקשורת ,קידוחי שאיבה וניטור ,ריהוט גן ,נקודות בקרת תזוזות וכדומה .כל
האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות נפרדות בהתאם להנחיות של מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי
ומדידות .GIS
.1

כל אלמנט אשר נמצע בתכנית תהיה בעל גובה ) פרמטר  (Zברשת מי"ה
 ) -404.05 = 0.00+גובה אבסולוטי(.

.2

לכל אלמנט של תשתיות עליונות והתת-קרקעיות יצוין גובה ) ( ILבכל מקום שבירה
או התחברות עם אלמנט אחר.

.3

כל אלמנטים ,המכילים כתב המסביר ) שוחות ,צינורות ,כבלים וכדומה( יוצגו על ידי
.BLOCK WITH ATTRIBUTES

.4

תכניות העדות יהיו בקנ"מ  1:250על רקע קואורדינטות ארצי ,רקע גושים וחלקות.

.5

על כל תכנית עדות יצוין:
.5.1

שם הפרויקט.

.5.2

שם קטע או מערכת.

.5.3

מועד המדידה.

.5.4

קנה מידה.

.5.5

תרשים סביבה בקנ"מ .1:1000

.5.6

פרטי המודד )שם ,טלפון ,כתובת ומספר רישיון(.
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.6

.5.7

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

.5.8

חתימות מודד מוסמך והקבלן המבצע.

חמישה ) (5סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך ,יוגשו
למנהל תוך  10ימים לאחר גמר העבודות.

.7

כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות  80מ"ג למ"ר בפורמט ,A0
חתומות על ידי מודד מוסמך והקבלן ו) 5 -חמישה( ) CDתקליטורים( עם קבצי
תכניות העדות ממוחשבות בפורמט  ,DWGקבצי הדפסה  ,PDF ,PLTקבצי  DISו-
 REGבפורמט .(ASCII

.8

במידה ויימסר מבנה או אזור עבודות במהלך הביצוע ,המסירה תאושר רק לאחר
הגשת כל תכניות העדות ) .(As- Made

.9

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

.10

אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מהוראות המפורטות ספרי המתקן ותכנית העדות

 00.03.10שילוט האתר
.1

תוך  7ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה ,הקבלן יתכנן ,יספק ,ירכיב ויתחזק
למשך תקופת הביצוע ,על חשבונו ,שני שלטים בגודל של כ 3x4 -מ' כ"א בכל אתר
העבודות עפ"י הנחיות המנהל.

.2

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

.3

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

.4

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

.5

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

 00.03.11ניקוי והסדרת האתר לפני מסירת העבודות למזמין
תנאי למסירת העבודות למזמין ,הוא ניקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת,
פירוק וסילוק כל המבנים הארעיים ,ציוד ההקמה ,הגדרות והשלטים ,סילוק רכושו של קבלן
מהאתר והחזרת האתר למצבו הקודם ובהתאם לעבודות שבוצעו.

 00.03.12היתרים ותאום ביצוע עבודות
.1

כל העבודות ,בין אם יבוצעו על ידי הקבלן ועובדיו או על ידי קבלני המשנה שלו,
יתואמו על ידי הקבלן.
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.2

השגת כל האישורים הדרושים ,מעבר להיתר הבניה ,מכל הגופים הרלוונטיים ומבעלי
עניין תעשה על ידי ובאחריות הקבלן.

.3

לפני תחילת עבודות ,על הקבלן ,בהתאם לתכנית העבודה המפורטת ,לתאם את
עבודתו עם בעלי השטחים ,התשתיות ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות
העבודות .מבנים אלה כוללים בין השאר קידוחי תצפית ,מערכות ניקוז ,בארות
שאיבה ,ריהוט גן ,צינורות ,כבלים ,קווי :חשמל ,תקשורת ,גז ,מים ,דלק ,מבני מלון,
מתקני נוף וחוף וכו'.

.4

התאום כולל את כל הדרוש כדי לאפשר את העבודה ללא עיכובים ולפי הנדרש .במידה
ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים ,יבצעה הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה
כדי להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים .כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים
להשגת כל האישורים ,התעודות והרישיונות כלולות במסגרת החוזה .לקבלן לא תהיה
זכות לדרוש או לקבל תוספת כספית עבור הטיפול הזה .לא תוכר שום תביעה כספית
או אחרת של הקבלן בגין תאום כלשהו עם כל רשות ו/או גורם אחר לביצוע כל
העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה ,על כל נספחיו.

.5

אין לפגוע/לגרום נזק לתשתיות ולמבנים הקיימים ,בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין
אם לאו .הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמותם וכל פגיעה בהם תתוקן מיד על ידו.

.6

בקטעי אורך מסוימים לאורך החוף ,יש צורך לבצע את העבודות באופן שיאפשר
פעילות תיירות ונופש תוך כדי הביצוע.

.7

לצורך הכנת תכנית העבודה המפורטת ,על הקבלן לתאם עם המלונות הסמוכים
לשטחי העבודה ,באמצעות המנהל ובהתאם להנחיית המנהל ,את הקטעים וסדר
העבודה באתר ולאורך החוף.

.8

תכנית העבודה המפורטת תוכן על פי התאום הנ"ל.

 00.03.13שעות ביצוע העבודות
.1

המנהל יהא רשאי להגביל או לאסור פעילות בזמנים מסוימים אף בשעות העבודה
המותרות.

.2

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

.3

עבודות בתנאי מבצע
על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו כי במסגרת עבודתו יבוצעו עבודות מסוימות,
בהתאם לדרישת המזמין ושיקול דעתו הבלעדי ,בתנאי מבצע ,ברציפות וללא הפסקה.
הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין עבודות מבצע.
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 00.03.14שמירה על הסביבה ,בטיחות וגהות
.1

הגנה נגד פגעי טבע
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות מנזק אשר יכול להיגרם על
ידי מי גשמים ,שיטפונות ,הצפה ממי בריכה ,מי תהום ,מפולות אדמה ,רוח ,שמש ,או
תופעות טבע אחרות ,במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין .כל
אמצעי הגנה שיבוצע יתוחזק ע"י הקבלן .כל נזק שיגרם מתופעות טבע בין אם נקט
הקבלן אמצעי הגנה ובין אם לא עשה כך ,יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי.

.2

כריית חומר או מחצב
הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ,כל חומר או מחצב ,לרבות חומרי תשתית
ותכסית כגון חול ,אדמה ,סלעים וכורכר שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או
הסכם ושלא באישור בכתב מראש של המנהל.

 00.03.15הובלה שינוע ואחסנה
.1

הובלה ושינוע
הקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת הציוד ו/או חומרים/כלים ,הסעת העובדים וכל
הדרוש להתקנה ולביצוע ,לאתר העבודות וכן לשינוע מאחסנה זמנית באתר עד וכולל
למיקום המדויק של השימוש בציוד ו/או בחומרים בכל רחבי אתר העבודות.

.2

אחסנה
.2.1

הקבלן יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הזמנית של הציוד ו/או חומרים
ו/או כלים שישמשו להתקנה ובניה ,באתר העבודות .מובהר כי מתקני חוף
רבים דורשים פרוק ,אחסנה זמנית והתקנה מחדש.

.2.2

לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא בקשר לכך ,או
עבור עיכובים בקשר ו/או הנובעים מתיאומים אלו.

 00.03.16ציוד לביצוע העבודות
.1

אספקת ציוד
הקבלן יספק ,את כל הציוד הנדרש לביצוע כהלכה של העבודות לרבות :מכונות,
כלים ,מכשירים ,מנופים ,תמיכות ופיגומים .הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע
העבודות רק בציוד מעולה אשר תפוקתו ידועה .ציוד או מכשירים פגומים או שלא
יתאימו לדרישות או יעכבו התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים שנקבע ,אף אם
קיבלו קודם לכן את אשור המנהל ,ירחיקם הקבלן מיד עם קבלת הוראה לכך
מהמנהל ויספק במקומם מכשירים וחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו לדרישות המפרט
והוראות המנהל .הקבלן יהיה האחראי היחיד עבור כל החלפת הציוד ועבור כל בטלה
העלולה להיגרם עקב החלפת הציוד הנ"ל.

.2

אספקת אביזרים וחומרים
הקבלן יספק ,את כל החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע כהלכה של העבודות,
לרבות :ברגים ,אטמים ,תמיכות ,אומים ,דסקיות ,מוטות ,פקקים ,שימסים ,פלטות
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עיגון ,חומר מילוי עפר ,חול ,חומר ציפוי ,צינורות ,שוחות ,בטון ,ברזל ,דבקים ,דייס
ועוד.
.3

חלופה לציוד המוצע-שווה ערך
על הקבלן לספק את המוצר/החומר/הציוד המוגדר כלשונו .אם לדעת הקבלן יש יתרון
מסחרי לטובת המזמין בחלופת שוות ערך )"ש"ע"( למוצר/חומר/ציוד המוצע ,יהיה
הקבלן רשאי להציע חלופת שוות ערך כאמור .הצעת הקבלן תלווה במסמכים טכניים
והשוואה כספית ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות .כל חלופה של ש"ע תיושם אלא
עם קבלת אישור מראש ובכתב של המנהל ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 00.03.17מקורות חומרי המילוי ושקילת החומר המיועד למילוי בתחום המים וביבשה
.1

חומר המילוי הגרנלורי )חומר וואדי( לעבודות העפר יובא מאתר "מטע עין גדי",
כאשר הכניסה מצומת .P88

.2

בכביש  90ק"מ  , 229חומר המילוי החרסיתי יובא מאתר אשלים.

.3

הקבלן יבצע את החפירה עפ"י תכנית הפיתוח של אתר החפירה.

.4

באחריות הקבלן :ניפוי ,ייבוש או הרטבה לפי צורך ואישור המנהל ,העמסה ,הובלה
ופריקה ,בקרת איכות החומר ,שקילת החומר ,אספקה והתקנה של המאזניים וציוד
מכני נלווה ,כגון מחסום חשמלי ביציאה מאתר הכרייה ובכניסה לאתר
העבודות/השפיכה ,לרבות תאום הנדרש עם הרשויות ,תחזוקה שוטפת וכיול תקופתי
לפי הנוהל ,שרות תיקונים לציוד הנלווה ,מבנה ממוזג לציוד מחשוב ,אגרות למיניהן
)אך לא תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או אגרת כרייה למי"ה( ,הביטוחים
הדרושים ,הזנת חשמל ,תשתית  Internetיציבה ,שרותי שמירה .ראש מערכת שקילה
אוטומטית ממוחשבת לרבות שרת ייעודי ומחשב תסופק ותתוחזק על ידי המזמין.

.5

מודגש בזה כי המנהל יבדוק את תעודות המשלוח/שקילה בהן יצוין בין היתר:
תאריך ,שעה ,משקל אשר יצא מאתר כרייה ,משקל אשר נכנס לאתר השפיכה ,משקל
לאחר פריקת החומר ביציאה מאתר השפיכה ,חריגה מהמשקל המותר על פי החוק,
יעד האספקה ,סוג החומר ,מספר רישוי ,שם הנהג ,זמן הגעה ליעד.

.6

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.

.7

המאזניים יצוידו במחסום חשמלי עם תשתית למערכת פיקוד של המאזניים.

.8

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

.9

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

.10

מודגש כי סעיף  01.01.0010בכתב הכמויות עבור המאזניים כולל את כל המתואר לעיל
ולא תשולם לקבלן שום תוספת מעבר לתשלום על פי הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות.
עלות התאום ,אספקה ,התקנה ,תפעול המאזניים וכל הנדרש כפי שמתואר לעיל וכן
העברת המאזניים והצבתם מחדש באתר השפיכה בהתאם לשלבי הביצוע או באתר
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הכרייה ,כלולה במחיר המאזניים לפי הסעיף בכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן שום
תשלום נוסף עבור עלות הנ"ל .מובהר כי לשם העתקת המאזניים מחויב הקבלן לקבל
את אישור המנהל.
.11

הקבלן חייב להעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הדרושים להתקנת מערכת
שקילה אוטומטית ,כולל כל האמצעים אשר יידרשו על ידי המזמין עבור זיהוי
אוטומטי של המשאיות הנשקלות והתנאים הכרוכים בכך לפי דרישת המזמין וכל זה
ללא תוספת תשלום .לקבלן לא תהיה שום התנגדות לכך ולא תשולם לקבלן כל
תוספת תשלום על כך.

.12

בקרת 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 בתחום מילוי במים לפני תחילת העבודה
ובסיום המילוי ולבצע מדידות לפני כרייה ובמהלך הכרייה ,לווידוא ביצוע תכנית
החפירות ומדידות לפי דרישת המנהל במהלך הכרייה .עלות המדידות הנ"ל כלולה
בסעיפים הרלוונטיים של כתב הכמויות עבור עבודות עפר )מילוי/חפירה( ולא תשולם
עבורן שום תוספת.

.13

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

.14

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

.15

התשלום עבור המילוי בתחום המים יעשה עפ"י גיאומטריה של קרקעית הבריכה
ביחידות מ"ק .לא ישולם לקבלן שום תשלום בגין מילוי בתוך המים עד לקבלת מצב
סופי ,בהתאם לגיאומטריה הסופית המתוכננת ובהתאם לדרישות המפרט המיוחד
ובאישור המנהל.

.16

במידה והקבלן לא יקיים את הדרישות להתקנת מערכת שקילה אוטומטית ממוחשבת
שתסופק על ידי המזמין ,ישולם לו עבור החומר המיועד למילוי במים על פי הנפח
שיוחלט ע"י המנהל ,בהתאם לחתכי הרוחב שבתכניות.

.17

למנהל שמורה הזכות בכל עת לשינוי יח' המדידה ממ"ק לטון )ו/או שינוי מטון למ"ק(,
כאשר יחס ההמרה ממשקל לנפח ,על פי מקדם המרה ממ"ק לטון הינו  2.2כלומר1 :
מ"ק =  2.2טון עבור חומר וואדי .במידה ויוחלט ע"י המנהל לשנות את יח' התשלום
ממ"ק לטון יקים הקבלן בסמוך לאתר העבודות יח' מאזני שקילה נוספת .בנוסף
לדרישות המילוי המפורטות במפרט זה תימדד כמות החומר המובא גם על סמך
תעודות השקילה שיונפקו באמצעות מערכת השקילה האוטומטית ביחידות משקל.

.18

בכל מצב ,לא תתאפשר לקבלן הוצאת חומר מאתר הכרייה ללא שקילתו .השקילה
באתר הכרייה הינה ,בין השאר ,לצורך תשלום אגרות .הוצאת חומר מאתר כרייה ללא
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שקילתו תהווה הפרה יסודית של החוזה ,ובין היתר תחייב פיצוי מוסכם כאמור
בהסכם.
.19

במידה ויתגלה כי חומר כרוי ושקול באתר הכרייה על פי נתוני מערך השקילה
האוטומטית של המזמין לא ייושם במלואו באתר העבודות עבור ביצוע העבודות ,יהא
המזמין זכאי לפיצוי מוסכם בגין החומר החסר בסך  2,000ש"ח לכל טון ,על פי נתוני
שקילת ברוטו באתר הכרייה וכמפורט בהסכם.

 00.03.18מקורות חומר למילוי חציץ
.1

חומר למילוי החציץ יובא מאתר "אשלים" ,המצוי במרחק של כ 20-ק"מ מאתר
העבודה.

.2

הקבלן יבצע את החפירה עפ"י תכנית הפיתוח של האתר.

.3

באחריות הקבלן וכלול במחירי היחידה :חפירה עד לגילוי שכבת החרסית המתאימה
לדרישות )יכולה להימצא בעומק עד כ 6 -מ' ובמקומות מסוימים אף יותר( ,זאת
במספר מקומות באתר ההשאלה ,בהתאם לצורך ולפי הכמות הדרושה.

.4

באחריות הקבלן :ניפוי ,הרטבה או יבוש לפי הצורך ואישור המנהל ,העמסה ,הובלה
ופריקה ,בקרת איכות החומר ואגרות כרייה באתר.

 00.03.19עזרים לבנייה ו/או להרכבה
הקבלן יספק ,על פי הצורך ,עזרים וכלים לבנייה ו/או להרכבת ציוד כגון :מאווררים ,אמצעי
אוורור לצורך עבודה במקומות סגורים )לפיזור ריחות חריפים( ,כלים חשמליים /
פניאומאטיים ,מדחסים ו/או אויר דחוס לניקוי משטחי עבודה ו/או קידוחים עבור ברגי עיגון
ו/או סילוק עודפי שמן או גריז ,תאורה ,סולמות תקניים ,פיגומים ,במות הרמה ,סככות
זמניות ,אמצעי בטיחות ,כולל ציוד אספקת חמצן לעבודה במקום סגור שבו גזים רעילים
וכדומה ,הכל על מנת לבצע את העבודה בצורה בטוחה ,ללא אבק וללא רעש חריג.
 00.03.20כוח אדם של הקבלן באתר
.1

כוח אדם של הקבלן באתר יהיה בהתאם לפרק ג' בהסכם ,במהלך ביצוע העבודות.

.2

כל בעלי המקצוע המוצעים יהיו בעלי תעודות הסמכה וכישורים המתאימים לביצוע
העבודה ,עפ"י אופייה המיוחד ,בעלי ידע בקריאת תכניות ובעלי ניסיון בסוג העבודה
הרלוונטי מטעמו )ומבלי לגרוע מיתר הדרישות כאמור בהסכם(.

.3

כל צוות הקבלן ,כאמור לעיל ,יעבוד במקביל וברציפות במשך כל תקופת הביצוע.

.4

על הקבלן לקבל את אישור סמנכ"ל הנדסה לכל אחד מאנשי המקצוע המאושרים על
ידו .בעלי התפקידים המוגדרים לעיל יהיו באתרים בנוכחות קבועה ומלאה ,למעט
מהנדס לוחות הזמנים שיהיה בהתאם לנדרש.

.5

בנוסף ,כוח אדם שיועסק על ידי הקבלן יהיה ברמה ובאיכות הנדרשים ,לרבות
סיווגים והסמכות הדרושים על פי חוק.
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 00.03.21תכנית בקרת איכות עצמית
.1

באחריות הקבלן להכין ולהגיש למנהל ,בהתאם להוראות ההסכם ,תכנית לבקרת
איכות עצמית בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של
הקבלן בפרויקט )ראה נספח ב' למפרט זה( ולהגישה לאישור המנהל .התכנית תותאם
לתכניות ולמפרטים .למען הסר ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות
תכנית בקרת האיכות העצמית שתאושר.

.2

המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן לאפשר
ולשתף פעולה עם מערכת זו בכפוף להנחיות נספח ב' למפרט זה.

.3

התשלום עבור ביצוע תכנית בקרת האיכות נכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם
לקבלן בנפרד.

.4

במידה ולא תסופק תכנית בקרת איכות תוך שלב ההתארגנות ,יהיה המזמין רשאי
לספק תכנית בקרת איכות ובקר איכות לעבודת הקבלן במקום הקבלן ,והקבלן יחויב
בעלות תקורה בהתאם להוראות ההסכם.

 00.03.22מעבדת שדה
במשך כל תקופת הביצוע בהתאם לתכנית בקרת איכות יעסיק הקבלן באתר על חשבונו
מעבדה)ות( מורשה)ות( ומוסמכת)ות( ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,לצורכי ביצוע
דגימות ובדיקות לבקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתכניות ,לרבות
התכנית לבקרת האיכות.
 00.03.23היתרי חפירה ותאום עם גורמים חיצוניים והתייחסות למטרדים
.1

לשם קבלת היתרי חפירה על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה ,תאום תשתיות
ותיאום ,בין היתר עם בעלי השטחים/מטרדים ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם
מתבצעות העבודות כגון :צינורות ,כבלים ,קווי חשמל/תקשורת/גז/מים/דלק ,ניקוז,
מבנים שונים וכו'.

.2

התאום כולל את כל הנדרש כדי לבצע את העבודות ללא עיכובים ולפי הנדרש .במידה
ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים ,יבצען הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה
כדי להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים.

.3

התיאום כולל השגת כל האישורים הדרושים מכל הרשויות והגופים הרלוונטיים.
בנוסף יש לתאם עם בעלי המלונות ובעלי מבנים אחרים הסמוכים לתחום אתר
העבודות לגבי מעבר בקרבת מבנים/מתקנים ,בדרכים ושטחיהם .עוברי אורח
וטיפול/השגחה מפגיעה ב"מטרדים" הקשורים אליהם ו/או כאלו הנזכרים במפרט או
שאינם נזכרים בו.

.4

המונח "מטרדים" מתייחס לכל אובייקט אשר עשוי להימצא בשטח העבודות ובקרבת
ו/או בתחומי הדרכים והעבודה ,מעל הקרקע ו/או מתחתיה.

.5

אין לפגוע/לגרום נזק למטרדים ,בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו.
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.6

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

.7

00.04

לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר כלשהוא או עבור עיכובים בהקשר
לתאומים.

אופני מדידה מיוחדים
כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם
בנפרד ,אלא עם צוין במפורש אחרת.
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מבנה 01
התארגנות כללית
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00.01

התארגנות כללית
מפרט זה מתייחס לעבודות התארגנות והכנות כלליות של הקבלן בשטח העבודה )מספר
המבנה בכתב הכמויות מבנה  - 01התארגנות כללית(.

 00.01.01מאזני גשר
כמפורט בסעיף .00.03.17
.1
אופני מדידה ותכולת מחיר
.2
יחידת מדידה תהיה קומפלט .המחיר כולל כל העבודות של הספקה ,הובלה ,התקנה,
הפעלה )כולל בין היתר כיול ואחזקה( של מאזני גשר לכל אורך ביצוע עבודות ,פירוק
לאחר סיום עבודות ,החזרת שטח לקדמותו וכול יתר העבודות הנדרשות להפעלה
תקנית של מאזני גשר.
 00.01.02גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות קיימות
בשטחי העבודה קיימים מתקני תשתית בתת הקרקע ,ואלה כוללים בין השאר קווים
.1
מבארות שאיבת השפלת מי תהום ,קווים לסילוק מי תהום לבריכה  ,5קווי אספקת
מים לאורך החוף וכן ממערב למזרח לכיוון בריכה  ,5קווי ביוב ,קווי חשמל ותקשורת
למלונות ,מתקנים הנדסיים ,תאורה ,מובלי ניקוז ,קיר שיגומים ושן חרסית ,צינורות
.2

.3

.4
.5

.6

תצפית )להלן" :פיזומטרים"( וכו'.
תשתיות הנ"ל מופיעות בתכניות מפורטות ב קנ"מ  1:250וכן על חתים לרוחב של
כביש המלונות .יחד עם זאת על הקבלן לקחת בחשבון שתכניות הנ"ל מבוססות על
תכניות עדות ותכניות גישושים רנדומליים ואין להבטיח דיוק מוחלט של מיקום
ועומקים של תשתיות .לכן על הקבלן לבצע עבודות גישושים ואיתור תשתיות בשטח
כפי שמפורט בפרק זה .האחריות עבור כל פגיעה בתשתיות הקיימות תהיה על הקבלן
בלבד.
על הקבלן להימנע בכל דרך שהיא מגרימת נזק לתשתיות אלו ,לכן לפני ביצוע ניקוי,
חישוף או חפירה או התקנה כל שהיא ,עליו לבצע חפירות גישוש לאיתור וסימון
מיקום ועומק תשתיות אלה.
על הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות לשם הגנה על התשתיות במסגרת עבודות
שיורה עליהן המנהל.
לפני תחילת כל עבודות יש לאתר את המיקומים של הפיזומטרים ,לגדר אותם
ולהבטיח שלמותם לאורך תקופת הביצוע .במידה ונדרש יש לבצע הגבהתם בהתאם
לתכניות והנחיות המנהל.
לפני תחילת עבודות הגישוש על הקבלן לקבל מהמזמין מפות עדות ו/או כל חומר
קיים שמציין את מיקום מערכות התשתית הקיימות.
לאחר שהקבלן למד את תכניות העדות כאמור ,יבוצע סיור משותף בנוכחות נציגי
הקבלן ,המנהל ,אנשי תחזוקה של המערכות המוזכרות ויבוצע סימון ראשוני בשטח
על ידי יתדות קבועות .לפי צורך יזמן ויפעיל הקבלן טכנאים של חברה המתמחה
בגילוי מערכות בשיטות ללא הרס.

חמי זוהר – שלב ב'

28
.7
.8

.9

.10
.11

.12

.13

.14
.15

לאחר הסימון יבצע הקבלן חפירות ידניות על ידי פועלים תוך שמירה על כללי בטיחות
ואבטחת דפנות החפירות .בזמן הגישוש ייבדקו גם מפלסי מי תהום )במידה וקיימים(.
חפירות הגישוש יבוצעו ידנית ובזהירות כדי לא לפגוע בתשתיות קיימות .החפירות
יבוצעו לעומק הקו או המתקן המתוכנן תחת פיקוח צמוד של מנהל וממונה הבטיחות
בשלבי עומק של  20ס"מ מקסימום .בכל מפגש עם מטרד כלשהוא )קו ,מתקן וכד'(
במהלך חפירה ,תופסק החפירה .המשך חפירה יבוצע אחרי אישור המנהל בלבד.
עבודות גישוש שבהם יתגלו מערכות לא מסומנות במפות תשתיות ו/או לא ידועים
יופסקו באופן מידי ,יוגדרו וישמרו עד קבלת הנחיות המנהל .לאחר גילוי פני מערכת
לא מסומנת ומדידת מפלס מי התהום אם יופיעו ,יכין הקבלן תכנית חפירות ויגישה
לאישור המנהל .התכנית תכלול את אופן ביצוע חישוף המערכת ,אורך החפירה,
אמצעי דיפון והשפלת מי תהום ,גידור ושילוט שטח החפירה .רק לאחר קבלת אישור
המנהל ניתן יהיה להתחיל בביצוע המשך חפירות הגישוש.
מודגש שעל הקבלן לספק תכניות מדידה מטעם מודד מוסמך מטעמו במסגרת כל
עבודות הגישוש.
אזור חפירות גישוש פתוחות יגודר על ידי גדר רשת פלסטית זמנית כולל כל אמצעי
האזהרה על פי החוק ובהתאם לכל האמור בנספח הבטיחות .אחרי מיפוי/סימון
מדויק של מערכות שהתגלו ,חפירות גישוש מיותרות ימלאו מידית בחומר מילוי,
בהתאם לטיב של החומר החפור באופן שלא ייווצרו שקיעות עתידיות ועל פי הנחיות
המנהל.
עבודות החפירה במקומות שנבדקו בשלב הגישוש ו/או אושרו ע"י המנהל שאין בהן
נוכחות מערכות תשתית ניתן לבצע עד המפלס הסופי באמצעות כלים מכניים .בכל
שלב ידאג הקבלן לשמירת החפירה במצב יבש וינקוט בכל האמצעים למניעת חדירת
מי תהום לתוך החפירות.
איתור וגילוי קיר השיגומים לכל אורכו יבוצע באמצעות ציוד אלקטרומגנטי של חברת
"די-טק" או " נקסטקום" או שווה ערך בכפוף לאישור המנהל .בבצוע ישולבו חפירות
לחשיפת הקיר לצורך כיול הציוד ואימות .מיקומן יהיה על פי אישור המנהל.
לפי הצורך החפירה והחשיפה יסתייעו בהשפלת מי-תהום ,בתכנון וביצוע ע"י הקבלן
ועל חשבונו.
תנוחת ועומק החפירות והקו המאותר ימדדו על ידי מודד .סימון קיר השיגומים
ייעשה במדויק לכל היותר )לא מאושר לסמן/למדוד את קיר השיגומים באמצעות ציוד
.(GPS

.16
.17

על הקבלן לקבל את אשור המנהל לאחר סיום עבודות האיתור לפני שיוכל לעבור
לשלבים הבאים של ביצוע העבודות.
אופני מדידה ותכולת מחיר לגישושים
 17.1בכתב הכמויות מופיע הקצב לעבודות גישושים.
 17.2יחידת מדידה לתשלום עבור גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות תהיה
קומפלט עבור כלל עבודות האיתור וחפירות גישוש בפרויקט.
הסכום הינו סכום סופי ויכוסה את כל ההוצאות של הקבלן להימצאות של
כל התשתיות הקיימות באתרי עבודה.
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 00.01.03אתר התארגנות
שטחי ההתארגנות
.1
שטחי ההתארגנות יהיו כמסומן בהיתר ובתכניות .על הקבלן לתכנן ולארגן את
הסידור בתוך שטחים אלה תוך התחשבות בדרישות המפרט והאישורים הנדרשים.
במידה והקבלן יידרש להקים שטחי התארגנות משניים/נוספים יהיה הקבלן אחראי
להוצאת אישורים כנדרש ,ולהקים את שטחי ההתארגנות באחריותו ועל חשבונו.
הקמת אתר התארגנות והתארגנות באתר
.2
הקמת אתר התארגנות תבוצע ע"י הקבלן .הקבלן יספק ,יתקין ,יפעיל,
2.1
ויתחזק את כל הנדרש לצרכי עבודתו ועבודת קבלני המשנה שלו ,עובדיו
והמנהל בתחום האתר.
על הקבלן לדאוג בין היתר לאספקת חשמל ,מים ,מיזוג אוויר ,תנאי גהות
2.2
ותברואה ,מבני משרדים ,מבני אחסון מוסכים ,מתקני איכות הסביבה
ומניעת אש ,חדרי עבודה ,מבני שירותים כימיים וכו'.
הקבלן יגיש למנהל תכניות למבנים לפני הקמתם וידאג לקבל את אישורו
2.3
ואישור הרשויות המוסמכות אם נדרש ,להקמת כל המבנים הזמניים באתר.
האתר יגודר בגידור אטום כדוגמת פח איסכורית חדש בגובה של  2.2מ' בצבע
2.4

.3

לבן.
אתר ההתארגנות של הקבלן יוקם בשטח החנייה המתוכננת דרומית למלון
2.5
ליאונרדו קלאב .עלות בניית אתר ההתארגנות כוללת ביצוע אספלטים ,אבני
שפה ותמרור במצב "מתוכנן סופי" .על הקבלן לקחת בחשבון מרכיבים אלה
בתמחור סעיף ) 01.01.02.0010אתר ההתארגנות( בכתב הכמויות.
שטח ההתארגנות יימסר למזמין לאחר פירוק אתר ההתארגנות ,במצב
2.6
"מתוכנן סופי" בלבד ,כמפורט בתכניות.
אלמנטים באתר התארגנות
אתר התארגנות של הקבלן יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים:
מבנה למנהל ,משרד הקבלן ,מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים
3.1
 3.1.1על הקבלן להקים ולתחזק באתר העבודות ,מבנה לשימוש המנהל,
המפקח ,מנהל הבטחת איכות ,המתכננים והיועצים שיהיה מתאים
לעבודה משרדית ,זאת ,במקום שיאושר על ידי המנהל ,ולפי
הדרישות המפורטות להלן והוראות המנהל ,כל היתר ,רישיון או
תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות
הקבלן.
3.1.2

3.1.3
3.1.4
חמי זוהר – שלב ב'

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנהל ,בתנאי
שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין .על הקבלן להכשיר
בצמוד למבנה המנהל משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ 6 -כלי
רכב כלים לשימושם הבלעדי של המנהל ואורחיו.
המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנהל תוך
התקופה שנקבעה להשלמת התארגנות.
המבנה יכלול:
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א.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

חדרים כדלקמן:
חדר עבור משרדו של המנהל ,בשטח נטו לא קטן מ-
*
 20.0מ"ר אשר ישמש בין היתר גם כחדר ישיבות.
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 המנהל ואורחיו .השירותים יחוברו
למערכת הביוב.
מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל 2
*
דלתות ,מתקן מים חמים וקרים מסוננים לשתייה
כדוגמת מי עדן או שו"ע לכל אורך הפרויקט ,כוסות
למים חמים וקרים ,קפה ,תה ,חלב ,וסוכר לכל
אורך הפרויקט.
חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.
על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.
כל חדר יטויח וייצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר.
במקרה של מבנה יביל יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות
ולתקרה .החדרים ירוצפו במרצפות טרצו  20/20ס"מ או
 30/30ס"מ.
מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור ,קירור וחימום לכל חדר
בהספק של  2כ"ס לפחות.
ריהוט וציוד תקין ,באישורו של המנהל ,אשר יירכש על ידי
הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:
שני שולחנות משרדיים במידות  180/70ס"מ כל
*
אחד ,כולל מגירות ועוד אחד למנהל  120/70ס"מ
ושולחן חדר ישיבות במידות  120/300ס"מ.
 10כסאות לשימוש במשרדי המנהל ושניים עבור
*
מנהל.
 2ארונות פח עם אמצעי נעילה ,לשמירת תיקים ,עם
*
אמצעי נעילה ועוד אחד למנהל.
לוחות עץ מוקצעים ,קבועים על גבי קירות החדרים
*
לתליית התכניות.
ציוד משרדי הכולל :סרגל קנה מידה ,מחשבון כיס,
*
שדכן עם סיכות ,מחורר ,מספריים ,אטבים ,מתקן
עם סרט הדבקה ,עטים ,עפרונות ,קלסרים ותיקי
קרטון ,נייר למדפסות בכל כמות שתידרש ע"י
המנהל.
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*

*
*

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

3.1.5

התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד המנהל:

3.1.6

על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המנהל תחנת עבודה וציוד
א.
היקפי לשימושו הבלעדי של המנהל.
הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן:
ב.
תחנת עבודה )מחשב( עם המפרט הטכני כדלקמן:
שני קווי גישה לאינטרנט מהיר  +תיבת דוא"ל.
*
רוחב פס של  50מגה לפחות  +חיבור לקו טלפון
וספק שירותי אינטרנט .שירות ואחריות לחומרה
ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.
אספקת והתקנת מכשיר פקסימיליה :על הקבלן
*
החובה לספק ולהתקין באתר העבודות מכשיר
פקסימיליה.
בניגוד לאמור במפרט הכללי ,לא ישולם עבור סעיף זה
ג.
בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי היחידה השונים .הציוד הנ"ל
יהיה רכוש הקבלן.
אספקת והתקנת מכונת צילום ומדפסת
העבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום לגודל נייר ,A3 ,A4

3.1.7

3.1.8

חמי זוהר – שלב ב'

ובהתאם לדרישות המזמין .עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא
יהיה חלק משכר ההסכם .הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן .בסיום
ביצוע העבודות יוציא הקבלן את הציוד מאתר העבודות.
ביטוח הציוד
על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת
הפרויקט .הקבלן מתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של
גניבה ,או אובדן ,או שבר של הציוד המפורט לעיל או חלקו .על הציוד
המסופק להיות זהה לציוד שנגנב ,או אבד או ניזוק .אספקת הציוד
החליפי הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו.
משרד ,מחסנים והציוד באתר
הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד ,לרבות הציוד באתר
א.
העבודות עד בדיקה ואישור החשבון הסופי ,כאשר הוצאתו
מהאתר תהיה מותנית באישור המנהל.
תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של
ב.
המשרדים ,שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות
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ג.

ד.

ה.

3.1.9

פלואורסנטיות וחיבורי קיר ,בכמות ובהספק שיאפשרו
שימוש נאות ויעיל .המתקן כולו יחובר להארקת יסודות
תקנית ויצויד בממסר פחת .הוצאות התקנתו ,הפעלתו
והחזקתו של מתקן החשמל ,לרבות הוצאות בגין החלפת
מנורות שרופות ,צריכת החשמל והמים  -חלות על הקבלן.
המבנה יחובר למערכת המים ולמערכת הביוב המקומיים.
המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר ,הציוד המתכלה
יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי
לניקיון השוטף ,היום-יומי של המבנה.
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.
מחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים ,בין
השאר ,באתרי התארגנות והעבודות:
מחסן או הצללה לצמנט  -מוגן בפני רטיבות.
*
אצטבאות מעץ למוטות הזיון.
*

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות
*
מחסנים לקבלני המשנה העובדים ישירות עבור
המזמין.
במהלך העבודות יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר
ו.
את המבנים הארעיים שהקים בכללותם ,לרבות חיבורם
למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם
להוראת המנהל .כל זאת ללא כל תמורה נוספת ,כלול
במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
עם השלמת ביצוע העבודות על פי הוראות ההסכם ,יסתום
ז.
הקבלן את כל הבורות ,יפנה ,יפרק או יהרוס הקבלן על
חשבונו ,את מבנה המנהל )באם יורשה לכך( ואת מבני
הקבלן על ציודם ,את המחסן ,את השירותים ואת המבנה
שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם מאתר העבודות .כל
הציוד שנרכש או סופק עבור המנהל לצורך ביצוע העבודות
יוחזר לקבלן.
מבנה ממ"ד
המבנה הנ"ל יסופק ויורכב בהתאם לדרישות פיקוד העורף ולפי
תכניות התארגנות מס'  06-224ו.06-225 -
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 3.1.10הערה כללית
לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד .הקבלן יכלול
פריטים אלו במסגרת הצעתו .עם תום העבודה יוחזרו ציוד המחשוב,
המדפסת וכל הריהוט האמור בפרק זה לידי הקבלן.
אופני מדידה ותכולת מחיר
התארגנות הקבלן תשולם כמחיר קומפלט.
4.1
המחיר כולל את כל העבודות המפורטות הנ"ל ,לרבות בין היתר יישורי שטח,
4.2
עבודות עפר להקמת האתר התארגנות ולצורך בניית דרכי גישה ,הובלה
והתקנת מבנים יבילים כולל ציוד וריהוט ,מרחב מוגן ,מחסנים ,מוסכים,
אמצעי תדלוק ושמון ,הספקת מים ,חשמל ,טלפון ,תאורה ,בנית מתקני
תברואה לשימוש של הקבלן והפיקוח ,הספקת ציוד ,הסדרת דרכי גישה
ותחזוקתן כולל צמתים ,תמרור ,שילוט והסדרי תנועה בהתאם לדרישות
משרד התחבורה ,גידור ,שינוע והסדרי חניה לכלי עבודה וכל עבודה אחרת
הנדרשת במסגרת ההתארגנות.
המחיר כולל גם פינוי כל הציוד למחסני הקבלן.
4.3
4.4
המחיר לא יעלה על  1%מערך ההצעה הכוללת למכרז זה.
4.5

אספקה ,התקנה ,תפעול ותחזוקה של מאזני גשר ישולמו בנפרד.

 00.01.04דרכי גישה ,הסדרי תנועה ובטיחות לזמן ביצוע
הקבלן יספק ,יתקין ויתחזק דרכי גישה ותנועה לאתר ובתוכו ,בהתאם לתכניות דרכי
.1
הגישה.
הקבלן יציב תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לבטיחות
.2
באתר ודרכי הגישה ,לבטיחות העבודות והציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,או
שיידרש על ידי המנהל ,ו/או שנדרש על פי דין ,או על פי הוראה של רשות מוסמכת כל
שהיא.
הקבלן מתחייב לאפשר למנהל ,למזמין ולכל מי מטעמם גישה חופשית בכל עת לאתר
העבודות.
אופני מדידה ותכולת מחיר
.4
דרכי גישה
4.1
דרכי הגישה ישולמו על פי הפירוט של סעיפי הכמויות.
המחיר יכלול בין היתר גם אחזקה שוטפת של הדרכים לכל משך תקופת
הביצוע ,כולל פירוקם והחזרת השטח לקדמותו.
הסדרי תנועה לבטיחות לזמן ביצוע
4.2
כלולים בהצעתו של הקבלן לא ישולמו בנפרד למעט הסדרי תנועה לזמן ביצוע
בכביש המלונות בלבד ,שישולמו במבנה  03בכתב הכמויות.
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 00.01.05גידור ובידוד שטח עבודה
גידור ובידוד שטח עבודה
.1
העבודות יבוצעו בשטחים המשמשים לפעילויות קיט ,נופש ותיירות ומשום
1.1
כך הפעולה הראשונה שהקבלן יבצע ,היא גידור ובידוד השטח בו יעבוד,
לאחר תיאום עם גורמים רלוונטיים ,דוגמת הרשות המקומית וכדומה.
על הקבלן להגיש במסגרת תכנית העבודה המפורטת תכנון ומיקום גדרות
1.2
הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי התיירות וזאת עפ"י דרישות תכנית
שלבי ביצוע הכללית.
תכנית זו תיתן מחד מענה לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע עבודות
1.3
הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה מינימלית בהמשך פעילות אתרי הנופש
והתיירות.
על הקבלן להכין תכנית זו ולהגישה לאישור המנהל בהתאם להוראות
1.4
ההסכם.
גבולות גידור שטחי העבודה יאפשרו ,בין השאר ,המשך קיום של לפחות 2
1.5
חופי רחצה בו-זמנית לאורך כל תקופת הביצוע .אורך כל חוף רחצה זמני
שהקבלן יקצה בזמן ביצוע העבודות לא יקטן מ 100 -מ'.
גידור והפרדה בין שטחי העבודה ,דרכי גישה לרכבי עבודה יבוצעו כשלב
1.6
1.7
1.8

ראשון ,לפני תחילת עבודות ביצוע הפרויקט.
הצבת הגידור עפ"י תכנית מאושרת שתוגש ע"י הקבלן ,תבוצע בתוך  20יום
ממתן צו התחלת עבודה.
התכנית המוגשת לאישור המנהל חייבת לכלול מענה לסעיפים הבאים:
 1.8.1גידור באמצעות איסכורית
הגידור יעשה באמצעות פח איסכורית בצבע לבן .
*
גובה הגידור יהיה  2.00מ' לפחות .
*
 1.8.2הגידור ימוקם בין אתרי העבודה לבין חופי הנופשים של כל מלון,
בין אתרי העבודה לגבול שטחי המלונות ובין דרכי הגישה לאתרי
העבודה לבין שטחי המלונות.
 1.8.3הקבלן יגיש פרט ביצוע לאישור המנהל ,כחלק מאישור תכנית
העבודה המפורטת.
 1.8.4הקבלן ימקם בכניסות לאתר שערים אשר לא יאפשרו כניסת אנשים
ורכבים לא מורשים .תכנית ופרטי ביצוע לשערים אלו יוגשו ע"י
הקבלן לאישור המנהל ,כחלק מאישור תכנית שלבי ביצוע.
 1.8.5במקומות בהם קיים קונפליקט או חשש לקונפליקט בין תנועת נופשי
המלון לתנועת רכבי עבודה וציוד כבד ,על הקבלן לתת מענה בטיחותי
היוצר הפרדה מוחלטת בין השניים .פתרון זה ימנע חיכוך פיזי
וויזואלי עם רכב/ציוד עבודה .על הקבלן להגיש תכנית לפתרון זה,
אשר תובא לאישור המנהל ,כחלק מאישור תכנית העבודה
המפורטת.
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.2

 1.8.6הקבלן יעמיד אנשי אבטחה בכל מקום שבו הולכי רגל חוצים
בנקודות תורפה ,בכל נקודה ,לפי דרישות ממונה הבטיחות .אנשים
אלו יהיו מחברת אבטחה מאושרת ע"י המנהל ובעלי לבוש וחזות
מכובדת התואמת דרישות לאתר תיירותי.
אופני מדידה ותכולת מחיר לגידור ובידוד שטח העבודה
יחידת מדידה לתשלום עבור גידור ובידוד האתר הינה מ"א.
2.1
המחיר כולל בין היתר את כל העבודות המפורטות לעיל ,לרבות אנשי
2.2
אבטחה ,יישור שטח ,הספקה ,הובלה והתקנה מושלמת ,לרבות פירוקה בגמר
הביצוע .התקנת הגדר בכמות מספקת לשלב א' בהתאם לתכניות ,תתבצע תוך
 7ימים מקבלת צו התחלת עבודה.

 00.01.06שינוע גדר
פירוק ,שינוע )הזזת( והרכבת גדר יבוצע בהתאם לתכנית שלבי הביצוע או בהתאם
.1
להנחיות המנהל וכולל את כול העבודות הנדרשות בפעולה זו לרבות הרמה ,העמסה,
שינוע ,אנשי אבטחה ,הכנת שתית במקום חדש ,התקנה ,אישור ,החלפת אלמנטים
פגומים וכדומה.
אופני מדידה ותכולת מחיר לשינוע גדר
.2
השינוע והרכבת הגדר ישולם בנפרד .מחיר יחידה הינו מ"א של גידור הספציפי
וישולם עפ"י הסעיף בכתב הכמויות.
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פרק  - 01עבודות עפר
01.01

עבודות עפר

 01.01.01הנחיות כלליות
עבודות העפר הכוללות ,חפירה ,חפירה זמנית ,הידוק שתית ,מצעים מהודקים ,מילוי
.1
חוזר וכדומה  ,יבוצעו בהתאם להנחיות של מפרט הטכני הכללי לעבודות סלילה
וגישור של חברה נתיבי ישראל )נת"י( ולאמור בדוח יועץ הקרקע ג.י.א הנדסת קרקע
וביסוס בע"מ מתאריך 15/12/2015
כל האמור בדוח יועץ הקרקע מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט מיוחד זה.
.2
 01.01.02הסרת צמחיה וניקוי שטח
.1

העבודה כוללת הסרת צמחיה קיימת )עשבים ושיחים( וניקוי פסולת כול שהוא שלא
מיועד לשימוש חוזר וסילוקם לאתר פסולת מורשה במרחק עד  30ק"מ בהתאם
להנחיות של מפקח .שטח ניקוי יוגדר וייושר על עדי המפקח.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ר .התשלום כולל את כל החומרים וציוד לביצוע עבודות
הנ"ל לרבות ייסוף פסולת ,חרישה ,הסרת צמחיה והוצעת השורשים ,הובלה במרחק
עד  30ק"מ מאתר העבודה ,פינוי באתר המורשה ותשלומים לאתר.

 01.01.03כריתה ועקירת עצים
.1

העבודה כוללת כריתה ועקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל פני
הקרקע הינו מעל  25ס"מ ועד  100ס"מ וגובהם עד  6.0מ' ,כולל הוצאת גוש השורשים
באישור פקיד היערות .העבודה יבוצע בהתאם להנחיות של המפרט הכללי של נת"י ,
סעיף  51.01.02.15לאחר קבלת כל האישורים והרישיונות מכל הרשויות המוסמכות
על פי כל דין ,לרבות "פקיד היערות" ,משרד להגנת סביבה  ,קק"ל ורשות המקומית.
העבודה כוללת ריסוס הבורות ,מילוי בורות לאחר עקירת שורשים ,פינוי הגזם שאינו
מיועד לשימוש באתר לאתר מורשה.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
יחידת תשלום תהיה :יחידה .המדידה  :כל עץ בנפרד כל סוג שהוא לא כולל ענפים,
גזעים מהעץ וגדם העץ .התשלום כולל כריתת עצים ,עקירת שורשים ,ריסוס ומילוי
בורות ,ביצוע דרישות רשויות המוסמכות על פי הדין ,חיתוך לחלקים ,פינוי גזם וכל
השריות לאתר פסולת מורשה ,ותשלומים לאתר.

 01.01.04חפירה לאורך תעלה ומתקניו ואכסון חומר חפור
.1

חפירה הנ"ל תבוצע בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף  51.02.04.02ו
כוללת חפירת העפר ,העמסה ,הובלה במרחק עד  3ק"מ ,אכסנה זמנית וכל הפעולות
הכרוכות בכך.
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.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ק ובהתאם למצוין בסעיף  51.02.11.02.01במפרט הכלל של
נת"י .התשלום עבור חפירה הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים,
חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות במרחק עד  3ק"מ  ,פריקה  ,אכסון ,הניקוז ,הדיפון וכו'.

 01.01.05חפירה לאורך תעלה ומתקניו ,סילוק חומר ועבודות מילוי
.1

חפירה הנ"ל תבוצע בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף 51.02.04.02
אך לא כולל אכסנה של חומר החפור .היות וחומר החפור לא מיעוד לשימוש באתר
הקבלן ייפנה את החומר למקום ) אתר( ,המוגדר ואושר על ידי המפקח .מחומר הנ"ל
תבצעו עבודות מילוי של בורות ,שקעים ,כולל פיזור והידוק רגיל בהתאם להנחיות של
המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף  .51.02.03.09החומר  ,שיוגדר כחומר לא מתעים ,
יפונה לאתר פסולת מורשה.

.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ק ובהתאם למצוין בסעיף  51.02.11.02.01במפרט הכלל של
נת"י .התשלום עבור חפירה הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים,
חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות במרחק עד  30ק"מ  ,פיזור ,הידוק רגיל ,הניקוז ,הדיפון
או פינוי לאתר פסולת מורשה וכו'.

 01.01.06חפירה ל"שן הבטון"
.1

חפירה הנ"ל תבוצע לאחר ביצוע עבודות חפירה כפי שהוגדר בסעיפים  1.01.20ו
 1.01.30בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף  51.02.04.02אך בשימוש
ציוד זהיר.

.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ק ובהתאם למצוין בסעיף  51.02.11.02.01במפרט הכלל של
נת"י .התשלום עבור חפירה הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים,
חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות במרחק עד  30ק"מ  ,פיזור ,הידוק רגיל או הובלת
החומר למיקום אכסנה כפי שהוגדר בסעיף  ,1.01.20הניקוז ,הדיפון או פינוי לאתר
פסולת מורשה וכו'.

 01.01.07יישור והידוק שתית החפירה
.1

העבודה הנ"ל תבצעו בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף 51.02.04.03

.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ר .בהתאם למצוין בסעיף  51.02.11.02.01במפרט הכלל של
נת"י .התשלום עבור חפירה הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים,
חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות ,הניקוז ,וכו' .התשלום מהווה גם תמורה מלאה עבור
שכבות החצץ ושכבות המיישרות .
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 01.01.08יישור והידוק ל"שן הבטון"
.1

העבודה הנ"ל תבצעו בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף , 51.02.04.03
אך בשימוש ציוד זהיר.

.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ר .בהתאם למצוין בסעיף  51.02.11.02.01במפרט הכלל של
נת"י .התשלום עבור חפירה הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים,
חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות ,הניקוז ,וכו' .התשלום מהווה גם תמורה מלאה עבור
שכבות החצץ ושכבות המיישרות .

 01.01.09השלמות מילוי באזור "שן הבטון"
.1

העבודה הנ"ל תבצעו בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף
 51.02.02.01.06אך עם שימוש ציוד זהיר .

.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ק של חומר מילוי לאחר ההידוק .התשלום עבור חפירה הנ"ל
מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים ,חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות,
הניקוז וכו'.

 01.01.10החלפת קרקע
.1

העבודה הנ"ל תבצעו על פי החלטה ואישור של מפקח ובהתאם לנחיות של המפרט
הכללי של נת"י ,סעיף ה'  51.02.04.02.02בדיקות טיב הקרקע וסעיף . 51.02.02.01.04

.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ק .בהתאם למצוין בסעיף  51.02.11.02.02במפרט הכלל של
נת"י .התשלום עבור חפירה הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים,
חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות ,הניקוז ,וכו'.

 01.01.11מילוי למבנים
.1

העבודה תבוצע בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף

51.02.02.01.06

בחומר א' בלבד.
.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ק של חומר מילוי לאחר ההידוק .בהתאם למצוין בסעיף
 51.02.11.02.01במפרט הכלל של נת"י .התשלום עבור חפירה הנ"ל מהווה תמורה
מלאה עבור כל העבודות ,החומרים ,חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות ,הניקוז ,וכל
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה.

 01.01.12מילוי חוזר
.1

העבודה תבוצע בהתאם לנחיות של המפרט הכללי של נת"י  ,סעיף 51.02.04.04
מחומר המקומי  ,שמאוכסן בשטח מעבודות חפירה ומיועד לביצוע מילוי חוזר.
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.2

אופני מדידה ותכולת המחיר
יחידת מדידה תהיה :מ"ק של חומר מילוי לאחר ההידוק בהתאם למצוין בסעיף
 51.02.11.02.01במפרט הכלל של נת"י .התשלום עבור מילוי החוזר הנ"ל מהווה
תמורה מלאה עבור כל העבודות ,החומרים ,חומרי עזר ,הציוד ,ההובלות ,הניקוז ,וכל
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לרבות המסה חומר ממיקום האחסנה ,הובלה,
פיזור והידוק מבוקר בשכבות וכל ההוצאות אחרות הכרוכות בביצוע העבודה.

הערה :ביצוע עבודות עפר עבור מעבירים מס'  ) 1מתחת לדרך ירידה מכביש  90לכביש
המלונות ( ו מעביר מס' ) 2מתחת לדרך כניסה מכביש המלונות לשכונה החדשה של חמי
זוהר ( תהיה בהתאם לדרישות של המפרט הכללי של נת"י ,פרק .51.02.05
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.01

עבודות בטון

 02.01.01תכונות הבטון
.1

חוזק הבטון
חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  118על סמך חוזק הבטון
בגיל  28יום.

.2

סוג הבטון וסיווגו
.2.1

סוג הבטון -ב 40-בהתאם לת"י  466ולת"י 118

.2.2

יחס מים צמנט מרבי יהיה 0.40

.2.3

סיווג המבנה עפ"י חשיפה לתנאי הסביבה -תנאים מיוחדים )(11
כל אלמנט הבטון ללא יוצא מן הכלל הם בעלי דרגת סיווג  , 11דרגת חשיפה
) ,11סביבה אגרסיבית חמורה( כמופיע בחוקת הבטון -ת"י  466חלק . 1

.3

.4

דרישות תפקודיות
.3.1

עבור בטון גלוי חלק השימוש יהיה בצמנט מסוג  CEM Iבלבד.

.3.2

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

מוספים ותוספים לבטון
.4.1

המוספים לבטון יעמדו בדרישות ת"י .896

.4.2

המוספים יכללו סיבי פוליפרופילן  19מ"מ בכמות של  900גר'/מ"ק

.4.3

שימוש ביותר ממוסף אחד יורשה במידה והוכחה התאימות )(Compatibility
בין המוספים.

.4.4

התחלת ההתקשרות ביציקה באתר תהיה לפחות  150דקות מרגע המגע בין
צמנט למים

.5

סומך הבטון
סומך הבטון יהיה  S5או  S6בהתאם לחלק המבנה הנוצק:
.5.1

עבור יציקות אופקיות )רצפות וכד'( S5

.5.2

עבור קירות ,עמודים וכד' .S6

.5.3

עפ"י שיקול הקבלן המבצע ניתן להגדיל את סומך הבטון בחלקי מבנה אנכיים
ל ,S7 -או שימוש בבטון מצטופף מעצמו ) , (SCCבתנאי שהבטון יעמוד בכל
דרישות המפרט.

.6

הפרשת מים מרבית
הפשרת המים הכוללת לא תעלה על  0.25%מכמות המים הכוללת למ"ק בטון טרי
מחושבת על בסיס רווי יבש פנים )רי"פ(.

חמי זוהר – שלב ב'
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.7

עמידות בפני חדירת מים
.7.1

ממוצע עומק חדירה של מים של  3דוגמות בלחץ בבדיקה לפי ת"י  26חלק 5
לא יעלה על  25מ"מ .אף דוגמה לא תעלה על  30מ"מ.

.7.2

בדיקת החדירות למים תתבצע ל 2 -משלוחי בטון ניסיוניים לפני תחילת
העבודה בשטח.

.8

מעבר יוני כלור
.8.1

הבדיקה תתבצע לפי התקן האמריקאי  ,ASTM C-1202הערך הממוצע
בבדיקה מוקדמת של  3דוגמאות לא יעלה על 1750קולון .אף דוגמה לא תעלה
על  2000קולון.

.8.2
.9

הבדיקה תתבצע ל 2 -משלוחי בטון ניסיוניים לפני תחילת העבודה בשטח.

עמידות לשחיקה
.9.1

בחלק העליון של רצפת המובל ורצפת מתקני הכניסה והיציאה ייעשה שימוש
באגרגט "פלניטרון מסוג  "0/4או שווה איכות מאושר.

.10

.9.2

שיעור השחיקה יימדד ב 440-סיבובים לדקה לאחר  28יום מתאריך היציקה
בהתאם להנחיות ת"י  26ויהיה עד  1מ"מ.

.9.3

לשם כך יבוצע קטע יציקת ניסיון לבדיקת שיעור השחיקה.

תערובת הבטון
.10.1

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

.10.2

היועץ יהיה מוכר בעל שם בתחום עם ניסיון של  15שנה לפחות בתכנון
תערובות כעין אלה.

.10.3

יועץ הבטונים לא יהיה טכנולוג הבטון של המפעל המספק את הבטון ,אלא
גורם אחר בלתי תלוי עם המפעל.

.10.4
.11

הרכב התערובת יובא לאישור המפקח.

תערובת לניסיון
.11.1

הקבלן וספק הבטון בתאום עם יועץ הבטון של הקבלן יכינו תערובת בטון
לניסיון שתעמוד בכל הדרישות לעיל.

.11.2

אישור ליציקת האלמנטים יינתן לאחר אישור התערובת ,ע"י יועץ הבטון של
היזם והמפקח.

.11.3

על הקבלן לבצע את תערובות הניסיון כ 2-חודשים לפני תחילת היציקות
באתר.

.11.4

הקבלן יגיש לאישור את ההתארגנות ליציקה בכתב ,לפחות  14ימים לפני
ביצוע היציקה הראשונה.

.11.5

חמי זוהר – שלב ב'

יציקת האלמנט הראשון תבוצע בנוכחות יועץ הבטון ותשמש כיציקת ניסיון
לפני אישור לעבודה שגרתית.
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 02.01.02דרישות ביצוע
.1

עובי הכיסוי פלדת הזיון
עובי כיסוי מוטות הזיון יהיה  6.0ס"מ ,יש להתקין שומרי מרחק מבטון.

.2

יציקת הבטון
.2.1

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(.

.2.2

טמפ' הבטון הטרי בעת היציקה לא תעלה על  oC30וטמפ' האוויר לא תעלה
על .33oC

.2.3

יציקת כל הבטונים )פרט לבטון רזה( תבוצע ע"י משאבת בטון.

.2.4

חוזק התבניות יותאם לקצב היציקה וללחצים המתפתחים על הדפנות
בהתאם.

.3

טפסות
.3.1

החיבורים בין הטפסות יהיו אטומים באופן שיימנעו נזילות מיץ בטון
והיווצרות קיני חצץ או מוקדי סגרגציה מקומיים .לא תבוצע קשירת תבניות
עם חוטי ברזל.

.3.2

כל קירות הבטון תחתית ודפנות תקרות הבטון ומדפי הבטון ייבוצעו בגמר
בטון גלוי חלק ,על הקבלן להתאים את הטפסות בהתאם .

.3.3

תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס
מבנים ,מומחה לתכנון תבניות ופיגומים ,מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.

.3.4

היציקה תתבצע תמיד עם תבניות .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה,
אלא אם צוין כך במפורש בתכניות ואושר ע"י המפקח.

.4

קיטום פינות
.4.1

כל פינות הבטונים תהיינה קטומות .מידה הקטימה תהיה  2*2ס"מ גם אם
בתכניות לא מצוינת קטימה כלל.

.4.2
.5

במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע
קיטום – תקבע המידה המופיעה בתכניות.

מישקים והפסקות יציקה
.5.1

לא יורשו הפסקות יציקה ומישקים אופקיים או אנכיים אלא אם סומנו
במפורש בתכניות.

.5.2

יש להתארגן לקצב אספקת בטון שימנע המתנות העולות על  20דקות בין
ערבלים.

.5.3

חמי זוהר – שלב ב'

בכל מקרה היציקה תהיה בטון טרי על טרי במקרה של תקלה והיוצרות תפר
קר המשך היציקה יהיה על פי אישור המתכנן והמפקח.
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.6

בטון גלוי חלק
תערובת הבטון לבטון גלוי חלק תוגש לאישור בתהליך המקובל ,הכולל תערובת
לניסיון שעומדת בכל דרישות המפרט וכן יציקת קיר של  10מ"ר לפחות לאישור
המזמין.

.7

החלקה
פני בטון אופקיים )רצפות ותקרות( יוחלקו בעזרת מחליק סיבובי "הליקופטר" .

.8

ציפוף וריטוט
.8.1

ריטוט הבטון יתבצע באמצעות מרטטי מחט ,בתנועות קצובות ובכיוון
התקדמות מוגדר באופן שיבטיח ציפוף אחיד ומלא של הבטון ועטיפה וכיסוי
של מוטות הזיון.

.8.2

בעת יציקת משטחים יש לבצע ויברציה ב  2מחזורים בהפרשים של 15 10
דקות כדי לאפשר שקיעה פלסטית של הבטון הטרי.

.8.3

רק לאחר מחזור הריטוט השני יש ליישר את פני הבטון ,להביא אותו למפלס
הרצוי ולבצע החלקה ידנית ראשונית.

.8.4

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

.8.5

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.

.8.6

שימת הבטון צריכה להיות רציפה אך לא מהירה ,יש להחדיר את צינור
המשאבה הגמיש לתוך התבנית לעומק המרבי הניתן.

.9

אשפרה
.9.1

על כל אלמנטי הבטון תבוצע אשפרה  .משך תקופת האשפרה  10 -ימים.

.9.2

אשפרת פני בטון אופקיים תתבצע באמצעות מים ובעזרת בד גיאוטכני מצופה
בפוליאתילן.

.9.3

אשפרת רכיבי בטון שנוצקו בעזרת טפסה תתבצע בעזרת בד יוטה ו/או בגד
גיאוטכני .

.9.4

פני הבטון יהיו לחים בכל משך תקופה זו.

 02.01.03פלדת זיון לבטונים
.1

פלדת הזיון לבטונים )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י  4466חלק .3
רשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י  4466חלק  .4פלדת הזיון של
הכלונסאות תהיה פלדה רתיכה סימון .W

.2

כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  466לכיפוף זיון.

.3

ככלל ,אין לרתך זיון מצולע ,אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח .אם
יינתן אישור כזה ,יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון ASWE 7018
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)דלות מימן( והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י  466חלק  ,1ובכפיפות להנחיות המפקח.
לאחר בצוע הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(.
.4

הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות ,באמצעות ביצוע
בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי ,הכול בהתאם להוראות המפקח.

.5

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.

.6

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.

.7

אופני מדידה ותכולת מחיר
.7.1

המדידה עבור פלדת זיון לבטונים יהיו לפי משקל )טון ( בהתאם להנחיות
המפרט הכללי .שומרי מרחק מסוג כלשהו ,כלולים תמיד במחיר היחידה של
אלמנט הבטן אליו הם משויכים .ולא נמדדים בנפרד.

.7.2

תמיכות לזיון )"כסאות"( עשויים מוטות זיון מכופפים ,לא ימדדו לתשלום
ומחירם כלול במחירי היחידה.

.7.3

ריתוכי זיון ,אם נדרשים בתכניות ,ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח אינם
נמדדים לתשלום ומחירם ,כלול במחירי היחידה.

.7.4

חפיפות זיון שאינן מתוארות בתכניות ,כגון חפיפות זיון של זיון מחלק הנתון
בתכניות באורך כללי ,אינן נמדדות לתשלום ומחירן נכלל במחירי היחידה.

.7.5

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.

 02.01.04מצע בטון רזה ובטון הגנה מתחת לאלמנטים מבניים
.1

בטון רזה יהיה בטון ב ,30-ייושם מתחת לאלמנטים מבניים ע"פ המופיע בתכניות וכן
לכל האלמנטים הנוספים לפי דרישת המתכנן ,יועץ הקרקע ו/או המפקח  .הדרישות
יועברו לקבלן בכתב.

.2

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.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
.3.1

הבטון הרזה ובטון ההגנה ימדדו וישולמו במ"ק ,המחיר יכלול גם את כל
האמור לעיל ,לרבות דרישות המפרט הכללי של נת”י והמפורט לעיל.

חמי זוהר – שלב ב'
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 02.01.05קירות ציפוי על גבי כלונסאות )במידה ויהיה צורך בביצוע דיפון בכלונסאות(
.1

לפני התקנת המוטות המיתדים וצינורות הניקוז יש לבצע שטיפה בלחץ המים לסילוק
כל שאריות קרקע ולכלוך מחזית הקיר .לא תתאפשרנה הפסקות יציקה.

.2

על הקבלן לבצע ריטוט לכל גובה היציקה.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
.3.1

העבודה תימדד ותשולם במ"ק ,המחיר יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
בהתאם למפורט בסעיף בכתב הכמויות ותכלול בנוסף ניקוי חזית הקיר לפני
תחילת עבודות סידור פלדת הזיון.

 02.01.06מרצפי בטון ומשטחי בטון בעוביים כלשהם
.1

מרצפי בטון בעוביים שונים ובמידות שונות עפ"י המסומן בתכניות.

.2

יציקת הרצפות תעשה ע"ג מערכת איטום כמתואר בתכניות האיטום.

.3

סוג הבטון ,הרכב התערובת ודרישות הביצוע והגמר יתאימו לדרישות שתוארו לעיל
בפרק זה.

.4

פני הרצפה העליונים יעוצבו לגבהים המדויקים כמסומן בתכניות.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
מרצפי הבטון ימדדו וישולמו במ"ק ,התשלום יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
כולל כל המוספים לבטון לעמידות נגד שחיקה .

 02.01.07קירות המובל
.1

קירות בטון של המובל יבוצעו בהתאם למתוכנן ועפ"י המסומן בתכניות.

.2

עיצוב הקירות יהיה עפ"י תוואי המסומן בתכניות.

.3

סוג הבטון ,הרכב התערובת ודרישות הביצוע והגמר יתאימו לדרישות שתוארו לעיל
בפרק זה .על הקבלן לאשר את התבניות לפני הרכבתם.

.4

כל פני הבטון של הקירות הבאים במגע עם הקרקע יוכנו ליישום שכבת איטום.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
קירות הבטון של המובל ימדדו וישולמו במ"ק .מחירי הבטונים יכללו בין היתר את כל
האמור לעיל ,לרבות יציקות בתוואי משופע ובעקמומיות.

 02.01.08קורות תחתונות )קורות שן( מתחת למרצפי הבטון
.1

קורות שן תחתונות בעוביים שונים יבוצעו כמוגדר בתכניות.

.2

דפנות הקורה יבוצעו בטפסנות ,הקורות יאטמו כמפורט במפרט המיוחד לעבודות
איטום כנגד הקרקע) .כולל יריעת ההגנה(.

.3

בצמוד לקורת הבטון התחתונה "שן הבטון" יבוצעו בטון רזה משופע משני צידי
הקורה.
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.4

הרכב התערובת ודרישות הביצוע והגמר יתאימו לדרישות שתוארו לעיל בפרק זה.
לגבי בטונים הבאים במגע עם הקרקע ביצוע הפסקות יציקה בקורות בהתאם למסומן
בתכניות בלבד.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
קורות שן תחתונות ימדדו וישולמו במ"ק ,המחיר יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה
בהתאם לנדרש.

 02.01.09רולקות
.1

בכל הפסקת יציקה שבה ישנו מפגש בין רצפה לקיר תבוצע רולקה בהתאם למצוין
בתכניות.

.2

הרולקה תבוצע מבטון ב 30-לפחות או מחומר מסחרי דוגמת .SIKA RAP

.3

לפני יישום הרולקות יש לקבל את אישור בקרת האיכות לנקיון המשטח.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
רולקות ימדדו וישולמו במ"א ,המחיר יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה בהתאם
לדרישות המפרט הכללי של נת"י והמפורט לעיל.

 02.01.10שכבה חסינת שחיקה
.1

יישום שכבת תערובת אגרגטים קשים פלינטרון  04או שווה איכות שיאושר על ידי
המפקח לחיזוק העמידות בשחיקה של רצפות המעבר ומתקני הכניסה והיציאה.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
הסעיף יימדד וישולם במ"ר ,המחיר יכלול את אספקת החומר ויישומו ביצוע קטע
ניסוי ובדיקת שחיקה ב 440-סיבובים לאחר  28יום בהתאם לת"י . 26

 02.01.11משקי התפשטות )תפרים(
.1

משקי התפשטות יבוצעו ברצפות ,קירות ותקרות המעביר בהתאם למסומן בתכניות
ויכללו את כל העבודות והרכיבים המצוינים בתכניות כולל מוטות מייתדים )במידה
ונדרשו( ,צינורות  P.V.Cגומי אטימה מ , P.V.Cסתימת הצינורות בעת היציקה,
לוחות פוליאסטירן וכל המפורט בתכניות .

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
משקי ההפרדה )התפשטות( ישולמו בנפרד בפרק  05בכתב הכמויות.

 02.01.12סתימת משקים בחומר אלסטומרי מאושר
.1

יבוצעו באמצעות  sika flex pro 3או שווה איכות שיאושר על ידי המפקח.

.2

אופן ביצוע סתימת המישקים בהתאם למצוין במפרט הכללי וכבמצוין בתכניות.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
סתימת מישקים ישולמו בנפרד בפרק  05בכתב הכמויות.
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 02.01.13מוטות מיתדים
.1

המוטות המיתדים בחיבורי בטון חדש לקיים יבוצעו על ידי עיגון כימי,

.2

יש לעשות שימוש אך ורק בחומר המתערבב תוך כדי הזרקתו אל הקדח .לא יאושר
ערבוב החומר בשטח.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה והתשלום יהיו לפי יחידה .המחיר יכלול את המוט המיתד ,הדבק הכימי
שבעזרתו המוטות מעוגנים ,את סיתות הבטון במידת הצורך ,ניקוי הקדחים בלחץ
אויר ואת כל המלאכות הדרושות לביצוע מושלם לפי הנחיות היצרן.

 02.01.14התזת בטון בעובי  10ס''מ בין כלונסאות הדיפון )במידה ויבוצעו כלונסאות דיפון(
.1

התזת בטון תבוצע בעובי  10ס"מ בין כלונסאות הדיפון למניעה של בריחת קרקע בין
הכלונסאות.

.2

התזת הבטון תתבצע עם סיום כל שלב של חפירה .סוג הבטון הנדרש הינו ב.20-

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה והתשלום יהיו לפי מטר אורך  .המחיר יכלול את החומרים ,התזת הבטון,
ניקוי פני הכלונס מקרקע וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.
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פרק  - 05עבודות איטום
05.01

עבודות איטום

 05.01.01כללי
.1

אין ליישם קיורינג קומפאונד נוזלי מסוג כל שהוא.

.2

אשפרת הבטון תעשה ביריעות העומדות בדרישות  ASTM C171- 07כולל הרטבה
במשך שבעה ימים מתחת ליריעות.

 05.01.02הכנת השטח
.1

הבטון יהיה בגיל  21יום לפחות לפני תחילת עבודות ההגנה והאיטום

.2

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 המפקח וע"ח הקבלן.

.3

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.

 05.01.03איטום כל פני קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע
.1

כל הבטון הבא במגע עם הקרקע יוגן על פי המפורט להלן:

.2

הכנת שטח – על פי סעיף . 05.01.02

.3

יישום שכבת "אמרקוט  " 78 HSBבעובי  0.6מ"מ )שכבה יבשה ( מיושם ב  2שכבות
היישום על פי הוראות היצרן .כולל פריימר תואם כנדרש.

.4

יישום  2שכבות "אלסטופז" או שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרויקט בעובי 3.0
מ"מ לשכבה אחת )שכבה יבשה(

.5

הגנה על המערכת בעזרת יריעה  HDPEבעובי  0.5מ"מ ,מקובע) ,אם נדרש ( בעזרת
סרגל מגולוון בגודל  3מ"מ  40xמ"מ ,ובורג קודח בטון מסוג  SPAXמגולוון או שווה
ערך כל  25ס"מ.

.6

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה והתשלום יהיו בהתאם לסעיפים בכתבי הכמויות .ומחירי היחידה התואמים.
המחיר יכלול את כל העבודות והחומרים המצוינים מעל כולל הכנת השטח כפי
שמתואר בסעיף .05.01.02
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 05.01.04איטום תחתית רצפות הבטון של המובל
.1

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

.2

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

.3

על היריעה יש לצקת שכבה של בטון רזה בעובי  7.5ס"מ ב 30 -ולהחליקו כשתית
לריתוך היריעות ביטומניות) .נמדד בנפרד בפרק (02

.4

על הבטון הרזה יש ליישם פריימר ביטומני התואם את ת"י  ,1430/3בכמות
של  350-250ג"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 507
)כרמית( או שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרוייקט .כל שכבה בכמות של  1ק"ג.
הכנת השטח והיישום על פי דף המידע של המוצר.

.8

איטום תפרים בכל רצפות הבטון של המובל
.8.1

יש ליישם על הדפנות החיצוניים של התפר שכבת אלסטופז או שווה איכות
שיאושר על ידי המפקח כולל פריימר תואם בשכבה בעובי  3מ"מ )שכבה
יבשה( .

.8.2

על רגל הבטון עליה ישב חלקו השני של המובל ,יש ליישם שכבות נייר זפת
 350לעובי כולל של  5מ"מ ,נייר הזפת יודבק בשכבות על ידי ביטומן חם מסוג
 .40/50כולל פריימר ביטומני .

.8.3

מילוי התפר בקל קר  2ס"מ ,בין חלקי רצפת הבטון עצר מים  ,PVCבחלקו
העליון של התפר ישום סיקה פלקס פרו  03או שו"ע.

.8.4

על דפנות הבטון החיצוניות יש להדביק פוליסטירן מסוג

 XPSפוליפן

)פוליביד( או שווה איכות שיאושר על ידי המפקח בעובי  2ס"מ.
.8.5

אופני מדידה ותכולת המחירים:
 .8.5.1עצר המים נמדד בנפרד בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .8.5.2פוליסטירן מוקצף מסוג  2 XPSס"מ ע"ג דופן התפר ימדד בנפרד
בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 .8.5.3שאר הנאמר בסעיף זה ימדד במ"א תפר ברצפות הבטון בהתאם
לסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 05.01.05איטום תקרת מעביר מים
.1

יש להביא את פני הבטון להתאמה למישוריות הנדרשת בת"י .1752/2
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.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 (  ,במקרה של
חשיפה ארוכה לשמש יש להגן על החומר בעזרת בד גאוטכני לא ארוג בצבע לבן.

.4

ישום פריימר תואם ושתי שכבות אלסטופז בעובי  3מ"מ כל שכבה יבשה.או שווה
איכות שיאושר על ידי המפקח.

.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

.6

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

.7

ע"ג היריעה הנ"ל יבצע הקבלן מדת בטון ב 40-בעובי ממוצע של  8ס"מ ממרכז
המעביר כלפי חוץ )שיפוע  ,(1%כאשר בקצוות גובה המדה יהיה  4ס"מ.

.8

שכבת המילוי הראשונה מעל ליריעת ה HDPE -תהיה בעובי  20ס"מ ,ותתאים לפרק
 51במפרט הכללי ו/או דרישות יועץ הקרקע.

.9

אופני מדידה ותכולת המחירים:
ימדד במ"ר וכולל את כל האמור בסעיף זה ובהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.
למעט שכבת המילוי הראשונה )תת סעיף  (8שתמדד בנפרד .

.10

איטום תפר בתקרה המובל בצד החיצוני והפנימי
.10.1

ישום פוליסטירן מוקצף קל קר  2ס"מ ,ישום עצר מים  , PVCגרוד
הפולסטירן בזהירות לעומק  3ס"מ מפני תקרת הבטון .שיוף שפתי התפר
לסילוק שאריות הפוליסטירן .דחיפה לתוך התפר בעזרת שבלונה מתאימה
ולעומק  1.5ס"מ ,ספוג בעל תאים סגורים בקוטר  2.5ס"מ.

.10.2

על גבי הספוג יש ליישם מסטיק פוליאורטני מסוג SIKAFLEX PR03

)בשווק גילאר( כולל פריימר תואם ,או שווה איכות שיאושר על ידי המפקח.
את החומר יש ליישם כך שיתקבל חתך של  2ס"מ רוחב )התפר( ו 1.5 -ס"מ
גובה )עומק(.
.10.3

על גבי התפר במרכזו יש לרתך יריעה ביטומנית ללא שריון בעובי  5מ"מ מסוג
"פלקסוביט" )אחאב( או שווה איכות שיאושר על ידי מנהל הפרויקט .רוחב
היריעה  25ס"מ ,מרכז היריעה במרכז התפר ,חפיפות לאורך יהיו  15-20ס"מ.
שולי היריעה ירותכו על הקירות למפלס נמוך ב  30ס"מ מגובה תקרת המובל
ועל פי התוכניות.

.10.4

בחלקו הפנימי התחתון של התפר יבצע הקבלן גרוד הפוליסטירן המוקצף

10.5
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אופני מדידה ותכולת המחירים
ביצוע התפר ימדד במ"א תפר וכולל את כל האמור בסעיף זה ,בתכניות
ובכתבי הכמויות לסעיף המתאים ,מחיר היחידה יכלול את כל העבודות
המצויינות לעיל בתכנית האיטום ,הכנת השטח כפי שמתואר בסעיף 05.01.02
וביצוע איטום התפרים משני צדי התקרה )חיצוני ופנימי(. .
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05.01.06

איטום תפרים  -בכל קירות הבטון של המובל
.1

הכנת פני קירות המובל ,מריחת שכבת טיט פולימרי דקה על גבי הפוליסטירן
המוקצף ,פריימר תואם ישום יריעה ביטומנית בעובי  5מ"מ ללא שיריון ברוחב 25
ס"מ  ,פלקסוביט )איזוליט( או שווה איכות שיאושר על ידי המפקח.

.2

על גבי היריעה שרותכה ,יש לרתך יריעה ביטומנית נוספת מסוג  SBS 5Rגמר חול,
ברוחב  50ס"מ .ברצועות שאורכן לא יעלה על  1.5מ' .מרכז הרצועות יהיה במרכז
התפר .חפיפה לרוחב הרצועה תהיה  15ס"מ לפחות.

.3

ביצוע איטום ושכבות ההגנה ע"ג הקירות כולל יריעת  HPDEבעובי  0.5מ"מ כמפורט
לגבי הקירות .

.4

בחלקו הפנימי של התפר ,גירוד הקל קר לעובי  1ס"מ וישום מסטיק סתימה אלסטי
מאושר.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
יימדד במ"א וכולל את כל האמור בסעיף זה .ובסעיפי המתאים בכתב הכמויות מחיר
היחידה יכלול את כל העבודות והחומרים המצוינים מעל ,כולל הכנת השטח כפי
שמתואר בסעיף  05.01.02מעל ,ביצוע איטום התפרים משני צדי הקיר כפי שמצוין .
למעט יריעת  HPDEהנמדדת בנפרד ועצר המים  .הנמדד בנפרד.
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פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
51.05

עבודות ריצוף ומניעת סחף

 51.05.01מילוי/ריצוף בסלעים/אבנים מונחים ללא מלט מקשר בסמוך למעביר המים ולריצוף
אפיק/התעלות
.1

כללי
.1.1

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.

.1.2

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 למניעת סחף לתעלה 19-23
.2.1

ריצוף באבן ריפ-ראפ יבוצע מאבן קשה בגודל  . D50=25האבן תונח אחד ליד
השני כמה שיותר קרוב ומרחקים ביניהם ימלאו על ידי שברי אבן בגודל שונה
ללא אדמה.

.2.2

ריצוף באבן ריפרפ תונח על שכבת ריפוד מחומר גרנולרי "עדש" בגודל 12-16
מ"מ בעובי ממוצע של כ  10 -ס"מ ושכבה בד גיאוטכני .

.2.3

ריצוף אבן בעובי  35ס''מ יבוצע מטיב האבן כפי שמצויין מטה.
השכבותריפ ראפ תיהינה מדירוג כדלקמן:
 - 50% .2.3.1אבן בקוטר מירבי  25ס''מ
 - 25% .2.3.2אבן בקוטר מירבי  15ס''מ
 - 25% .2.3.3אבן בקוטר מירבי  8ס''מ

.2.4

התמיכה של ריצוף באבן ריפ-רם מצעד מדרון טבעי יובטח יל ידי קורת
בטון ב 20-בהתאם לפרטים בתכנית מס' – 22-498פרט ריפראפ.

.2.5

מקור ,וטיב האבנים

.2.6

האבנים תהיינה נקיות מחומר זר ,קשות ובנות קיימא במשקל סגולי 2.65
טון/מ"ק.

.2.7

הקבלן יספק את האבנים ממחצבות מוכרות או ממקורות טבעיים ויגיש
באמצעות בקרת איכות אסמכתא לטיב החומר לצורך קבלת אישור מראש
של המפקח והבטחת איכות.
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.3

אופן הנחת האבנים
.3.1

במקומות בהם השטח עליו יש להניח את האבנים יימצא מעל פני המים,
לאחר סיום עבודות העפר והנחת יריעות הגיאוטקסטיל ,הקבלן יניח את
שכבת האבן ביבש )ללא מלט מקשר( כדי ליצור שכבה בעובי ובדירוג
הנדרשים על ידי השרטוטים והמפרט המיוחד.

.3.2

הקבלן יניח את האבנים ביד ,או בציוד מכני מתאים )מאושר על ידי המפקח
צמודות זו לזו.

.3.3

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.

.3.4

במקרה של הנחת האבנים על גבי גיאוטקסטיל ,על הקבלן להניח את האבנים
בזהירות לבל יפגע הבד הגיאוטקסטיל.

.3.5

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 ללא דרישה כספית.

.3.6

אופני מדידה ותכולת מחיר .ידידת מדידה לעבודות ריפראפ תהיה :מ"ר.
העבודה כוללת חפירה ,יישור שטח ,הידוק שתית מבוקר ,בנית חגורת בטון ב-
 20כולל ברזל זיון וכל העבודות נלוות ,הנחת בד גיאוטכני )ישולם בנפרד(,
הספקה  ,הובלה והנחה ויישור חומר גרנולרי "עדש" ,הנחת אבנים של ריפ
ראפ ,מילוי החללים בין האבנים.

.4

מאפייני הריצוף באבנים מסלע למעביר מים מס' 2
4.1

ריצוף באבן מסלע יבוצע כפי שמוגדר בסעיף  2ובהתאם לתכניות ,אך ללא
ריפוד "עדש" וללא בד גיאוטכני.
השכבות ריפ ראפ בעובי  120ס"מ תיהינה מדירוג כדלקמן:
 - 50% .4.1.1אבן בקוטר מירבי  80ס''מ
 - 25% .4.1.2אבן בקוטר מירבי  60ס''מ
 - 25% .4.1.3אבן בקוטר מירבי  30ס''מ

.4.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
יחידת מדידה לעבודות ריצוף באבן מסלע תהיה :מ"ק .העבודה כוללת
חפירה ,יישור שטח ,הידוק שתית מבוקר ,וכול העבודות נלוות אחרות,
הספקה ,הובלה אבן ,הנחת אבנים ומילוי החללים בין האבנים.

 51.05.02יריעות גיאוטקסטיל
.1

כללי
.1.1

הקבלן יספק ,יוביל ,יניח ,יחבר ויעגן את יריעות הגיאוטקסטיל השונות עפ"י
התכניות ,המפרטים והוראות היצרן והמפקח.
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.1.2

היריעות שיסופקו יהיו ברוחב המכסימלי האפשרי ,אך לא פחות מ 5-מ'.

.1.3

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.

.1.4

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.

.1.5

רק לאחר אישור המפקח כי שלבי העבודה הקודמים בוצעו כנדרש ,ניתן יהיה
להתחיל בהנחת היריעות הגיאוטכניות :יריעות גיאוטקסטיל ,יריעות איטום,
יריעות כיסוי צף וכו'.

.1.6

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.

.1.7

יש לשמור את הגלילים של יריעות הגיאוטקסטיל עטופים באריזת LDPE

שחור ובמקום מוצל .יריעות שישהו בשמש יותר מ 48-שעות ,יהיה המפקח
רשאי לדרוש החלפתן בחדשות ,ללא תמורה.
.1.8

יש לוודא כי כל יריעות הגיאוטקסטיל הונחו בצורה חופשית ורופפת ובעודף
של כ ,3%-5%-אך ללא קיפולים.

.1.9

כל היריעות שמונחות בדפנות הסוללה/שיפועים ,יונחו כך שכיוונן הארוך
יהיה בניצב לציר הסוללה.

.1.10

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.

.1.11

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.

.2

סוגי יריעות הגיאוטקסטיל
.2.1

למטרות הביצוע תשמשנה יריעות גיאוטקסטיל ,עמידות לקרינת ,U.V
מקובעת בחום ) (Heat Bondedאו ממוחטת ),(Needle Punched
מפוליפרופילן.

.2.2
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יריעות גיאוטקסטיל מטיפוס "בד לא ארוג" )(Non Woven
בדיקה
משקל
נתונים מכניים:
חוזק למתיחה

תקן

יחידה

ערך

ASTM D5261

g/m2

400

DIN 53857

N

820/1150

MD/CD

)(Tensile
התארכות מרבית
במתיחה MD/CD
חוזק לקריעה

DIN 53858

%

110/110

ASTM D4533

N

430/540

MD/CD

)(Trapezoid
חוזק פקיעה
)(Burst
התנגדות לניקוב
)(Puncture
התנגדות לחדירה

ASTM D3786

kPa

2585

ASTM D4833

N

655

DIN 54307

N

3100

EMPA

mm

8.5

ASTM D4751

mm

<0.075

)(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 -

ASTM D4491

g/m2/s

97

ASTM D4716

s/m2106

44/22

kPa
 MD/CD 200kPa

.3

3.0/2.8

הנחת יריעות גיאוטקסטיל
ניתן להניח היריעות בשתי צורות אפשריות:
.3.1

חיבור בתפירה
 .3.1.1היריעות תיתפרנה 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 , DIN 53857/2

 ,TENNSILE STRENGTHלהלן .(S.T.S
 .3.1.2הקבלן 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.
 .3.1.3תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתפירה צפופה מדי פוגעת בחוזק
היריעה ותפירה "דלילה" מדי תיתן תפר בחוזק הקטן מן הנדרש.
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יש להקפיד על תפירה בחוזק הדרוש.
.3.2

הנחת היריעות בחפיפה
 .3.2.1הנחת היריעות תיעשה בחפיפה של  50ס"מ בין יריעה ליריעה כאשר
היריעה החופפת העליונה נמצאת בצד מעלה הזרם ,והיריעה החופפת
התחתונה נמצאת בצד מורד הזרם.
 .3.2.2הנחת היריעות תהיה ע"ג המשטחים המחולקים ומיושרים שקבלו
אישור המפקח.

.3.3

חמי זוהר – שלב ב'

אופני מדידה ותכולת מחיר
יחידת מדידה לעבודות הנחה בד גיאוטכני תהיה :מ"ר ויימדד לפי חתך
לרוחב של ריצוף .העבודה כוללת הספקה ,הובלה ,אכסון ,הנחה של בד על
שתית ,שהוכן בהתאם למפורט בסעיף  2מטה ,חפיפה ,עיגון .המחיר כולל את
חומר הנדרש לחפיפות.

58

מבנה 03
עבודות בכביש המלונות ושביל אופניים
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פרק  – 08עבודות חשמל
08.01

מתקני חשמל

 08.01.01הנחיות כלליות
.1

תיאור העבודה
.1.1

פרק זה מתייחס לביצוע עבודות תשתית חשמל ,תאורה ותקשורת במסגרת
הסדרת כביש המלונות בחמי זוהר.

.1.2

יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת במתקן פעיל עם תשתית קיימת של
מערכות צנרת חשמל ,בזק ,מים ,ביוב ,ניקוז ,ועוד לכן ,חובה על הקבלן
להשיג אישורי חפירה מכל הגורמים ויתכן ויהיה צורך לשנות תוואי או
להעמיק את התשתיות החדשות בהתאם לצורך – תוך כדי ביצוע.

.2

תכולת העבודה
העבודה כוללת:
.2.1

ביצוע התשתיות למערכות חשמל ותאורה  ,הכנות לחברת הבזק-הרחבת
תאים קיימים ,לצורך גישה מהחלק המורחב לתוך התאים הקיימים כתוצאה
משינויים בכביש.

.2.2

ביצוע תאי בקרה חדשים במדרכה בחלק המזרחי של הכביש עבור תשתיות
בזק ובנפרד לתשתיות חב' הוט.

.2.3

הכנות לבז"ק חברת חשמל ולטל"כ עבור גישה לבתי המלון לאורך הכביש
ומעברי כביש לתשתיות.

.3

הנחיות ומפרטים
כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:
מפרט כללי למתקני חשמל  -פרק  08בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של
המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטית לעבודה זו.

.4

חוק החשמל  -בהוצאתו האחרונה
מפרט מיוחד זה הנו השלמה למפרטים הנ"ל ,במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל,
המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוקים ולהתקנות להלן:
.4.1

חוק החשמל  1954במהדורתו העדכנית.

.4.2

המפרט הכללי לעבודות החשמל פרק  08שבהוצאת הועדה הבין משרדית של
משרד השיכון משרד הביטחון  ,משרד התחבורה מע"צ במהדורתו העדכנית
והוא הבסיס שעליו ייבדק הקבלן בעת ביצוע עבודתו.

.4.3

דרישות ותקנים של חברת החשמל לישראל במהדורתם העדכנית.

.4.4

דרישות ותקנים של חברת בזק .כולל מפרט תשתיות ממספר  1070עד 1081

מהדורה עדכנית.
.4.5
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.4.6

דרישות והנחיות של הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה.

.4.7

המפרט הטכני שלהלן.

.4.8

בהתאם לחוק החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם
יש בידו רישיון מאת מנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי
הרישיון ותקופת תוקפו של רישיון שתקבע בו".

.5

פרוט עבודות תאורת חוץ
.5.1

ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת רחובות לרבות
מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של  20ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה
עד לצפיפות של  98%עד כל תחתית המצעים .הנ"ל רק באותם מקומות
שיידרש הקבלן לעשות כן כגון :חציות כבישים  ,מדרכות מרוצפות וכו .או
לחלופין בכל שיטה אחרת בטון  CLSMלפי הנחיות יועץ הקרקע והפיתוח.

.5.2

ביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות .ע"י צנרת  C.V.Pקשיחה
בכל קוטר כנדרש או לחלופין צנרת שרשורי מגנום מחוזק אדום כולל כל
המעברים מקוטר לקוטר.

.5.3

הנחת גיד נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות
הארקה בסוף כל מעגל מאור וליד כל מרכזייה ,לרבות ביצוע חיבורי
 CADWELDלחיבור גידי ההארקה החשופים ביניהם כנדרש במפרט .08

.5.4

חציבת ו /או חפירת בורות ליסודות הבטון לעמוד התאורה בהתאם לסימון
מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המנהל בטרם החפירה.

.5.5

יציקת יסודות העמודים בטון ב 30-ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים
להצבת  3אומים  +פלטת יסוד העמוד דסקיות ודסקיות קפיץ ,כולל הוצאת
קוץ מברזל מגולוון שטוח  4X35מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת פרטים
בגובה של  25ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות בורגי יסוד כנדרש בפרטי
הביצוע כולל הארכת בורגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה של  5ס"מ
)לא ברזל מצולע( עד לעמוק של  5ס"מ מקרקעית הבור.

.5.6

יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם
לפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור
על מיקום המרכזייה )האישור יינתן בכתב( והקבלן יעדכן מידות את המתכנן
בטרם יציקת היסוד למרכזיה.
בדיקת מעבדה מאושרת לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי התאורה וכן ,
במילוי חוזר של התעלות הכול על חשבון הקבלן הנ"ל לא תוספת מחיר כלול
במחירי יחידה הבדיקה כמצוין בפרוגרמת הבדיקות.

.5.7

הערה כללית :מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות
כנדרש בחוק כגון :שילוט גידור ,תמרור ,תאורה ושמירה כמתחייב בחוק
הבטיחות והגהות במהדורתו העדכנית.
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.5.8

התחברות לעמוד מאור קיים ו/או מרכזיה קיימת ,כולל חציבת היסוד
והטמנת שרוולים ,הטמנת שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה
וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין או במרכזיה לרבות תוספת מאמ"ת כנדרש.

.5.9

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן
החשמל בכפיפות לתוכניות ,למפרט הטכני כדלקמן ,לתקנים הישראליים,
לחוק החשמל תשי"ד - 1954 ,למפרט הכללי הבין משרדי העדכני ביותר -
פרק  08ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה.
לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך.

.6

.5.10

סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק ,הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני
וכלכלי שיאושר ע"י המנהל ,למעט גופי תאורה.

.5.11

כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.

תנאי הסף לאישור קבלן המשנה
.6.1

הקבלן יהיה בעל ניסיון של  10שנים לפחות בביצוע עבודות תשתית ויחויב
להוכיח זאת.

.6.2

הקבלן )המשנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים להלן) :כל הסיווגים ללא יוצא
מהכלל(.
 .6.2.1סיווג מקצועי מס'  160חשמלאות.
 .6.2.2סיווג מקצועי מס'  270מאור רחובות.

.6.3

הסיווג הכספי של קבלן המשנה חייב להתאים להיקף העבודה.

.6.4

קבלן המשנה לחשמל ותאורה חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד
באופן קבוע באתר אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל הנתונים להלן:
 .6.4.1בעל רישיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(.
 .6.4.2מנהל העבודה בשטח שיהיה בעל תעודת לבטיחות אתרי עבודה
מטעם המכון לפריון העבודה והייצור.

.6.5

קבלן החשמל והתקשורת חייב שיהיה בעל תקן איזו  9002ויידרש להוכיח
זאת.

.6.6

קבלן משנה החשמל מומלץ מאוד שיעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן
המניין )לא יועץ חוץ( אשר יעבוד ישירות מול מנהלת הפרויקט והמתכנן
וינחה טכנית ומקצועית את מנהל הפרויקט מטעם קבלן משנה לחשמל
ותאורה .

.6.7

כל אנשי הצוות באתר מטעם הקבלן משנה לחשמל אשר יעבדו בחשמל
בעבודות כגון :הנחת כבלים בתעלה הנחת גיד הארקה בתעלה ,התקנת
הארקות יסוד ,בבסיסי העמודים והמרכזייה .קילוף כבלים התקנת גופי
תאורה ,חיווט מגשי תאורה ,הצבת מרכזיה ,חיווט הכבלים למרכזיה וכו,
למעט פועלי חפירות ,נהגים ,טרקטוריסטים ,מנופאים פועלי צנרת תקשורת
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חייבים להיות בעלי רישיון חשמל עדכני מסוג עוזר או מעשי לפחות וצילום
מרישיונם יועבר למנהל הפרויקט.
.6.8

אין הקבלן הראשי רשאי להעסיק קבלן משנה לחשמל אשר אינו עומד
בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר לא אושר בכתב ע"י המזמין ומתכנן
החשמל והתאורה.

.6.9

.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול קבלני משנה לחשמל ללא מתן הסבר
לקבלן הראשי על פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה זכות
ערר על החלטת המזמין.

אישור ציוד
להלן הפירוט הנדרש לאישור ציוד:
.7.1

חלה חובה על הקבלן לצרף תעודת  COCעל כל משלוח של ציוד כגון עמודי
מאור וכו' .התעודה הנ"ל היא תעודת התאמה.

.7.2

 COMPLIANCE–OF–CERTIFICATEשבהוצאת המפעל /היצרן  -המאשר
כי המשלח שהגיע הוא אכן מתוצרתם והם אכן מפעל העומד בפיקוח מכון
התקנים הפרוט בתעודת ההתאמה  .C.O.Cיכלול את  -סוג המוצר ,כמות,
שם הפרויקט.

.7.3

שם הקבלן המבצע.

.7.4

תאריכי אספקה של העמודים ,מספרי תווי התקן שאושרו למשלוחים ולציוד.

.7.5

אי מסירת תעודה כנ"ל על כל משלוח לפקוח ולמתכנן עלולה לפסול את
הציוד.
הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן מכל אחריות שהיא על כל נזק
שיגרום הקבלן במישרין או בעקיפין למערכות ,רכוש ,או נפש אם עבד בניגוד
לנאמר בחוק החשמל ,חוק הבזק ,חוק הבטיחות והגהות ,מפרט טכני זה,

.7.6

מפרט טכני  ,08הנחיות ונהלים של כל החברות בזק ,חח"י חברות  TVכבלים,
מקורות רשות מקומית וכו'.
.8

טיב העבודה
.8.1

תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר .עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי
מקצוע מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי  -חוק החשמל,
תקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת
החשמל ובהתאם לדרישות ההסכם.

.8.2

כל סטייה מתקנות אלו תחייב את הקבלן לבצע זאת ,כך שיתאים לאמור.

.8.3

למרות כל האמור לעיל ,יפרק ,יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר או
חלק שלדעת המנהל אינו מתאים לדרישות .ביצוע העבודה ייחל אך ורק
לאחר אישור סופי ע"י המנהל.
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.9

תיאומים ואישורים לביצוע העבודה
.9.1

על הקבלן לקבל אישורים ככל הנדרש מכל הרשויות המוסמכות והגורמים
הרלוונטיים לפרויקט ,בין היתר :בזק ,ח"ח ,HOT ,רשות העתיקות,
המשטרה ,מקורות ,רשות המים ,הרשות המקומית ובהתאם למפורט
בהסכם.

.9.2

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר.
כל נזק שיגרום הקבלן לתשתיות אלו )חשמל ,בזק ,מים ,דלק וכד'( יותקן ע"י
הקבלן ועל חשבונו ,ויישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות
בנזק.

.10

אישור שלבי העבודה
.10.1

כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן
העין ,טעון אישורו של המנהל מטעם חל"י ,לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים
הבאים אחריו .אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו
לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב
שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

.10.2

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את
מיקום ציוד\גופים\מערכות שקועות קרקע באמצעות יתדות .עם גמר הסימון
יזמין את המנהל לאישור סופי של המיקום .מדידות נוספות  -ע"י מודד
מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  -לפי דרישות המנהל  -עד
לקביעת המיקום הסופי של הציוד .לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין
ביצוע מדידות אלו .רק לאחר קבלת אישור בכתב  -יתקין הקבלן את הציוד.

.11

אישור ציוד ונתונים טכניים
.11.1

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמנהל לציוד אשר
הינו נדרש לספק ולהרכיב במסגרת העבודה עפ"י התכנון .כל הציוד
והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי .עם הגשת
הדרישה לאישור הציוד ,הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה
העברית או האנגלית ותעודת בדיקה.

.11.2

הפניה לאישור הציוד תהיה תוך  21ימים מיום חתימת החוזה וכתנאי לקבלת
צו התחלת עבודה.

.11.3

ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למנהל
לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמנהל.

.11.4

אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה
לטיב המוצר .הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות,
או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין .לצורך הנ"ל הקבלן
יביא למשרד המנהל באתר דוגמאות לקבלת האישור.

.12

חלופה לציוד המוצע – שווה-ערך
בהתאם לאמור בפרק מוקדמות סעיף  ,00.03.16ס"ק .3
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.13

אחריות
.13.1

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה ,אזי
תהיה אחריות על חומרים ועבודה לפי:
 .13.1.1לכבלי חשמל –  5שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.
 .13.1.2גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה כמפורט במפרט זה.

.13.2

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש ,ופריט אשר
הוחלף ,בחדש תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  -והכול על
חשבון הקבלן .כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  48שעות בימי חול
מיום מתן ההודעה.

 08.01.02תשתיות תת קרקעיות
.1

שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
.1.1

השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:

.1.2

הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה
באתר.

.1.3

סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.

.1.4

אישור המנהל בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.

.1.5

חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.

.1.6

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

.2

.1.7

אישור המנהל בכתב לביצוע עד שלב זה.

.1.8

כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.

.1.9

השחלת כבלים.

.1.10

אישור המנהל לביצוע.

חפירות ותעלות
.2.1

כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבין משרדי בסעיף 0801

"עבודות עפר" של המפרט הכללי למתקני חשמל ).(08
.2.2

החפירות להנחת כבלים וצינורות תת-קרקעיים תבוצענה בהתאם למידות
שבתכנית ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים:

.2.3

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

.2.4

עומק התעלה יהיה בהתאם לפרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים .עומק
התעלה לא יפחת ממטר מפני מפלס הקרקע הסופי המתוכנן בתוואי החפירה.
בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר ומכל
סיבה שהיא בה נדרש לשנות את עומק החפירה ,חייב הקבלן לקבל אישור
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בכתב של מהנדס האתר ,המפקח ו/או המנהל .לפני ביצוע החפירה/חציבה על
הקבלן לנסר את האספלט הקיים במידה וקיים בתוואי החפירה המתוכנן.
החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.
.2.5

כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה
על  20ס"מ למטר בכבלים ועל  10ס"מ למטר בצינורות.

.2.6

התעלה תבוצע במידות לפי פרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים .רוחב
התעלה בתחתיתה לא יפחת מ 40 -ס"מ .קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים
ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה.

.2.7

בתחתית התעלה תבוצע שכבת ריפוד חול )ים או דיונות או ש"ע באישור
הפיקוח( לכל רוחב התעלה אשר תעטוף את הצנרת ו/או הכבלים ותבוצע
עפ"י התיאור הבא:
 .2.7.1שכבת ראשונה בעובי  10ס"מ בתחתית החפירה )עליה יונחו
הצינורות/כבלים(
 .2.7.2שכבת שנייה בה הצינורות יהיו משוקעים  -עובי השכבה עד לקו
עליון של הצנרת  -יקבע עפ"י כמות הצנרת/כבלים בחפיר.
 .2.7.3שכבה שלישית בעובי  10ס"מ מעל הצנרת )מקו עליון של הצנרת(
במקרה של מעבר בכביש קיים או מתוכנן יבוצע שימוש בצנרת מסוג
 PVCקשיח  110/160ס"מ ו/או כמפורט בתוכניות ובפרטים .כמות
הקנים בחציית הכביש תהיה כמפורט בתוכניות.

.2.8

ביצוע החפירה
כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא ,או בין יסוד
ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים .המילוי וההידוק
יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות ,ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו
ואושרו ע"י המנהל .המילוי המוחזר ייעשה במצע סוג א' ,מהודק בשכבות
שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על  20ס"מ .השכבות יהודקו במהדקי יד
כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש.

.3

.2.9

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

.2.10

יש לסלק את כל עודפי החפירה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לקדמותו.

צינורות לתאורה
.3.1

להלן סוגי הצנרת
 .3.1.1קוטר  160/110מ"מ בחציות כבישים יהיו  PVCקשיח בעלי דופן
בעובי  5.3מ"מ.
 .3.1.2קוטר  75מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית
חלקה.
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 .3.1.3קוטר  50מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית
חלקה.
.3.2

בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  8מ"מ,
כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאוריטן .לא תשולם כל
תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

.3.3

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

.3.4

חיבורי צנרת מסוג  P.V.Cקשיח :קטעי צינורות פלסטיים מסוג

P.V.C

קשיח ,תת-קרקעיים ,יחוברו בשיטת תקע ושקע .האטימות תושג בעזרת
טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע .יש למרוח את קצה התקע
בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.
צינורות לתאורה :צינורות פלסטיים תת-קרקעיים לתאורה יהיו רציפים
מיסוד ליסוד ללא מופות.
.3.5

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

.3.6

חוטי משיכה :בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר 8

מ"מ .קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט
שתיקשר על יתד/מוט באורך  20ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור  -הנ"ל
כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.
.3.7

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

.3.8

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

.3.9

סימון ומיפוי :לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים
של פנים הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות
לצורך הכנת תכניות הביצוע  - AS MADEסימון הצנרת יבוצע באמצעות
יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים.
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.4

כבלי חשמל
.4.1

הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  N2XYבעלי עטיפה מחומר פלסטי .סוג
הכבלים יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה.
ויתאימו לת"י  547בעדכונו האחרון.

.4.2

צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן.

.4.3

בזמן הנחת הכבלים ,והכנסתם לתוך הגופים או לתוך מרכז הדלקה ,יאטום
הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות ,יניחם בתוך רזרבה ויסמן את
המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא.

.4.4

כל הכבלים בחתך  10ממ"ר ומעלה יכללו שרוול כפפה מפצלת בקצוות – כלול
במחיר הכבל ללא תוספת.

.4.5

הקבלן ימציא למנהל האתר תכניות ) 3העתקים( סופיות של הנחת כבלים
וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה.

.5

בריכות ,תאי-מעבר ובקרה
.5.1

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים או
בקטעי צנרת רציפים מעל ל 50 -מטר לפי הנחיות ודרישות המנהל .הבריכות
ייבנו לפי תכניות פרט מצורפות ועפ"י התיאור שלהלן:

.5.2

תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  80ס"מ ובגובה  50ס"מ ,בעומק
הדרוש ומכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י  489כולל שילוט וסמל עפ"י
סטנדרט הרשות המקומית.

.5.3

תאי בזק מטיפוס  1A,2A,25A,3Aיבנו עבור הכנות לחברת בזק ,או הרחבת
תאים קיימים באי תנועה לאורך הכביש ,לצורך התאמת כניסה לתאים מהאי
תנועה .התאים יבנו בהתאם לפרטים והתקנים והנהלים של בזק.

.5.4

תאי  H1,H2,H3,H6יבנו לפי הנהלים והתקנים של חברת . HOT

.5.5

התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  10ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז או
תהיו טרומים ,במידה וישנן שוחות במידות המצוינות בתכניות ,אחרת,
תהיינה השוחות יצוקות באתר וללא שינוי במחיר כולל טיח .בשוחות יצוקות,
הרצפה תיבנה על גבי בטון רזה בעובי  5ס"מ.

.5.6

גוף התא עגול יורכב משתיים או שלוש חוליות גליליות טרומיות ,מתאימות
לתקן ישראלי  658מטיפוס .201.1

.5.7

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה ,כך
שתחתית הצינורות יהיו בגובה  20ס"מ מתחתית הבריכה .הפתחים בטון
יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד.

.5.8

החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע
שקע.

.5.9

בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ ,עם אגרגט מירבי של " 1ובעובי  20ס"מ.
פני החצץ יהיו נמוכים ב 10 -ס"מ מתחתית הצנרת.
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.5.10

מסביב לתאים יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות
המופיעות בתכניות הביצוע.

.5.11

מכסה כל תא בקרה יהיה יצוק לפי תקן  .DIN1691מכסה המותקן במדרכה
מרוצפת או במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהיה מתאים לעומס  B125לפי
ת"י  .489מכסה המותקן בכביש יהיה מתאים לעומס  D400לפי ת"י .489
פתח המכסה יהיה במידות המתאימות לתאים לפי תקן החדש של בזק/הוט
בשלשה חלקים מיציקת פלדה ובקוטר  60ס"מ ,לתאים בקוטר  80ס"מ
ומעלה ו 50 -ס"מ בתאים בקוטר  60ס"מ .כל המכסים יכללו סמל המועצה
וכיתוב שם המערכת מוטבעים ביציקה )תאורה/רמזורים/בקרה תקשורת
וכיו"ב(.

 08.01.03הארקות למתקן תאורת חוץ
הארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:
.1

מפס הארקה במגש יותקן מוליך גמיש בחתך  6ממ"ר לפחות לפס ריכוז חוטי הארקה.

.2

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט
בתוכניות.

.3

לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  35ממ"ר.

.4

האלקטרודה תהיה מפלדה מצופה נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך  3מטר לפחות )2

יחידות של  1.5מטר כ"א(.
.5

האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  60ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י 489

כולל כיתוב ושילוט הארקה ,הכול כמפורט בתכניות.
 08.01.04גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה
.1

כללי
.1.1

גופי התאורה יקבעו ע"י המתכנן והמזמין ויהיו כמפורט בתוכניות וכתב
הכמויות ,עמוד תאורה  BODEN SEAמאלומיניום צבוע עפ"י מפרט חל"י,
הכל קומפלט להארה אסימטרית  12וואט עם נורת לד בעל דרגת אטימות 65

העמוד כולל גוף התאורה מותאמים לסביבה ימית עם צביעה לפי סטנדרט
 Nf.en. 12981צבוע במפעלי החברה אורגינלי בגוון הנדרש .העמוד כולל בורג
יסוד אינטגרלי כחלק מהעמוד באורך של  1מ' דגם  701458של החברה הנ"ל.
העמוד כולל אחריות יצרן של  7שנים על קורוזיה והתבלות ,וכל פגיעה בצבע
ו/או בגימור.
.1.2

גופי תאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות  ,LEDמיועדים לתאורת
במסגרת הפרויקט.
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.1.3

גופי התאורה יהיו בטכנולוגיית  LEDהמזמין רשאי לדרוש ניסויי תאורה
ככל שיידרש ,לצורך בדיקת הציוד והצבתו עד למצב הסופי ,וזאת כלול
במחירי היחידה.

.1.4
.2

גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או אחר
המוכר ומאושר ע"י המתכנן.

דרישות סף לאספקת גופי תאורה
.2.1

ספק גופי התאורה יהיה מורשה ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ ובחו"ל(
למתן שרות ,אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי
שנדרש במפרט הטכני.

.2.2

על הקבלן לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל עפ"י
הנוסח שלהלן:
 .2.2.1אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו
בישראל.
 .2.2.2אנו נספק אחריות ,תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות
למוצרינו בישראל ,לארח המכירה וזאת באמצעות חברת
___________ בישראל.
 .2.2.3כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך
חברת ___________ בישראל.

.3

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

.4

סימון ושילוט
על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל  10*15ס"מ
לפחות ,שתראה מתחתית.

.5

גופי התאורה ונורות הלד
.5.1

הנורות לכל גופי התאורה יהיו למתח  230וולט 50 ,הרץ .הנורות יעמדו בתנאי
המפרט הבין משרדי למתקני חשמל ) (08מהדורה אחרונה.

.5.2

הנורות יתאימו לדרישות התקן הבין לאומי . IEC 662

.5.3

הנורות יהיו במידות מתאימות לגוף התאורה.

.5.4

גוף התאורה יהיה דגם Q5 LED-עם עד  6מודולים של צ'יפ לד בהתאם
לאזור ההתקנה והתכניות או ש"ע.

.5.5

על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של גוף התאורה שהוא
מבקש לספק לפי הדרישות בסעיפי המפרט המפורטות כדלקמן:
 .5.5.1טיפוס ה. LED-
 .5.5.2אישור מכון התקנים ותעודת בדיקה על גוף התאורה.
 .5.5.3שם היצרן וארץ מוצא גוף התאורה.

חמי זוהר – שלב ב'

70
 .5.5.4הספק הנורה בוואטים.
 .5.5.5אורך חיים.
 .5.5.6שטף האור ב"-לומנים".
 .5.5.7מיקום מוקד ה .LED-
 .5.5.8נפילת היעילות במשך אורך החיים של ה. LED-
 .5.5.9סכמת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן.
 .5.5.10על הקבלן להציג אישור יצרן הנורות לגבי התאמת ציוד הדלקה.
.6

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

.7

.6.1

סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן הנורה והפנס.

.6.2

הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המנהל והמתכנן.

.6.3

הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה.

אחריות לגופי תאורה
.7.1

הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס ,וכן מכלול
אביזרים ,אחריות הקבלן הנה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו.

.7.2

בעת אישור פנס ימסור הקבלן למזמין יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות
של הספק.

.7.3

כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל
של המתקן.

.7.4

מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים ,הנורות
והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם.

.7.5
.8

כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן:

תקופת האחריות
.8.1

תקופת אחריות כדלקמן:
 .8.1.1גוף התאורה  7 -שנים.
 .8.1.2ציוד נילווה )דרייברים ו-לדים(  7שנים.

.8.2

אחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה לדים
שרופים ,עבודה ,חומרים וביצוע סופי.

.9

חובת אספקת מסמכים נלווים
.9.1

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל
דרישות תקן ישראלי  20חלק  , 3.- 1בדרישות המפרט טכני המפורט לעיל,
בדרישות חוק החשמל ובדרישות פרק  08המפרט הכללי ,וכן שבוצעו כל
הבדיקות האינדיווידואליות.
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.9.2

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים ,המעידה על עמידות גוף התאורה
המסופק לדרישות תקן ישראלי  20חלק  ,3.- 1בצרוף צילום של הפנסים
הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד.

.9.3

עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות .C.O.C , T.O.C

 08.01.05לוחות חשמל/מרכזיות תאורה
.1

כללי
.1.1

לוח החשמל יבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד לפי
תקן  .64139הלוח שיסופק ע"י הקבלן יהיה כמתואר .היצרן יגיש סט תוכניות
ורשימת ציוד מפורטת לאישור המתכנן והמנהל וזאת לפני תחילת הייצור.
הציוד בלוח יהיה עפ"י תקן  898סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל .הלוח
יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של המזמין
ודרישות חברת החשמל ,מחלקת חל"ב.
הלוח יהיה בגודל מתאים ומאושר ,מוגן מים  , IP65מתאים להתקנת חוץ לפי
תקן .43629

.1.2

הלוח יהיה מורכב על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת
ונעילה.

.1.3

הלוח בגודל יהיה בנוי מתאי פוליאסטר משוריין ,מחולקת ל 2 -ארונות :ארון
עבור מונה חשמל ,ארון עבור המערכות השונות  .הארונות יהיו מתוצרת
"ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.

.1.4

הלוחות יותקנו על יסוד בטון .אורך ורוחב יהיו כמידות הלוחות בתוספת של
כ 10 -ס"מ מכל צד ו 5 -ס"מ במרווח שבין הארונות .היסוד יבלוט מעל
הקרקע ויכלול ברגים לחיזוק הארגז ,מסגרת אורגינלית של הארונות
מגולוונת בתוך היסוד .הארונות יכללו הכנה למנעול.

.1.5

כל הברגים ,הצירים ,ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות
קפיציות .כל חלקי הפח הנעים על הצירים יחוברו לפס הארקות בלוח בחוט
הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.

.1.6

הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים .נוסח
השילוט יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

.1.7

יש להזמין את הפיקוח על מנת שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.

.1.8

המרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי  PLעם מנורה ומפסק ,מגני ברק
עם נתיכים ,פס אפס ,פס הארקה ,מהדקים כיו"ב.

.1.9

כל לוח חשמל מעל ל 63-אמפר יכלול מערכת גילוי עשן ואמצעי ניתוק הזנה
לפי דרישות של מכון התקנים בנושא.

.1.10
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.2

הנחיות ודרישות לייצור הלוח
.2.1

על הקבלן להגיש למתכנן תכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש .הערות
ועדכונים יסומנו על תכנית ייצור הלוח .רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן
יהיה להתחיל בייצור הלוח .יש לקבל אישור המתכנן מראש ליצרן הלוחות
המוצע על ידי הקבלן לייצור הלוחות בפרויקט .היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח
בייצור לוחות חשמל עם תקן .ISO9002

.2.2

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

.2.3

כל החיזוקים יהיו מגולוונים.

.2.4

הלוח יבוצע בתאום ובאישור המנהל.

.2.5

הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  INBARמדגם  FGIאו שו"ע –
כמות לפי תוכנית .הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין ,עם דרגת
אטימות לא פחות מ – .IP65
כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.

.2.6

המידות בתכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות “ ”INBARאו שו"ע.

.2.7

יש להתקין בדלת הלוח  2תיקי תוכניות .האחד עבור תוכנית  AS MADEשל
מרכזת התאורה והשני עבור תכנית  AS MADEשל מתקן התאורה בכביש.

.2.8

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

.2.9

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

.2.10

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

.2.11

ציוד מיתוג )מאמ"תים ,מ"ז ,פקטים ,מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה
בהתאם לתקן  898כמפורטMERLIN GERIN ,ABB, SIMENS,G &F, :

.LEGRAND, ROCKLWELL
.2.12

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

.2.13

כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.

.2.14

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

.2.15

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

.2.16

חיבורים לפס " "0ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים .כל מוליך ""0
ו"הארקה" יחובר לבורג נפרד .חיבורים לפסי " "0ו"הארקה" ראה תוכנית
הלוח בגרסתו העדכנית.

.2.17

פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.

.2.18

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה .לא יהיו גשרים בין מאמ"תים
של מעגלים שונים.
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.2.19

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

.2.20

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

.2.21

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

.2.22

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

.2.23

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

.2.24

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

.2.25

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

.2.26

סרגלי מהדקים  -יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.

.2.27

יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.

.2.28

סכמות כוח ופיקוד -עפ"י תוכנית עדכנית.

.2.29

יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות

.2.30

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

.2.31

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

.2.32

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל
ע"י מנהל והמתכנן.

.3

ארון לוח חברת החשמל
.3.1

תוך תא חברת חשמל יותקנו  2לוחות עבור מונים תלת-פאזיים מפרטינקס
בעובי  5מ"מ .לפי מידות  450*300מ"מ עם חריץ עבור החוטים.

.3.2

באותו תא יותקן ארגז ) CI4) D4מפוליקרבונט עם מבטחים DIN 00 3*125

אמפר.
.3.3

את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה
ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של חברת החשמל.

.3.4

הארגז  D4יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים.

.3.5

בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז
המבטחים יש לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה .החלק התחתון
מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את
בורגי הסגירה.
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.3.6

המסד יהיה יציקת בטון בגובה  300מ"מ לפחות מעל פני הקרקע .בתוך
המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי .בגודל "4

כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל.
.3.7

עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות
שרשורים קשיחים " 4לפחות.

.3.8

בין שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה
ומפסק הראשי .החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון  29מ"מ המחוזק לדפנות
הארגז ע"י חבקים מתאימים המודבקים לדפנות.

.3.9

על ידי ארגז  D4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת  40*4מ"מ לפחות
עם  3ברגים " 3/8מגולוונים.

.4

התקנה
.4.1

הארונות יותקנו לפחות  50ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת
כלי רכב יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.

.4.2

משטח ימוקם בקרבת הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה
סכנה להתנגשות ברכב המתחזק.

.4.3

כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל .ע"י חבקים
מתאימים או באמצעות סרט אל-חלד.

.4.4

החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל.

.4.5

לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת
החשמל ,אחרי סידור הליכים משרדיים.

 08.01.06הדגשים מיוחדים
.1

העבודה תבוצע על סמך תכניות עם חותמת לביצוע חתומות ע"י ח"ח ,בזק ,והמתכנן,
בשום אופן אין אישור לעבוד בשטח עם תכניות תאום מערכות או תכנית חד קווית של
מערכת התכנית ,הנ"ל היינו לעזר בלבד ,רק התכנית הרלוונטית לכל מערכת חתומה
כאמור לעיל היא התכנית לביצוע של אותה מערכת.

.2

הנחת כבלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת המשמשת כמוביל
למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול בשכבת דיונות נקי
ומנופה בעובי  10ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה.

.3

בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך חול ולהרים את
הצנרת או הכבל לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל .

.4

כל הציוד שיותקן ע"י הקבלן יהיה מקורי כנדרש במסמכי המכרז ולא חיקוי או מסוג
שאינו מצוין בכמויות וכל פרטי הביצוע מחייבים יש לבצעם בדיוק כמצוין בפרטים.

.5

מערכת תאורת הרחובות תתקבל ע"י מחלקת החשמל של הרשות המקומית  /או
המזמין והמתכנן ורק לאחר אישור של כל הצוות תעבור התחזוקה לידי רשות
המקומית.
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.6

חל איסור חמור לעבוד תחת מתח.

.7

להלן כללי בטיחות והנחיות לבצוע לפי דרישת חח"י המחייבות את הקבלן ראשי
וקבלן המשנה לחשמל ותאורה.

.8

יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון
הקיימים בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל במחוז /אזור  /נפה הרלוונטיים.

.9

בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים
ולהימנע משימוש בעגורנים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים ,יש
לזכור כי השימוש בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי העובדים.

.10

אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה
ממשרדי חח"י במחוז הרלוונטי .תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין הפקוח
כלול במחירי היחידה.

.11

העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת.

.12

הזמנת מנהל מבזק מחברת הטל"כ או ומחברת החשמל או מהרשות המקומית או
מכל רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן בהכנת תשתית
חליפית לבזק הן באחריות הקבלן מבחינות המפורטות להלן:
.12.1

תאום מועדי הפקוח.

.12.2

תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת הטל"כ ולכל גורם אחר בגין
הפקוח.

.12.3

הנ"ל ללא תוספת כספית וזאת כלול במחירי היחידה.

.13

בשום מקרה אין לעבוד ללא פקוח.

.14

כל פגיעה באחת ממערכות הנ"ל עלולה לשבש את מהלך החיים התקין של המתקן
לגרור תביעות משפטיות כנגד הקבלן מבעלי אותה רשות של המערכת העילית או תת
קרקעית.

.15

בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם
הרשויות לקבלת היתר חפירה מודגש בשנית כי הוא באחריותו בלעדית של הקבלן
וללא כל תוספת מחיר וכלול במחירי היחידה.

.16

בדיקת המתקן והפעלה ניסיונית )כנדרש בסעיף  08.01.10במפרט .(08
בתום העבודה חייב הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך אשר
יבדוק את המתקן ויאשר בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.
ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה אחריות ) -כנדרש בסעיף ) 08.01.12במפרט
.(08

.17

להלן ריכוז נושאים שעליהם לא תשולם בנפרד כל תוספת כספית בגין ביצועם ואשר
הם כלולים במחירי יחידה.
.17.1

כל המצוין במפרט  08שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית
גם אם אין הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.
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.17.2

ביצוע כל נושא המדידות בשטח ע"י מודד מוסמך וקביעת מיקומים לציוד
שיותקן באתר .בנושאי חשמל  ,בזק  , TVתאורה.

.17.3

ביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו כגון :חח"י ,בזק ,רשות
מקומית ,TV ,כבלים ,מקורות ,קצא"א וכו' בכל נושא שהוא ,מיקומם ,פקוח,
חפירות וכו'.

.17.4

בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג
מטעמם.

.17.5

עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות  ,חגים ,עבודות לילה
וכו' הכל לפי הנחיות הפקוח בכתב.

.17.6

ביצוע ניסוי תאורה ככל שיידרש בשעות הלילה כולל עריכת תכניות
פוטומטריה.

.17.7

בצוע תכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן.

.17.8

הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן
על כל מרכיביו והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כול הגורמים שלגביהם יורה
הפקוח  ,הדו"ח יאשר את תקינות המתקן החשמלי ,עמידתו בחוק ובתקנים
ואישור הכנסת מתח לתוכו ,הכול בכתב לכל הגורמים.

.17.9

מסירת רשימת קואורדינטות לגבי נקודות סיום השרוולים בחציות או כל
דבר אחר שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תכניות העדות ,כאשר תוכניות העדות
 MADE- ASתהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך.

 .17.10בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות
הקבלן ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים ,הידוקם ,גופי תאורה ,איכות
הציוד המוצע ע"י הקבלן וכו'.
 .17.11איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף והשחלת חוטי משיכה  8מ"מ עובי לכל
אורך הצנרת.
 .17.12שילוט כל גידי החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות
וביציאות מהציוד במרכזיה ובפסי המהדקים.
 .17.13הוצאת פלוט מדיסקט של מתכנן והדבקת תכנית

חד קווית צבעונית

במרכזיה על הדלת מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזייה.
 .17.14תוספת סרט סימון לכבלים/צנרת ת"ק לכל  40ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן.
 .17.15ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת
החפירה וכו'.
 .17.16בצוע חפירה /חציבה ידנית אם יידרש ע"י הפקוח .בנוסף למצוין בכמויות.
 .17.17החלפת חלפים פגומים במשך תקופת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה
מבלאי טבעי או משימוש בציוד קלוקל ) ,לא כולל שבר במזיד  ,או כח עליון(.
 .17.18הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל )גנרטור( מכל סוג והספק שהוא
לרבות חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד  3ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח
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ההפעלה והכנסת המתח הנ"ל רק באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל
רישוי בודק מוסמך.
 .17.19אבטחה לאנשי הקבלן ולציודו בהתאם לצורך .בין אם הבצוע בתחומי הקו
הירוק או מחוצה לו.
 .17.20שמירה על אתר העבודה ומחסני הקבלן ,אספקת מים ,חשמל זמני ,טלפון,
וכו'.
 .17.21העמדת עמודים למאור לפי סוגי העמודים המצוינים במפרט עם סוגי גופי
התאורה הכול מחווט ומוכן להפעלה ניסיונית לצורך הגעת המתכנן  ,הרשות
המקומית ,מנה"פ אדריכל הנוף וכו' לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר
כולו ופירוקם לאחר מכן.
 .17.22שילוט תמרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל בשכר ככל
שיידרש כלול במחירי היחידה.
 .17.23שרוול זנד בעמוד כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא ביטוי בכתב
הכמויות.
 .17.24כנ"ל  2פתחי שרות בעמוד תאורה .כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד
לפי פרט.
 .17.25מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים.
 .17.26מכל סיבה שהיא שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה
ומסירתה למזמין.
 .17.27מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים.
 .17.28השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים.
 .17.29סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דסקית ברונזה 15

ס"מ קוטר וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף.
 .17.30תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס המועצה בדבר הסדרי תנועה ,תמרור
ושילוט.
 .17.31פס השוואת פוטנציאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן 812

באורך של כ 10-11 -ס"מ.
 .17.32חבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  CADWELDולא בשום
שיטה אחרת ,החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע.
 .17.33התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול ,גם אם הנושא אינו
מוצע בתוואי בתכניות.
 .17.34הארכת בורגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  10או  12מ"מ קוטר )לא
מצולע( עד לעומק של 5ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות
שבתקן הישראלי לגבי אורך בורגי היסוד מתיר אורך קצר יותר.
 .17.35שרוול מתכווץ בחום עם דבק בראש כל כבל המחובר לעמוד תאורה או
מרכזיית מאור וכו' החל מחתך  (5x6)N2XYממ"ר ואילך.
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 .17.36כל לוח חשמל מעל ל 63-אמפר שתידרש בו מערכת גילוי עשן ואמצעי ניתוק
הזנה לפי דרישות של מכון התקנים בנושא.
 .17.37כל לוח חשמל מעל ל 100-אמפר שתידרש בו מערכת כיבוי אש בגז לפי
דרישות של מכון התקנים בנושא.
 08.01.07פרוגראמה לבדיקות
פרוגראמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים
תיאור העבודה _________________________ מס' מכרז __________________
מחוז משהב"ש ______________
מקום/אתר___________________________
קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________ מס' חוזה _________________
מס' רישיון הקבלן _______________________ מס' רישיון חשמלאי __________
כתובת ______________________________
חתימה ___________________
מס"ד תיאור העבודה

בדיקה

.1

צינורות
צינור שרשורי דו שכבתי 80
מ"מ קוטר ,לתאורה.
ב .צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר
" 4לתאורה עובי דופן 3.5
מ"מ.
תו תקן
ג .כנ"ל אך לחח"י "6
עובי דופן  7.7מ"מ.

.2

בסיס בטון
א .לעמוד תאורה עד  10מ'
גובה במידות 80x80x160
ס"מ.

.3

כבלים במידות

תו תקן

א .כבלים N2XY 16X5
ב .כבלים N2XY 10X5
ג .כבלים N2XY 4X3
ד .כבלים N2XY 25X5
ה .כבלים N2XY 35X5
ו.כבלים N2XY 50X5
ז.כבלים N2XY 70X4
ח .כבלים N2XY 2.5X5
גיד נחושת  CU 35ממ"ר

.4

גלוי טמון במישרין באדמה.
בדיקת בטון של כל היציקות
באתר ,כגון גומחות יסודות
לעמודים יסודות ולגשר וכו'
לאישור.
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הערות

הבודק
וחתימה

מומלץ להשתמש בצנרת
שרשורי מגנום מחוזק אדום
במקום
 .P.V.Cקשיח כולל מעברים
מקוטר לקוטר.
תוצרת אליהו תעשיות חיפה

מנהל
האתר

הצנרת שרשורי כוללת מופות
חיבור אורגינליות לצנרת
שרשורי

מנהל
האתר

מתאים
לחוזה

בטון  B – 30בדיקת מעבדה
מאושרת ע"ח הקבלן הבדיקה
תילקח מכל יציקה לפי תקן

מנהל האתר
ומעבדה
מאושרת

תו תקן

לא יאושר שימוש בכבלים
סקטוריאליים

מנהל החשמל
של האתר

הבדיקה ע"י הבדיקה ע"ח הקבלן .
הבדיקה תילקח מכל יציקה
מעבדה
לפי תקן.
מאושרת

מנהל האתר
ומעבדה
מאושרת
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מס"ד תיאור העבודה
.5

בדיקת הידוק וכיסוי של
מילוי חוזר לתעלות חשמל
תאורה תקשורת בכל תחום
האתר
הערות:

הבודק
הערות
בדיקה
וחתימה
הבדיקה ע"י הבדיקה ע"ח הקבלן כמות  20מנהל האתר
ומעבדה
מעבדה
בדיקות לפחות
מאושרת
מאושרת

.1

יש לסמן ב V -אם יש תו תקן או העבודה  /מוצר מתאים לדרישות.

.2

יש לסמן ב X -אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.

.3

במקרה  Xיש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.

 08.01.08תחנת טרנספורמציה
אפיון לתחנת טרנספורמציה לשני שנאים:
.1
במסגרת הפרויקט יוקם מבנה שישמש כחדר חשמל לשנאים ותא מ.ג .לשנאי .מידות
החדר יהיו  :אורך 7.2 -מ' ,רוחב 4.2 -מ' ,גובה 3.1 -מ' .למבנה תהיה כניסת דלת
כפולה רוחב 90+51 -ס"מ ,גובה 235 -ס"מ ,ללוחות חשמל בתוך החדר יהיו תעלות

.2

יצוקות מבטון -רצפה כפולה לכניסה ויציאת צנרת ,לדלתות החדר יהיה מנגנון
לפתיחה מהירה בחירום .החדר יהיה בהתאם לתכניות העקרוניות המצורפות של
חברת חשמל.
אפיון לתחנת טרנספורמציה לשלשה שנאים:
במסגרת הפרויקט יוקם מבנה שישמש כחדר חשמל מתח נמוך פיקוד ובקרה ובחלקו
הנוסף יותקן תא מתח גבוה לשנאי ושנאי של חברת חשמל .מידות החדר יהיו :אורך-
 10.59מ' ,רוחב 4.2 -מ' ,גובה 3.1 -מ' .למבנה תהיה כניסות דלתות כפולות רוחב-
 90+51ס"מ ,גובה 235 -ס"מ ,ללוחות חשמל בתוך החדר יהיו תעלות יצוקות מבטון-

.3

.4
.5

.6

רצפה כפולה לכניסה ויציאת צנרת ,לדלתות החדר יהיה מנגנון לפתיחה מהירה
בחירום .החדר יהיה בהתאם לתכניות העקרוניות המצורפות של חברת חשמל.
תנאים כללים
החדר יתוכנן ויבוצע ע"י ספק מאושר חברת חשמל ליצור תחנות טרפו על אחריות
והמלאה בהתאם לתכנון של קונסטרוקטור מטעמו.
תכנית הצעה אדריכלית כוללת תכנית עקרונית.
תכנית תרשים מגרש מכילה:
מיקום מדויק של תחנת הטרנספורמציה.
5.1
דרך גישה אליה לאנשים ולמשאית.
5.2
מפלסי קרקע ופיתוח של השטח.
5.3
הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לשלמות הקונסטרוקטיבית ויציבות המבנה.
5.4
רק לאחר קבלת אישור הנ"ל יכול הקבלן לגשת להקמת המבנה.
5.5
מיקום החדרים:
מיקום חדרי החשמל חייב להבטיח גישה אליהם ,הן לרכב והן לאנשים
6.1
משטח ציבורי כגון :מדרכה ,כביש או כל שטח אחר המגודר כשטח ציבורי.

חמי זוהר – שלב ב'

80
6.2

אין לעשות פתחי אוורור בקיר הקרוב למבנה אחד אם המרחק ביניהם קטן
מ 2 -מטר.

.7

גישה לאנשים

.8

כניסת האנשים לתחנה תהיה באמצעות דלת המשמשת גם להכנסת הציוד או
7.1
באמצעות דלת נפרדת המיועדת לכניסת אנשים בלבד.
הדלתות יהיו דלתות פח ,עם אופציה לפתיחה מהירה לשם מילוט.
7.2
דלת הכניסה לתחנה תמוקם קרוב ככל האפשר לשטח ציבורי .מעבר מדלת
7.3
הכניסה עד לגבול המגרש יהיה פנוי למעבר ,פתוח לכיוון שטח ציבורי ,כך
שלא ימצאו בינה לבין השטח הציבורי שום דלתות נוספות ,שערים,
מחסומים ,תעלות פתוחות וכו'.
גישה לרכב
יש להבטיח גישה ואפשרות עמידה מתאימה למשאית עם מנוף של החברה וכמו כן
מקום מתאים לפריסת אביזרי עזר לצורך הפעלת המנוף ,קרוב ככל האפשר לדלת
הכניסה של התחנה או לפיר להורדת ציוד.
הכנסת הציוד לחדרי חשמל
הכנסת הציוד לתחנה כגון :שנאים ,ציוד מ.ג ,.לוח מ.נ .וכו' תהיה ישירה דרך
9.1
דלת כניסה.
לפני דלת הכניסה לחדרי חשמל יוכן בשטח ישר עם ציפוי אספלט או ש"ע
9.2

.9

לצורך הורדת הציוד מהרכב ,בגודל  2x1.7מ'.
.10

.11

תוואי הנחת כבלים
מיקום התחנה חייב להבטיח כניסה ויציאה של הכבלים בתוואי קצר ביותר ,בצורה
בטיחותית.
מיזוג אויר
במבנה יסופקו שני מזגני אויר .שישמרו על טמפרטורה מקסימלית של  30מעלות.

.12

דרישות קונסטרוקטיביות
מידות כלליות:
גובה התחנה יהיה לא פחות מ 3.4-מ' לתחנות עם ציוד 36ק"ו.
רוחב התחנה יהיה לא פחות מ 3.8 -מ'.
התחנה מבוצעת מבטון ב 30-מזוין לפי ת"י .118,106

.13

יסודות
היסודות יורכבו מקורות יסוד היקפיות עם הארקה מותאמת למרכז אנרגיה) ,פלח
 40x4או מוט בקוטר  12מ"מ חלק(.

.14

.15

קירות המסך
קירות התחנה בצד הפנימי חייבים להיות ישרים וחלקים.
הקירות חייבים להיות עמידים בפני רטיבות מבחוץ ואטומים נגד חדירת מים.
רצפות
 15.1רצפת חדרי החשמל תהיה רצפה כפולה.
15.2
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15.3

עמודי התמיכה של הרצפה יהיו בהתאם לגודל של חדרי החשמל ומיקום
הציוד.

15.4

הרצפה העליונה תעמוד בעומס  1,500ק"ג למ"ר.

15.5

מדה על רצפה עליונה יהיה בעובי  4ס"מ לפי מפלס המסגרות ,בתוספת חומר

15.6

נגד החלקה על המדה או בתוך המדה .פני המדה יהיו מפולסים ,ללא גלים
ומחולקים.
בזמן יציקת הרצפה יש להשאיר פתחים למעבר הכבלים או צנרת לפי דרישות
בתכנית עקרונית מצורפת.
במידה והרצפה התחתונה באה במגע עם אדמה ,יש לבצע בידוד הרצפה נגד

15.7

.16

.17

חדירת מים.
איטום מעברי כבלים יתבצע בצורה כזאת שיתאפשר פירוקו והכנסת כבלים
נוספים.
 15.8האיטום הנ"ל חייב להיות עמיד נגד חדירת מים .הצנרת להכנסת הכבלים
לתחנה תיגמר בקו הפנימי של היסוד ותהיה אטומה נגד חדירת מים.
גגות ותקרות
 16.1תקרת חדרי החשמל תהיה ישרה וחלקה.
 16.2התקרה תהיה עמידה בפני רטיבות ואטומה נגד חדירת מים.
 16.3לחדר יש גג חיצוני ,יציקת הגג תהיה ביחד עם הקירות .הגג יכלול בידוד
וניקוז למי גשם ומעקה.
 16.4כאשר חדרי החשמל ממוקמים בתוך ביתן המוצמד למבנה ,יש להבטיח
אטימות נגד חדירת מים במקום ההצמדה בין הביתן לבין המבנה.
 16.5אין לעשות בתקרת גג התחנה פתחים למעבר מערכות שונות.
תריסי אוורור
17.1

תריסי אוורור מבוצעים בגודל של  1.5מ"ר ושל התריס התחתון הוא  1.0מ'.

17.2

הגובה של התריס העליון הוא  0.5 : 0.7מ'.

17.3

יש להתקין תריס תחתון  10ס"מ מעל הרצפה העליונה ותריס עליון מתחת

17.4
17.5
17.6

לתקרת חדרי החשמל.
התריסים חייבים להיות מגולוונים גילוון חם בעובי  8מיקרון לפחות
וצבועים.
התריס מותקן בצד החיצוני של הקיר.
יש למנוע סתימת חלונות האוורור התחתונים ע"י חול או חפצים זרים .החלון
ימוקם  10ס"מ לפחות מעל מפלס הקרקע.
יש לחבר מסגרת התריס לברזל הזיון של הקיר ע"י ריתוך.

.18

17.7
דלתות
 18.1הדלת של החדרים תפתח תמיד כלפי חוץ.
 18.2הדלתות יהיו מפח מגולוון צבוע.
 18.3מידות הדלת יהיו כדלקמן:
הדלת דו כנפית המיועדת לכניסת אנשים וציוד לצד של מתח גבוה:
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גובה הדלתות 2.3 -מ'.
רוחב הדלתות 0.9+0.6 -מ'.

.19

18.4

הדלת מותקנת בשני ס"מ יותר גבוה ממפלס משטח בטון בחוץ.

18.5

צירי הדלת יהיו עשויים מנירוסטה  , L304יש צורך לגרז לפני הרכבת הדלת.

הארקת יסוד:
 19.1הארקת היסוד של חדרי החשמל שבמבנה תשולב בהארקת היסוד של המבנה
כולו.
 19.2יש להבטיח חיבור של הארקת החדרים להארקת יסוד בשני מקומות לפחות.
החיבורים יבוצעו באמצעות מוליכים מפס מגולוון  4X40מ"מ להארקת יסוד
ובגובה  50-40ס"מ מעל הרצפה התחתונה.

.20

.21

.22

מכסים:
20.1

המכסים יהיו מפח מרוג בעל עובי  5מ"מ.

20.2

התושבת של המכסים תהיה מזוויתנים בעלי עובי  4מ"מ לפחות.

20.3

מכסים יציידו בחורים להרמת המכסים בקוטר  20מ"מ.

מדרגות
אם הרצפה העליונה של חדרי החשמל נמצאת במפלס מעל מפלס קרקע יש לבצע
מדרגות לפני דלת כניסה.
עבודות טייח
 22.1הקירות והתקרה של חדרי החשמל חייבים להיות מטויחים.
 22.2פני הטיח צריכים להיות מדייקים וישרים בשני הכיוונים.
 22.3את הפינות של העמודים והקירות יש לחזק על -ידי רשת מתיחה מאלומיניום
בגובה מינימלי של  1.80מ'.

.23
.24

.25

עבודות סיוד
יש לסייד את הקירות והתקרה של חדרי החשמל בצבע לבן.
תאי מעבר לכניסת צנרות לתחנה:
תאי המעבר יהיו בהתאם לדרישות חברת חשמל ויכללו בעלות התחנה כולל הצנרת
הנדרשת בין התחנה לתאי המעבר ,לא תהיה תוספת כספית לקבלן בגין תאם אלו.
אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לפי יח' קומפלט על פי הסיווג בכתב הכמויות .המחיר כולל בין היתר את כל
האמור לעיל.

 08.01.09השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות
.1

הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטיים שבכתב הכמויות.
כל העבודות והציוד המפורטים להלן – כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב
הכמויות.

.2

להלן מספרי הסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי הבין משרדי  (2015) 08המחייבים
את הקבלן וכלולים במחירי יחידה
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.3

יציקת בסיסים לעמודי תאורה כנדרש במפרט  08פרק  08.06סעיפים  08.06.02עד
 08.06.02.02לעמודי אלומיניום סעיפים  08.06.03עד 08.06.03.06

.4

ברגיי יסוד יצוקים בבטון בבסיסי עמודי התאורה כנדרש במפרט  08פרק  08.06עד
 08.06.02.02לעמודי אלומיניום סעיפים  08.03.06עד 08.06.03.06

.5

הארקות כנדרש במפרט  08פרק  08.05סעיפים  08.05.00עד 08.05.08
תיאור מרכזיית הדלקה לפי מפרט טכני  08פרק  08.02סעיפים  08.07.06עד 08.07.15

.6

היסוד יכלול בנוסף לאמור בסעיף  08.00.33גם קוץ הארקה מברזל שטוח 4X40

מגולוון מרותך לבורגי היסוד בחפיפה של 5ס"מ ויחובר לפס ההשוואה בעמוד ע"י גיד
הארקה עם מעטה פי.וי.סי כנדרש בפרטי הביצוע.
.7

בכל מקרה ,ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד
המוכתב ובשום אופן לא לציוד אחר.

.8

ההצעה לציוד שווה ערך אם אכן תהיה כזו ,תמצא את בטויה במסמך נפרד שיוגש
למתכנן לפקוח ולמזמין ע"י הקבלן הזוכה תוך ציון הציוד המוצע תוך ציון הציוד
המוצע ,פרטיו ,נתוניו טכניים ,שם הספק ,כתובתו ארץ הייצור ,עמידה בתקנים של
ארץ המוצא ותקנים ישראליים ,מפרטים טכניים מקוריים של היצרן ,קטלוגים,
נתונים פוטומטרים לפנסים או נתונים אדריכליים ,מכניים ,חשמליים וכו' וכן
מקומות שבהם מותקן הציוד הנ"ל בארץ או בחו"ל ושנות הניסיון שיש עם הציוד
הנ"ל במקומות שנעשה בו שימוש ,עלותו ,מידותיו ,משקלו ,שנות האחריות הניתנות
ע"י היצרן וכן כל נתון נוסף שיבקש המזמין לרבות שליחת ציוד לבדיקות מעבדתיות
בכל מקום בעולם שיבחר המזמין הכול על חשבון הקבלן.

.9

כל הצעה לציוד שווה ערך אם תהיה כזו לא תידון כלל אלא אם הוצעה ע"י הקבלן
יחד עם הצעתו זו.

.10

קומפלטים
בכתב הכמויות בסעיף המצוין כי המדידה היא בקומפלט ,פרושו בצוע כל עבודות
העזר הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש .הזמנת פקוח
מכל גורם ,או תשלום בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותקנית של אותו סעיף
לרבות מתן אחריות של שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.

.11

הצהרות הקבלן למערכות
.11.1

עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה – ליזם ,ולחח"י ,שכל
העבודה בוצעה בהתאם לחוק חשמל ,למפרט הטכני להנחיות של המפרטים
הטכניים של הועדה הבין משרדית כמו כן שכל הקווים והמערכות הונחו
בעומקים הדרושים בהתאם לתכניות ולפרטי ביצוע.
הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום
הוצאתה ואישורה ע"י מנהלת הפרויקט .הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה
שתתגלה במערכות תשתיות שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד
את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן את המפרטים הטכניים ואת חוק
החשמל .גם מעבר לשנת בדק
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.11.2

הקבלן יזמין בודק מטעם חח"י לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן,
התשלום לבודק יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר .מחירי הבדיקה כלולים
במחירי היחידה כנ"ל גם בדיקות נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן
בבדיקה הראשונה  ,או לחלופין בודק מוסמך ,בעל רישוי חשמלאי מהנדס
באופן פרטי ,כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח חתום ע"י הבודק
המאשר את המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו.

.11.3

על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה
תבוצע ללא תוספת כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה .לא
תתקבלנה כל טענות שהן הקבלן לא שם לב א לא קרא את המפרט הטכני.

.11.4

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל
הגורמים להלן ע"י חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך ,המנהל,
המזמין ,נציג הרשות המקומית היזם או בא כוחו והמתכנן וכן כל מי
שהיזם/המזמין ימצא לנכון.

 08.01.10אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

כללי
.1.1

כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08ו 00 -המפרט הכללי ,המתאים
והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,הנו כלול במחירי היחידות
הנקובים בכתב הכמויות .תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הנו
מנחה בלבד ,קצר וממצה .כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים
ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב
הכמויות .כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר
להלן כלול במחירי היחידה השונים :בדיקת המתקנים בשלבים ,התאומים
עם חברת החשמל ,בזק וכיו"ב הנם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים
העלולים להיגרם מכך ,התיאומים עם הקבלנים האחרים :פתיחה של אספלט
קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת-
קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי
בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

.1.2

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

.1.3

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

.1.4

כל המחירים כוללים אספקה ,התקנה וחיבור  -אלא אם מצוין אחרת .מדידת
הכמויות כמוגדר בפרק  0800.00 -אופני מדידה של מתקני החשמל.

.2

מחיר מוצר שווה ערך
.2.1

חמי זוהר – שלב ב'

בהתאם לאמור בפרק מוקדמות סעיף  ,00.03.16ס"ק .3

85
.3

חפירת תעלות
.3.1

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג
קרקע באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך ,כולל ריפוד
וכיסוי חול ,מילוי החפירה במצע מהודק בשכבות כמפורט בתוכניות פרטי
החפירה .החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה ,העבודה כוללת
אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה.

.3.2

המחיר כולל גם תאום מידות החפירה ותוואי החפירה עם רשות העתיקות
והמתכנן וכן תשלום בגין ימי פיקוח לרשות העתיקות במידה ויידרש .הכול
לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין .המדידה לפי
מטר אורך לכל רוחב נדרש.

.3.3

.4

.5

כאשר מודגש שהחפירה הינה לצנרת מסוג מסוים בקוטר מסוים וחוט משיכה
בצנרת ,החפירה תכלול גם את ההספקה וההתקנה של הצנרת עד הכמות
המקסימאלית שמצוינת ,באותה החפירה.

פתיחת כביש קיים
.4.1

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך
ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכנים
ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי,
תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו ,הכול לפי המפורט במפרט הטכני.

.4.2

המדידה לפי מטר אורך.

פתיחת מדרכה/שביל
.5.1

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זה
חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש ,מילוי התעלה הידוק
וכיסוי הנחת סרט פלסטי ,תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו
הכול כמפורט במפרט הטכני.

.5.2
.6

המדידה לפי מטר אורך.

צינורות
.6.1

המחיר כולל אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים,
חיבורים ,קשתות אוריגינליות ,אטמים ,פקקים ומופות אורגינליים ,סימון
בקצוות ,כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כולל סימון באמצעות עובי דופן
ו.י.ק.ע .כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות ולפי ת"י .858

.6.2

המדידה לפי מטר אורך.

.6.3

כמו כן כולל המחיר סימון בקצוות ובכל מקום שיידרש באמצעות יתדות
ברזל מגולוון ושלט פח מגולוון עם כיתוב מתאים של סוג הצינור.

.7

תאי מעבר
.7.1

המחיר כולל אספקה ,הובלה ,חפירה ,בניה ,הרחבת תאים קיימים יציקה
והצבה של תא מעבר טרומי במידות לפי תכנית ,מילוי מסביב לתא באמצעות
מצע מבוקר עפ"י הנחיות הפיקוח ,כולל:
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 .7.1.1מבנה התא טרומי במידות לפי תכנית לפי ת"י .658
 .7.1.2תקרה לתא מעבר.
 .7.1.3הכנת פתחים לחיבור צנרת כניסה לתאים ,חיבור הצנרת וסגירתה.
 .7.1.4מכסה מיצקת פלדה כולל כיתוב מוטבע של שם המערכת וסמל
הרשות לעומס הדרוש לפי ת"י .489
.7.2

לצורך הרחבת תאים קיימים בכביש של חברת בזק ,יש לבצע חיזוק של כל
התאים הקיימים ,עיבוי עובי התאים ועמידה בעומסי כביש.

.7.3

ניסור תקרת התאים הקיימים ,התאמת גובה התא ,הצמדת תא חדש במידות
המתאימות כולל קירות מקשרים במידת הצורך ,לצורך התאמת פתח כניסה
חדש במדרכה ,ויצירת מכלול אחד עם תקרה אחת שלמה בהתאם לכל התא
המורחב)תא קיים וחדש( המתאימה לעומסי כביש.

.7.4

המכסים יהיו מותאמים בהתאם לאזור בו נימצא הפתח  B125ל 12.5-טון
במדרכה ו D400-לעומס של  40טון בכביש ,לא תהיה תוספת תשלום אפילו
לשלב זמני למכסה  D400במידה והמכסה יצטרך להיות במיסעה בשל
כלשהו.

.7.5

באחריות הקבלן לבצע  AS MADEשל מצב התאים הקיימים ולהציע פתרון
ע"י קונסטרוקטור מדופלם לכל נושא הרחבת התא.

.7.6

ביצוע הרחבת תא קיים הינו סעיף קומפלט לכל התכולה הנ"ל ולא תהיה
תוספת תשלום לכל מה שכרוך בהרחבת תא הנ"ל הן למכסים תקרות ,עיבוי
קירות ,ביסוס מילוי  CLSMלייצוב התא.

.8

כבלים
.8.1

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט
וסימון הכבלים בכל תא ובמרכז ההדלקה ,גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות
המפרט הטכני.

.8.2

אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז.

.8.3

כל קצוות הכבלים ,בחתך של  10ממ"ר ומעלה ,יסתיימו במפצלת מתכווצת
)"כפפה"( כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום.

.8.4

המדידה לפי מטר אורך .כבל תת-קרקעי :כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט
תשלום  0800.15להתקנה תת-קרקעית מסוג  N2XYלפי ת"י.

.9

חוט נחושת שזור
אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום בחתך כמפורט בכתב
הכמויות.

.10

גופי תאורה
.10.1

המחיר כולל אספקה ,הובלה ,הרכבה ,חיבור וכל הציוד ,לרבות צביעה בתנור
לפי מפרט המותאמת לאזור ימי קורוזיבי ,בגוון הדרוש.

.10.2

המחיר כולל גם הספקה והתקנת כבל  N2XY 3*2.5ממ"ר ל 1000-וולט .
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פרק  – 14עבודות אבן
המפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק .(1991) 14
כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
14.01

כללי
פרק  14במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס
לעבודות פיתוח האתר וריצוף ,אופני מדידה ,בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ,ויכללו ,את כל הפרקים
הרלוונטיים של המפרט הכללי ,הקשורים לביצוע העבודה ,לפי הפרקים הסטנדרטים.
כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה ,אספקה ,עבודה וכל סוג של חלק,
אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה ,איטום ,כוחלה וכדומה .כמו כן כלולה
בעבודה כל עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של
הפריט.
בקירות אבן מלאכותית ,העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,החלקים והחומרים ,הציוד
והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי.
בפרק זה יכללו העבודות הבאות:
חיפוי קירות באבן חלוקי נחל מקומיים כדוגמאת הקיים.
.1

14.02

הגשות ודוגמאות
דוגמת אבני חיפוי מסוג חלוקי נחל מקומיים כדוגמאת הקיים.

14.03

דגמי דמי )(Mock- ups

.1

.2

.3

.4

הקבלן יספק דוגמאות של חומרים ,אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף  3210בסעיף
 .35בטרם יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל
לפני התקנתם באתר ,הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם
שנבדק ואושר על ידי האדריכל.
הקבלן יספק דגמי דמי ,שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי
האדריכל/מפקח .דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך הצגת תנאי
חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית .דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה,
מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים המוטלים .כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו
בהתאם לפרטים.
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את
אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי .דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט
האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט.
אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי
הדמי ,אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

חמי זוהר – שלב ב'

88
.5
.6
.7
.8

14.04

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח
לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.
דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.
כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח ,הקבלן יהרוס את דגמי -הדמי ויפנה אותם
מאתר הפרויקט.
הקבלן יגיש את דגמי הדמי והבדיקות הבאות
 2מ"ר חיפוי אבן חלוקי נחל כדוגמאת הקיים בשטח.

חיפוי קירות פיתוח בחלוקי נחל כדוגמאת הקירות הקיימים
חיפוי קירות פיתוח בחלוקי נחל מקומיים ,מסוג ,גודל ומראה כדוגמאת הקיים.
.1
על פני האבן להיות חלקים וטבעיים ללא סימני חציבה .סוג וגוון האבן יהיו אחידים.
.2
עיגון האבן לקיר ברשת על גבי קיר בטון ,עפ"י הנחיות קונסטרוקטור.
.3
אופני מדידה ותכולת מחיר
.4
המחיר כולל :את כל העבודות הנדרשות לביצוע העבודה ,אספקה והובלה ,את כל
החומרים הדרושים לקיבוע האבן לקיר ,מילוי מישקים ואיטום ,לפי הנחיות
קונסטרוקטור ולפי פרט אדריכלי ,ביצוע  MOCK UPופירוקו ככל שיידרש על ידי
האדריכל.
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פרק  – 40פיתוח נופי
40.00

הנחיות כלליות

 40.00.01כללי
.1

פרק  40במפרט הכללי דצמבר  2009יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה
של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף ,אופני מדידה ,בקרת איכות
וכמפורט בכתב הכמויות.

.2

העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים ,הציוד והאביזרים הדרושים לשם
ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

.3

על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין
מספור סעיפי המפרטים האחרים.

.4

בפרק זה יכללו העבודות הבאות:
.4.1

עבודות פירוק והכנה

.4.2

העתקת ועקירת עצים

.4.3

קירות פיתוח

.4.4

חיפוי בשברי אבן

.4.5

ריצוף ,חיפוי משטחים ואבני שפה
 .4.5.1ריצוף אבן כורכרית קיסריה בגודל  30/30/7ס"מ בשבילי הטיילת
 .4.5.2אבן שפה רחבה בגודל  30/25/50ס"מ
 .4.5.3אבן גן רמות אפורה בגודל  12.5/18.75/50ס"מ
 .4.5.4אבן פינה דגם רמות אפורה בגודל  12.5/25/18.75ס"מ.
 .4.5.5מסמרות פלב"מ בכניסה למבנים ולאזורי נגישות
 .4.5.6ריצוף אבן משתלבת 'סיינה שקטה' בגודל  15/15/6ס"מ במדרכות
לאורך הכביש.
 .4.5.7ריצוף באבן משתלבת דגם ריבוע ,בגודל  20/20/6ס"מ ברצועות העזר
לאורך הכביש.
 .4.5.8ריצוף רצועת הולכה לנכים באזורי נגישות )סימן אזהרה וסימן
מאתר(.

4.6

 .4.5.9מדרגות חוץ טרומיות על פי תכנית
הנחת גושי סלע ובנית מסלעות.

 40.00.02הגשות ודוגמאות
הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות:
.1

דוגמאות של כל סוגי אבני הריצוף צבע וגימור האבן בהתאם לכתוב ובאיכות גימור
טובה.

חמי זוהר – שלב ב'

90
.2

דוגמאות של אבני גן ואבני פינה ,צבע וגימור בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.

.3

דוגמת קיר ישיבה טרומי בגמר בטון אדריכלי במספר רדיוסים ע"פ תכנית.

.4

דוגמאות של מסמרות פלב"מ.

.5

דוגמא של שברי אבן לחיפוי בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.

.6

דוגמא של אבן למסלעה בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.

 40.00.03דגמי דמי ) (Mock- upsובדיקות
.1

בעקבות אישור דגמי אבני הריצוף והבדיקות המתחייבות מדרישות תקן  , SIIהקבלן
יבנה דגמי-דמי חזותיים כדלהלן )לכל אבני הריצוף והתיחום יכללו דגמי הדמי גם
חיתוך של האבן(:
.1.1

 3מטר רבוע של ריצוף אבן כורכרית קיסריה תחומה בצד אחד באבן שפה
רחבה בגודל  30/25/50ס"מ ישרה בגמר אפור גרניט  ,S.Wבאזור רחבת כניסה
לטיילת.

.1.2

מטר אורך של אבן שפה רחבה בגודל  30/25/50ס"מ ישרה בגמר אפור גרניט
 ,S.Wבאזור רחבת כניסה לטיילת.

.1.3

פרט תיחום גומה לעץ )אבן גינה ואבן פינה( מוקף באבני ריצוף על פי פרט.
)במס' גדלים עפ"י תכניות פיתוח(.

.1.4

 3מ' אורך של קיר ישיבה על פי רדיוסים שמופיעים בתכנית  -פריקסט בגמר
בטון אדריכלי.

.1.5

 3מ' אורך של קיר ישיבה מחופה עץ  -עפ"י פרט

.1.6

 3מ' אורך גדר הפרדה מעץ

.1.7

 3מטר רבוע של משטח דק

.1.8

 1מ' רבוע של ציפוי פוליאוריאה/סיכה או שו"ע למקלחות בגוון עפ"י בחירת
האדריכל ,על פי בחירת המפקח והאדריכל.

.1.9

 3מטר רבוע של ריצוף אבן משתלבת 'סיינה שקטה' בגוון כורכרי בגודל
 15/15/6ס"מ ,עפ"י בחירת האדריכל ,לרבות דוגמא להנחה ברדיוס בכיכרות
עפ"י פרט ותכנית תנועה.

.1.10

 3מטר אורך של אבן גן רמות אפורה בגודל  12.5/50/18.75ס"מ ,עפ"י פרט,
לרבות אבן פינה.

.1.11

 2מטר אורך של רצועת עזר ,עפ"י פרט.

.1.12

 2מ' אורך של רצועת הולכה לנכים ,סימן מאתר וסימן אזהרה ,עפ"י פרט.

.1.13

 2מ' אורך של קיר פיתוח עפ"י פרט.

.1.14

 1מ' אורך של מדרגות חוץ טרומיות עפ"י פרט ,בשתי שורות אנכיות לפחות.

.1.15

 2מטר רבוע של חיפוי בשברי אבן ,עפ"י פרט.

.1.16

 5מטר רבוע של מסלעה עפ"י פרט ,בשתי שורות אנכיות לפחות.
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.1.17

 5מטר רבוע של מסלעה משוחזרת מסלעים שפורקו במהלך העבודות ,עפ"י
פרט ,בשתי שורות אנכיות לפחות.

.2

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי המפקח .את דגמי הדמי
האלה ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה כדי לדמות תנאים סופיים.

.3

דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.

.4

דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח והאדריכל ,תישאר באתר עד לגמר ביצוע
העבודות .בגמר הביצוע על הקבלן לפרק הדוגמאות והחומרים ולהרחיקם מהשטח.

.5

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל אישור המפקח והאדריכל לדוגמא
שהכין ,גם אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של
המפקח והאדריכל.

.6

40.01

למען הסר ספק ,לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותם כלולה
במחירי היחידות.

עבודות הכנה ופרוק

 40.01.01כללי
.1

העבודה כוללת פרוק אלמנטים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ופינוי הפסולת
למקום מאושר ו/או לפי הוראות המפקח ,גם אם לא נאמר כך במפורש בכתב
הכמויות.

.2

בהתאם להוראות המפקח ,הפרוק יהיה זהיר לצורך שימוש חוזר בתחום העבודה.

.3

במידה וחלק מהאלמנטים אינם לפרוק ,בגמר הפרוק יתוקן קצה קטע הפרוק ויוחזר
למצבו הקודם.

.4

הפרוק כולל גם את כל החלקים התת קרקעיים לרבות יסודות בטון לכל עומקם
ומערכות התשתית כדוגמת :צנרת חשמל ,מים תקשורת וכד' ופינויים כאמור לעיל.

.5

באחריות הקבלן גם תאום וניתוק מערכות התשתית ולא תשולם לו תוספת בעבור
פעולות אלו.

.6

אופני מדידה ותכולת מחיר
.6.1

מדידה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

.6.2

המחיר כולל :עבודה ,פירוק משטחי בטון ,יסודות ,מערכות התשתית
וביסוסים ,את כל הציוד הנדרש לצורך העתקה מקצועית/פירוק ,לרבות מנוף
ומשאית ,פינוי במצב מעולה למיקום זמני/למטמנה מאושרת עפ"י צורך ועפ"י
התכניות ,אגרות ,אחסון במקום זמני ,שמירה ,החזרה והתקנה למיקום חדש
עפ"י המצוין בתכניות וכל האמור לעיל בסעיף זה.

 40.01.02עקירת/העתקת עצים
.1

העבודה תבוצע עפ"י המפורט במפרט הבינמשרדי פרק  41סעיפים .410368- 410372

.2

העבודה תבוצע על-ידי גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח בהעתקת עצים בוגרים .המנהל
רשאי לבדוק את כישורי הגנן המוצע ואינו מחויב לאשר את הגנן וללא מתן הסברים.
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.3

העתקת העצים תתבצע למקום עפ"י הנחיות המנהל ובתנאי שהמרחק לא יעלה על 10
ק"מ.

.4

במידה והעצים מועתקים אל מחוץ לגבולות התכנון ,הכנת בורות השתילה ומערכת
ההשקיה במקום החדש תהיה באחריות המועצה ולא תחול על הקבלן ,אך עליו לתאם
עם המועצה ולוודא כי המקום החדש מוכן לקליטת העצים.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
.5.1

המדידה לפי יחידת עץ.

.5.2

המחיר כולל :את כל הציוד הנדרש לצורך ההעתקה/עקירה מקצועית ,לרבות
מנוף ומשאית ,עבודה ,תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות ,תיאום
וקבלת אישור פקיד היערות ,פינוי למיקום קבוע/מטמנה מאושרת עפ"י
הנדרש בתכניות וכל המתואר בסעיף זה.

.5.3

40.02

המחיר כולל גם פינוי למיקום זמני ,לרבות נטיעה ,טיפול והשקיה במקום
הזמני והעברתו למקום הקבוע בהתאם לשלבי העבודה והביצוע.

מדרגות ומסלעות

 40.02.01הצבת בולדרים/מסלעות
.1

העבודה כוללת אספקת והובלת סלעים שאושרו ע"י המתכנן ,חפירה לביסוס הסלע,
הידוק מבוקר של השתית לפני הנחת הסלע והצבתו.

.2

הסלעים שייבחרו יהיו גדולים ,בגדלים שונים הנעים בין רוחב  50-70ס"מ ,אורך 80-
 100ס"מ ,גובה  50x60ס"מ .נפח הסלע לא יפחת מ 0.5-מ"ק.

.3

הסלעים יהיו בעלי פני שטח טבעיים וללא סימני חציבה ,בגוון הקרקע המקומית.

.4

הסלע הנדרש הינו סלע קשה בעל מראה טבעי הדומה לסלעים המקומיים .מקור
הסלע יאושר ע"י המפקח והמתכנן .המתכנן יאשר את הסלעים המותרים לשימוש
לפני הצבתם.

.5

הקבלן המבצע יציב מספר סלעים לדוגמא לאישור המתכנן לפני ביצוע כולל.

.6

מיקום הסלעים יסומן ע"י הקבלן לפני ההנחה בפועל .המתכנן יאשר את הסימון ו/או
ישנהו ע"פ שיקוליו ,ללא תוספת מחיר .המתכנן יהיה נוכח בעת הצבת הסלעים למתן
הנחיות.

.7

הסלע יונח ברוב המקרים על צדו הרחב ביותר.

.8

יש להקפיד על מילוי חוזר של הקרקע המקומית לרווח שבין הסלע לחפירה ,המילוי
יהודק בהידוק מבוקר לצפיפות של לפחות  .95%הכוונה בהנחיות אלו היא להקנות
לסלעים המוצבים מראה טבעי ככל הניתן עפ"י הנחיות המתכנן בשטח.

.9

המסלעה תבנה כדוגמת בניה בבלוקים ,כך שלא ייווצרו פוגות מתמשכות במסלעה.
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ריצוף ,חיפוי משטחים ואבני שפה
40.03
 40.03.01הנחיות כלליות לריצוף באבנים משתלבות
.1

אם לא ניתן להשלים משטח מאבנים שלמות ,יש לחתוך אבנים ,אך בכל מקרה לא
יהיה שימוש בחלקי אבנים הקטנים מ 10/10 -ס"מ .החיתוך יעשה על-ידי מסור
שולחן .לא יותר חיתוך על-ידי גיליוטינה.

.2

השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט בשוליים ו/או השלמה בתערובת האבן )מהיצרן(
ו/או יציקת בטון עם חצץ עדש ו/או השלמה בחצץ בשוליים ,תעשה רק באישור המנהל
והמתכנן ובכל מקרה רק ברווחים הקטנים מ 2 -ס"מ.

.3

סביב תאי ביקורת ,עמודים וכד' תעשה השלמה ביציקת בטון עם חצץ 'עדש' ופיגמנט
בגוון הריצוף .היציקה תהיה עד לעומק המצע.

.4

לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול ים .ההידוק יעשה עם פלטה ויברציונית.

.5

לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  - / + 1ס"מ.

.6

סימון גיאומטריה לריצופים – יש לבצע סימון הגיאומטריה של הריצוף ע"י מודד.

.7

קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  2מטר מקסימום .יש להימנע מיצירת מקטעים
ישרים בגיאומטריות קשתיות .גיאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח לפני
ביסוסם והשלמתם.

 40.03.02סטיות אפשריות
סטיות אפשריות הן בנוסף למפורט במפרט הכללי לגבי סטיות בפרק 10

.1

סטייה במיקום מישקי הריצוף לא תעלה על  2מ"מ

.2

בדיקה של סטיות במשטחי ריצוף עד גודל  10מטר אורך תעשה בעזרת סרט מדידה
באורך 3

מטר ופלס .בכדי לבדוק טווחי אורך ארוכים יותר בריצוף ,יש להשתמש

בכלי מדידה אופטי.
 40.03.03ריצוף באבן כורכרית קיסריה-מחוזקת – בעיבוד "יהלומים  ,"CURLINGלאורך כל שטח
הטיילת
.1

גודל כל יחידה 30/30/7 :ס"מ.

.2

סוג גימור האבנים :כורכרית ,סוג אבנים משתלבות' -קיסריה' תוצרת אקרשטיין או
ש"ע.

 40.03.04ריצוף באבן משתלבת 'סיינה שקטה' במדרכות לאורך הכביש
.1

גודל כל יחידה 15/15/6 :ס"מ.

.2

סוג גימור האבנים :אבן משתלבת בגוון כורכרי ,תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

 40.03.05ריצוף באבן משתלבת דגם ריבוע ,לאורך רצועת העזר
.1

גודל כל יחידה 20/20/6 :ס"מ.
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.2

סוג גימור האבנים :אבן משתלבת בגוון אפור ,תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

 40.03.06ריצוף באבן סימון עיוורים עם בליטות באזורי נגישות
.1

גודל כל יחידה 20/20/6 :ס"מ.

.2

סוג גימור האבנים :גוון אפור ,תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

 40.03.07ריצוף באבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים באזורי נגישות
.1

גודל כל יחידה 20/20/6 :ס"מ.

.2

סוג גימור האבנים :גוון אפור ,תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

 40.03.08אבני שפה תוחמות שביל טיילת
.1

גודל כל יחידה 50*25*30 :ס"מ ,לאורך החוף ולאורך שטחי ריצוף בטיילת.

.2

סוג גימור :אבן שפה רחבה ישרה בגמר אפור גרניט  .S.Wסוג אבני שפה -על פי פרט
תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

.3

העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,ובנית אבן השפה עם יסוד
וגב בטון ,לרבות חיתוך לפי הצורך.
היסוד וגב הבטון יבוצעו עפ"י התכניות הפרטים והמפרטים של האדריכל ומהנדס
הקונסטרוקציה.

.4

היציקה תהיה כנגד תבניות עץ.

 40.03.09אבני גן תוחמות שטחי גינון ושבילי אופניים
.1

גודל כל יחידה 50/12.5/18.75 :ס"מ ,לאורך שטחי הגינון ושבילי האופניים.

.2

סוג גימור :אבן גן רמות בגוון אפור ,סוג אבני גן  -על פי פרט תוצרת אקרשטיין או
שו"ע.

.3

העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,ובנית אבן השפה עם יסוד
וגב בטון ,לרבות חיתוך לפי צורך.

.4

היציקה תהיה כנגד תבניות עץ.

 40.03.10אבני פינה בשטחי גינון ,גומות לעצים ושבילי אופניים
.1
.2
.3

גודל כל יחידה 12.5/25/18.75 :ס"מ.
סוג גימור :אבן פינה רמות בגוון אפור ,סוג אבני פינה עפ"י תוצרת אקרשטיין או ש"ע.
העבודה כוללת :אספקת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ובנית אבן הפינה עם יסוד
וגב בטון.

 40.03.11מסמרות פלב"מ לכניסה למבנים
.1

תוצרת יעד נגיש או ש"ע ממסמרות פלב"מ .

.2

התכנון יהיה בהתאם להוראות והנחיות הנגישות.
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.3

ההתקנה תהיה בהתאם להוראות היצרן .יש לקבל אישור יועץ נגישות.

.4

במידה וההתקנה לא תבוצע לפי התקן והנחיות יועץ הנגישות ,הפירוק והתקנה מחדש
תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 40.03.12אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לפי שטח מרוצף במ"ר ,לפי מ"א אבן שפה/גן ואבן פינה לפי יחידה.
.1
מחיר ריצוף באבנים משתלבות כולל :פיזור עפ"י התכניות ,שכבת חול ים )בעובי עפ"י
.2
המלצות יצרן( ,כולל פיזור בפוגות וטאטוא ,אספקה והנחת האבנים והידוק סופי,
חיתוך במדויק עפ"י פרטים מנחים ,השלמה בבטון עם פיגמנט בשוליים ,השלמה
בתערובת האבן ,יציקת בטון עם חצץ ועדש ,השלמה בחצץ בשוליים.
מחיר אבן שפה/גן :מדידה לפי מטר ,המחיר כולל אספקת החומרים ,פיזור בשטח
.3
עפ"י התכניות ,חפירה ,הידוק שתית ,בנית אבן השפה עם יסוד וגב בטון ,חיתוך,
השלמה בבטון עם פיגמנט )באישור האדריכל( ,השלמה בתערובת האבן ,יציקת בטון
עם חצץ 'עדש' )באישור האדריכל(.
מדידת מסמרות פלב"מ לפי יחידה.
.4
המחיר כולל :אספקת החומרים ,פיזור בשטח עפ"י התכניות ,התקנה על ידי מקדח 6
מ"מ  ,פטיש גומי ודבק אפוקסי כולל שבלונה ולפי הוראות יצרן .
.5

מדידה מסלעות  -לפי מ"א מסלעה ,בולדרים לפי מ"א.
המחיר כולל :אספקת החומרים ,כל הדרוש לבניית המסלעה ,כולל חפירה ,הידוק
וביסוס ,הנחה ע"פ תכניות והנחיות שטח ,מילוי חוזר.
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פרק  – 41עבודות גינון והשקיה
עבודות גינון והשקיה
41.00
 41.00.01הנחיות כלליות
.1

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות
המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע
תקין.

.2

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת
ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח ,אשר תישא את החותמת "לביצוע".

.3

על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  ,AS MADEכלומר
תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע) .בפורמט דיגיטלי – תכנת אוטוקד(.

.4

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים
להתקנתם ,וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ,בתכנית ובכתבי
הכמויות.

.5

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שיינתנו על ידי המפקח,
כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

.6

ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור
המפקח על השלב המבוצע.

.7

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא
על ידי משרד הביטחון – פרק  41ופרק .41.05

.8

מחירי היחידה כוללים :אספקה ,התקנה והפעלה מושלמת של הציוד ,עבודה ,אביזרי
חיבור הנדרשים ,הוצאות ישירות ועקיפות ,ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים
ואחריות טיב.

.9

במידה וביצוע עבודות גינון והשקיה יבוצע על ידי קבלן אחר מטעם המזמין ,הקבלן
לא יהיה זכאי לתשלום אחוזי קבלן ראשי ועליו לתת לקבלן האחר שירותי בטיחות
ושילובו בלוח הזמנים של הפרויקט ותיאום כניסתו לעבודה.

 41.00.02תיאום עבודת השקיה והגינון מול קבלן גינון נפרד
.1
.2
.3

במסגרת העבודות בכביש חמי-זוהר )לא כולל חוף חמי זוהר( ,יבחר במכרז נפרד קבלן
גינון והשקיה ,לביצוע חלק מהעבודות הנדרשות.
על הקבלן הראשי לעבוד בתיאום מלא עם קבלן הגינון וההשקיה בכל הנדרש.
להלן תפורט חלוקת העבודה העקרונית הנדרשת בין הקבלנים .לפני תחילת העבודות,
יקבל הקבלן הראשי הנחיות מעודכנות ומדויקות באשר לחלוקה מהמזמין ,ויעבוד
לפיהן.
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.4

.5

.6

חלוקת עבודות הגינון וההשקיה
עבודות השקיה
4.1
 4.1.1הקבלן הראשי יבצע את כל עבודות התשתית וההשקיה עד לרמת
ראש המערכת )לא כולל ראשי המערכת(:
 4.1.1.1הנחת השרוולים וביצוע תאי בקרה.
 4.1.1.2הנחת כל התשתיות והכנת כל החיבורים הנדרשים לביצוע
מערכת ההשקיה )מי-קולחין וחשמל( עד למיקום ראשי
מערכת המתוכננים ,עפ"י התכניות.
 4.1.2קבלן הגינון יבצע את כל עבודות ההשקיה מרמת ראשי המערכת:
 4.1.2.1ביצוע ראשי המערכת.
 4.1.2.2פריסת הצנרת וקווי הטפטוף.
עבודות גינון
4.2
 4.2.1הקבלן הראשי יבצע את עבודות הגינון הבאות:
 4.2.1.1חפירת בורות הנטיעה.
 4.2.1.2פיזור אדמת גן.
 4.2.1.3נטיעת עצי דקל )כולל ביצוע מערכת השקייה זמנית לעצים
אלו ,זיבול ודישון(.
 4.2.1.4העתקת/עקירת עצים.
 4.2.2קבלן הגינון יבצע את עבודות הגינון הבאות:
 4.2.2.1דישון וזיבול )להוציא דישון וזיבול הדקלים(.
 4.2.2.2אספקת וגידול כל הצמחים והעצים הנדרשים )להוציא
הדקלים(.
 4.2.2.3נטיעה ושתילה בפועל של כל העצים והצמחים )להוציא
הדקלים(.
 4.2.2.4אחזקת שטחי הגינון למשך תקופה של  12חודשים )להוציא
הדקלים(.
יובהר בזאת כי באחריות הקבלן הראשי לבצע תיאום מלא עם קבלן הגינון ,על מנת
להבטיח קליטה מיטבית של העצים והצמחים ,כמו גם תקינות ותפקוד מלא של
מערכות ההשקיה ,כולל:
הדרכה מראש וסיור בשטח מטעם קבלן הגינון ,עם כל הדגשים הרלוונטיים:
5.1
ממדי בורות הנטיעה ,תמהיל מצעי הגידול ,סוג ומקור אדמת הגן.
תיאום פרטי מערכת ההשקייה ,כולל תיאום מועד ,אופן ופרטי ביצוע
5.2
החלקים השונים של מערכות ההשקיה.
סיור משותף של הקבלן הראשי וקבלן הגינון ,בו יוצגו תשתיות ההשקייה כפי
5.3
שבוצעו ע"י הקבלן הראשי.
ביצוע סיור בשטח הנטיעה מראש ,לבדיקת כל אילוצי השטח בעת הביצוע.
5.4
תיאום מועדי האספקה ,השתילה והנטיעה.
5.5
הקבלן הראשי יהיה אחראי על אספקת שירותי השטח עבור קבלן הגינון ובכללם,
השירותים שלהלן :אתר התארגנות ,מקומות אחסון ,שירותי ממונה בטיחות ,גידור,
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גישה לאתר ולביצוע העבודות ,הסדרי תנועה באתר העבודה ,אספקת מים וכן ביצוע
תיאומים עם בעלי עניין וגופים בשטח .התמורה בעבור השירותים כאמור ,הוגדרה
בסעיף  41.02.0150לכתב הכמויות.
מערכת השקיה
41.01
 41.01.01מעברי שבילים ,מדרכות ,קירות וכבישים
.1

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,ריצוף וכו' יש לפתוח בהם ,מעבר צר להנחת השרוול
ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו .עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא
תשלום בנפרד .על הקבלן לתחזק את החציות ,כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור .הכל
על חשבון הקבלן .תיקון מדרכות ,אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או
אלמנטים חדשים ,יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

.2

במקומות בהם יבוצע ריצוף חדש ,הנחת השרוולים תבוצע לפני ביצוע הריצוף.

.3

שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.

.4

יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע
עמיד למים.

.5

השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.

.6

שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח – על הקבלן לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות
המתכנן והמפקח ,לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.
עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות
אחרות.

.7

שרוולים– עשויים פי.וי.סי .או פוליתילן ללחץ מים בקטרים  110מ"מ דרג  10או
 90מ"מ דרג  ,10 - 6בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות.

.8

ראש השרוול טמון בעומק  40ס"מ.

.9

השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.

.10

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן בהתאם למצוין בתכנית.

.11

אופני מדידה ותכולת מחיר
.11.1

המדידה :שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.

.11.2

המחיר כולל :אספקה ,הנחת השרוול ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים וחוט
משיכה ואת כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

 41.01.02צנרת פוליתילן
.1

יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.

.2

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן ,למערכת המטרה ,קווי טפטוף או
מתחת לריצופים ,כבישים וכו' ,יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון"" ,פלסים" או ש"ע.

.3

ש"ע .אין להשתמש

חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "M16

בתחיליות ומחברי שן.
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.4

חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
.5.1

המדידה :צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.

.5.2

מחיר היחידה כולל :אספקת החומר ,חפירה לעומק הנדרש ,הנחת הצינור,
אביזרי חיבור  -מצמדים ,ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים ,כיסוי
התעלה ,בדיקת הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.

.5.3

לא ישולם בנפרד עבור מצמדים ,רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי
הצינור ולא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה ,כתוצאה
מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.

.5.4

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור( ,ירופד בחול
והכל כלול במחיר היחידה.

 41.01.03קווי טפטוף
.1

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת ,נכונות גם
כאן .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

.2

שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  16מ"מ ספיקת הטפטפת
 1.6ליטר/שעה .הטפטפת אינטגרלית בצינור.

.3

בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.

.4

הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.
הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  30ס"מ כשהם צמודים
לשולי הערוגה )לחגורת הבטון( .קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  32מ"מ ,אם לא
נאמר אחרת בתכנית.

.5

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז ,שיסתיים בבריכת ניקוז או
במצמד  +פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית .קצוות אחרות של צינורות מחלקים
ומנקזים יסתיימו במצמד  +פקק ולא בקיפול הצינור.

.6

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.

.7

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .השלוחות ייוצבו ביתדות
ברזל מגולוון  6מ"מ בצורת ח באורך  30ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים ,כל 2.0
מטר.

.8

לעצים  -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.
מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.
הכוללת 15 :טפטפות לעץ ,ו 30 -לדקל אם לא נאמר אחרת ,המקיפה את הגזע במרחק
 30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב  3 -יתדות כנ"ל.
ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.

.9

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח
ע"י הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות.
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.10

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה .הצינור המחלק יעבור בתוך
שרוול .ממנו יצא צינור עיוור  16מ"מ לגומה ,בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.

.11

אופני מדידה ותכולת מחיר
.11.1

שלוחת טפטוף
 .11.1.1שלוחת טפטוף תימדד במטר אורך.
 .11.1.2מחיר יחידה כולל :אספקת חומר ,אבזרי חיבור ,חפירת תעלות,
פריסת הצנרת ,ושלוחות הטפטוף הרכבתה ,הצנעתה ,ווי ייצוב –

הכול בהתאם לנדרש.
 .11.1.3במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה ,יתקין
הקבלן על חשבונו תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.
.11.2

טבעת הטפטוף
 .11.2.1טבעת טפטוף תימדד לפי יחידה.
 .11.2.2המחיר כולל :אספקת צנרת ,אבזרי חיבור ,מייצבים ,הרכבה וייצוב
הטבעת סביב העץ ,חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 41.01.04ראש מערכת )ראש בקרה(
.1

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים .מיקום הראש ,צורת
הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

.2

מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.

.3

לכל ראש יורכב ברז כדורי ".3/4

.4

מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית.
מקוטר " 1ומעלה יהיו עשויים מברונזה ,עליהם מורכב ברזון תלת דרכי ,שסתום
אנטי ואקום " 1/2ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית.

.5

במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן לקרקע
ויכיל מדכנים למדידת לחץ ,או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.

.6

בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.

.7

כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים ,ווסתים וכו'( ,אלא אם
צוין אחרת בתכנית.

.8

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם
לפרט בתכנית ) .לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת (.

.9

אופני מדידה ותכולת מחיר
.9.1

ראש מערכת יימדד ביחידת קומפלט .

.9.2

המחיר כולל :אביזרים ,מגופים ,אביזרי חיבור ,אספקה ,התקנה ,חיבור ראש
המערכת למקור המים ,למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח ,אחריות טיב וכל
העבודות המפורטות הדרושות.
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.9.3

מחיר ראש מערכת הכולל מז"ח כולל :מז"ח 2 ,מגופים בקוטר המז"ח ,ברז גן
" ,3/4רקורדים ,אבזרי חיבור ,ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או
בהתאם להנחיות הפיקוח ,אספקה והרכבה .בדיקת המז"ח ע"י מוסמך
מז"חים .הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד
הבריאות.

 41.01.05ארון ראש מערכת
.1

הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע .הכול בהתאם למופיע
בתכנית ,בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח.

.2

ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.

.3

אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים,
לפחות  10ס"מ מהדופן.

.4

אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.

.5

גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת
על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון ,במקרה שמידות ראש
המערכת יהיו גדולות ממידות הארון ,יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם,
על חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.

.6

ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות .MASTER
על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב-בריח" ,בהתאם לדרישות מחלקת גינון.
הארון יהיה מרוחק כ 40 -ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.
השטח שבין הארגז לאבן שפה יכוסה בשכבת חצץ ,או טוף בעובי  10ס"מ .משני צידי
שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע  .אבן התיחום של הערוגה תהיה
בהתאם לתכנית האדריכל.

.7

התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  50ס"מ באורך ורוחב המתאימים
למידות הסוקל ופילוס האדמה בתחתית
הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס
הסוקל ,יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.
הנחת הארון על גבי הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת
וקיבועם במקום המיועד לכך.
יש לבדוק את פילוס הארון שוב.

.8

מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק .יש לפזר את המילוי בצורה
אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.

.9

אופני מדידה ותכולת מחיר
.9.1
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.9.2

מחיר הארון כולל :אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר
היחידה ,מנעול מסטר .שני פסי מתכת פנימיים ותופסנית לתפיסת האביזרים
לארון.

 41.01.06בקר ההשקיה
.1

מחשב המחיר כולל :אספקת המחשב ,הרכבה ,כל האביזרים והדרושים להפעלה
תקינה ,חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך.

.2

הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות.

.3

המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.
בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 3/4למי פיקוד הכולל ברז ,מקטין לחץ
ישיר )גוף פליז( ומסנן  150מש) .לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת(
או חיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית
בגוף המגוף.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
.4.1

יחידת מחשב תימדד כקומפלט והמחיר כולל :תקשורת בין יחידות המחשב
בשטח למרכז ,לרבות אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין
וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן החשמל או בהתאם
להנחיות הפיקוח.

.4.2

סולונואיד יימדד לפי יחידה.
המחיר כולל אספקה ,חיבור למגופים ולמחשב ,הרכבה על פס סולונואידים,
הכלול במחיר היחידה .הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.

 41.01.07סיום עבודה
.1

לאחר תקופה של  6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן לסתום את
הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות
המפקח.

.2

במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו
בשטח בזמן הביצוע.

.3

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש
הנתונים למתכנן או למפקח.

.4

בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  AS MADEבדיסקט בתוכנת
אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה ,כולל מידות ,קטרים ,צנרת תת
קרקעית ותאי ביקורת בהתאם לאמור בנספח ד ,כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול
בסעיפי העבודה.
התכניות תימסרנה למזמין כ 14 -יום אחר גמר העבודה ,לפני חשבון סופי.
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
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 41.01.08השקיה במים מושבים
.1

ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות "דו"ח ועדת הלפרין"-
"עקרונות למתן היתרים להשקיה בקולחין" וכל פרסום ודרישה של משרד הבריאות

.2

.3

או כל גוף ממשלתי אחר האחראי להשקיה במי קולחין.
ההנחיות המעודכנות ביותר של משרד הבריאות בנוגע לביצוע ושימוש במי קולחין הן
הקובעות ובאחריות הקבלן להיות מעודכן באשר להנחיות אלה.
הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט לכל תקלה ונזק כולל לצד שלישי עקב אי מילוי
הנחיות אלה.
איכות מי הקולחין חייבת להיות "להשקיה בלתי מוגבלת" – איכות קולחין מכון מכני
 ביולוגי ,המוציא קולחין באיכות ") 20/30קו הבסיס"( – או איכות שוות ערךשעוברים לאחר מכן סינון במסנן עומק גרנולרי או סינון ש"ע וחיטוי של ½ שעה
לפחות ,לאחר ההשהיה של ½ שעה הקולחין מכילים לפחות  1מג"ל כלור נותר כללי.
קולחין אלו יכילו לא יותר מ 10 -חיידקי קולי צואתי ,ב 100 -מ"ל קולחין.
על אחריות הקבלן לדווח לפיקוח במידה ואיכות המים לא עומדת בדרישות הנ"ל.
הקבלן ידאג למניעת "חיבורי כלאיים")חיבורים צולבים(ע"י נקיטת האמצעים
הבאים:
.3.1

כל קווי הקולחין יסומנו בהתאם ל"חוזר המהנדס הראשי לברה"ס" בגינון
העירוני הקווים הראשיים והמחלקים יהיו עשויים מחומר אדום ,כמפורט
בחוזר האמור.

.3.2

הברזים ,השסתומים וכל האביזרים הקשורים למערכת ההשקיה ,ייצבעו
בצבע אדום עמיד.

.3.3

בהצטלבות עם קו מים שפירים – קו הקולחים יונח  30ס"מ לפחות מתחת קו
השפירים .אחד משני הקווים יוגן עם שרוול מצינור קשיח שיבלוט לפחות 2
מ' משני הצדדים .הכול כלול במחירי אורך יחידת הצינור.

.3.4

.4

כאשר קווי הקולחין ומים השפירים מקבילים ,יישמר ביניהם מרחק מינימלי
של  3מטר .קודקוד קו קולחין יהיה עמוק יותר מתחתית קו המים לפחות 15
ס"מ.

שילוט – בשטח המושקה יהיה שילוט ברור .כי השטח מושקה בקולחין ושתיית המים
אסורה .סוג השילוט ,כמות השלטים וכו' יינתנו ע"י מזמין העבודה והמפקח.

.5

הקבלן ידאג למניעת מגע עם הקולחין
.5.1

ההשקיה בגינות ציבוריות ,תעשה רק בשעות הלילה או כאשר השטח מוגן
מכניסת אנשים אליו .או בלתי נגיש לציבור או כשההשקיה היא בטפטוף
טמון.

.5.2

הממטרות יהיו מסוג ממטרות גיחה.

.5.3

באזור המושקה בקולחין יהיו ברזיות ,מי שתייה ,עם שילוט מתאים )למניעת
חיפוש מים לשתייה בקווי הקולחין(.
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.6

הקבלן יקפיד שלאורך כל הזמן כל ראשי המערכת יהיו נעולים ,למניעת גישה לציבור.
אין להשתמש ברוכבים .אביזרי החיבור בכל הקטרים יהיו מצמדי "פלסאון" או ש"ע
כולל יציאות לשלוחות טפטוף ובין שלוחות הטפטוף ולממטירים .הערה :ההשקיה
תבוצע במי קולחין מטוהרים .כל הסעיפים המופיעים בכתב כמויות זה יהיו מסוג
המאושר ע"י משרד הבריאות .צבע האביזרים ,צורת פריסתם ,הרכבתם וכו' יהיו
בהתאם להנחיות משרד הבריאות .הקבלן לא יוכל לבוא בשום דרישה כספית נוספת
בעקבות דרישות והנחיות משרד הבריאות ,משרד איכות הסביבה וכו'.

.7

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור העבודות והפעולות המתוארות והן תהיינה כלולות
במחירי היחידה לצנרת ואבזרי ההשקיה.

גינון ושתילה
41.02
 41.02.01הנחיות כלליות
.1

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות:
אספקה ,פיזור קרקע גננית ,חפירה או חציבה ,שתילה ,מילוי בורות באדמת גן ,זיבול,
דישון ,סימון ,ביצוע סמוכות ,סילוק פסולת למקום שיורה המפקח ,וכל העבודות
הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה ,בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי
לעבודות גינון פרקים .41,41.5

.2

המועצה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים ,קוטר גזע
וכמויות )בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או
תוספות ישולמו לקבלן בהתאם להפרש קטלוג:
עצים :עפ"י מחירי קטלוג משתלת גבעת ברנר.
שיחים ואחרים :עפ"י מחירי קטלוג שתקבע המועצה.

.3

עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה
סדירה של כל כמויות השתילים ,כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו
ונרכשו עבור המועצה מראש.

.4

עונות השתילה  -יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים
בוגרים מהקרקע .בהתאם להנחיות מח' הגינון ואגרונום הפרויקט.

.5

עונות ומרחקי עבודה בסביבת עצים קיימים – גיזום עצים ושורשים – פעולה אסורה
בתכלית בחודשים יוני-נובמבר בשל תנאי החום הקיצוניים

.6

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים שיסופקו ע"י מח' המים תמורת דמי
עירבון להחזרתם תקינים בגמר העבודה .לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה
עלות המים עד למועד מסירה סופית ,ובמשך  12חודשי האחזקה ע"ח הקבלן המבצע.
בגמר ביצוע העבודות בעת סיור מסירה סופי באחריות הקבלן להגיש קריאת מונה על
צריכת המים לביצוע .כל עוד לא יגיש הקבלן קריאת מונה המאשרת את כמות המים
שנצרכו בתק' הביצוע ,יחויב בעלות המים עד למועד שבו יקרא המונה על ידי המועצה.

.7

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ,החלפת הצמחים שלא נקלטו,
גיזום ,דישון והדברת עשבייה וכל העבודה הנדרשת להבטחת קליטת הצמחים
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וצמיחתם הנאותה ובכלל זה עלויות המים הדרושות להדברת עשבים ולביצוע שתילה
ואחזקה במשך  12חודשים .התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.
.8

על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן ,על חשבון הקבלן ,לכל מיני וזני הצמחים
אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או כעצים חצי-בוגרים מהאדמה.

עצים שאספקתם מגידול באדמה  /במטע יוצגו בפני המתכנן בסיור שיתואם מראש
עם המתכנן לפחות שבועיים לפני מועדו .הסיור יקוים ברכב של הקבלן.

כל הצמחים במיכלים עד  30ליטר ועד בכלל ושאושרו ע"י המתכנן יישארו למשמרת
ליד משרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.

 41.02.02מתקנים וצמחים קיימים
.1

הקבלן לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר ,נוף ושורשים ,אותה הורה המתכנן לשמור
מכל פגיעה ,לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן והמפקח לפני תחילת
העבודות באתר.

.2

עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות
להוראות המפקח ו/או רשות מוסמכת ורק לאחר קבלת אישור בכתב .הקבלן יקבל
מידע על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת העבודה.

.3

ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי ,יודיע על כך מיד וללא
דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך עבודה ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול
במתקן הנדון.

.4

האישור לביצוע העבודות לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של
הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.

 41.02.03שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה
.1

אגרונום הפרויקט ומח' גינון מפקחים על ביצוע העבודה באתר בנוסף למפקח הכללי
ולמתכנן .הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מאגרונום הפרויקט,
מהמתכנן וממח' גינון בשלבים הבאים) ,ללא אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן
להמשיך בביצוע השלב הבא(:

.2

להלן שלבי האישורים הנדרשים:
.2.1

הדברת עשבים

.2.2

ניקוי השטח בכיסוח או בחישוף קל לפני מילוי באדמת הגן.

.2.3

מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר ,ככל שיידרשו ע"י
אגרונום הפרויקט ,ומכל סוג עד שתונח דעתו כי אדמת גן מתאימה.

.2.4

יש לתאם עם מח' גנים סוג הדשנים ,חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני
הבאתם לאתר ומועד ביצוע עבודות הכשרת הקרקע .לא יותר שמוש בקוטלי
עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או בצמחייה המיועדת לשתילה
וזריעה בפארק.

.2.5
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.2.6

לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון .הערה:
לפי המיקום ,קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר ,וסדר
הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ואו
טמינה של מערכת ההשקיה ,השקיה והדברת עשבים.

.2.7

בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.

.2.8

אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(.

.2.9

אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.

.2.10

גמר שתילה -ללא אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע
השלב הבא.

 41.02.04סימון
.1

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות הקבלן יסמן את
המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת
רצועות סיד כבוי.

.2

הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המתכנן והמפקח .כל שינוי מסיבה כל
שהיא יחייב אישור המתכנן .כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם
למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.

 41.02.05בורות לעצים
.1

גודל הבור באזורי הגינון ובערוגות שבריצוף יהיה  :לדקלים  2x3מטר ובעומק עד  2מ'.
לעצים אחרים  1.5 -מ'  1.5 x 1.5 xמ'.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

מדידה לפי יחידת עץ.

.2.2

המחיר כולל
 .2.2.1בשטחי גינון :המחיר כולל חפירה זהירה ,במידות בהתאם למפרט
וכתבי הכמויות ,פינוי החומר החפור ,אדמת גן ,דישון הדקלים בדשן
בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  5ק"ג לעץ ,זיבול אדמת הגן ב100-
ליטר קומפוסט לעץ ,הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק 30-70
ס"מ ,מילוי הבור בעת השתילה ,השקית הנחתה ,השקיית מים
לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים
של פתח הנטיעה ,עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח
מחלקת גינון ואגרונום הפרויקט.
 .2.2.2בשטחים מרוצפים :המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם
לסעיף בורות לעצים בשטחי גינון לעיל ,חפירה בשטחי ריצוף קיים
בתוספת הבאה :פירוק ריצוף בהתאם לצורך ,תיקון ריצוף כולל
מילוי והידוק שתית ותשתיות ,ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או
אבן גן בהתאם לפרט.
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 .2.2.3הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט.
 .2.2.4סמוכות לעצים )כלול במחיר העץ(
סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובה  2.5מ' לעץ,
אקליפטוס עגול או מרובע בהתאם להנחיות מח' גינון ובקוטר ",2
מקולפים ומחוטאים ,יטמנו בקרקע  0.5מ' ,שלוש סמוכות לפחות
לכל עץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה=אלסטית )שטיכמוס(
באורך  25ס"מ.
שלוש הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח ,במרחק  15ס"מ לצידי
העץ ,הקשירה תהיה בצורת  ,8בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של
העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.
 41.02.06חיתוך שורשים )באמצעות טרנצ'ר(  -הנחיות כלליות
.1

במידה ויידרש לבצע חיתוך/גיזום במהלך העבודות ,יש לעבוד עפ"י הנחיות בפרק זה.
בנוסף ,יש לקבל הנחיות מדויקות לאופן ומרחקי העבודה מהמתכנן ומאגרונום
הפרוייקט ,לפני ביצוע העבודה.

.2

יש לחתוך שורשים ,במידת הצורך ,באמצעות טרנצ'ר )שרשרת או דיסק ניסור( באזור
מסעה מאספלט ,באזור מדרכות מרוצפות ובאזורי אדמה.

.3

באזור הכביש ו/או המדרכה יבוצע החיתוך במקביל לציר הרחוב .ובמרחק מינימלי
של  100ס"מ מצוואר השורש ובעומק של עד  100ס"מ )עפ"י הטבלה בהמשך(.

.4

חפירה וחיתוך בניצב לציר הכביש ,עבור מערכות תבוצע בתחום הריצוף שבין העצים
ובכל מקרה לא יבוצע חיתוך נוסף בשורשי העץ.

.5

מודגש במיוחד ,כי לא תבוצע כל חפירה וחיתוך בקרבת עצים קיימים שלא לצורך.

.6

שורשים ראשיים יש לחתוך בעזרת כלי חתוך ולא ע"י שבירה וקריעה .יש לעבוד
בזהירות מרבית סביב העץ ,ובמידת הצורך לבצע חפירה בעבודת ידיים ובכלים
קטנים.

.7

חיתוך שורשים ,רק מצד הכביש:
עומק חתוך מינימום  80ס"מ.
מרחק חיתוך משולי הגזע ,עפ"י הטבלה הבאה:
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.8

חפירה שטחית לצורך ריצוף בין  200-100ס"מ מצוואר השורש ועפ"י מצב השורשים
השטחיים בשטח .לא יחתך שורש מרכזי ושטחי במרחק הקטן מ -200ס"מ מצוואר
השורש.

.9

יש להבטיח את תקינות מערכות ההשקיה והשקיית העצים בסדירות ובתכיפות בכל
תקופת הפיתוח ולאחריה ללא הפסקות וללא תקלות

.10

במידה ועבודות הפיתוח מאפשרות זאת עדיפה אופציה זו לחיתוך שורשים במרכז
הכביש .כמובן  -שככל שהחפירה בסמוך לעץ תהיה רדודה יותר הנזק לעץ יהיה קטן
יותר.

.11

אופני מדידה ותכולת מחיר
חיתוך השורשים במקרה הצורך כלול במחירי היחידות השונות בכתב הכמויות ולא
ישולם בנפרד ,לרבות פינוי שיירי החיתוך.

 41.02.07עיבודי קרקע
.1

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע
חריש לעומק  40ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית
גבהים.

.2

יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או
משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים .העיבודים יעשו
בקרקע לחה במקצת ,או יבשה ,אך לא בקרקע בוצית.

.3

כל פסולת ואבן הגדולה מעל  5ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח
לאתר אשפה מאושר  -על חשבון הקבלן.

.4

לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
.5.1

אופן מדידה :לפי מטר רבוע

.5.2

המחיר כולל :חריש הקרקע עפ"י המתואר בסעיף זה .גילוי ,פינוי והרחקת
פסולת ואבנים לאתר מאושר ,יישור השטח וכל המתואר בסעיף זה.

 41.02.08זיבול ודישון
.1

הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי ,801 ,הקומפוסט יאושר על
סמך בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

.2

את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא.

.3

זבל שיישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו
)וכן סילוק הזבל הקודם(.

.4

את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולהצניע בתיחוח באדמה לעומק של 30-
 70ס"מ ע"י כלים ידניים או במתחחת.

.5

בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  1.5מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים ו/או שיחים
בודדים פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות .הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות
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שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ולאחר הדברת עשבים .מיד אחרי ההצנעה
והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי  30קוב לדונם.
.6

בתהליך השתילה :יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי
הבור.

.7

.8

זיבול
.7.1

שטחי גינון – זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר 20 ,מ"ק לדונם

.7.2

שיחים ושתילים במיכל  1ק"ג  -תוספת  0.5ליטר הומוס.

.7.3

שיחים ושתילים במיכל  3ק"ג  -תוספת  1.5ליטר הומוס.

.7.4

עצי דקל  -תוספת  100ליטר קומפוסט מועשר לעץ

.7.5

עצים אחרים  -תוספת  50ליטר קומפוסט לעץ

דישון
.8.1

לעצים – דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  5ק"ג לעץ.

.8.2

לשטחי גינון –  100ק"ג סופרפוספט לדונם ,ו 120 -ק"ג אשלגן כלורי לדונם

.8.3

במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה  -אזי מומלץ לדשן בשפר 3
בכמות של  0.5ליטר למ"ק מים בכל השקיה.

.8.4
.9

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר.
עונת הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

אופני מדידה ותכולת מחיר
.9.1

מדידה :זיבול ודישון יימדד במ"ר בשטחי הגינון.

.9.2

המחיר כולל :הובלה ,אספקה ,ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן,
פיזור ,תיחוח ,מים והשקיה וכל המתואר בסעיף זה.

.9.3

עבור זיבול לשיחים ,שתילים ועצים לא יימדד בנפרד והוא כלול במחירם.

 41.02.09אדמת גן
.1

לפני הבאת אדמת הגן מובאת מבחוץ לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת
האדמה וטיבה ולבצע בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או
בכל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח .באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע
בדיקת קרקע כמפורט .יש לבצע כל בדיקה ככל שתידרש ע"י אגרונום עד שתונח דעתו
כי האדמה מתאימה.

.2

יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח ,אגרונום הפרויקט
ומחלקת גנים ונוף .האדמה המובאת צריכה להיות אדמה מעומק של  2מטר ומטה,
נקייה משרידי צמחייה מגורמי עשביה כלשהם כמו שלוחות ,קנה  -שורש ,זרעים,
ופקעות ,נקייה מגורמי מחלות ומזיקים ומשאריות כלשהן של קוטלי עשבים .האדמה
תהיה אחידה בכל חלקיה ללא רגבים ,ללא גושים או שרידי קרקע נזזית .בכל מקרה
תהיה האדמה אדמת חמרה חולית ) 85%חול לפחות בבדיקת מעבדה( .האדמה לא
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תכלול אבנים שגודלן מעל  3ס"מ ושיעור האבן נפחית לא יעלה על  .5%דרגת
החומציות תהא  8-7 P.Hגיר כללי קטן מ .25%
.3

אם  PHשל הקרקע גבוה מ 7.6-יש להוסיף גופרית טכנית  120 ,90%ק"ג לדונם .לא
יבוצע פיזור והצנעה כשהאדמה רטובה או אחרי גשם .זהירות החומר מתלקח בחיכוך
וחום.

.4

אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח למקום אחר מאושר ע"י
המפקח ,הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחיר.

.5

עלות הבדיקות ,הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן ,לא תשולם
כל תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל.

.6

פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית עד
לקרקע טבעית בעומק מינימלי של  40ס"מ ובמקומות שיורו המפקח והאגרונום ,רק
לאחר הדברת עשבים והצנעת מערכת השקיה.

.7

יש לקבל אישור המפקח ונציג מח' גינון לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה
לפני המילוי.

.8

בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה
למטרה זו במתחם הביצוע או בשוליו .במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי
בלבד ,ללא אספקה.

.9

אופני מדידה ותכולת מחיר
.9.1

מדידה :בשטחי הגינון לפי מ"ק .בגומות עצים – מחיר אדמה גן כלול במחיר
העץ.

.9.2

המחיר כולל :בדיקות מעבדה ככל שיידרשו ,ניקוי וחפירת השטח מכל
פסולת ,כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח שיורה המפקח מחוץ לתחום שיפוט
המועצה ,הספקת האדמה ,ההובלה ,פיזור אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות
העצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת.

 41.02.10נטיעת דקלים מבוגרים  -זן חייני
.1

הדקלים חייבם לקבל את אישור האדריכל ,האגרונום והמפקח לפני העברתם לשטח.

.2

גובה הגזע בין  3.5-4.5מ' .לפני הוצאת העץ מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי
הכפות )בתיאום עם האדריכל( ולעטוף את הכפות בשק יוטה להגנה .על הקבלן לקבל
הנחיות מדויקות להכנת העץ להוצאה מהאדמה ע"י אגרונום הפרויקט )בנושאי גיזום,
השקיה וכל הנדרש( .הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על חפירה נכונה סביב מערכת
השורשים ,והוצאת העץ מהקרקע עם גוש אדמה שקוטרו עולה על  1מ' .מיד לאחר
ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי רכב ולהובילו אל אתר הנטיעה,
באופן מוגן משמש ורוחות.

.3

הבורות המיועדים לנטיעה ייחפרו במידות  200 X 300ס"מ ובעומק  200ס"מ ויהיו
מוכנים תוך  24שעות לפני הנטיעה .יש למלא הבורות במים במשך כ 12 -שעות לפני
הנטיעה .העץ יורם מהרכב אל תוך הבור באמצעות מנוף ,תוך הקפדה שלא לפגוע
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בקליפתו .הבור ימולא באדמת חמרה חולית תחוחה ,תוך השקיה רצופה וגדושה .לפני
נטיעת העץ הבור ימולא עד מחצית גובהו באדמה ושארית התערובת לאחר הצבת
העץ .לאחר הנטיעה יש להציב אמצעי הגנה שיבטיחו את יציבותו והגנתו בפני רוחות.
.4

במידה ולא ימצא הקבלן דקלים בגודל המתאים ,יהיה עליו לאשר עם המתכנן
ואגרונום הפרויקט את גודל הדקלים שהוא מבקש להביא ,ולקבל הנחיות מותאמות
מהמתכנן ומאגרונום הפרויקט באשר לגודל הבור ,אופן הגיזום והעתקה ,גודל גוש
השורשים המועתק ,דרישות מיוחדות ושינויים באשר לדישון ,זיבול והשקיה .כל אלו
וכל שידרוש האגרונום ,נכללים במחיר הדקל ולא יקבל הקבלן בעבור תיאום ,שינויים
ודרישות אלו תשלום נוסף.

.5

הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה מיום הנטיעה; כל עץ שלא
נקלט יורחק מהשטח על ידי הקבלן ויינטע במקומו עץ אחר ,עד לאחר הבטחת
קליטתם המלאה של כל העצים .עצים שנקלטו לכאורה ,היינו ירוקים במרכזם אבל
לא ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעור של לפחות  50ס"מ במשך שנת האחריות,
ייחשב הדקל כלא נקלט ויש להחליפו בדקל אחר ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל.

.6

אופני מדידה ותכולת מחיר
.6.1

המדידה לפי יחידת עץ.

.6.2

המחיר כולל  :את ההספקה ,ההובלה ,חפירת הבור ,הנטיעה וכיסוי הבור
באדמת גן ,דישון וזיבול ,לרבת ביצוע מערכת השקיה זמנית לדקלים עד
להשלמת מערכת ההשקיה הקבועה ,כולל פירוק מערכת ההשקיה הזמנית
וסילוקה מהאתר עפ"י הנחיות המפקח וכל האמור לעיל בסעיף זה ובפרק
.41.02.00

 41.02.11טיפול כנגד מזיקים
כללי
.1
על הקבלן לספק לצמחים ולעצים טיפול כנגד מזיקים ופטריות .הטיפול יכלול תיאום
מול משרד החקלאות ,הטמנת מלכודת פיתיונות והשמת חומר מתאים ,עפ"י הנחיות
האגרונום ומח' הגינון .טיפול מתאים יינתן כנגד כל מזיק או פטריה ובפרט כנגד
חדקונית הדקל ופטריית החירכון ונמלת והאש הקטנה.
אופני מדידה ותכולת מחיר
.2
המדידה לפי יח' עץ/דקל.
המחיר כולל  -תיאום ואישור החומרים ,הטמנתם וכל הדרוש ליישומם עפ"י הנחיות
האגרונום.
הטיפול כנגד נמלת האש הינו במ"ר לכל שטחי הגינון.

חמי זוהר – שלב ב'

112

פרק  – 42ריהוט חוץ
42.01

הנחיות לריהוט חוץ

 42.01.01כללי
.1

על הקבלן לתאם עם האדריכל ולקבל את אישורו לפרטי הגימור המשתנים כדוגמת
גווני צבע ,גווני בטון ואופני הגימור.

.2

במידה והקבלן יהיה מעוניין לספק אלמנטים שווי ערך לאלו המפורטים בתכניות,
יהיה עליו להביא דוגמא לשטח של כל אחד מהאלמנטים ולקבל בכתב את אישור
האדריכל והמנהל.

.3

כל חלקי הבטון ,חלקי הברזל וחלקי העץ יעברו טיפול מתאים לעמידה בתנאי קו חוף
ים המלח ,עפ"י הנחיות הקונסטרוקטור ויועץ הקורוזיה.

.4

הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של האדריכל ומהנדס
הקונסטרוקציה ובהעדר כאלו ,עפ"י הנחיות היצרן.

.5

על הקבלן לבצע  Mockupלהעמדה של כל אלמנט ולקבל אישור האדריכל לפני התקנת
הכמות כולה.

 42.01.02ספסלים לאורך המדרכה
ספסל בטון עץ איפאה דגם  1089מסדרת  ELEMENTSשל אקרשטיין או ש"ע .כולל צביעה
באווירה ימית הרכבה וביסוס לפי הוראות יצרן ,לרבות מסעד יד.
 42.01.03אשפתונים לאורך המדרכה
.1

.2

פח אשפה בגובה  60ס"מ
.1.1

פח אשפה בגובה  60ס"מ מבטון גימור בטון כורכרי מסותת לפי בחירת
האדריכל ,כולל מכסה ומיכל מפח מגולוון.

.1.2

סוג פח אשפה -דגם 'רותם' מיוצר ע"י שחם י .אריכא ובניו בע"מ או ש"ע.

אשפתון חוף
.2.1
.2.2

אשפתון חוף מגולוון וצבוע בגוון לפי בחירת האדריכל.
סוג פח אשפה עפ"י פרט אדריכלי.

 42.01.04מחסומי רכב ללא קיפול על פי תכנית
.1

עמוד מחסום לרכב לפי דגם לביא מק"ט  4955של חברת שחם אריכא או ש"ע .מפלדה
בגלוון חם לעובי  988מיקרון ובצביעה אלקטרו סטטית עם אבקה בתנור בגוון לפי
בחירת האדריכל.

.2

התקנה לפי תכניות ופרטים.
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 42.01.05קיר ישיבה טרומי
.1

קיר ישיבה טרומי בגמר בטון אדריכלי ברדיוסים  85ס"מ ,בגובה  60ס"מ רוחב 50
ס"מ ובאורך של  2מ' ,דגם "תבור" תוצרת וולפמן או ש"ע.

.2

קיר ישיבה טרומי בגמר בטון אדריכלי ברדיוס  ,0בגובה  60ס"מ רוחב  50ס"מ ובאורך
של  2.0מ' ,דגם "תבור" תורת וולפמן או ש"ע.

.3

קיר ישיבה טרומי דגם "תבור" בגמר בטון אדריכלי ברדיוס  2.25מ' תוצרת וולפמן או
ש"ע.

.4

הקירות כוללים ביסוס והרכבה בשטח על פי תכנית ,לרבות הרכבת משענות גב ומסעד
יד.

 42.01.06ברזיית מי קר לאורך הטיילת
.1

ברזיית בטון עם מתקן קירור ומתקן למילוי בקבוקים  +יחידת ניקוז ,גימור בטון
בהיר מסותת.

.2

סוג ברזייה  -דגם 'אפיק  '3מיוצר ע"י "פינות תרבות ירוקות בע"מ" או שו"ע .כולל
בריכת ניקוז מבטון עם מכסה מיציקת ברזל ומחסום גלי הכולל יציאה לחיבור צינור
פלסטי " 2וארגז מגוף ראשי הכולל מסנן ומכסה מיציקת ברזל .לרבות חיבור למקור
מים ,ניקוז וחשמל ,עפ"י תכניות ,לרבות מווסת לחץ מים.

 42.01.07מתקן אופניים לאורך הטיילת
מתקן אופניים דגם לביא מק"ט  4990תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע ,ממתכת צבועה בגוון
לפי בחירת אדריכל ,כולל יסוד בטון ורולקה .התקנה לפי תכניות ופרטים .יעשה בתיאום
הקבלן הראשי וקבלן ריצוף .יש להחזיר את השטח לקדמותו.
 42.01.08מחסומי רכב מתקפלים על פי תכנית
.1

עמוד מחסום מתקפל לרכב לפי דגם לביא מק"ט  4955של חברת שחם אריכא או ש"ע.
מפלדה בגילוון חם לעובי  100מיקרון ובצביעה אלקטרו –סטטית עם אבקה בתנור
בגוון לפי בחירת האדריכל.

.2

התקנה לפי תכניות ופרטים.

 42.01.09מקלחת חוף מנירוסטה  -לאורך חוף הרחצה
מקלחת חוף מפלב"מ  4 ,316ראשים ,הכול עפ"י פרט אדריכלי ,תכניות קונסטרוקציה
ואינסטלציה .תוצרת אגם או ש"ע ,עמיד לתנאי ים המלח.
 42.01.10מתקן שטיפת רגליים  -לאורך חוף הרחצה
מתקן שטיפת רגליים לפי פרט אדריכלי ,עמיד לתנאי ים המלח.
המחיר כולל  3ברזי לחיצה כדוגמת פרט תוצרת אגם או ש"ע ,חיבור לתשתית מים ,הכל עפ"י
פרט אדריכלי ,תכניות קונסטרוקציה ואינסטלציה.
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 42.01.11מתקן שטיפת עיניים  -לאורך חוף הרחצה
ברז לשטיפת עיניים תוצרת חברת אג"מ או ש"ע  -מערכת חרום לשטיפת עיניים ,התקנה על
הרצפה ,כיור אלומיניום  2מ"מ עובי קוטר  290מ"מ .לפי פרט.
 42.01.12סוכת מציל עם חדר ע.ר - .לאורך חוף הרחצה על פי תכנית
.1

הסוכה במידות  3.2x3.2מ' נטו ,גג  4שיפועי מעץ ומדרגות עליה עם מסעדי יד משני
הצדדים .לא תתאפשר עליה עם סולם.

.2

שלד הסוכה יהיה מעץ אורן רב שכבתי .המעטפת החיצונית מלוחות עץ אורן
דקורטיבי והמעטפת הפנימית מעץ דקורטיבי בשיטת "נוט פדר" .המרווח בין
המעטפות ימולא בחומר בידוד טרמי המתאים לתנאי האזור .כל חלקי העץ ,אביזרי
החיבור ,אופני החיבור וצביעת העץ ,יטופלו כמפורט במוקדמות שלעיל.

.3

בנוסף תכלול הסוכה דלת עץ עם מנעול צילינדר 3 ,חלונות הזזה עם תריסי עץ ננעלים,
פתח מבוקר )דלת( עם צינור גלישה ,ארון חשמל תיקני 3 ,שקעים לפחות בכל קומה,
תאורה פנימית וחיצונית אנטי ואנדלית והכנות למערכת כריזה.

.4

הכול מבוסס על סוכת מציל דגם "ישרוטל" ועל פרטי האדריכל ומהנדס
הקונסטרוקציה.

.5

.6

נדרש שסוכת המציל תכלול בנוסף את הנושאים הבאים:
.5.1

מאחזי יד משני צידי גרם המדרגות.

.5.2

הכנה למזגן בכל קומה – כולל תכנון מדף ,מסתור וגגון למזגן .מידות ופרטים
אלו יש לתאם עם המזמין והמנהל ,בהתאם לדגם המזגן.

בתכנית הביצוע יוצגו פתרונות למעבר כל התשתיות הנדרשות וצנרת המזגן והחשמל
בצורה אסתטית .יש לאשר פתרונות אלו עם המתכנן.

.7

חלונות בחזיתות הסוכה יוגדלו כך שיהיה למציל שדה ראייה לכל המתרחצים בחוף,
יש להראות הגדלה זו בתכניות לביצוע ולאשר השינויים עם המנהל והאדריכל.

.8

יודגש שגובה תחתית החלון יהיה  0.60מ' מגובה הרצפה ,עפ"י דרישות המועצה ,והנ"ל
כלול במחיר.

.9

לסוכת המציל תסופק מערכת הצללה הפונה לכוון הים) מזרח ( ,מרקיזה הנפתחת
ונסגרת ע"י מנואלה.

.10

לצורך התאמת המבנה כאמור לדרישות הלקוח ,על הקבלן להציג למנהל ,לאדריכל
ולמהנדס הקונסטרוקציה ,תכניות לביצוע ) (SHOP DRAWINGSשאינן התכניות
הבסיסיות של דגם הסוכה ,אלא תכניות מותאמות ספציפית בהתאם לסעיפים לעיל
ולקבל אישורם על תכניות אלו.

 42.01.13אלמנט להחלפת בגדים בחוף הרחצה
.1

אלמנט להחלפת בגדים בחוף על פי פרט.
המחיר כולל  :הספקה ,הובלה והרכבה בשטח ,חפירה ,הידוק שתית ,טיפול והתאמה
לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח ,ביסוס ,שכבת בטון רזה ,מרצף בטון מזויין וזיון,
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איטום ביטומני ,קונסטרוקציית פלדה מעוגנת למרצף בטון ,עפ"י פרט קונסטרוקטור.
חיפוי וקירוי קונ' הפלדה בלוחות "פנוליק" )טרספה( דוגמת "פנל פרוייקטים" או
ש"ע ,בעובי  13מ"מ ,אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות ,שחיקה ,מים ולחות ,עפ"י
מפרט יצרן ,חיבורים עפ"י פרט קונסטרוקטור .מושבי עץ איפאה או ש"ע ,עפ"י מפרט
קונס' בפרק .20
.2

על הקבלן להציג לאישור לאדריכל  SHOPDRAWINGSשל האלמנט ,דוגמאות
טרספה בצבע וגוון לפי בחירת האדריכל ,אישורים ודוגמאות אלו כלולים במחיר
האלמנט.

 42.01.14מתקני כושר לאורך הטיילת
.1

סעיף זה כולל כל מתקני הכושר.

.2

יודגש כי על הקבלן להציג לגבי כל מתקן כושר אישור מכון התקנים .הצגת אישורי
מכון התקנים הינה חלק מהגשת הדוגמא ובאחריות ובמימון הקבלן.

.3

יש לספק אחריות ושרות לשלוש שנים על שלמות המתקנים ותקינותם.

.4

אישור התכנון של מבנה המתקנים ,חלקיהם ,הצבעים והחומרים ע"י אדריכל הנוף.

.5

יש לקבל אישור ממכון התקנים עבור מתקנים ומצע בטיחותי אחרי ביצוע העבודות
בשטח ,כמו גם שנה לאחר ההתקנה

.6

על ספק המתקנים לספק גם את המצע תחת המתקן ,בעומק הנדרש על פי התקן.

.7

המועצה האזורית תמר רשאית לשנות את סוגי המתקנים ואת כמותם ללא מתן פיצוי
לקבלן .הפחתות מחיר או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם להפרש קטלוג.

.8

במפגש המתקן עם הריצוף יבצע הקבלן מילוי צמנטי בגון הריצוף באישור האדריכל.

.9

להלן המתקנים:
.9.1

מתקן צעידה וחיזוק רגליים ,דגם  - R7279תוצרת עולם הספורט או ש"ע.

.9.2

מתקן לאימון חיזוק והגמשת האגן והמותניים ,דגם  - R7130תוצרת עולם
הספורט או ש"ע.

.9.3

מערכת ישיבה כולל מערכת דיווש זוגית לאימון ,דגם  - R7135תוצרת עולם
הספורט או ש"ע.

.9.4

מתקן פונקציונאלי לאימון כושר חופשי 12 ,משתמשים ,דגם ,HK-2133
תוצרת עולם הספורט או ש"ע.

.9.5

מתקן חיצוני ל 10-משתמשים לתליית רצועות התנגדות ,דגם ,AL-4000
תוצרת עולם הספורט או ש"ע.

.9.6

אלמנט רשת למגרש כדורעף ,עפ"י 'מתקן כדור עף' של חברת 'ספורט הדרום'
או ש"ע .כולל  2עמודי ברזל צבוע בקוטר  100מ"מ )מותאמים לתנאי סביבה
ימית( כולל מנגנון מתיחה ורשת קבועה עפ"י בחירת המתכנן.
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 42.01.15שילוט הסדרת חופי רחצה
.1

השלטים יהיו מסוגים שונים ובגדלים שונים כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות.

.2

כל השלטים יהיו תקניים ויבוצעו עפ"י המפורט בנוהל "שילוט אתרי רחצה" של
משרד הפנים ,מהדורה שנייה – מרץ  ,2007לרבות כל המפורט לגבי המידות,
החומרים ,נוסח הכיתוב והסימולים ,גודל הכיתוב ,הצבעים וכו'.

.3

נוהל זה אינו מהווה חלק ממפרט מיוחד זה וניתן להורידו מאתר משרד הפנים או
לקבלו ,עפ"י בקשה ,מהמתכנן .אי צירופו של הנוהל למפרט זה לא יהווה עילה לקבלן
לביצוע לא תקין של השילוט.

.4

הביסוס והעיגון יבוצעו עפ"י התכניות ,הפרטים והמפרט של מהנדס הקונסטרוקציה
ובהעדר כאלו ,עפ"י המפרט הנ"ל.

 42.01.16תורן דגל
.1

התורן יהיה מפרופיל עגול מפלדה מגולוונת בגילוון כפול וצבוע בצביעה ימית ,הכול
עפ"י המפורט במוקדמות ובגוון לפי בחירת האדריכל.

.2

התורן יכלול מערכת גלגלות וכבל להנפת הדגל ,העשויים נירוסטה  ,316עפ"י המפורט
במוקדמות.

.3

הביסוס והעיגון יהיו עפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה והמנהל.

 42.01.17סככת אוטובוס
סככות אוטובוס דגם "עומר" תוצרת א.אם.שגב תעשיות בע"מ או ש"ע ,לרבות ביסוס
ותוספת צביעה כפולה ) 2שכבות(.
42.02

אופני מדידה ותכולת מחיר

 42.02.01ריהוט רחוב לסוגיו
המדידה לפי יחידות על פי הפירוט בכתב הכמויות.
המחיר כולל :הספקת האלמנטים ,הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,ביסוס ,עיגון ,התקנה
בשטח ,טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר מעלה בפרק זה ,לרבות
התקנה בהתאם להנחיות היצרן.
 42.02.02ברזית מי קר
המדידה לפי יחידות.
המחיר כולל :הספקת האלמנטים ,הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,ביסוס ,עיגון ,התקנה
בשטח ,חיבורים נדרשים למקור מים ,ניקוז ומקור מתח ,טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו
חוף ים המלח וכל המתואר לעיל.
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 42.02.03מקלחת חוץ מנירוסטה
.1

המדידה לפי יח'.

.2

המחיר כולל  :התאמת האלמנטים לגדלים מתוכננים עפ"י פרט ,הספקת האלמנטים,
הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,ביסוס לפי הוראות היצרן ,עיגון ,כל ההכנות הנדרשות
לחיבור מים וניקוז לרבות חיבור מושלם ליציקת משטח בטון בציפוי פוליאוריאה על
פי תכנית ,טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר לעיל.

 42.02.04מתקן לשטיפת רגליים
.1

המדידה לפי יח'.

.2

המחיר כולל  :את כל ההכנות הנדרשות לחיבור מים וניקוז לרבות חיבור מושלם לדק
עפ"י המפרט בפרק  ,20כולל קידוח הדק באופן מדויק לגודל עמודי הנירוסטה ,עפ"י
פרט.

.3

הספקת האלמנטים ,מווסת זרם ,הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,ביסוס ,עיגון ,כל
הנדרש להתקנה בשטח ,טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח וכל המתואר
לעיל.

 42.02.05מתקן שטיפת עיניים
.1
.2

המדידה לפי יחידות.
המחיר כולל:
עיניות התזה  2 -יח' מכוסות בכיפות מחוברות לשרשרת.
2.1
2.2

ברז כדורי  BSP 1/2 -נקבה ,מצופה כרום )תקן ישראלי(

2.3

ידיות הפעלה  -שטוחה  +סימון PUSH TO OPEN

2.4
2.5
2.6

ציפוי  -צבע אפוקסי צהוב ,צנרת מגולוונת מצופה כרום.
מווסת זרם.
הספקת האלמנטים ,הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,ביסוס לפי הוראות היצרן,
עיגון ,כל הנדרש להתקנה בשטח ,טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים
המלח ,לרבות חיבור למקור מים וניקוז וכל המתואר לעיל.

 42.02.06סוכת מציל
המדידה לפי יחידות קומפלט.
המחיר כולל את כל השינויים המתוארים מעלה ללא כל תוספת ,וכן את הכנת תכניות
הביצוע ,ותהליך התכנון והתיאום כולו ,הספקת האלמנטים ,הובלה ,התקנה ,חפירה ,הידוק
שתית ,ביסוס לפי הוראות היצרן והמהנדס ,עיגון ,כל ההכנות הנדרשות לחיבור מים ,חשמל
וניקוז ,טיפול והתאמה לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח ,לרבות חיבור למקור מים וניקוז
וכל המתואר לעיל.
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 42.02.07שילוט להסדרת חופי רחצה
המדידה לפי קומפלט.
המחיר כולל טיפול והתאמת האלמנטים לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח )עפ"י המפורט
במוקדמות ,כולל קבלת אישור יועץ הקורוזיה ומתכנן הקונסטרוקציה( ,ייצור ,הספקה,
הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,ביסוס ,כל הנדרש להתקנה ועיגון.
 42.02.08תורן דגל
המחיר לפי יח'.
המחיר כולל טיפול והתאמת האלמנטים לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח )עפ"י המפורט
במוקדמות ,כולל קבלת אישור יועץ הקורוזיה ומתכנן הקונסטרוקציה( ,ייצור ,הספקה,
הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,ביסוס ,כל הנדרש להתקנה ועיגון בגובה  6מ'.
 42.02.09מתקן כושר לאורך הטיילת
.1

המדידה לפי הפירוט בכתב הכמויות.

.2

המחיר כולל טיפול והתאמת המתקנים לעמידה בתנאי קו חוף ים המלח )עפ"י
המפורט במוקדמות ,כולל קבלת אישור יועץ הקורוזיה ומתכנן הקונסטרוקציה(,
הספקה ,הובלה ,חפירה ,הידוק שתית ,כל הנדרש להתקנה  ,ביסוס לפי הוראות
היצרן ,עיגון ,אחזקה של מתקני משחק ומשטח בטיחות במשך  3שנים על פי המפרט
והוראות היצרן ,אשר יעברו )הוראות ומפרט( למח' הגננות במועצה האזורית תמר
בתום הביצוע ,כולל שלט הוראות הפעלה ואזהרה למשתמש ,ואת כל המפורט לעיל.
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פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
51.00

הנחיות כלליות

 51.00.01תיאור העבודה
.1

פרק זה מתייחס לביצוע קטע כביש המלונות בקטע כביש  90ועד מלון ישרוטל ים
המלח וזאת לצורך הסדרת כביש המלונות וביצוע שביל אופניים .העבודות כוללות בין
השאר:
.1.1

עבודות הכנה ופירוק.

.1.2

עבודות עפר ומצעים.

.1.3

עבודות אספלט.

.1.4

אבני שפה וריצופים.

.1.5

צביעה ותמרור.

.1.6

עבודות לוואי שונות.

עבודות הכנה ופרוק
51.01
 51.01.01כללי
.1

כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים
המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המנהל ,או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר
בהם .ויתר המנהל על החומר ,ייחשב החומר כפסולת .כל פסולת בשטח העבודה
תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר שפך מאושר על חשבונו ועל
אחריותו ,לרבות תשלום כל האגרות.

.2

חומרים המיועדים לשימוש חוזר )על פי החלטת המפקח( כגון :מרצפות ,מכסים של
שוחות ,עמודי תמרורים ,גדרות וכיו"ב ,ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני
פירוקם .על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה
לשם קביעת מחירי הצעתו.

.3

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה והבטחת החומרים המפורקים
במשך זמן אחסונם עד למועד הרכבתם מחדש מפני חבלות ,גניבות וכו'.

.4

כל עבודות הפירוק כוללים את החזרת המצב לקדמותו.

 51.01.02פירוק אבני שפה ,אבני גן
.1

הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח.

.2

העבודה כוללת פרוק אבני שפה או אבני גן מכל סוג כולל תושבות הבטון ,חגורות
בטון ,אבני תעלה במידה וקיימות ,וסילוק הפסולת.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תהיה לפי מטר אבן שפה לפירוק והמחיר כולל בין היתר את כל המאור לעיל.
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 51.01.03פירוק מסעות אספלט
.1

יבוצע בהתאם לסעיף  51.03.05במפרט הכללי ,באזורים המסומנים בתוכניות או
בהתאם להוראות המנהל.

.2

בניגוד למפורט במפרט הכללי ,פרוק מסעות אספלט קיימות מתייחס לשכבות
העליונות בלבד בעובי כלשהו .מעבר לשכבות אלו התשלום יהיה לפי סעיף החפירה.

.3

גבולות הפירוק ינוסרו בקווים ישרים ורצופים בהתאם למתוכנן.

.4

באזורים בהם נדרש פירוק זהיר על הקבלן לדאוג שמבנה הכביש מתחת לשכבות
האספלט לא יפגע.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר

.6

המדידה תהיה לפי שטח האספלט לפירוק במ"ר והמחיר כולל בין היתר את כל האמור
לעיל.

 51.01.04פירוק ריצופים מסוג כלשהו
.1

במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המנהל יפרק הקבלן ריצוף מכל
סוג כגון :ריצוף אבן ,אריחי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד.

.2

הפירוק יבוצע במדרכות ,שבילים ואיי תנועה קיימים ובכל מקום שיורה המנהל
בכתב .כל פירוק יתר ,מעבר לעבודה שנדרשה ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.3

האבנים המפורקות יועברו למתקני העירייה או יסולקו לאתר שפיכה מאושר בהתאם
להנחיות המפקח.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תהיה לפי שטח הריצוף לפירוק במ"ר והמחיר כולל בין היתר את כל האמור
לעיל.

 51.01.05התאמת גובה תאי ביקורת
.1

הביצוע לפי סעיף  51.03.07במפרט הכללי.

.2

ההתאמה תבוצע ע"י סיתות והגבהת צוואר התא או הנמכתו ,ובמידת הצורך פירוק
התקרה ובנייתה מחדש .הקבלן רשאי להניח תקרה טרומית חדשה באישור המנהל.

.3

בשטחים מרוצפים יש להחליף את המכסים למכסים מיצקת עם מסגרת ריבועית.

.4

פירוק התקרה יבוצע רק באישור המנהל ,ותוך כדי זהירות מרבית לא לפגוע בתא
הקיים.

.5

בעבודות בתאים ובפרט בתאי ביוב וניקוז ,יש לדאוג לאוורור התאים לפני ביצוע
העבודות.

.6

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודת התאמת גובה שוחות בזק תבוצע על פי
הנחיות בזק ו"פרט הגבהת צווארון" ,פרט שיסופק לקבלן ע"י חברת בזק לפני תחילת
העבודה.
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.7

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תהיה לפי יחידה קומפלט .המחיר הוא אחיד להנמכה או הגבהה ו/או החלפת
תקרה .במקרה של החלפת מכסים – הם ישולמו בנפרד ,והמכסה המקורי יועבר
למחסני החברה ו/או למקום אחר בקרבת מקום לפי הנחיות המנהל.

 51.01.06החלפת מכסים לתאי ביקורת קיימים
.1

בכל המקומות בהן תידרש החלפת מכסה ,המכסים יהיו לעומס  D400בכבישים או
 B125במדרכות לפי תקן ישראל .489

.2

המכסים יסופקו עם סימון שם הרשות המקומית ,הקוטר ,העומס ותיאור היעוד
)ביוב ,ניקוז וכו'( .כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת היצור והקבלן ימציא אחריות
היצרן למכסים למשך  10שנים.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לפי יח' והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 51.01.07פירוק תאי ביקורת וקולטנים קיימים
.1

תאים המיועדים לביטול והנמצאים בתחום החפירה ,יפורקו ויסולקו מהאתר.

.2

החלל שנוצר ימולא בתערובת של " "CLSMעד תחתית מבנה הכביש או המדרכה.

.3

תקרות טרומיות ,מכסי תאים ,מסגרות ,סבכות ואבני שפה שיפורקו ,יועברו
בשלמותם לידי המזמין ,אם ידרוש בכך .אם לא ,ייחשבו האלמנטים כפסולת בניין.

.4

אין לפרק קוים ו/או תאים קיימים לפני שנעשו כל הסידורים הזמניים לפעולתה
התקינה של מערכות התשתית הקיימות ולאחר אישור מפורש בכתב מהמנהל.

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
.5.1

המדידה לתשלום בעד פירוק קו הניקוז והקולטנים כולל בין היתר את פינוי
המטרדים ,פירוק מבנה הכביש ,חפירה וחשיפת הצינור והקולטן ,חיתוך
ופרוק הצינור והקולטן ,סילוק הפסולת ,מילוי בבטון קל חוזק CLSM

והחזרת המצב לקדמותו ע"י מילוי בחול נקי ומהודק עד גובה שתית והחזרת
מבנה כביש בהתאם לקיים.
.5.2

המדידה לפי יח' תא.

 51.01.08קרצוף אספלט קיים
.1

העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק  51.60במפרט הכללי.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

המדידה לפי שטח שקורצף במ"ר לפי הסיווג בכ"כ.

.2.2

המחיר כולל פינוי החומר המקורצף לאתר מורשה ו/או לפי החלטת המפקח.
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 51.01.09ניסור מיסעה קיימת
.1

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון האספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת
ומתוכננת.

.2

בגבולות פרוק שוחות או אלמנטים אחרים או עבור הנחת אלמנטים שונים בכביש
קיים ,כגון אבני שפה ,אבני ריצוף ,שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש.

.3

החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך בלבד.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך אספלט לניסור והמחיר כולל הין היתר את כל
האמור לעיל.

 51.01.10פירוק עמודי תמרור לרבות התמרור
.1

פירוק התמרורים כולל פירוק היסוד באופן שיאפשר שימוש חוזר בעמוד ובשלט
והעברתם לאחסון במחסני המזמין.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר

המדידה לפי יחידות סווג לפי מספר העמודים והמחיר כולל הין היתר את כל האמור
לעיל.
 51.01.11פירוק מבנה תחנת אוטובוס ו/או טרמפיאדה
העבודה כוללת פרוק של התחנה הקיימת וסילוק למקום מאושר או העברה למחסני
.1
המועצה עפ"י החלטת המפקח ובאחריות הקבלן.
אופני מדידה ותכולת מחיר
.2
יימדד לתשלום בקומפלט.
 51.01.12חישוף השטח וסילוקו
חישוף פני השטח לעומק  10ס"מ יבוצע בשטח שיאותר ע"י המפקח לאחר גמר סילוק
.1
הפסולת וניקוי השטח.
חישוחף יבוצע רק בהוראה בכתב מאת המפקח .החישוף יכלול גם את העברת העפר
.2
החשוף לשטחי המילוי ופיזורם בשטחים הירוקים ו/או הערמתו לשימוש עתידי ו/או
סילוקו למקום מאושר ,הכול בהתאם להוראות המפקח.
אופני מדידה ותכולת מחיר
.3
יימדד לתשלום לפי שטח )מ"ר( .באזורי חפירה תופחת הכמות מכמות החפירה
ובאזורי מילוי תתווסף.
עבודות עפר
51.02
 51.02.01כללי
.1

עבודות העפר יבוצעו כמפורט בפרק  51.04במפרט הכללי.

.2

יש לבצע את עבודות החפירה בתיאום ובפיקוח של רשות העתיקות.
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.3

הרשות בידי המנהל להורות על ביצוע עבודות חפירה לצורך החלפת קרקע נוספת
באזורים בהם השתית דורשת זאת .לקבלן לא תהיה תביעה כספית בגין שינויים
בהיקף החפירה כתוצאה מהחלטה זו.

.4

עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י המנהל .אופן
הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפרט בפרק  51.04במפרט הכללי לסלילת
כבישים ורחבות )פרק .(51

.5

ליד מתקנים תת קרקעיים ,ליד קירות או עמודים ,או בשטחים מוגבלים אחרים
ישתמש הקבלן ,במידת הצורך ,בעבודת ידיים לצורך ביצוע החפירות.

.6

מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה ו/או חציבה בקרקע מסוג כלשהו ,לרבות
פסולת מכל סוג הקיימת בשטח בצורה גלויה או נסתרת ,ובכלים מסוג כלשהם ,לרבות
השימוש בעבודת ידיים .כמו כן לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים קטנים
או נפרדים.
סעיף זה כולל גם חפירה נדרשת בדופן הסוללה האקוסטית הקיימת.

.7

כל עודפי החומר שנחפר מכל סוג יסולק למטמנה מאושרת .הקבלן יספק למנהל
אישורים על ההטמנה.

.8

אופני מדידה ותכולת מחיר
.8.1

התשלום עבור עבודות העפר יימדד וישולם לפי מ"ק בהתאם למפרט הכללי.
המחיר הוא אחיד לביצוע חפירה בכל סוג קרקע שהיא ובכלים מסוג כלשהם
ולא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים קטנים או נפרדים לרבות
השימוש בעבודת ידיים

.8.2

הפסולת הקיימת כגלויה ו/או בחומר החפור תפונה לאתר שפך מאושר ולא
תשלום בנפרד והיא תהיה כלולה במחיר החפירה ובכמות שתמדד לחפירה.

 51.02.02חומר מילוי מובא
.1

במידה והחומר החפור לא יתאים למילוי ,יסופק מילוי מובא המתאים לדרישות
הבאות:
המילוי יהיה מחומר נברר כמפורט בסעיף  51.04.09.05במפרט הכללי לעבודות סלילה
) (51אך לא יפחת מקרקע מסוג .A-2-4

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק ותכלול אספקה ,פיזור והידוק בשכבות לפי המפרט
הכללי.

 51.02.03הידוק קרקע יסוד מקורית
.1

במקומות המיועדים לסלילת כביש ,מדרכה או אי תנועה יש להדק את תחתית
החפירה )שתית( בבקרה מלאה עד לצפיפות הנדרשת במפרט הכללי בהתאם לסוג
הקרקע אך לא פחות מ 95%-מודיפייד אאשהו.

.2

ההידוק יבוצע בתחום רטיבות אופטימלית .± 2%
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.3

את הכבישה וההידוק יש לבצע בהתאם למפורט בסעיפים  51.04.14.02ו51.04.14.01 -
במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות )פרק .(51

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה פי שטח שהודק במ"ר והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

מצעים
51.03
 51.03.01מצע
.1

המצע יהיו סוג א' מאבן מחצבה גרוסה.

.2

דרישות הטיב והדרוג של החמר יהיו לפי ת"י כמפורט תקן ישראלי " 1886מצע
לכבישים ,רחבות ושדות תעופה".

.3

כמו כן מחייבים את הקבלן כל דרישות הביצוע הכלולות בפרק  5105במפרט הכללי
לעבודות סלילה )פרק .(51

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק .המחיר אחיד לשטחים צרים ,קטנים ונפרדים וכולל
בין היתר את כל האמור לעיל.

 51.03.02דייס צמנטי ) CLSMבחנ"מ(
.1

דייס צמנטי ) (CLSMמשמש למילוי חללים בחפירות ,בין משטחים ובמקומות אחרים
כפי שיידרשו ע"י המפקח.

.2

דרישות הטיב ,שיטות היצור והיישום מפורטים בסעיף  51.04.11במפרט הכללי
לעבודות סלילה )פרק  .(51החומר יהיה בעל חוזק גבוה של  5-8מגפ"ס.

.3

יש להגן על ה CLSM-מתנועה והפעלת עומסים עד לקבלת חוזק מספיק לביצוע המשך
העבודות.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה במ"ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

שכבות אספלטיות במסעה
51.04
 51.04.01כללי
.1

טיב החומרים ,התערובת ,אופן הפיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק
 51.12במפרט הכללי לעבודות סלילה )פרק .(51

.2

סוגי השכבות האספלטיות ועוביין יהיו בהתאם לתכניות ולכתב הכמויות.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לפי שטח אספלט במ"ר ,כמסווג בכתב הכמויות .המחיר כולל בין היתר את
כל האמור לעיל.

 51.04.02מישק התחברות לאספלט קיים
.1

העבודה כוללת ניסור וקרצוף האספלט הקיים בקווים ישרים במדרגות של  30ס"מ.
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.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

המדידה לתשלום הינה לפי מ"א.

.2.2

המחיר כולל בין היתר את כל המאור לעיל.

אבני שפה
51.06
 51.06.1כללי
אבני השפה למיניהן יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  51.15.02במפרט הכללי לסלילה,
ובהתאם לפרטים בתכניות.
 51.06.02אבן שפה  17/25ס"מ
.1

אבן שפה מבטון ברוחב  17ס"מ בגובה  25ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב 20-בהתאם
לפרטים והתכניות כולל מילוי הפוגות שבין האבנים בטיט מלט.

.2

בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי ורבע מטר מיוצר במפעל בהתאם לצורך.

 51.06.03אבן שפה למעבר חצייה
אבן שפה שטוחה למעברי חציה ברוחב  23ס"מ בגובה  15ס"מ באורך  100ס"מ על יסוד
ומשענת בטון ב 20-יותקנו במעברי חציה ובגומות לעצים לפי הפרטים והתוכניות.
 51.06.04אבן שפה גננית
אבן שפה גננית ברוחב  10ס"מ ובגובה  20ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב ,20-לרבות חיתוך
אלכסוני של האבנים במסור מכני למידות הנדרשות בהתאם לפרטים ולתוכניות.
 51.06.05אבן אי תנועה
.1

אבני שפה לאי תנועה במידות :רוחב  23ס"מ וגובה  13עד  23על יסוד ומשענת בטון ב-
 20יותקנו באי תנועה.

.2

בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי ורבע מטר מיוצר במפעל בהתאם לצורך.

 51.06.06אבן שפה לשביל אופניים
אבני שפה לשביל אופניים במידות :רוחב  50ס"מ וגובה  25באורך  30ס"מ על יסוד ומשענת
בטון ב 20-ועם פאזה בשתי צדדי אבן שפה.
 51.06.07אופני מדידה ותכולת מחיר
המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים ,קשתות ועקומות מסוג כלשהו ,וכן אבני שפה
מונמכות בכל המקומות הדרושים וכן אבני שפה  /הקטנים מ 1-מטר.
המדידה לפי האורך .המחיר כולל את אספקת האבנים ואת כל העבודות הדרושות לרבות
תושבת ומשענת בטון ב 20-בהתאם לתכניות .לא תשולם תוספת עבור חצאים ,רבעים ,או
אלמנטי פינה.
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סימוני צבע ותמרורים
51.07
 51.07.01תמרורים
.1

התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בדרישות משרד התחבורה .התמרורים יהיו מחזירי
אור ויש ליצרם לפי הוראות מפרט אספקה  111של מכון התקנים.

.2

מידות התמרורים יהיו לפי הנדרש בדרך עירונית .מופנית תשומת לב הקבלן באשר
למידות הכתיב ,הספרות ,הרווחים ,השפה להנחיות משרד התחבורה.

.3

העמודים יהיו עשויים צינור פלדה מגולוונת בקוטר " 3או " 4ובעובי דופן ,גובה עמוד
ושטח השלט המתאימים למידות השלט .אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות
התמרורים המיועדים להתקנה עליו גובה התקנתם ועמקו ביסוד.

.4

העמוד יכוסה בלחץ בקופסה עשויה מפח אלומיניום שעוביו  1מ"מ .הקופסה תהיה
בקוטר פנימי כזה שיולבש בכוח על הצינור.

.5

היסוד לעמוד יהיה מבטון ב 20-בקוטר  50ס"מ ובעומק שיתאים לסוג הקרקע  ,גובה
ושטח השלט ,אולם לא פחות מ 70-ס"מ .פני היסוד יהיו  10ס"מ מתחת לגובה
הפיתוח .הצבת העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה  20ס"מ.

.6

התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  24שעות לאחר יציקת היסוד.

.7

העמוד יצבע בשחור עד לגובה  1.2מ' ובשחור-לבן לסירוגין ,בחלקו העליון ) 20ס"מ
רוחב רצועות( ,אלא אם ייקבע אחרת ע"י המנהל.

.8

כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט ,סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם
היצרן )או סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור.

.9

תמרורים  214 ,213יוצבו בגובה תחתית של  60ס"מ מפני המדרכה .תמרורים אחרים
יוצבו בגובה תחתית של  2.20מ' ,אלא אם ייקבע אחרת ע"י המנהל .התמרורים
יוצמדו אל העמודים בעזרת קולר .כל חלקי הקולר יהיו עשויים מפח פלדת פחמן .כל
הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

.10

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה הוא לפי יחידה של תמרור .המחיר כולל אספקת תמרור לרבות הובלה,
התקנה ,יסוד בטון ועמודים כנדרש במפרט ובתכניות.

 51.07.02סימוני צבע
.1

סימוני הצבע יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  51.17במפרט הכללי לעבודות סלילה,
בהתאם לתוכניות וכתבי הכמויות.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תהיה על פי הסיווג בכתב הכמויות .המחיר יכלול בין היתר את כל האמור
לעיל.
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הסדרי תנועה זמניים
51.35
 51.35.01אופן הצבת שלטים ותמרורים
אופן הצבת השלטים והתמרורים יהיה בהתאם ל"תקנות והנחיות להצבת תמרורים -
.1
 "1997של משרד התחבורה וכן על פי דף מע"צ "עמודי שילוט ותמרור ביסוסם
ומיקומם".
עבודות תמרור תבוצענה בהתאם לתוכניות .הצבת התמרור תעשה בשלבים בהתאם
.2
להתקדמות הביצוע .העבודה כוללת יצור אספקה והובלת השלטים ,התמרורים
והעמודים המתאימים ,הצבתם במקום המסומן בתכניות וכן הוצאת כיסוי זמני של
השלטים והתמרורים בעת הצורך.
חומר הציפוי מחזיר האור יהא מסוג "רב עוצמה".
.3
 51.35.02הצבת תמרורים בשלבי ביצוע
אספקת הצבת תמרורים )על בסיסים ארעיים ,על חצובות או בסיסי כובד( ,הצבת
.1
לוחות אזהרה ,התראה ושלטי הכוונה – אספקה והצבת פנסי אזהרה הנחת מעקות
בטיחות זמניים וכן הצבות חוזרות בשלבים תבוצענה בהתאם לתוכניות ,לדרישות
המזמין ולדרישות המשטרה.
בסיום העבודה יפורקו התמרורים והשלטים.
.2
אביזרי הבטיחות יוצבו באתר עבודה על פי תוכניות שלבי ביצוע מאושרים.
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

האביזרים שהקבלן יספק יהיו רק כאלה המאושרים ע"י ועדת המומחים של משרד
התחבורה.
המיקום של חלק מהתמרורים ומעקות הבטיחות ישתנה בהתאם לשלבי הביצוע.
כל התמרורים יונחו על גבי חצובות מתאימות בהתאם להנחיות.
תמרורים או שלטים להצבת תמרורים שהועתקו יותקנו בהתאם לדרישות .
כל הסימון באתרי העבודה יהיה בהתאם ללוח התמרורים המעודכן ק"ת ,תשנ"ט,
הכל עפ"י תוכניות שלבי הביצוע.
הקבלן מצהיר שכל אביזרי הבטיחות יותקנו בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע והם
מאושרים ע"י הועדה הבינמשרדית בראשות ישעיהו רונן – מנהל אגף בכיר לתכנון
תחבורתי – משרד התחבורה.

 51.35.03אופני מדידה ותכולת מחיר
הסדרי תנועה ימדדו לתשלום בקומפלט לכל הכביש.
.1
הסדרי תנועה ישולמו באופן יחסי להתקדמות העבודה.
.2
העתקת תמרורים ,השלטים ומעקות הבטיחות בזמן הביצוע יהיו כלולים במחיר.
.3
למען הסר ספק הסדרי תנועה ישלמו רק עבור עבודות במבנה .03
.4
בשאר המבנים במידה ויידרשו הסדרי תנועה עם כלולים במחיר היחידות בכ"כ ולא
ישולמו בנפרד.
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פרק  – 57מערכות מים ,ביוב ,מי תמלחת וקולחים
הנחיות כלליות
57.01
 57.01.01תיאור העבודה
.1

העבודה בפרק זה של המכרז כוללת הנחת תשתיות בכביש המלונות ,במדרכות ובשביל
האופניים.

.2

התשתיות בפרק זה כוללות :קווי מים ואביזרים )הידרנטים ,מגופים וכד'( ,הנחת קווי
מים ,תאים ואביזרים ,קווי ביוב כולל שוחות בקרה ,קווי סניקה בלחץ מתחנות
שאיבה לשפכים ,קווי גלישת ביוב מתחנות שאיבה ,קווי ריקון מי תמלחת ,והנחת
קווי קולחים להזנת ראשי מערכת השקיה מתוכננת ,תוך השתלבותם במערכות
הקיימות בחוף ובכביש הציבורי.

.3

כפי שיפורט בהמשך להלן ריכוז סוגי הצנרת המתוכננת:
.3.1

קווי לחץ כולל צנרת אספקת מים ,סניקת ביוב מתחנות שאיבה ,מי קולחים
ומילוי מי תמלחת למלונות עתידיים – יהיו  HDPE, SDR 11דרג  , 16חברת
פלסים או שוו"ע .קווי המים בלבד יהיו כנ"ל אך מסוג  HDPEפלוס ע"פ
המקובל בחברת מקורות.

.3.2

קווי גרביטציה יכללו צנרת ביוב ,גלישה לבריכה  ,5ריקון מי תמלחת – יהיו
פוליאתילן  PN-10 SDR 17 ,HDPEחברת פלסים או שוו"ע.

.4

.5

לתשומת לב הקבלן :למרות כל האמור להלן במפרט זה ,כל השוחות/תאים הן למים,
הן לביוב והן למי תמלחת וקולחים יהיו יצוקים באתר העבודה או שוחות/תאים אשר
יובאו לאתר כיחידות מונוליטיות וללא חיבורי חוליות.
שוחות ותאים מכל הסוגים )מים ,ביוב ,קולחים ומי תמלחת( יהיו יצוקים כיחידה
אחת מלמעלה עד למטה ,לכל עומק התא .הקבלן יעסיק קונסטרוקטור רשום לתכנון
התאים והשוחות .במידה והקבלן ידרוש לעבוד עם תאי חוליות יהיה עליו לקבל לכך
אישור מיוחד בכתב מהמזמין .איטום השוחות והתאים מבחוץ יהיה כדלקמן .רצפה:
יריעה ביטומנית  SBSבעובי  5מ"מ  .קירות :ע"י התזת  3שכבות ביטום פלקס

.6

.7

מסטיגום .חלק הפנימי של התא/שוחה ייאטם באמצעות סיקה טופ  107או שוו"ע.
מחיר התא יכלול  :שאיבת מי תהום ,דיפון החפירה ,חפירה ,יציקת התא ,זיון ,חיבור
הצנרת אל התא באמצעות מחבר איטוביב ,בדיקת אטימות של התא ,איטום חיצוני
ופנימי כמפורט לעיל ,מילוי חוזר מהודק בשכבות ,תקרה ומכסה.
על הקבלן להביא בחשבון כי במקרים מסוימים ועל פי הוראת המפקח ,יידרש להיערך
לעבודות בשעות בלתי מקובלות/בשעות הלילה  .עבור עבודה זו לא תשולם לקבלן כל
תוספת ועליו להביאם בחשבון ע"פ מחירי היחידה.
בכל עבודה בשטח מגונן /גמור )מפותח( יהיה על הקבלן להחזיר השטח לקדמותו
בשלמות כפי שהיה לפני תחילת העבודה.
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 57.01.02הפסקות מים
.1

על הקבלן להביא בחשבון שיש להמשיך ולספק מים לכל הצרכנים במשך כל זמן
העבודה.

.2

על הקבלן לבצע את כל העבודות וההכנות לחיבורי הצרכנים לפני החיבור בפועל ,וזאת
על מנת שבעת ביצוע החיבור החדש יהיו ההפסקות באספקת מים לצרכנים קטנות
ככל האפשר.

.3

על הקבלן לנקוט בכל הסידורים הדרושים למילוי דרישה זו .מודגש כי לא יאושרו
הפסקות באספקת מים ,אלא לתקופות קצרות ביותר ,בכל מקרה אין להפסיק את
המים למשך למעלה מהזמן ההכרחי לביצוע החיבורים לקו "חי" וזאת בתיאום מלא
ומראש עם נציגי הרשות המקומית ,מ.א .תמר.

 57.01.03אמצעי זהירות
.1

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות
הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחה,
הובלת חומרים וכו'.

.2

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת
ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה.

.3

הקבלן יתקין מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את
הצבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,תעלות ,ערמות עפר,
חומרים ומכשולים אחרים באתר.

.4

מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות
והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר
כתוצאה מביצוע העבודה.

.5

כל משך העבודה בכלל ,ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניה בתוך התעלות באתר
העבודה בפרט ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני
מפולות והתמוטטות ,כולל דיפונים ותמיכות ,גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט,
ובמיוחד כאשר החפירה נחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי והוראות התקן הישראלי
לחפירות ליסודות.

.6

על הקבלן לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות  2.00מ'
משפתה ,כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה .כמו כן ,על הקבלן ובאחריותו להבטיח
אמצעי הגנה מרביים לעובדיו ,בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה,
להגנה מפני מפולות ,על ידי שימוש בתא הגנה ,תמיכות ,כובעי מגן וכד'.

.7

במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן
לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי
הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
.7.1

לפני שנכנסים לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות
מספקת של חמצן .אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לתא
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הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים .רק לאחר
שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה
לתא הבקרה ,אבל רק לנושא מסכות גז.
.7.2

מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות
לפי הכללים הבאים:
 .7.2.1לעבודה בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד
והמכסים בשני התאים הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים.
 .7.2.2לחבור אל ביב קיים  -המכסים משני צידי נקודת החיבור.

.7.3

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ
לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

.7.4

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות
בלתי מחליקות והוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את
קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

.7.5

הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  3.0מ' יישא מסכת גז מתאימה.

.7.6

בשוחות בקרה שעומקם עולה על  5.0מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני
כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

.7.7

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא
אמצעי בטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

.7.8

אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה
והבלבדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או
להיפצע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

.7.9

תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה
תקינה ורציפה של קו הביוב הקיים ,במשך כל שלבי העבודה .העבודה תכלול,
במידת הצורך ,סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים כדי לאפשר עבודה
ביבש.

.7.10

העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ולמתואר בסעיף  570827במפרט הכללי
ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור המחלקה הטכנית של העיריה ,תוך נקיטת
כל אמצעי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה.
בשום מקרה לא בא המתואר במפרט הזה להוריד מאחריותו הבלעדית של
הקבלן ,לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות
המבוצעות ע"י הקבלן.

.8

בכל מקרה ,וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות ,העלות הכוללת של העבודות,
הציוד ,והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל ,רואים אותם
ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

.9

לא מן הנמנע שהקבלן ידרש לבצע קוי ביוב )סניקה וגרביטציונים( זמניים על מנת
להבטיח המשך פעילות מערכת הביוב בטרם תוחלף לחדשה .הנחה של קוים אלו
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והסידורים להמשך הפעילות השוטפת בתי המלון והצרכנים השונים הינה חלק בלתי
נפרד מעבודת הקבלן ולא תשולם בגינה כל תוספת תשלום.
 57.01.04חפירה במקומות מוגבלים
.1

במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי ,בלתי מעשי או בלתי רצוי
מכל סיבה שהיא ,תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים.

.2

תוואי קווי המים ,קווי הביוב וקווי הסניקה הקיימים ,המסומנים על גבי התוכניות,
חלקיים ,בלתי מחייבים ומשוערים בלבד ,התוואים הועתקו מתוכניות עדות שהוכנו
ע"י המודדים של הקבלנים השונים שביצעו את הקווים או ע"י מודד האתר והמזמין
איננו אחראי ואיננו ערב לנכונות התוואים המסומנים על גבי התוכניות .לפני תחילת
העבודה ,על הקבלן לאתר ,באמצעות חפירות גישוש בידיים ,את מיקומם המדויק של
כל הקווים הקיימים ,במקומות בהם הם נחצים ע"י קווים מתוכננים ובמקומות בהם
מתוכנן אליהם חיבור של קווים מתוכננים .הקבלן הוא האחראי הבלבדי לאיתור
תוואי הקווים הקיימים ,כל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה במלואן על הקבלן.

.3

אחריותו של הקבלן לשלמותם והמשך פעולתם התקינה והרצופה של כל הקווים
הקיימים במשך כל תקופת ביצוע העבודה ,היא בלבדית ומוחלטת .כל נזק שיגרם להם
כתוצאה מעבודת הקבלן ,גם אם לא היה לו מידע על תוואי הקווים ו/או במקרה
שהמידע בתוכניות שגוי ,יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 57.01.05תוכניות "לאחר ביצוע" )) (AS MADEבנוסף לאמור בנספח ד'(
.1

תוכניות העדות יהיו ממוחשבות וימסרו למזמין כקובצי  DWGעל גבי דיסקט ,וכן 5
סטים של העתקים בצבע על גיליון לבן .המודד ונציג הקבלן יחתמו על ההעתקים
ויאשרו בכתב את אמיתות תכנית העדות .על גבי התוכניות יירשמו פרטי הקבלן
והמודד כגון :שם ,טלפון ,פקס ,כתובת וכו' .תוכניות העדות יהוו את בסיס חישוב
הכמויות לצרכי תשלום.

.2

תכניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך.
.2.1

הרקע לתכנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה
ו/או על רקע מפות כבישים ,בתים ,שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם
ממוחשבים .במפת העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור .בהעדר כל
הערה אחרת תכנית העדות תהיה בקנ"מ של מפות התכנון.

.2.2

תוכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקד
 ((AUTOCADאו שווה ערך טכני.

.2.3

המדידה תהיה מחולקת לשכבות ,שכבות לנושא קווי הצינורות לפי סוגם,
ייעוד") ,עירוני" או "מקורות"( קוטר ,שכבות טקסט לצינורות לפי קוטר,
שכבות לשוחות ,ושכבות לטקסט עבור שוחות.

.2.4

כל האובייקטים הכלולים בתוכנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים
).(Symbols
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.2.5

על כל תכנית יצוין כי" :הרומים והקואורדינטות מתאימים לרשת מדידה
ארצית האחרונה המעודכנת".

.3

תוכנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים:
מערכת צנרת ביוב ומתקניה:
.3.1

מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדויק את מצב קווי
הביוב והמתקנים בתוכנית העדות בגודל אמיתי
) 1יחידה =  1מ'( וקואורדינטות.

.3.2

בנתוני המדידה של שוחות הביוב ,יש לציין:
 .3.2.1שם או מספר השוחה בתוך אליפסה.
 .3.2.2רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.
 .3.2.3רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.
 .3.2.4רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה.
 .3.2.5רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה.
 .3.2.6רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה.
 .3.2.7רום מפלס תחתית צינור של חיבור צידי בדופן שוחת בקרה.
 .3.2.8קוטר ועומק השוחה.
 .3.2.9סוג וגובה המפל.
 .3.2.10סוג וקוטר מכסה  25 -טון 8 ,טון.
 .3.2.11סוג השוחה  -יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה וקוטר השוחה.
 .3.2.12סוג תקרה  -טרומית או יצוקה קונוס או רגיל.
 .3.2.13סוג העיבוד בשוחה  -עיבודי בטון או פלסטיק.
 .3.2.14סוג מחברי שוחה  -איטוביב או רגיל.
 .3.2.15שימוש באטמי איטופלסט כן  /לא.

.3.3

בנתוני המדידה של קווי ביוב יש לציין:
 .3.3.1אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה.
 .3.3.2סוג הצינור ואיתורו המדויק ביחס לאבן שפה או לעצמים בולטים
בשטח.
 .3.3.3קוטר קטע קו ביוב "באינטשים" )פלדה( או במילימטרים )פי.וי.סי(.
וציון החומר ממנו עשוי הצינור .במקרה של צינורות פלדה עובי דופן,
סוג הציפוי הפנימי ,והעטיפה החיצונית.
 .3.3.4שיפוע בין שוחות וחיצי זרימה.
 .3.3.5איתור של עטיפות בטון או מיקום שינוי בסוג הצינור ואורכם
בתנוחה .סימון שרוולי מגן סוגם וקוטרם וכו'.
 .3.3.6ציון מעברי קיר תומך.
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.4

מערכת צנרת מים ,קולחים ומתקניה
.4.1

מערכת צנרת מים קולחים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדויק את מצב
מערכת המים והמתקנים בתכנית העדות בגודל אמיתי ) 1יחידה =  1מ'(
וקואורדינטות ובשכבות לפי סוג ,ייעוד וקוטר.

.4.2

את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות ,בעלות זיהוי
מוחלטת )שם נקודה( כגון :בין הידרנט למגוף ,בין חיבור מבנה למבנה עצמו,
הסתעפות וכד' ,תוך ציון חומר הצינור ,קוטר הצינור ,ודרג הצינור.

.4.3

על כל צינור יצוין ייעודו ,ויסומן בשכבה נפרדת ,באם הוא קו מים "עירוני"
או קו אספקת מים של "מקורות".

.4.4

ציון סוג ,קוטר ותוצרת של אבזרים שונים כגון :מגופים ,שסתומי אוויר,
ברזי כיבוי אש )הידרנט( ,מלכודות אבנים ,מדי מים וכו'.

.4.5

רום  .I.Lשל קווי המים.

.4.6

שוחת אביזרים או גשר אביזרים עילי ,גודל ,חומר ,אביזרים בשטח,
מיקום ,רשימה ,וצורה.

.4.7

שרטוט של כל גשר אבזרים הכולל פירוט מדויק של האבזרים הנמצאים על
הגשר כולל מידות ומרחקים.
העלות הכוללת של הכנת תכניות עדות כמתואר לעיל ,כלולה במחירי היחידה
השונים ,ולא ישולם עבורה בנפרד.

 57.01.06אחריות לצנרת והאביזרים
הקבלן ימסור למזמין תעודות אחריות של המפעל יצרן הצינורות למשך  10שנים לפחות.
האחריות תהיה על שם המזמין.
 57.01.07חומרים ,מוצרים ובדיקות
.1

מקור חומרים
.1.1

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח הן ביחס למקורות
החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים ,אולם
מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב
החומרים המובאים מאותו מקור.

.2

.1.2

הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר אם אין אותם
החומרים מתאימים למפרט.

.1.3

לא ירכוש הקבלן חומרים מכל סוג שהוא אלא באישור מוקדם מאת המפקח.

התאמה לתקנים
.2.1

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי החוזה ,יהיו כל החומרים חדשים ויתאימו
לדרישות התקנים כפי שנדרשו מסמכי החוזה.

.2.2
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.2.3

חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים או מפרטי מכון מטעם מכון התקנים
הישראלי ,יתאימו בתכונותיהם לתקנים או למפרטים האמורים אלא אם כן
נדרשת במסמכי החוזה התאמה לתקן זר או דרישות מיוחדות נוספות.

.2.4
.3

חובת ההוכחה של התאמת החומרים לתקנים ולדרישות מסמכי החוזה חלה
על הקבלן.

תו תקן
.3.1

חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן ישראלי כלשהו יישאו תו תקן.

.3.2

חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן זר או קיימות לגביהם דרישות מיוחדות
במסמכי החוזה ייבדקו במעבדה מוסמכת באמצעות הקבלן ועל חשבונו,
לשביעות רצון המפקח.

.3.3

למרות האמור לעיל ,אם מחומר מסוים אשר נדרש לגביו תו תקן לא קיימת
בארץ תוצרת מסוימת עם תו תקן או קיימת רק תוצרת אחת כזאת ,יהיה
הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן ,אולם בתנאי שחומרים
אלה ייבדקו במעבדה מוסמכת באמצעות הקבלן ועל חשבונו ,לשביעות רצון
המפקח.

.3.4

חובת ההוכחה לעמידת החומרים בתקנים ובדרישות שבמסמכי החוזה חלה
על הקבלן.

.4

בדיקת טיב החומרים והעבודה
.4.1

הקבלן יבצע ,ביוזמתו הוא ומבלי להמתין להוראת המפקח לכך ,באמצעות
מעבדה מוסמכת ,את כל בדיקות המעבדה והשדה )לרבות נטילת המדגמים(
הדרושות להוכחת עמידת החומרים והעבודה.

.4.2

לדרישות המפרט והתקנים המחייבים .תדירות הבדיקות תהיה עפ"י נדרש
במפרט ו/או כפי שידרוש זאת המפקח.

.4.3

הקבלן ישתמש בחומרים רק לאחר אישורם ע"י המפקח וע"י המעבדה
)במקרים בהם נדרשות בדיקות מעבדה(.

.4.4
.5

הקבלן ידאג לכך כי נטילת המדגמים והעברתם אל המעבדה תעשה מבעוד
מועד וזאת כדי למנוע עיכוב בעבודה.

התאמה לדרישות
.5.1

החומרים שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו
בכמות הדרושה כדי להבטיח התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המאושר.

.5.2

מצא המפקח כי החומר המסופק אינו מתאים מבחינת הטיב למדגמים
שאושרו ,יורה לקבלן על הפסקת העבודה ועל סילוק החומר מהאתר
והחלפתו בחומר המתאים לדרישות .ניתנה הוראה כאמור ,חייב הקבלן
לבצעה מיד וללא ערר.
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.6

טיפול בחומרים ואחסונם
.6.1

הקבלן יבצע את פעולות האריזה ,ההעמסה ,ההובלה ,הפריקה ואת יתר
הפעולות הכרוכות בטיפול בחומר באופן שימנע כל פגיעה בהם וכל חשיפה
מזיקה.

.6.2

החומרים יאוחסנו באופן אשר ימנע מצד אחד פגיעה בהם וחשיפה בלתי
רצויה ומצד שני באופן אשר לא יגרום להפרעה לתנועה באתר ובשטחים
הגובלים אותו.

.7

דוגמאות
.7.1

הקבלן יספק ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם
יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בהזמנתם.

.8

.7.2

הדוגמאות המאושרות תישמרנה במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע
ותשמשנה להשוואה בינן ובין החומרים שיסופקו ו/או העבודות שתבוצענה.

.7.3

הדוגמאות תוחזרנה לקבלן לאחר גמר העבודה וקבלתה ע"י המזמין.

אופני מדידה ותכולת מחיר
עבור ביצוע כל האמור בסעיף זה ,לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך
תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 57.01.08קבלת העבודה עם השלמתה
.1

לפני קבלת העבודה על הקבלן ביחד עם המפקח לבצע בדיקה סופית של כל רשת
הצינורות כולל השוחות והמתקנים השונים ,שבסיומו יוציא המפקח דו"ח מפורט על
סיום העבודה.

.2

אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל
התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.

.3

העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות .מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע
מושלם של העבודה על כל שלביה ,לרבות תיקונים והשלמות במידה וידרשו.

.4

תנאי בל יעבור למסירת עבודה היא הכנת ומסירת כל המסמכים המפורטים להלן לידי
המנהל:
.4.1

מסירת שלושה סטים של תדפיס תכניות עדות )לאחר ביצוע( ,חתומות ע"י
מודד מוסמך וקבצי מחשב מתאימים כנדרש.

.4.2

תוצאות בדיקות רדיו גרפיות ,מאושרות ע"י המפקח )צינורות פלדה(.

.4.3

תעודה המעידה על תוצאות תקינות לבדיקות הידראוליות לבדיקת אטימות
של שוחות וצינורות ביוב גרביטציוניים.

.4.4

אישור שרות שדה של יצרני הצינורות ,ואביזרי צנרת לפי העניין.

.4.5

אישור יצרן צינורות על נוכחותו בזמן בדיקות לחץ לצינורות המים כולל
אישורו לאופן ביצוע בדיקות )משך זמן הבדיקה ,גודל לחץ הבדיקה ,מיקום
הבדיקה וכו'(.
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.4.6

קבלת דו"ח מפורט של צילום וידאו תקין ,תמונות "סטילס" של הליקויים
)לפני ואחרי התיקון( וקלטת וידאו של פנים הצינור המבוצעת ע"י גורם
מאושר ,החתום ע"י המפקח ,עבור כל הביבים.

.4.7

אישור המפקח על ביצוע חיטוי הקווים ושטיפתם בידי גוף מורשה) ,קווי מים
בלבד( ,כולל אופן ביצוע החיטוי פרוט תוצאות החיטוי וחתימת בודק מורשה.

.4.8

אישור מעבדה מאושרת עבור כל בדיקות הבטון ,המצעים ,האספלט וכל
בדיקה נוספת שנדרשו במהלך העבודה בהתאם ליומני העבודה.

.4.9

מסירת כתבי אחריות לכל האביזרים כנדרש.

.4.10

דו"ח מאזן חומרים במקרה ואספקת החומרים מבוצעת ע"י המזמין.

.4.11

אישור המפקח לקבלת העבודה ,כולל עותק של פרוטוקול הקבלה ואישור
תיקוני ליקויים.

.4.12

מסירת כתב אחריות לתקופת הבדק.

.4.13

אישור המזמין לקבלת העבודה.

.4.14

דו"ח על אופן ביצוע בדיקות לחץ )משך זמן בדיקה ,גודל הלחץ וכו'( ותוצאות
תקינות חתומות ע"י המפקח.

.5

כל העבודות המתוארות בסעיף זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויראו אותם
ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

 57.01.09עבודות עפר להנחת קוים
.1

חפירה
בניגוד לאמור בסעיף  57010במפרט הכללי בכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא
כוללת גם חציבה בכלים מכניים או בידיים ,בכל סוגי קרקע וסלע .לא יותר לקבלן
לבצע פיצוצים אלא באישור מפורט מהמזמין.

.2

חפירה של תעלות להנחת צינורות ומילוי חוזר
.2.1

סעיף זה מתייחס לחפירה לצינורות והוא כולל את התעלות להנחת צינורות
ביוב  ,קולחים ,מי תמלחת ומים ברצועות הכבישים ,המדרכות והשטחים
הפתוחים.

.2.2

החפירה והמילוי החוזר יבוצעו עפ"י המפורט להלן.

.2.3

החפירה של תעלות להנחת צינורות ובנית המתקנים לאורכה תבוצע לפי
פרקים  5701ו 01-של המפרט הכללי .פרטי ומידות החפירה והמילוי על כל
שכבותיו ופרטים נוספים יהיו בהתאם לפרט סט .ח.ג.מ .להנחת צינור בתעלה
לצינורות מכל סוג שהוא עם השינויים והתוספות שיפורטו להלן.

.2.4

במקומות בהם יתגלו מי תהום ו/או במקומות שיורה המפקח ,תבוצע התעלה
עם שכבת חצץ מנקזת לפי פרט סטנדרטי ח.ג.מ כמפורט להלן.

.2.5

תחתית התעלה תהודק היטב לפני הנחת הצינורות כמפורט ולשביעות רצון
המפקח.
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.2.6

בצוע חפירה יהיה לפי סעיפים  01020 - 01025במפרט הכללי ,דיפון ,תימוך
וניקוז על פי סעיפים  01004 - 01009במפרט הכללי.

.2.7

שכבת החול מתחת ,מסביב ומעל צינורות פוליאתילן תהיה בעובי של  30ס"מ
מכל צד של הצינור )סה"כ עובי שכבת החול 60-ס"מ( בניגוד למצוין בפרט
הסטנדרטי.

.2.8

מילוי חוזר בכביש או מדרכה
 .2.8.1החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפות החול עד
תחתית מבנה הכביש או המדרכה )מסומן בתוכנית הסטנדרטית
בכינוי "חומר מתאים"( יהיה מחומר נברר כמוגדר בסעיף מס'
 510263של המפרט הכללי ,מהודק בשכבות של  20ס"מ לצפיפות של
.100%
 .2.8.2אם אין באפשרות הקבלן למצוא באתר העבודה "חומר מתאים" כזה
ישלים את החסר במילוי מובא ומושאל על פי סעיף  010241ו010242-
במפרט הכללי באשור המפקח.
 .2.8.3גם בחומר זה תהיה הגבלה לגודל אבן ולא יורשה שימוש בחומר
המכיל אבנים בגודל העולה על " .1אם אין באפשרות הקבלן למצוא
או למיין באתר חומר כזה ישלים הקבלן את החסר במילוי מושאל או
מילוי מובא כנ"ל.
 .2.8.4מבנה הכביש או המדרכה והאספלט או אבן משתלבת יבוצעו לפי
תוכניות הכביש ו/או הנחיות המפקח.

.2.9

מילוי חוזר בשטח פתוח
 .2.9.1החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול עד 60
ס"מ מעל קודקוד הצינור )מסומן בתכנית הסטנדרטית בכינוי "חומר
מתאים"( יהיה ממיטב הקרקע המקומית ולא יכיל אבנים כלל .
 .2.9.2המילוי המוחזר מפני "החומר המתאים" ) 60ס"מ מעל קודקוד
הצינור( או סביב שוחות או מפני עטיפות הבטון במקום שקיימות -
ועד פני השטח הפתוח יהיה כמפורט בפרט עם גודל אבן מכסימלי של
 3ס"מ עד  15%בנפח.
 .2.9.3העבודות יבוצעו על פי סעיפים  01024ו 57013 -במפרט הכללי ,תוך
הרטבה והידוק בשכבות בידיים ובציוד מכני וברטיבות אופטימלית
לפי סעיף  0104לדרגת הידוק  98%לצפיפות מקסימלית מודיפייד
א.א.ש.ו.

.2.10

מילוי תעלה בדרך שירות
מילוי מוחזר בדרך שירות יבוצע מחומר נברר ומצעים כמתואר בפרט אופייני.

.2.11

במקומות בהם קיימת שכבת מצע בתוואי הצינור יחזיר הקבלן את שכבת
המצע לקדמותה הן מבחינת עובייה והן מבחינת סוג המצע והידוקו.
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בכל המקומות בהם עובר קו המים ,הקולחים או הביוב בתחום רצועת הכביש
והמדרכה יהודק המילוי המוחזר לכל עומק התעלה לצפיפות המפורטת
במפרט המיוחד של פרק .51
.2.12

קווי מים יונחו בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של לפחות  1.0מ' מפני כביש או
מדרכה סופיים .בחציות בין שני קווי מים ,הקו בקוטר הגדול יהיה תמיד
עמוק יותר ,אם לא תינתן הוראה אחרת ע"י המפקח באתר.

.2.13

קווי ביוב יונחו במקום בהתאם לחתך לאורך מפורט.

 57.01.10עבודה בכביש קיים ומדרכה קיימת
.1

אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות סלולות ללא קבלת רשות מאת המפקח ,גם
אם הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן.

.2

כל הכבישים שאותם חוצים הקווים יפתחו ברוחב מינימלי אפשרי.

.3

תיקון הכביש יעשה ע"י מלוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המיסעה כולל שכבות
מצע ,תשתית ואספלט או מרצפות בהתאם לסעיף  57032במפרט הכללי .שכבות
המצע יתאימו לדרישות סעיף  5103של המפרט הכללי .השתית והאספלט יתאימו
לדרישות פרק  51של מפרט הכללי.

.4

ביצוע החפירה והמילוי המוחזר יהיו כמפורט בסעיפים מס'  01025-01022במפרט
הכללי ובמיוחד בסעיף  57032במפרט הכללי ,דיפון ותמוך עפ"י סעיפים 01009-01004
במפרט הכללי.

.5

החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול יהיה ממצעים בהידוק
כמתואר לעיל .פני הכביש וניקיונו יוחזרו למצבם המקורי עפ"י סעיף  570321במפרט
הכללי.

 57.01.11עטיפות ומצע חול לצינורות
.1

מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב ומעל לצינורות יבוצעו לפי החתך
הטיפוסי פרט סט'  04002-200ח.ג.מ .וכמתואר לעיל .החול יהיה נקי ללא חומרים
אורגניים ,אבנים או מלחים.

.2

החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול דיונות נקי או מסוג טוף נקי מאבנים או
מחומרים אורגניים ,בעל גודל גרגיר מכסימלי של  3מ"מ .הטוף יהיה שטוף ורחוץ
ויכיל גרגירים לא פריכים ולא שבירים הטוף יענה על דרישות תקני ישראל
המתאימים ויכיל לכל היתר  5%חומר עובר נפה  .200הטוף יהיה ממחצבה מאושרת
עם תעודות מתאימות.

.3

חפירת יתר תמולא בחול דיונות מהודק.

.4

המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי ,אולם לא לפני תיקוני ראשים ובדיקות העטיפה
החיצונית ומתן אישור בכתב ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.
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 57.01.12עבודות ביבש
.1

כללי
.1.1

.2

מבלי לגרוע מהנאמר בסעיפים  57005ו 57006-של המפרט הכללי על הקבלן
להקפיד לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש
בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה ,הנחת הצינורות ,חיבורם ,התקנת
האביזרים ,ועד לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים
מכל מקור שהוא ,מי גשם ,שפכים ,מים מפיצוץ צינורות ,מי תהום ,זרמים כל
שהם וכד'.

מים עיליים
.2.1

למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים
להלן ,כולם או מקצתם:
 .2.1.1חפירת תעלות ניקוז והגנה.
 .2.1.2הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו ,לרבות ציוד
שאיבה רזרבי.
 .2.1.3סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים ,בעזרת דליים או
ציוד מתאים אחר.
 .2.1.4הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש.
 .2.1.5מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה.

.2.2

כל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו
הגמורה של המפקח ושל כל גורם מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם
ינוקזו המים.

.2.3

הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי
סעיף זה.

.3

מי תהום
.3.1

במקומות בהם תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום,
יהיה על הקבלן להנמיך את מפלס המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.

.3.2

הרחקת מי תהום תהיה כמפורט בסעיף  57006של המפרט הכללי.

.3.3

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את
החפירות יבשות ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל
את אישור המפקח .המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם(
על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה
כלשהיא .הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים
הקשורים בהחלפת השיטה.

.3.4
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.3.5

בזמן השאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקים ליסודות מבנים סמוכים או
מערכות צנרת ו/או שירותים סמוכות.

.3.6

הרחקת המים בכל שיטה שהיא תבוצע ,באישור מראש של המפקח ,תוך
נקיטת הצעדים הבאים:
 .3.6.1אחריות הקבלן לסילוק המים
על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהזרימם למקום
שיאושר על ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לרכוש ולעבודה ,או
לביצוע עבודות סמוכות )גם כאלה המבוצעות בידי אחרים( ולא יציפו
מתקנים סמוכים או כל שטחים אחרים.
כל הנזקים ,מכל סיבה שהיא ,שיגרמו עקב הרחקת מי התהום,
יתוקנו על חשבון הקבלן ובאחריותו.
 .3.6.2ייצוב תחתית תעלות
במקומות אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או
בכל אדמה שאינה יציבה בתוך מי תהום ,יחפור הקבלן בעומק של
 40ס"מ מתחת למפלסים הסופיים של תחתית התעלה וישפוך על
תחתית התעלה חומר מחצבה אשר ישוקע בתוך הבוץ ויהודק במכבש
מכני עד לקבלת שטח יציב ,עליו יונח הצינור מבלי אפשרות של
שקיעה.
במקומות בהם תחתית החפירה מתחת למפלס מי התהום ,יש
להימנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך .מיד עם
חפירת התעלה וייצוב התחתית ,יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע
את כל הבדיקות כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.
הנחת הקו ,העטיפה והמילוי החוזר יבוצעו עפ"י פרט סטנדרטי ח.ג.מ
להנחת צינור במי תהום כאשר בנוסף למצוין בפרט ,תסופק ותותקן
עטיפת בד גיאוטכני מסביב לשכבת החול העוטף את הצינור וזאת
במטרה למנוע את "בריחת" החול אל בין גרגירי החצץ.

 57.01.13החזרת השטח למצבו הקודם
.1

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת
העבודות למעט הקטעים בהם מצוין הזזת קרקע לאורך התוואי תוך החלקת השטח
ומניעת קירות עפר .עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס ,לתקן קווי מים וצינורות ניקוז
וכל מבנה אחר שנהרס או התקלקל עקב העבודה.

.2

הקבלן רשאי לדרוש מהמנהל לרשום את מצב השטח ,המבנים והכבישים בסמוך
למקום העבודה לפני תחילת הביצוע .בכל מקרה תקבע דעתו של המנהל והקבלן יחויב
לבצע את התיקונים שלפי דעת המנהל הוא חייב בהם ,על חשבונו .אי דרישה מצד
הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים תחייב אותו למלא את כל דרישות המנהל
בנדון.
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.3

כל האמצעים ,חומרים ועבודות שיידרשו להחזרת השטח למצבו הקודם יהיו על
חשבון הקבלן ולא ישולם לו בנפרד על כך.

 57.01.14חציות שונות
.1

חציית מערכות תשתית עיליות ותת קרקעיות
.1.1

במקומות בהם יאלץ הקבלן לחפור בקרבת עמודי חשמל ,תאורה וטלפון ,או
כל עמוד אחר שבתוואי העבודות ,יידרש הקבלן לתמוך זמנית את העמוד
באמצעים שיאושרו תחילה על ידי נציג המזמין.

.1.2

בחציות של קווים ת"ק קיימים  -מים ,ביוב ,ניקוז ,דלק ,תקשורת ,חשמל ,גז
וכד' או בעבודה בקרבתם ,ידאג הקבלן לקבל את אישור הרשויות המתאימות
ולעבוד על פי הנחיותיהם ,וכן לבצע תמיכות והגנות זמניות למניעת קריסתם
ולהמשך פעולתם התקינה ,באמצעים שיאושרו תחילה ,בכתב ,ע"י נציג
המזמין.

.1.3

במקומות בהם יונחו קווי מים ו/או ביוב מתוכננים בקרבת מסילת ברזל
קיימת ,או רצועת תשתיות כגון חשמל ,גז ,דלק וכו' ,על הקבלן לתאם מראש
את ביצוע העבודה עם נציגי הרשות האחראית ,ורק לאחר אישורם ,ואם
תדרוש הרשות ,גם בפיקוחם ,יורשה הקבלן לבצע את העבודות להנחת הקו.

.1.4
.2

כל הפעולות הנ"ל ,אם תידרשנה ,כלולות במחירי היחידה השונים ולא
תשולם בעדן תוספת.

חציית מיסעות אספלט  /קרבה לקו מקורות
.2.1

במקומות מסוימים המצוינים על גבי התוכניות מתקיימת חצייה/קרבה של
הקו המתאר במכרז זה לבין קו קיים/מתוכנן של מקורות.

.2.2

על פי הנחיית משרד הבריאות ,בחציית קו מקורות ,יונח קו הסניקה בתוך
שרוול פלדה עם עטיפת טריו חיצונית ו 250 -מיקרון אפוקסי בפנים .השרוול
הנ"ל יהיה באורך  6מ' מכל צד של קו מקורות.

 57.01.15עמודי סימון
.1

במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי
סימון.

.2

עמוד הסימון יעשה מצינור פלדה מגולוון בקוטר " 4ובאורך  1.5מ' ממולא בבטון,
מעוגן באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון סוג ב 20-במידות  40x40x40ס"מ.

.3

העמוד יבלוט  1.0מ' מעל לקרקע ויהיה צבוע בפסים כחול ולבן .בראש העמוד יותקן
שלט ,עשוי מפלטת פלדה מגולוונת בעובי  2מ"מ ,שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד
צהוב  -בשתי שכבות.

.4

השלט יהיה במידות  25x35ס"מ ועליו יהיה כתוב" ,קו מים" בצבע שמן כחול בשתי
שכבות ,גודל האותיות  3ס"מ .כמו כן יצבע בצבע אדום חץ שיראה את כוון קו המים
וירשם המרחק אל ציר הקו.
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.5

הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לכל תנאי מזג האוויר.

 57.01.16ביטול קווי מים ותאים
.1

ביטול קו ו י מים  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן את
הקווים המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק הקווים ועקירתם ,הרחקה לאתר
פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר ,בשכבות כל  20ס"מ
והחזרת המצב לקדמותו ישולם לפי מ"א צנרת לביטול.

.2

ביטול שוחות ותאים למים  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק
הקבלן שוחות ותאי בקרה המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק התאים ועקירתם,
הרחקה לאתר פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר,
בשכבות כל  20ס"מ והחזרת המצב לקדמותו ישולם מחיר אחיד לתאים הן עגולים
והן ריבועיים בכל מידה וביח' קומפלט כולל כל האמור לעיל .

57.02

קווי אספקת מים

 57.02.01כללי
.1

העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללות אספקה והנחה של קווי לחץ  :קווי
אספקת מים ,חיבורם לקווים קיימים ,ביצוע חציות ,התקנת ברזי כיבוי אש ,גשרי
אביזרים עיליים ,מגופים ,חיבורים למבנים קיימים ,למגרשים מתוכננים )עתידיים(,
יציאות מהקו הראשי כהכנה לחיבורי צרכן במגרשים ,הידרנטים בטיילת ,חיבורי
צרכן מ.א .תמר ,מתקנים הנדסיים ,מתקני החוף השונים כגון :מקלחות ,ברזיות,
משטפות ,וכד'.

.2

אין להתחיל בהנחת הקווים לפני שהמפקח יאשר את החפירה כ-משביעת רצון.

 57.02.02הצינורות
.1

הצינורות יהיו מפולאתילן כדוגמאת "מריפלקס" תוצרת מפעל "פלסים" או שוו"ע
מיוצר מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה  ,HDPE -דרג  ,SDR11- 16עמיד בקרינת UV

נושא תו תקן ישראלי ת"י מס' .5392/4427
.2

על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור ,תוצרת מפעל "פלסים" ומס'
התקן הישראלי.

.3

הצינורות יסופקו בהתאם לקטרים השונים בגלילים או במוטות וחיבורי הצינורות
והאבזרים יהיו ע"י ריתוכי  EFוכן עם מחבר מעבר פלדה HDPE/ואבזרים אורגינליים
של המפעל עשויים פלב"מ  316או אביזרים תוצרת "פלסאון" המתאימים לדרג 16
 SDR11זהה לסוג הצינור.

.4

צינורות ואביזרים יחוברו בהברגות ע"י אביזרים כדוגמת תוצרת "פלסאון" או שוו"ע
כנדרש ע"פ המפורט בהמשך.
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.5

קשתות ,מעברי קוטר ,הסתעפויות ,רוכבים ,אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש
לביצוע העבודה על פי התוכניות יהיו מוכנים וסטנדרטיים בזויות וקטרים בהתאם
לדרוש בתוכניות ,בחיבור אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים על פי הנחיות היצרן.

.6

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה ליצרן הצינור ומסומנים על ידי היצרן
מבחוץ למטרת זיהוי.

.7

אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות היצרן.

.8

הצינורות יחוברו ע"י מכונה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן.

.9

כל החיבורים יבוצעו ע"י אנשי שירות שדה של יצרן הצינור או קבלן מורשה על ידם.

.10

טיב החומר ,הבדיקות ,ביצוע הקווים והחיבורים וכו' יהיו עפ"י המפרט הכללי ועפ"י
הנחיית היצרן.

.11

יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 57.02.03צינורות לחיבור הידרנטים
צינורות תת קרקעיים לחיבורי כיבוי אש )הידרנטים(,יהיו צינורות פלדה עם ציפוי פנימי של
מלט צמנט ועטיפה חיצונית כמפורט לעיל בגובה של כ 5-ס"מ מעל לפני הקרקע .הזקף העילי
יהיה עם ציפוי פנימי של מלט צמנט וללא עטיפה חיצונית.
 57.02.04הנחת הצינורות
.1

הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרקים  5704 ,5703במפרט הכללי ,וכן עפ"י הנחיות
מפורטות ובקרה צמודה של שירות שדה של יצרן הצינורות .אין להתחיל בהנחת
הקווים לפני אישור המפקח.

.2

הצינורות יונחו על גבי מצע חול בעובי  20ס"מ לפחות ויכוסו בחול מסביב לצינורות
לכל רוחב התעלה עד לגובה של  20ס"מ מעל קודקוד הצינורות .הידוק החול יעשה
באמצעות הרטבה אופטימלית.

.3

בעת ההנחה ניתן לבצע שינויי כיוון בתוואי ע"י כיפוף הצינורות ,אשר יהיה ברדיוס של
לפחות  30פעמים קוטר הצינור ,ועל פי הוראות היצרן.

.4

בחתך חפירת תעלת הנחת הצנרת יונח סרט פלסטיק בצבע אדום אשר בו פרוסים 2
תילי מתכת .סרט זה משמש לאיתור הקו בגלאי צנרת .הסרט הנ"ל יונח תמיד מעל
מרכז הצינור ובעומק של  0.5מ' מפני הקרקע הסופיים.

.5

במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם
מסומנים בתכנית או אינם ידועים הקבלן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע
זה עד לבירור וקבלת הנחיות.

.6

חיבור הצינורות יהיה בריתוך אלקטרופיוז'ין אך יאושר גם ריתוך פנים לחיבור
אביזרים לכשיידרש ובאישור המפקח )מודגש כי אספקה והתקנה של כל האביזרים
הם על חשבון הקבלן(.

.7

שירות שדה של יצרן הצינורות יאשר בכתב את תקינות הביצוע בכל השלבים וכן
לאחר גמר העבודה.
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.8

מעל הצינורות ולכל אורכם יונח סרט סימון ,שיכלול בתוכו גם חוטי תיל מתכתיים
לזיהוי הקו ,בצבע שידרוש המזמין) .ראה פירוט גם בסעיף .(57.02.06

.9

צנרת עילית גלויה תהה  HDPEפלוס עמידה לקרינת .UV

.10

הובלה והנחת צינורות תעשה בהתאם להנחיות היצרן ותוך הקפדה מלאה על שלמות
הצנרת.

.11

לפני כיסוי הקו יזמין הקבלן את שרות השדה של המפעל המייצר את הצנרת לקבלת
אישור על ביצוע העבודה .אישור בדיקת שרות השדה ובדיקת אטימות ומסירת
תעודות מתאימות הינם תנאי הכרחי לאישור הקו.

.12

בדיקות השדה וביקור יצרן הצנרת יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו בין אם
התוצאות תהיינה חיוביות ובין אם לא.

.13

במקומות בהם ישנו מעבר בין צנרת מים בבעלות מ.א .תמר ובין בעלות של חברת
"מקורות" תבוצע מערכת למדידת מים מאושרת ע"י חברת "מקורות" ובהתאם
למסומן בתוכניות .בכל מקרה ,במקרים בהם יונח קצה קו להתחברות מתוכננת אשר
אינו בשלב הביצוע יסיים הקבלן את קו המים בפקק חרושתי מרותך באלקטרופיוז'ן.

 57.02.05אבזרים והסתעפויות
.1

כל האבזרים לצינורות פוליאתילן :רוכבים ,רוכבי מסעף ,רקורדים ,קשתות ,מיצרים,
הסתעפויות )מעברי " , ("Tאוגנים מתאימים להתחברות עם אביזרי פלדה יהיו
מתוצרת חברת פלסאון או שוו"ע .אביזרים הללו יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.2

כל האבזרים ייוצרו מצינורות פוליאתילן קשיח דרג ) SDR11, 16זהים לצינורות
עליהם יותקנו( .כל האבזרים יענו בכל מבחינת הסוג והטיב ,עובי הדופן ,הציפוי
החיצוני )או הצביעה( לדרישות המפורטות לעיל.

.3

כל האביזרים לצינורות הפוליאתילן יהיו בדרג כאמור לעיל ויסופקו אף הם ע"י
הקבלן ועל חשבונו .כל האביזרים יענו מבחינת הסוג והטיב ,המבנה והדרג לדרישות
הנ"ל והביצוע יהיה עפ"י הנחיות היצרן.

.4

חיבורים ,הסתעפויות וכו' ,יבוצעו אך ורק באמצעות מחברי ריתוך אלקטרופיוז'ין.
האבזרים יאושרו מראש ,ע"י המפקח ,לפני רכישתם ואספקתם.

.5

כל האוגנים ,האביזרים והברגים יהיו מתאימים לתקן ישראלי מס'  1519חלק .1

 57.02.06סרט סימון מעל צינורות הפוליאתילן
.1

מעל שכבת החול שתונח מעל צינורות המים יונח סרט סימון .הסרט יהיה
מפוליאתילן ,לא ממוחזר ונטול עופרת ברוחב של  15ס"מ ובעובי של  0.12מ"מ ובתוכו
יהיו שזורים  2חוטי מתכת נירוסטה  316לזיהוי הקו.

.2

הסרט יונח לכל אורך הצינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר
מגופים עילי ,יבלוט גם קצה סרט סימון כ 10-ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה
מתאימה לרגל הגשר.
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.3

הסרט יהיה מסוג " Wavelay -050תוצרת חברת " "Boddingtonsע"י חברת ש.ב.
טכנולוגיות בע"מ ,או שווה ערך.

.4

הסרט המיועד לזיהוי צנרת מים יהיה בצבע תכלת ועליו יהיה כיתוב " -זהירות קו
מים".

.5

הסרט מיועד לזיהוי צנרת קולחים יהיה בצבע סגול ועליו יהיה כיתוב "זהירות! קו
מים אסורים לשתייה".

 57.02.07ריתוך צינורות פוליאתילן בשיטת אלקטרופיוז'ן
.1

ריתוך צנרת יבוצע בשיטת אלקטרופיוז'ן ע"י קבלן וציוד מורשה לריתוכי  EFע"י
חברת פלסאון או שוו"ע.

.2

על הקבלן למלא את צ'ק ליסט להתקנת מחברי /צנרת בשיטת  EFלהלן עבור כל
ריתוך שביצע על מנת לאשר העבודה ע"י המפקח:
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 57.02.08בדיקות לחץ
.1

לאחר כיסוי חלקי של הצינורות ,תיערך בדיקת לחץ לפי המפורט במפרט הכללי.
הקבלן יוסיף את כל האביזרים הדרושים )לבדיקת לחץ( כגון אוגן ואוגן עיוור ,פקק
להוצאת אוויר ברז ניתוק ,משאבת לחץ ,מילוי הקווים במים וכו' על חשבונו.

.2

בדיקת הלחץ תיעשה ללחץ של לפחות  16אטמ' בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של 3
שעות לפחות ללא כל שינוי בלחץ.

.3

שלבי הבדיקה :

.4

.3.1

מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה.

.3.2

בדיקה ויזואלית של הקו ,בעיקר במקומות החיבור.

.3.3

העמסת הקו בלחץ הגבוה ב 20%-מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור.

עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו ייעשו על חשבון הקבלן ויהיו
כלולים במחירי היחידה להנחת הצנרת .השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על
חשבון הקבלן.

 57.02.09תעודת אחריות של יצרן הצינורות
תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך  10שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על
תיקון כל הפגיעות ובדיקת הלחץ .על התעודה יוגדר מיקום ,אורך קטע ,קוטר הצינור ועובי
הדופן וכן רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.
הקבלן ידאג להעביר למפקח אחריות בסוף ביצוע העבודה .
 57.02.10אביזרי צנרת לקוי מים  -מגופים
.1

מגופים בקטרים עד " 2יהיו מגופים אלכסוניים עם מחברי הברגה כדוגמת תוצרת
"דורות" או שווה ערך שתאושר ע"י המפקח.

.2

מגופים בקטרים " 3ומעלה יהיו מגופי טריז ) (GATE VALVEמברזל יציקה
המתאימים לתקן ישראלי ת"י  ,61דוגמת תוצרת "רפאל" ,דגם ) TRSקצר( או שווה
ערך מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח.

.3

כל המגופים יהיו לפי דרישות סעיף  57047במפרט הכללי ויתאימו ללחץ עבודה
מינימלי של  16אטמוספירות ולחץ בדיקה של  24אטמוספירות.

.4

כל המגופים יצבעו לפי הוראות המפקח וכמפורט.

.5

המגופים יאושרו מראש ,ע"י המפקח ,לפני רכישתם ואספקתם.

 57.02.11ברזי כיבוי אש )הידרנטים(
.1

ברזי כיבוי אש בקוטר " 3יהיו דוגמת תוצרת "פומס" דגם  4מאוגן או שווה ערך
שיאושר ע"י המפקח ,מחוברים לזקף מצינור פלדה בקוטר "  4שבקצהו ירותך מיצר
ריתוך " ,3"/4אליו יחובר אוגן נגדי בקוטר ".4

.2

ברז כפול בקוטר " 2x3דוגמת תוצרת "פומס" דגם  10מאוגן ,או שווה ערך שיאושר
ע"י המפקח ,מחובר לזקף מצינור פלדה בקוטר " 6עם אוגן בקוטר ".6
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.3

ברזי הכיבוי יבוצעו בהתאם לפרט בתוכניות וכן לפי סעיף  570813במפרט הכללי
ולהוראות המפקח .הצינורות לברזי הכיבוי יהיו בהתאם למפורט לעיל .הזקף בקטע
העילי וברז הכיבוי יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ועליו בשתי שכבות צבע עליון לפי
הוראות המזמין.

.4

לברז כיבוי שיותקן על קו ראשי יסופק ויותקן מתקן שבירה .ברז כיבוי שיותקן על
גשר מגופים יהיה ללא מתקן שבירה.

.5

ברזי הכיבוי יאושרו מראש ,ע"י המפקח ,לפני רכישתם ואספקתם.

.6

לכל הברזים תינתן אחריות ל 10-שנים על שם המזמין .לכל הברזים יותקן

.7

שטורץ  -סגר למניעת גניבות מים.

.8

ברזי הכיבוי יתאימו ללחץ עבודה מינימלי של  16אטמוספירות ולחץ בדיקה של 24
אטמוספירות.

 57.02.12שסתום אוויר למים
.1

שסתום אוויר יהיה "שסתום אויר משולב" בקוטר " 2דגם ברק  D-040-Cאו שסתום
מתכת " D-070-3מתאים ללחצי עבודה עד  10בר מתוצרת א.ר.י .או שווה ערך עם
הברגה כמסומן בתוכניות.

.2

השסתום יהיה מורכב על זקף בקוטר " 3" ,2עם מגוף כדורי " 3" ,2מברונזה בהתאם
לתוכניות.

.3

שסתומי האוויר יאושרו מראש ע"י המפקח לפני רכישתם ואספקתם.

 57.02.13חיבורים למבנים ומתקני חוף
.1

הקבלן יכין קטעי צנרת מהיציאה מהקווים הראשיים כהכנה לחיבור מבנים ומתקני
חוף.

.2

המשך פרטי החיבור יהיו כמתואר בפרק  07במפרט הטכני ובכתב הכמויות המהווה
חלק ממסמכי מכרז זה.

 57.02.14התקנת צנרת בגשר נחל רום
.1

קטעי הצנרת והאבזרים קשתות ,הסתעפויות מיצרים וכו' אשר יורכבו או שיהיו חלק
מגשר אבזרים עילי  -יהיו בהתאם לתוכניות ולפרטים אשר יועברו ע"י המתכנן.

.2

על פי התוכניות ובאישור המפקח באתר ובמקומות שיסומנו לקבלן בשטח יתקין
הקבלן מגוף או מגופים מז"ח ,אביזר שסתום אויר וכד' בגשר אביזרים עילי .העבודה
תכלול :אספקה ,חפירה והנחת קווים עיליים ותת קרקעיים עד לנקודת גשר
האביזרים במרחק של עד  6מ' מהקו הקיים ,התקנת הצנרת וכל החומרים ,האבזרים
והעבודה הדרושים להתקנת האביזרים הדרושים בגשר ,כמפורט בגיליון הפרטים
שבתוכניות.

.3

כמו כן כולל הגשר אספקה והתקנה של מופות ואביזרי מעבר בין פוליאתילן לפלדה
הכל לפי הפרטים בתוכניות.
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 57.02.15שוחת אביזרים
שוחת אביזרים כגון :מגופים תבוצע ע"י פרט סטנדרטי ח.ג.מ.
 57.02.16שטיפה וחיטוי הקווים
.1

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של כל הקווים וכל האביזרים תוך
הזרמת מים ופתיחת נקודות ניקוז ,ברזי כיבוי וכו' להוצאת המים .לאחר שהמפקח
יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט
להלן:
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים ,צינורות
וכו' בהתאם לסעיף  57037של המפרט הכללי ולהוראות משרד הבריאות.

.2

חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר .תמיסת המים
והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר
נקודות ,אם יהיה הריכוז בין  1ל 10-מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 24-שעות
נוספות .אם הריכוז לאחר  24או  48שעות פחות מ 1-מ"ג לליטר כלור יש להוציא את
התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום  24שעות יהיה גדול מ1-
מ"ג לליטר.

.3

בתום החיטוי ,תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור
הנותר בנקודת צריכה כלשהי לא תעלה על  0.2מ"ג לליטר.

.4

הקבלן ימסור למפקח דו"ח מסודר המעיד על אופן ביצוע השטיפות והחיטוי ,את סוג
חומר החיטוי וכן את פירוט תקינות התוצאות.

 57.02.17צביעה וציפוי לצנרת פוליאתילן
כל קטעי הצנרת ואביזרי הצנרת מפלדה הגלויים הן בגשרי המגופים ,בשוחות ובמקומות
אחרים יצבעו צביעה חיצונית כפי שיומלץ בכתב ע"י חברת "טמבור" ויקבל את אישור
המתכנן מראש בכתב.
 57.02.18גושי עיגון
גושי עיגון לצינורות יהיו לפי פרט סטנדרטי מקורות לצנרת מים ופרט סט' ח.ג.מ ובהתאם
לנדרש בסעיף  57058של המפרט הכללי ויותקנו במקומות המסומנים בתוכניות ו/או
במקומות שיורה המפקח.
 57.02.19חציית קיר תומך
.1

במקומות בהם תידרש חציית קיר תומך ,הצינור האנכי שיונח לאורך הקיר ,יונח בתוך
שגם )נישה( בקיר.

.2

עומק ורוחב הנישה יהיו גדולים ב 10-ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור .במקום זה
יבוצע עיבוי לקיר התומך עפ"י הנחיות מתכנן הקיר.
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 57.02.20אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

תוכניות לאחר ביצוע )(AS MADE
עבור הכנת והספקת תכניות לאחר בצוע תקינות ומאושרות בכתב ע"י המפקח באופן
ממוחשב על גבי דיסקטים/קבצים ו 5-סטים של העתקי תוכניות בקנ"מ של תוכניות
המכרז כנדרש כולל כל העבודות הנדרשות להכנתן לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב
ככלול במחירי היחידה השונים של הפרויקט.

.2

סילוק עודפי אדמה ופסולת
בניגוד לאמור במפרט הכללי סילוק עודפי אדמה ופסולת עד למרחק כלשהו מאתר
החפירה למקום מאושר תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה
בנפרד.

.3

חפירת תעלות להנחת צינורות
.3.1

לא ישולם בנפרד לסעיף זה והוא ייכלל במחיר הנחת הצינורות להלן ,בהתאם
לעומק החפירה וקוטר הצינור.

.3.2

.4

עומק החפירה לקווי ביוב יחשב כעומק ממוצע בין שתי שוחות סמוכות כאשר
עומקן נמדד מפני התקרה העליונים לשוחות שבכביש או מפני הקרקע
הסמוכה בשוחות בולטות בשטחים פתוחים.

מילוי בחומר נברר
.4.1

לא ישולם בנפרד עבור מילוי ראשוני מחומר נברר שיבוצע מעל הצינורות בעת
הנחתם כמפורט עד הקצה העליון ומחירו יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.

.4.2

אך אם יידרש הקבלן ,עקב שלביות בעבודה בלבד ,לחפור שוב ולהחליף את
החומר הנברר שביצע בפעם הראשונה בחומר חדש או במצע סוג א' ,ישולם
לקבלן עבור חפירה ומילוי חוזרים )בפעם השנייה( אלה.

.4.3
.5

התשלום יהיה לפי מ"ק ויכלול איתור בור שאילה מתאים הספקה פיזור
והידוק בהרטבה אופטימלית בשכבות ובצפיפות כמפורט.

פריצת דרך שירות
עבור פריצת דרך לשם ביצוע ואחזקת הקו בעתיד במקרה ותבוצע עבור קו ביוב לא
ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי היחידה השונים.

.6

צנרת
מחיר הנחת קו הסניקה כולל את כל האמור לעיל ובנוסף:
.6.1

מדידה וסימון הקו.

.6.2

אספקה של הצינור ,קשתות ,הסתעפויות ,מעברי קוטר ,רוכבים ,אוגנים,
ספחים וכו'.

.6.3

ליווי הנחת הקו ע"י שירות שדה של היצרן ביקור לפחות אחת לשבוע.

.6.4

הכשרת דרך למעבר כלים ומשאיות לפיזור הצינורות .עבודות חישוף וניקוי.

.6.5

העמסה ,הובלה מהמפעל לאתר ופיזור הצינור לאורך התוואי.

.6.6

חפירת תעלה ,בעומק נדרש ,לקו סניקה להנחת הצינור לפי המפרטים
והתכניות.
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.6.7

אספקה ,פיזור והידוק של מצע חול בעובי  20ס"מ בהידוק מבוקר מתחת
מסביב ומעל הצינור לכל רוחב התעלה החפירה.

.6.8

מילוי בעובי  10ס"מ שכבת  C.L.S.M.מסוג פיוליט או שו"ע במידת הצורך,
ישולם בנפרד.

.6.9

מילוי חוזר והידוק של המילוי החוזר עד פני קרקע שהיו לפני החפירה.

.6.10

בדיקת לחץ  -לרבות אספקת ומילוי הקו במים .וכל האביזרים הדרושים
לבדיקת לחץ .המים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 .6.11עבודות חפירה וגישוש לגילוי קו סניקה קיים )חדש( וחיבור לקו הסניקה
הקיים על פי מיקומו.
מדידה הצנרת על פי הסיווג בכתב הכמויות.
.7

בדיקות לחץ
עבור בדיקת הלחץ ומסירת תעודות מתאימות למפקח המעידות על אופן ביצוע
הבדיקות ועל תקינות התוצאות כמפורט לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחיר
הנחת צינורות המים השונים.

.8

שטיפה וחיטוי קווי מים
עבור חיטוי מערכת אספקת המים ושטיפת הקווים ומסירת תעודות מתאימות
למפקח המעידות על אופן ביצוע השטיפה והחיטוי ותקינות התוצאות כמפורט ,לא
ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודה השונים.

.9

אביזרים במערכת אספקת מים
.9.1

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור אביזרים לאורך הקווים
כגון :מגופים ,הידרנטים וכיו"ב יהיה כמפורט בסעיפים  5700.11ו5700.15-
במפרט הכללי כאשר מחיר מערכת האביזרים יכלול הספקה והרכבה של כל
האביזרים ,החומרים ,אביזרי עזר וכו' והרכבת האביזרים הקשורים באביזר
לפי המפרט והתכניות.

.9.2

הסיווג לצרכי מדידה יהיה לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים ,אך ללא
התחשבות בתנאי העבודה ובעומק מפני הקרקע.

.9.3
.10

המחיר עבור אספקה והתקנה על קו או גשר אבזרים של שסתום אוויר ,מגוף
טריז ,וכו' יהיה לפי מחיר קומפלט וסווג לפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות.

ברזי שריפה )הידרנטים(
תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום יהיה כמפורט בסעיף  5700.11במפרט
הכללי וכן יכלול כל האמור בסעיף  5704במפרט המיוחד ובנוסף לכך יכלול את מחיר
גוש העגון ומתקן שבירה ושטורץ סגר ואת אספקת והתקנת אביזר ההסתעפות על קו
המים הראשי או גשר אביזרים עילי והצינור המחבר עד ברז השריפה .סיווג לפי קוטר
ההידרנט וכן אם בודד או כפול כמפורט בכתב הכמויות.
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.11

חיוץ אגנים
במקרים בהם יידרש חיוץ אגנים כולל כל החומרים הדרושים ,בידוד אספלט ,העבודה
הדרושה וכל האמור במפרט המיוחד וכמצוין ,לא ישולם בנפרד ומחירו ייחשב ככלול
במחירי היחידה השונים.

.12

עמודי סימון
עמודי סימון שיבוצעו במקומות לפי הנחיות המפקח בלבד ימדדו לתשלום לפי יחידה
ויכללו את כל החומר והעבודה הדרושים לפי המתואר לעיל כולל עבודות העפר
הדרושות.

.13

סרט סימון
עבור הספקה והנחת סרט סימון פלסטי עם תיילי מתכת כמפורט מעל שכבת החול
שעל הצינור לא ישולם בנפרד בעבודה זו והמחיר יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות.

.14

חיבור למערכת מים קיימת
.14.1

.15

חיבור זה ישולם לפי יחידה ויסווג לפי קוטר קו המים בלבד.

 .14.2החיבור יכלול את החפירה והגילוי של הקו הקיים )בכל עומק שהוא( וכל
העבודות הדרושות כמפורט.
שאיבת מי תהום
תכנון וביצוע שאיבת מי תהום במידה ותידרש תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם
עבורה לקבלן בנפרד.

קווי ביוב
57.03
 57.4.01הצינורות
.1

מערכת קווי הגרביטציה כוללת תשתית הביוב ,תשתית ריקון מי תמלחת מהמלונות
וצנרת גלישה לבריכה מס' .5

.2

צנרת הגרביטציה תהה כאמור לעיל מסוג פוליאטילן  SDR17 , PN-10 HDPEלפי
ת"י .5392/4427

.3

הצינורות ו/או השוחות יקבלו את אישורו המוקדם של המפקח לפני רכישתם
ואספקתם לאתר העבודה .כל מוצר שיסופק לשטח ללא אישורו המוקדם של המפקח
והקבלן יידרש לסלקו מן השטח כחומר לא מתאים  -כל הכרוך בכך יהיה על חשבונו
של הקבלן בלבד.

 57.03.02הנחת הצינורות
.1

הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק  57של המפרט הכללי ובעיקר בתת-
פרקים 5703 ,5704,ו 5707-ולפי הנחיות יצרני הצינורות .בנוסף לכך יש להקפיד
במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן.

.2

על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים .מודד
מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות.
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.3

פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת ,יונח ויבוקר קו צינורות בין שתי שוחות סמוכות
בבת אחת .תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב.

.4

אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר שהחפירה בוצעה לשביעות רצונו.
הקווים יונחו במעלה השיפוע ,כלומר ,מהמקום הנמוך אל הגבוה.

.5

כל הצינורות ואבזריהם יונחו בקווים ישרים ,בשיפועים וברומים המסומנים בתכניות
ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח .הביקורת תעשה ע"י מדידת כל צינור
וצינור במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד.

.6

קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור )ולא ע"י
הרמת הצינור( ובעזרת הוספת חומר מתחתיו שיהודק היטב לפני הנחת הצינור.

.7

לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון ,ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת ,ע"י מודד
מוסמך בלבד ,ויקבע מיד ע"י הידוק חול או "חומר נבחר מהודק" מצידיו ,כנדרש
לעיל ,לכל אורכו.

.8

אין לבצע מילוי חוזר במחברי צינורות אלא לאחר בדיקות הקו ואישורן ע"י המפקח.

.9

מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות
) - ILאינברט(.

.10

הסטיות המותרות בהנחת צינורות:
.10.1

הגדרות
 .10.1.1סטייה -

הפרש בין תוצאה מתוכננת )מחושבת( לתוצאת
מדידה שנמדדה לאחר ביצוע בכל מקום ומקום.

 .10.1.2סטייה באחוזים  -השינוי המרבי המותר של שיפוע הצינור באחוזים,
מהשיפוע המתוכנן באחוזים ,כתוצאה מהפרש
הגובה שיתהווה בין רום תחתית הצינור המתוכנן,
לרום תחתית הצינור כפי שיימדד לאחר ההנחה.
.10.2

הסטייה המותרת בגובה לא תעלה על  1מ"מ ,כלומר ההפרש בין רום תחתית
צינור ) - .ILאינברט( כפי שיבוצע ,לא יעלה על  ± 1מ"מ ביחס לנתון תכנון
כלשהו.
הסטייה המותרת בשפוע באחוזים לא תעלה על ) 0.1%כלומר אם אורך
הצינור  2.50מ' והסטייה המרבית תהיה  2מ"מ ,חישוב הסטייה בשיפוע תהיה
כדלהלן 2 :מ"מ על  2.5מ' ,כלומר .(0.08%

.10.3

הסטייה האופקית המותרת למיקום הצינור בכל נקודה ,תהיה מקסימום 2
ס"מ.

 57.03.03עטיפות ותושבות לצינורות
.1

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות או
בקטעים שייקבעו על ידי המפקח .תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזויין לפי פרט
סטנדרטי מס'  .96היציקות תהיינה מבטון ב 200-המתאים לתקן הישראלי מס' 188
ו.466-
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.2

הכנת הבטון ,יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק  02שבמפרט הכללי והכסוי על
מוטות הזיון  3ס"מ לפחות .יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח
בצדדים ויציקה כנגד דפן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח.

 57.03.04גושי עיגון מבטון
.1

יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות ,או בקטעים שייקבעו על ידי
המנהל ,לפי פרט סטנדרטי מס'  80צורת גושי עגון מבטון או בטון מזויין תהיה
בהתאם לתכניות .הבטון יהיה ב 200-בהתאם לתקני ישראל  188ו 466-ובצוע גוש
העיגון לפי סעיף  5702במפרט הכללי.

.2

יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים אך מישור הלחץ של גוש העיגון
יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת.

 57.03.05בדיקות
.1

בדיקה הידראולית לאטימות
.1.1

הבדיקה תבוצע בנפרד לצינורות ובנפרד לשוחות.

.1.2

במהלך הבדיקה יהיה נוכח המפקח שיאשר בחתימתו את אופן ביצוע בדיקות
ותוצאות האטימות.

.1.3

הקבלן ינהל ויכין דו"ח מפורט בו יפורטו תאריכים ושעות ביצוע הבדיקות
בקטעי קווי הביוב ובשוחות השונים ,אופן ביצוע הבדיקה והתוצאות .רק
לאחר אישור המפקח ,בכתב ,תחשב הבדיקה כעונה על הדרישות.

.1.4

תבוצע כמפורט בסעיף  57077במפרט הכללי ובשיטות דלקמן:
 .1.4.1בדיקת אטימות הצינורות
יש למלא כל קטע בין שתי שוחות במים שיעמדו בתוך הצינורות 24
שעות לפחות .בשוחה העליונה יותקן צינור אנכי בקוטר " 4דרך פקק
חור היציאה מהשוחה .המים יגיעו בצינור זה עד לגובה של  1.2מ'.
אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים .כעבור שלוש שעות או
יותר יש לחזור על המדידה .לא צריך להיות כל הפסד מים .יש לתקן
כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ההידראולית.
 .1.4.2בדיקת אטימות השוחות
יש למלא כל שוחה במים עד התקרה תוך סתימת חורי הכניסה וחור
היציאה בפקקים מתאימים .לאחר  24שעות יש להוסיף את המים
החסרים ולתקן ולאטום כל מקום בשוחה שממנו הייתה נזילה.
במיוחד יש לשים לב למקומות החיבור לשוחה וכן לחיבורים בין
החוליות .כעבור  3שעות או יותר יש לבדוק את גובה פני המים
בשוחה .לא צריכה להיות כלל ירידה במפלס גובה פני המים בשוחה.
לאחר בצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות
תקינות לשביעות רצונו של המפקח.
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 .1.4.3בדיקה לישרות הקווים
הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ,כדור עץ או כל דרך מאושרת אחרת
בין כל שתי שוחות סמוכות לשם בטחון שהקווים נקיים ופתוחים
לכל אורכם.
 .1.4.4בדיקה סופית
לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת
הצינורות כולל שוחות הבקרה .אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע
את רצון המנהל על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים
לשביעות רצונו של המנהל.
 57.03.06שמירה על הניקיון
.1

הקבלן יכין פקקים מתאימים לסגירה זמנית של פתחי הצינור .בכל ערב ,לאחר גמר
העבודה ,יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בכדי למנוע חדירת אדמה
בתוך הצינור .כמו כן יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הספקת עבודה לזמן
יותר ממושך או בגמר כל קטע בנין וכדומה.

.2

לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות הבקרה ויבצע שטיפה
כללית בכמות גדולה של מים לכל הקווים הראשיים והמשניים לשביעות רצונו
המלאה של המפקח.

.3

בעת שטיפת הקווים יקפיד הקבלן לסגור את החבור לשוחת הביוב הקיימת על מנת
למנוע כניסת החומר הנשטף אל המערכת הקיימת.

 57.03.07אביזרי צנרת לקוי סניקה
.1

כל המגופים והשסתומים לביוב ,מהסוגים הבאים ,יהיו בהתאם למסומן בתכניות
ובכתב הכמויות.

.2

במקומות המסומנים בתוכניות יותקנו מגופי טריז המתאימים לביוב גולמי בעלי
אטימה רכה .המגופים יהיו כדוגמת תוצרת  AVKאו שו"ע נושאי תו תקן ישראלי .61
לחץ העבודה של המגופים יהיה  16אטמ' .המגוף טריז יתאים לתנאי ביוב ויהיה מגופר
פנים וחוץ ב .NBR -גוף המגוף יהיה עשוי יציקה ספירודאלית GGG-50-DUCTILE

 IRONוכנ"ל גם מכסה המגוף .ציר המגוף יהיה עשוי מפלב"מ  .316חיבור הציר לטריז
יתבצע בעזרת אום עשוי אלומיניום ברונז בעל עמידות גבוהה לתנאים קורוזיבים.
ציפוי המגוף יהיה ציפוי אפוקסי עטיפתי על בסיס מצע קר לאחר שהייה בטמפרטורה
של כ 250 -מעלות צלזיוס בתנור .עובי הציפוי ע"פ התקינה  250מיקרון .ברגיי המכסה
יהיו ברגיי אלן מנירוסטה  316מצופים וקס.
מידות האוגנים יהיו לפי תקן .DIN
.3

הפעלת המגופים בהסתעפויות תהיה ידנית באמצעות גלגל הפעלה .יש לציין כי עבור
כל מגוף יותקן גלגל הפעלה משלו.
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.4

שסתומים אל-חוזרים  -יהיו בעלי ציפוי פנים אמאיל ויהיו מטיפוס מדף )(SWING

עשוי יצקת ברזל שלמה ללא תפרים ,הנסגר כנגד תושבת אטימה ומתחלפת ברונזה.
המדף יותקן על ציר מפלדה אל-חלד בולט המצויד באטימה .הציר מפלדה אל חלד
יבלוט כלפי חוץ ויתאים להרכבת זרוע עם משקולת לבלימת הלם המים ומפסיק גבול
 NO FLOW SWITCHבשסתום יותקן פתח עליון מכוסה באוגן מהודק בברגים לניקוי
השסתום והמדף ,הפתח יפתח על ידי ברגים מתאימים שיותקנו בשסתום.
.5

השסתומים אויר בקוטר " 2יהיו כדוגמת דגם  NR - 030ובקוטר " 3ומעלה יהיו
כדוגמת  NR-040מתוצרת א.ר.י .מתאימים לשפכים גולמיים ,לחץ עבודה  16אטמ'
ויהיו מצופים מבחוץ ומבפנים בצבע אמאיל.

 57.03.08שוחות בקרה על קווי ביוב
.1

כללי
.1.1

שוחות הבקרה הרגילות שתבנינה על קווים גרביטציוניים תהיינה שוחות
בקרה עם פתח עגול טרומיות על כל מרכיביהן.

.1.2

בשוחות שיבוצעו בשטחים מרוצפים בלבד באבן משתלבת מרובעת ,מסגרת
מכסה השוחה תהיה מרובעת מיצקת ברזל דגם "כרמל  "55של וולפמן או
שו"ע במידות חוץ  70x70ס"מ וקוטר פתח  60ס"מ .התקרות והמכסים
בכבישים ובדרכי נסיעה יהיו כבדים  D400ובשטח פתוח בלבד ורק לאחר
אישור המזמין יהיו המכסים בינוני .B125

.1.3

המכסים יהיו עם סגר ב.ב .עם בטון צבעוני או עם בטון מונמך לצורך מילוי
והשלמה כך שיתאימו לצבע וסוג ריצוף הכבישים והמדרכות )המשולבים(
עפ"י הנחיות המזמין והמפקח לכל שוחה בנפרד.

.1.4

.2

שוחות שצמוד אליהן מתוכנן לבניה מפל חיצוני ,שוחות המתוכננות לבניה על
קווי ביוב קיימים ו/או במקומות שיורה המפקח ,תהיינה אך ורק שוחות
בקרה יצוקות באתר מבטון מזויין סוג ב.30-

שוחות בקרה טרומיות
.2.1

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות על כל מרכיביהן .השוחות תבנינה בהתאם
לדרישות סעיף  57082במפרט הכללי.

.2.2

לא יורשה שימוש בתחתית יצוקה ועליה חוליות טרומיות.

.2.3

לכל מרכיבי השוחה )תחתית ,חוליה ותקרה( תתבצע בדיקת אטימות מיוחדת
למי תהום במפעל ,עוד לפני אספקתם לשטח .כל מרכיב שלא יעמוד בבדיקת
האטימות המוקדמת במפעל יפסל ולא יסופק לשטח.

.2.4

על הקבלן יהיה לספק תעודות מתאימות מהמפעל המעידות על תקינות
התוצאות של בדיקות האטימות המוקדמות במפעל לכל השוחות.

.2.5
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שוחות בקרה בעומק עד  2.75מ' תהיינה בקוטר פנימי של  1.0מ' .שוחות
בקרה בעומק מ 2.76-מ' עד  4.50מ' תהיינה בקוטר פנימי של  1.25מ',
ושוחות בקרה בעומק העולה על  4.50מ' תהיינה בקוטר פנימי של  1.5מ'.
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.2.6

בגמר החפירה לשוחות ,לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית ,הקבלן יספק
ויתקין מצע מהודק מחומר גרנולרי ,בעובי  20ס"מ ,ובקוטר הגדול ב 30-ס"מ
מקוטר תחתית השוחה ,בהתאם לדרישות סעיף  57015של המפרט הכללי.
מעל מצע זה תבוצע שכבת בטון רזה מפלס בעובי  5ס"מ.

.2.7

תחתית השוחה תותקן על גבי הבטון הרזה בעודו לח ,כך שניתן יהיה לפלס
את התחתית ולדאוג לכך שקירות השוחה יהיו אנכיים.

.2.8

לא תאושרנה תחתיות עם עיבוד מתעל )בנצ'יק( מוכן עם ציפוי פלסטי )מסוג
המכונה בשמות "מגנופלסט" או "משולבות"( ,אלא באישור מיוחד בכתב
המזמין.

.2.9

התחתית והחוליות תהיינה לפי ת"י .658

.2.10

תקרות השוחות תהיינה כדלקמן:
 .2.10.1תקרות שוחות שתותקנה בשטח כבישים ,משטח חניה ,שבילים
ומדרכות ו/או במקומות שיורה המפקח תהיינה מטיפוס "כבד" ,מין
 D400כנדרש בת"י  489עם פתח .המכסים יותקנו בתוך צווארון
מבטון טרומי שיהיה בקוטר המכסה ,עם קירות בגובה של  20ס"מ.
הצווארון יותקן בתוך השקע בתקרת השוחה .בצווארון השוחה
יותקן מכסה "כבד" ,לפי ת"י  ,489בקוטר כמפורט להלן .רום ושיפוע
מכסה השוחה יותאמו לפני האספלט ולשיפוע הכביש עפ"י הנחייתו
בכתב של המפקח.
 .2.10.2תקרות שוחות שתותקנה בשטחים פתוחים או במקומות שיורה
המפקח תהיינה ברום של  20ס"מ מעל לפני הקרקע ,ומכסה השוחות
יהיה "בינוני" .B125
הקוטר הפנימי של מכסי השוחות )הפתחים( הפקקים יהיה  60ס"מ.
 .2.10.3כל חלקי המתכת של המכסה ,מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו
פעמיים בלכה ביטומנית.
בין תחתית השוחה לחוליה ,בין החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין
החוליה העליונה לתחתית התקרה יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש
ואטום ,דגם "איטופלסט" מתוצרת שתאושר מראש ע"י המפקח.
התקנת האטם תעשה ,לאחר טבילתו במים חמים ,בהתאם להוראות
שימוש והתקנה של היצרן ,כמו כן ובנוסף לעיל יש לצפות את החיבור
בין החוליות בטיט צמנט בתוספת בי ג'י בונד מבפנים ומבחוץ.

.2.11

בקירות של חולית תחתית השוחה יקדחו ,בבית החרושת ממנו ירכשו
השוחות ,חורים בקוטר ,במיקום וברום המסומן בתכניות ,כולל קדיחת
החורים שנועדו להתקנת הכנות לחיבורי מגרש.

.2.12

כל הצינורות כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבורי מגרשים יחוברו על קירות
השוחה באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים שנועדו לחיבור צינורות אל
קירות השוחה ,שיותקנו בחורים שנקדחו בקירות .המחברים שיותקנו במפעל
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עצמו יהיו דוגמת "איטוביב" המסופק ע"י "וולפמן" או שווה ערך מתוצרת
אחרת שתאושר מראש ע"י המפקח.
.2.13

עבודות הרכבת השוחה; תחתית ,חוליות )קירות( ותקרה ,יישום האטמים
הגמישים והאטומים בין החוליות ,וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות
מחברי שוחה גמישים ואטומים ייעשו לפי הנחיות ,בהדרכת ובפיקוח שרות
שדה של בית החרושת ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות ,על כל
מרכיביהן.

.2.14

תחתית או חוליה אשר ה"שן" ההיקפית שלהן נסדקה או נשברה מסיבה כל
שהיא תיפסל ותסולק מהשטח ולא תשמש לבניית שוחת בקרה טרומית.

.2.15

לא יאושר לתקן תחתית או חוליה כנ"ל ולבצע בהם שימוש לבניית שוחות.

.2.16

בחוליות שישמשו לבניית השוחות ,יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה.
השלבים יהיו מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטי( ,המיוצרים
לפי ת"י  631חלק .2

.2.17

שלב הירידה הראשון ,העליון ,יותקן במרחק שלא יעלה על  40ס"מ מפני
מכסה השוחה .המרחק האנכי בין השלבים יהיה  33ס"מ.

.2.18

בשוחות בקרה שעומקן עולה על  5.25מ' יותקן סולם ירידה .הסולם יהיה
במידות לפי פרט סטנדרטי מס'  1טיפוס  IIעם חבקי בטחון ,אך בנוי
מפרופילי פוליאסטר משוריין )פיברגלס( .תכניות ופרטי הסולם יועברו ע"י
הקבלן לאישור המפקח .רק אחרי קבלת אישור המפקח בכתב יורשה הקבלן
להתחיל את ייצור הסולמות.

.2.19

מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה הטרומית יבוצע מחומר מקומי מובחר
ללא אבנים ,מהודק בשכבות ,בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף  57017של
המפרט הכללי.

.2.20

השוחות יידרשו לעמוד באופן מוחלט בבדיקת אטימות הידראולית .לא
תורשה כל חדירה פנימה של מי תהום או דליפה החוצה של נוזלים דרך
הדופן ,הקרקעית או תקרת השוחה.

 57.03.09הצבת השוחות
.1

לצורך הצבת תא הבקרה תבוצע חפירה עמוקה ב 20-ס"מ מגובה תחתית התא
המתוכנן.

.2

בגמר החפירה לשוחות ,לפני הצבת תחתית השוחה הטרומית ,הקבלן יספק ויתקין
מצע מהודק מחומר גרנולרי ,בעובי  20ס"מ ,בהתאם לדרישות סעיף  57015של
המפרט הכללי .המצע יבלוט  20ס"מ ,לכל צד ,של הקירות החיצוניים של השוחה.

.3

על גבי המצע המהודק תוצק שכבת בטון רזה/מפלס בעובי  5ס"מ.

.4

תחתית השוחה תותקן על הבטון בעודו לח ,כך שניתן יהיה לפלס את התחתית ולדאוג
לכך שהקירות יהיו אנכיים.
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 57.03.10מעבר קיר תומך
.1

בשוחות במקומות המצוינים בתכניות ,ו/או במקומות שיורה המפקח תותקנה כניסות
של קווי ביוב ע"י מפל מטיפוס "מעבר קיר תומך" כמפורט בתוכניות.

.2

קו ביוב שנועד לחיבור של מגרשים יונח מהשוחה שתבנה בתחתית הקיר ועד שוחה
שתבנה במעלה הקיר ,ו/או לפי הוראות המפקח.

.3

המפל יהיה כמתואר להלן :כל כניסה תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה ,אספקה
והתקנה של אוגן עיגון בקיר השוחה ,צינור פלדה בקוטר המסומן בתכניות ,באורך
הדרוש ,היוצא אופקית מהשוחה בשיפוע של לפחות ) (2%מרותך לאוגן העיגון המעוגן
בקיר השוחה עד קשת חרושתית  .90°משם יעלה הצינור לאורך הקיר התומך ,מותקן
בתוך שגם )נישה( בקיר ,הכל לפי הוראות המפקח ,עד הסתעפות "טע" חרושתית.

.4

עומק ורוחב הנישה יהיו גדולים ב 20-ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור כאשר הצינור
במרכז הנישה .במקום זה יבוצע עיבוי לקיר התומך עפ"י הנחיות המפקח .מן
ההסתעפות יוארך הצינור האנכי עד מעל לראש הקיר ובקצהו יותקנו אוגן ואוגן עיוור.
מן ההסתעפות יותקן קטע צינור בשיפוע כ 2% -שיותקן בתוך שרוול ,עד השוחה
המתוכננת במעלה הקיר .מן השוחה המתוכננת במעלה הקיר תותקן הכנה לחיבור
בעתיד של הבית שיבנה במגרש .כל האבזרים; קשת ,הסתעפות וכד' יהיו חרושתיים.

.5

במקרה של קיר תומך קיים ,הקבלן יפרוץ ויפרק אבנים בקיר לכל גובהו ברוחב הנישה
הדרושה בלבד .לאחר מכן יפרק הקבלן את הבטון והמילוי בגב הקיר עד להשגת עומק
נישה דרוש ,כל זאת תוך שמירה קפדנית על שלמות שאר הקיר.

.6

לאחר הכנת הנישה והנחת הצינור כמתואר לעיל ,יבצע הקבלן תיקוני בטון ומילוי
חוזר בגב הקיר ויתקין ציפוי בחזית הקיר לכל אורך ורוחב הנישה מאבנים הזהות
לגמרי מכל הבחינות כגון :סוג ,גודל ,צבע ,גוון ,צורה וכו' לאבנים האחרות בקיר
הקיים.

 57.03.11חיבור עם מפל פנימי
.1

במקומות המסומנים בתוכניות או עפ"י הוראת המפקח כאשר הפרש הגבהים בין
צינור הכניסה והיציאה עולה על  50ס"מ יבוצעו כניסות צדדיות לחיבור עם מפל פנימי
בתוך השוחה ,לפי הפרט שבתוכניות ,ו/או לפי הוראות המפקח באתר.

.2

החיבור יבוצע בקוטר  160מ"מ לפחות או כמסומן בתוכניות ויכלול כניסת קטע
הצינור לשוחה ,גוש עיגון מבטון על נקודת החיבור ,הסתעפות  Tאנכית עם פתח
ביקורת )מופנה למעלה( ,קטע צינור אנכי וקשת משוקעת ב"בנציק" כנדרש )הכל
מצינור פוליאתילן  .( SDR16.2כל המפל האנכי יעוגן לקיר השוחה בחבקים מעוגנים
בקיר כל  1.0מ'.

חמי זוהר – שלב ב'

159
 57.03.12חיבור למערכת ביוב קיימת
.1

חיבור לשוחה קיימת
.1.1

קווי ביוב הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים לחיבור אל שוחות
קיימות ,הבנויות על קווי ביוב גרביטציוניים קיימים .תכניות האתר שעליהן
סומנו קווי הביוב הקיימים והשוחות הבנויות עליהם הן חלקיות ובלתי
מחייבות.

.1.2

לפני תחילת העבודה ,על הקבלן למדוד מחדש רום תחתית שוחות  I.Lקיימות
אליהן מתוכנן חיבור קווי ביוב חדשים .תוצאות המדידות תועברנה למפקח
ורק לאחר קבלת אישורו בכתב יורשה לקבלן להתחיל בחפירת התעלות
להנחת הצינורות.

.1.3

עבודות חיבור קווי הביוב החדשים אל קירות השוחות הקיימות תעשנה לפי
המתואר בסעיף  570827של המפרט הכללי ,התוכניות ו/או לפי הוראות
המפקח.

.1.4

העבודות תבוצענה בהתאם למתואר במפרטים ולכל כללי הזהירות והבטיחות
בהתאם להוראות משרד העבודה .בשום מקרה לא בא התיאור במפרט זה
להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן ,לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם
העלול להיפגע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

.1.5

אם יורה המפקח ,יפרק הקבלן את השוחה הקיימת ,ויבנה במקומה שוחה
חדשה עמוקה יותר עפ"י הנחיות המפקח.

.1.6

.2

העבודה תכלול את כל החומרים והעבודות הדרושים להטיית הזרימה
מהשוחה הקיימת על מנת לאפשר עבודה ביבש ,וכן את חיבורה מחדש
לשוחה.

בניית שוחה על קו קיים
.2.1

במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה מתוכנן חיבור של קווי ביוב
חדשים ,אל קווי ביוב קיימים ,באמצעות שוחות בקרה חדשות שתבנינה על
קווי הביוב הקיימים.

.2.2

על הקבלן לחפור חפירה זהירה ,כולל עבודת ידיים לגילוי הקו הקיים ,למדוד
את רום הצינור הקיים ) (I.Lולהעביר את תוצאות המדידה למפקח .המפקח
יבדוק את נתוני המדידות ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה
ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב ממנה לשוחת הביוב הסמוכה ,במעלה הזרם.
העבודה תכלול :בניית שוחה חדשה על קו הביוב הקיים כמפורט לעיל,
שבירת הצינור הקיים והשלמת ותיקון העיבודים בקרקעית השוחה.
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 57.03.13צילום קווי ביוב לאחר ביצוע
.1

כללי
.1.1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט
הכללי ובמפרט המיוחד ,יש לבצע בדיקה באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל
סגור ,שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

.1.2

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת והשוחות
ואופן ביצוע הנחתם.

.1.3

כל עבודות הניקוי והשטיפה של הצינורות והשוחות והכנתם לצילום כנדרש
במפרטים ,תבוצענה ע"י הקבלן הזוכה ועל חשבונו .התחברות תושבים
למערכת הביוב בלי היתר ובמהלך תקופת הביצוע או לאחר סיומה ,לא תהווה
סיבה לקבלן לסרב לשטוף את הקווים בלחץ על חשבונו ,ולא תשולם לו בעבור
השטיפה בלחץ תוספת מסוג כלשהוא .על המציעים לקחת בחשבון במחירי
היחידה שלהם ,שימלאו בכתב הכמויות ,את עלות פעולת השטיפה בלחץ
והניקוי של כל הקווים ,כאמור לא תשולם כל תוספת למחירי היחידה בגין
פעולות אלה.

.1.4

פעולת הצילום הינה בנוסף ובשום מקרה אינה באה למלא או להחליף את
מקומה של כל בדיקה אחרת שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי
התוכניות והמפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח שניתנו במהלך הביצוע.

.1.5
.2

פעולת הצילום תעשה אחרי שטיפת וניקוי הקווים ,בנוסף לכל שאר הבדיקות
שפורטו לעיל.

ביצוע העבודה
.2.1

הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב ,המילוי החוזר ובניית
השוחות .הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישים.

.2.2

הצילום יעשה בנוכחות נציג המזמין והמפקח באתר .הקבלן יתאם מראש עם
המזמין והמפקח באתר את מועד ביצוע הצילום.

.2.3

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק עליהן יוסף ,בעזרת מיקרופון תיעוד
קולי בזמן הצילום ,על גוף הסרט ,של הערות המבצע לגבי מיקום ומהות
המפגעים שיגלה ויזהה וכד'.

.2.4

לפני תחילת הצילום הקבלן יסמן בצבע על השוחות את מספריהן ,בפנים על
הקיר ובחוץ על גבי המכסה ,לשם זיהוי .הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה
לזהותו בעת הצילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה בעת צפייה
חוזרת בקלטת.

.3

תיקון מפגעים
.3.1

במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת ופענוח הדיסק המתועד
ע"י מומחה של קבלן המשנה יתגלו מפגעים הכוללים בין היתר :לכלוך ,חול,
פסולת בנייה ,שברים בצינורות ,אטמים )גומיות( הבולטים מן המחברים
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לתוך הצינורות ,קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים שלדעת המפקח
יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים שידרשו.
.3.2

התיקונים יכללו :ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות ,פתיחת
כבישים ,חפירה לגילוי קווי הביוב שהתגלו בהם מפגעים ,פירוק הצינורות
השבורים והחלפתם בצינורות חדשים תקינים ,פירוק והנחה מחדש של קווים
שהונחו בצורה עקומה ,פירוק והתקנה מחדש של מחברים שאטמים בולטים
מהם פנימה אל תוך הצינורות ומפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע הצילום,
מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקודם.

.3.3

הקבלן יהיה האחראי הבלבדי לתקן על חשבונו את כל המפגעים שיתגלו ,ואת
כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

.3.4

לאחר השלמת תיקון המפגעים יבוצע על ידי הקבלן צילום וידאו חוזר של
הקווים שינוקו ו/או שיתוקנו ,כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו.

.3.5

.4

למען הסר ספק ,תהליך הצילום החוזר יהיה כמפורט לעיל כאשר הזמנת
הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין והמפקח והתשלום בעבור הצילום החוזר
ינוכה מחשבון הקבלן.

הצגת הממצאים
.4.1

בסיום העבודה הקבלן ימסור למזמין בשלשה העתקים את תיעוד הצילום
שיכלול :דיסק ודו"ח הנדסי מפורט כדלקמן ,עם תיאור בכתב של המימצאים
שיתגלו כולל סיכום ומסקנות.

.4.2

דיסק
דיסק יכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו ,כולל סימון מספרי שוחות.
פס הקול של הקלטת יכלול את הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום
והערות נוספות שיוספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח הקלטת ע"י מומחה של
קבלן המשנה ,שיבצע את הצילום.

.4.3

דו"ח ביצוע העבודה
יחד עם הקלטת יוגש דו"ח הנדסי הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום
שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים .לדו"ח יצורפו העתקים של תכניות
עדות עליהן יצוינו הקטעים שצולמו ובעיקר יצוין במדויק מיקום כל
המפגעים שיתגלו במהלך ביצוע הצילומים .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה
ופשוטה ויכלול:
 .4.3.1תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו ,המפגעים שיתגלו במהלך
הצילום ,עם זיהוי מיקום מדויק ומפורט.
 .4.3.2תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח שתכלול :ציון מספר
תוכנית האתר ,זיהוי קטע הקו שצולם בין שתי שוחות סמוכות ,ציון
מיקום מפגע שיתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמוכה ,זיהוי
מיקום על קלטת הווידאו ,תיאור מפורט של המפגע ,סיכום ממצאים
וחוות דעת של מהנדס מומחה ,של המבצע ,לגבי מהות המפגעים.
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 .4.3.3לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שיתגלו וכן
של נקודות מיוחדות .תמונות אלו תצולמנה ע"י מבצע צילום
הווידאו ,באמצעות מצלמה ,מעל גבי מסך הטלוויזיה.
 .4.3.4בדיסק נפרד ירוכזו כל הקטעים שבהם נמצאו ליקויים בלבד .פס
הקול של הקלטת יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק ע"י
מבצע הצילום.
.4.4

צילום חוזר
לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות בהם ימצא לכלוך
ו/או תיקון המפגעים שיתגלו יצולם מחדש הקטע שינוקה ו/או שיתוקן ,כדי
לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו כפי שנדרש.
הדיסק יכלול צילום כל קטע עם המפגעים שיתגלו בו ומיד אחריו יוסף
בעריכה צילום חוזר של הקטע לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים.

.5

אחריות הקבלן
.5.1

בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף
האחריות של הקבלן .במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות
עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת
הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף ,במידה ויתגלו נזקים
הדרושים תיקון ,תחול על הקבלן.

.5.2

המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין ,ו/או ע"י המזמין על
חשבונו של הקבלן.

.5.3

בהמשך ייערך ,על חשבון הקבלן ,צילום חוזר של הקטע אשר תוקן .כל זאת
כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.

.6

עבודות דיפון
.6.1

במידה והקבלן יידרש ע"י יועץ הבטיחות שלו ו/או המפקח לבצע דיפון
לחפירה על מנת להגן עליה מפני התמוטטות וסכנת חיים יבצע הקבלן דיפון
לקירות התעלה החפורה.

.6.2

הדיפון יבוצע על פי הנחיות יועץ קרקע של הקבלן אשר יועסק מטעמו למטרה
זו.

.6.3

הקבלן יקבל על עצמו אחריות מלאה על אופן ביצוע הדיפון ,הנחת הקווים
והמילוי החוזר בשכבות תוך כדי הידוק מבוקר של המילוי.

 57.03.14אופני מדידה ותכולת מחיר
בנוסף לאמור בסעיף  57.02.20סעיפים  1-6להלן תוספות:
.1

קווי ביוב
.1.1

מחיר הנחת הצינורות כולל :אספקה ,הובלה ,חפירה או חציבה לקווים ,דיפון
משני צידי התעלה ,פיזור ,הנחה והתקנה של הצינורות ,עטיפת החול ,מילוי
חוזר מהודק ,שכבות המצע במקום שנדרש ,המחברים והאטמים ,גומיות
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המרווח וכו' .כן כולל המחיר את הבדיקות וכל שאר העבודות הדרושות
לצורך הנחת הצנרת עד קבלת העבודה ע"י המזמין.
.1.2

לצורכי תשלום תעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתאם
לעומק החפירה בה יונח הצינור .אורך הקו לתשלום יימדד לפי מ"א צינור
מונח בניכוי הקוטר הפנימי של השוחה.

.1.3

.2

עבור הנחת קווים וחפירה בכבישי או משטחי אספלט ומדרכות קיימים ,שלא
במסגרת ההרחבה המתוכננת ,תינתן תוספת למחיר שתכלול את שכבות
המצע המהודק ,שכבת בטון האספלט ,תיקון אבני השפה והחזרת המצב
לקדמותו .המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א כבישים ומדרכות.

בדיקות
עבור בדיקה הידראולית לאטימות הצינורות והשוחות ,בדיקות ישירות קוים ,בדיקה
סופית ,שמירה על הניקיון לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר הנחת צינורות
הביוב השונים.

.3

מצע ועטיפת חול
עבור עטיפת חול לצינורות ,לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת צינורות
להלן.

.4

עטיפות בטון
תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפת ותושבות בטון מזוין יהיה
כמצוין בסעיף  5700.22במפרט הכללי ,אך ללא התחשבות בעומק החפירה ובקוטר
הצינור.

.5

גושי עיגון
גושי עיגון לא ימדדו בנפרד לתשלום ומחירם יהיה כלול במחירי העבודות האחרות.

.6

בניית השוחות
.6.1

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור שוחות הבקרה יהיה כמפורט
בסעיף  5700.26במפרט הכללי וכמפורט לעיל ובכתב הכמויות .כן יכלול
מחיר השוחה מכסה ב.ב .בינוני מטיפוס  B125ועבוד מפלים פנימיים עד
לגובה  0.40מ' בתוך השוחה ,שלבי טיפוס ואספקת והרכבת אביזרים תקניים
למעבר וחבור הצינורות לקיר השוחה שהינם מחבר גמיש כדוגמת "איטוביב".

.6.2

לא תשולם תוספת בגין מסגרת מרובעת מיצקת ברזל ומכסה עם סגר ב.ב.
בטון צבעוני או מונמך )המחיר כולל השלמת ההנמכה בצבע וסוג שיידרשו(
שיבוצעו בכבישים או מדרכות משולבים מרוצפים עם אבן משתלבת מרובעת
והמחיר יהיה כלול במחיר השוחה.

.6.3

עבור מכסה ב.ב .כבד  D400תשולם תוספת לפי יחידה אלא אם כן צויין
אחרת בכתב הכמויות.

.7

מפלים חיצוניים
.7.1
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.7.2

התשלום יהיה לפי יחידה אך בניגוד לסעיף  5700.26למפרט הכללי יהיה ללא
התחשבות בגובה או בסוג המפל.

.8

מפלים פנימיים
.8.1

המחיר יכלול תוספת בלבד למחיר השוחה עבור התקנת מפל פנימי ,כולל כל
העבודה והחומרים הנדרשים.

.8.2
.9

התשלום יהיה לפי יחידה אך יהיה ללא התחשבות בגובה המפל.

חיבור למערכת ביוב קיימת
.9.1

התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה מחיר כולל ביחידות שלמות ,מסווג
לפי סוג וקוטר הצינור .המחיר יהיה אחיד בכל העומקים ובכל תנאי העבודה
ויכלול את כל החומר והעבודה הדרושים כמפורט לעיל.

.9.2

עבור בניית שוחה על קו קיים כולל ביצוע כל העבודות שפורטו לעיל ,ישולם
כמפורט לעיל ובנוסף תשולם תוספת עבור בניית שוחה על קו קיים .המחיר
יהיה אחיד בכל העומקים ובכל תנאי העבודה ועבור כל קטרי הקו הקיים
עליו תיבנה השוחה החדשה .לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בידיים לגילוי
הקו הקיים ונקיטת כל אמצעי הזהירות שידרשו לשמירת שלמותו ולשם
עבודה ביבש.

.9.3

עבור עבודות העפר הדרושות ,עבודת הפתיחה ,הפירוק ,ההריסה והבניה
מחדש בסיום העבודה של כל אבני השפה או האספלטים ,והאבנים
המשתלבות )כולל אספקה של אבנים חדשות זהות לקיימת במידה
ותידרשנה( הקירות ,הגדרות והמשטחים לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב
ככלול במחיר הכולל של העבודה.

.9.4

עבור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש ,ביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל
אמצעי הזהירות וכן עבור סתימה זמנית בקו קיים ופתיחתה לא ישולם בנפרד
ומחיר עבודה זו יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

.10

ביטול ק ו וי ביוב  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן את
הקווים המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק הקוים ועקירתם ,הרחקה לאתר
פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר ,בשכבות כל  20ס"מ
והחזרת המצב לקדמותו ישולם לפי מ"א צנרת לביטול.

.11

ביטול שוחות ותאי בקרה לביוב  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק
הקבלן שוחות ותאי בקרה המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק התאים ועקירתם,
הרחקה לאתר פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר,
בשכבות כל  20ס"מ והחזרת המצב לקדמותו ישולם מחיר אחיד לתאים הן עגולים
והן ריבועיים בכל מידה וביח' קומפלט כולל כל האמור לעיל .

.12

עמוד סימון
המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט במקומות שאישר המפקח בלבד.

.13

שטיפה וצילום קווים לאחר ביצוע
התשלום בגין עבודות צילום ושטיפת הצינור יהיו כלולים במחיר הצינור.

חמי זוהר – שלב ב'
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57.04

קווי מי מלח ותמלחת

 57.04.01תיאור העבודה
.1

במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן :
.1.1

הנחה קו סניקה של מי מלח לאורך כביש מס' 2

.1.2

הנחת קו ריקון מי תמלחת גרוויטציוני משותף עבור בתי המלון/מגרשים
) ,111,109,112,135לאונרדו פריבילג'(  129,114,134אל בריכה מס' 5

.2

הצנרת תהיה מסוג פוליאתילן  ,HDPEעבור צינורות הגרביטציה יהיו מסוג SDR17

דרג  10ועבור צינורות הסניקה יהיו  SDR11דרג .16
.3

ביצוע קו הריקון יבוצע לפי תוואי המופיע בתוכניות ויכלול הנחת צנרת עד להטבעה
בבריכה מס'  ,5כ 100 -מ' פנימה מקו הים ,התקנה וקשירת פלטות עיגון מסביב
לצינורות למניעת ציפה.

 57.04.02עבודות עפר לקווי מי תמלחת וקו סניקה של מי מלח
.1

עבודות עפר בהנחת צנרת
.1.1

עבודות עפר בסעיף זה מתייחסות לחפירת תעלות לצורך הנחת קווי מי
תמלחת וקו סניקה של מי מלח וכן חפירה לבניית שוחות בקרה ומלויים
החוזר.

.1.2

במידה והקבלן ייאלץ לעשות עבודות חישוף ו/או חפירה כללית לצורך הכנת
השטח להנחת הצנרת או כל סוג אחר של עבודות עפר שאינו בתחום פרק זה
תבוצע העבודה על פי האמור בסעיפים העניינים במפרט הכללי לעבודות בניין
בהוצאת הוועדה הבין-משרדית.

.1.3

במידה וידרשו פינוי תמרורים ,ריהוט מדרכות ,פתיחת מדרכות ו/או כבישים
והסרת אבני שפה ,הם יוחזרו לקדמותם בסיום העבודה.

.1.4

אופן ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו יהיו על פי הפרקים הענייניים
העוסקים בהסדרת תנועה ,בביצוע מדרכות ומרצפים ו/או בביצוע שכבות
אספלטיות בכבישים ובמדרכות.

.2

חפירה להנחת צינורות ודיפונם
בקרקעות חרסיתיות וסלעיות יועמק החפיר מתחת לתחתית הסופית של הצינור ב30-
ס"מ .בקרקע קלה/חרסית חולית/חולית  -החפיר יועמק מתחת לתחתית הסופית של
הצינור ב 10-ס"מ.

.3

תושבת ועטיפה
.3.1

התושבת לצינורות תהיה לכל רוחב החפיר עד גובה של  30%מקוטר הצינור
נמדד מתחתיתו.

.3.2

חמי זוהר – שלב ב'

הידוק התושבת בבקרה מלאה ,עד לתחתית הצינור ,ייעשה לכל רוחב החפירה
תוך כדי הרטבה מבוקרת.
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.3.3

המשך המילוי חייב להיעשות ידנית במקביל משני צידי הצינור תוך כדי
הרטבה מבוקרת של המילוי .המשך המילוי ועד  30ס"מ מעל לקודקוד הצינור
ייעשה בהידוק מבוקר בשכבות ,כל  20ס"מ ,באופן ידני או מכני כפי שיורה
המפרט המיוחד או כפי שיורה מנהל הפרויקט.

.3.4

מילוי זה ייושם לכל סוגי החומרים מהם יהיו עשויים הצינורות.

.3.5

החומרים שישמשו למילוי התושבת והכיסוי עד  30ס"מ מעל קודקוד הצינור,
יהיו חול דיונות או חומר מחצבה מנופה ושטוף )ללא אבק( ,או טוף גרוס ,או
מבח"מ ).(CLSM

.3.6

כל חומרי המילוי יהיו שטופים ואחוז הדקים )עובר נפה  (200לא יעלה על .5%
כמו כן גודל אבן לא יעלה על  5מ"מ.

.3.7

מצע החול והמעטפת יהודקו באמצעים מכנים ,בעבודה ידנית ובהרטבה
מבוקרת לדרגת הידוק של  100%לפי  .Modified A.A.S.H.T.Oבדיקות בקרת
צפיפות תעשנה במרווחים של כ 100-מטר לכל שכבת הידוק ,אך לא פחות מ3-
בדיקות לכל קטע שיבוצע.

.4

מילוי חוזר
מילוי חוזר מעל לעטיפה יבוצע ויהודק מחומר מצע סוג ב' או אדמה מקומית
מובחרת.

.5

דיפון ותמוך
.5.1

על הקבלן מוטלת כל החובה והאחריות לדאוג ליציבות החפירות והתעלות
למניעת מפולות ,מניעת ערעור יסודות של מבנים ותשתיות ,להמשך פעולתן
התקינה והרצופה של כל המערכות והמבנים שבסמוך לחפירה ,או מתחתיה
ועל כן ,עליו לבצע דיפונים ותמיכות בחפירות ולפעול בהתאם לחוקים,
התקנות והנחיות משרד העבודה .כמו כן ,במקומות בהם יורה מנהל הפרויקט
כי קיימת הגבלה של רוחב החפירה ,מסיבה כלשהי ,יבוצע דיפון התעלות
והקבלן יידרש לבצע החפירה עם דיפון בקירות אנכיים.

.5.2

דיפון הקרקע יעשה עפ"י תכנון של מהנדס קונסטרוקציה ועל פי הנחיות
בכתב של יועץ להנדסת-קרקע הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,וכן
של יועץ בטיחות מוסמך ,שיועסקו על ידי הקבלן ,באישור המפקח .בנוסף
דיפון הקרקע ייעשה באמצעות תבניות חרושתיות ,או באמצעי תימוך נשלפים
אחרים ,כפי שיאושרו.

.5.3

הקבלן יגיש תוכנית ודו"ח מפורטים )כולל החישובים( לביצוע הדיפון
וההגנות הדרושות לאישור המפקח .בכל מקרה אין להתחיל בחפירה ובבניית
אמצעי הדיפון ללא אישור בכתב מהמפקח.

.5.4

מודגש בזאת כי כל האחריות לכל נושא החפירה והדיפון תישאר באחריות
הבלעדית של הקבלן גם לאחר אישור הדיפון ע"י המפקח .כל פגיעה או נזק
שייגרמו ,הן לנפש והן לרכוש כתוצאה מעבודות החפירה יהיו באחריות
הקבלן בלבד ועליו יהיה לשאת בכל ההוצאות לכך.

חמי זוהר – שלב ב'
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.6

מילוי חוזר לשוחות
.6.1
.6.2

המילוי החוזר סביב שוחות ,והביסוס יתבצעו לפי הסעיפים המתוארים לעיל.
במקומות שהוגדרו וסומנו מראש בתוכנית ו/או בהתאם להנחיות המפקח
בכתב ,כאשר נדרש כיסוי תוך זמן מוגבל ,כדי למנוע הפרעות לתנועה וכו',
ייושם המילוי החוזר באמצעות חומר מוכן לשימוש המיוצר על בסיס צמנטי -
מבח"מ ).(CLSM

.7

ביטול ק ו וי מי מלח  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן את
הקווים המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק הקוים ועקירתם ,הרחקה לאתר
פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר ,בשכבות כל  20ס"מ
והחזרת המצב לקדמותו ישולם לפי מ"א צנרת לביטול.

.8

ביטול שוחות ותאי בקרה למי מלח  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין
יפרק הקבלן שוחות ותאי בקרה המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק התאים
ועקירתם ,הרחקה לאתר פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן
מבוקר ,בשכבות כל  20ס"מ והחזרת המצב לקדמותו ישולם מחיר אחיד לתאים הן
עגולים והן ריבועיים בכל מידה וביח' קומפלט כולל כל האמור לעיל .

.9

שאיבת מי תהום/מי שיטפונות
.9.1

עבודת ההנחה של הקווים תבוצע אך ורק בתנאי יובש על קרקעית של חפירה
יציבה .במידה ובמהלך החפירה יתגלו מי תהום ,מים תת קרקעיים או מי
מלח יהיה על הקבלן לבצע השפלתם או ניקוזם באמצעות שאיבה .שיטת
יישום השאיבה תקבע ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית ,ובלבד ששאיבת מי
התהום לא תכלול אתה שאיבת חול ו/או חומרים בעלי גודל גרגיר קטן
המצויים בקרקע ,העלולים לסכן את יציבות הביסוס של המבנים בסביבה.

.9.2

ניקוז מי שיטפונות מתוך התעלה מחייב שאיבה וחפירה לשם הוצאת כל
הסחף מתחתית התעלה עד להגעה לקרקע הדומה בצפיפותה או בהרכבה
לקרקע לפני השיטפון.

.9.3

הקבלן רשאי לבחור כל שיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו לקבל על כך
אישור בכתב מהמנהל.

.9.4

המנהל רשאי להורות לקבלן להעסיק מהנדס יועץ בעל מומחיות מתאימה
בתחום הנידון .העסקת היועץ תהיה על חשבון הקבלן.

 57.04.03צנרת מי המלח
.1

הצינורות יחוברו בשיטת אלקטרו פיוז'ן ע"י נציג מוסמך מטעם חברת הצינורות.

.2

כל שבירות הכיוון בצנרת תעשנה מקשתות מוכנות מיוצרות באופן חרושתי.

.3

כל ההסתעפויות יהיו מאביזרי " "Tחרושתיים .במקרים של הסתעפויות מקווים
קיימים יותר לקבלן לבצע את ההסתעפות באמצעות זקפי ריתוך חרושתיים.

חמי זוהר – שלב ב'
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 57.04.04ספחים
.1

ספחים )קשתות ,הסתעפויות ,זקפי ריתוך ,מעברי קוטר וכד'( בקוטר " 3ומעלה יהיו
לריתוך ,חרושתיים מוכנים להתקנה ,עטיפה פנימית וחיצונית זהה לצנרת .לאחר
ההתקנה יבוצעו תיקוני ראש להבטחת המשכיות העטיפה ,בהתאם להוראות יצרן
הצנרת/הספחים המעודכנות.

.2

ספחים בקוטר " 2ומטה יהיו חרושתיים ,בהברגה ומגולוונים או בריתוך עם ציפוי
חיצוני בהתאם לסוג ההתקנה ,מוכנים להתקנה ובעלי תו תקן.

.3

לתשומת לב הקבלן כי לא יאושרו ספחים עשויים מפלחי צנרת או לא חרושתיים.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
אספקה והתקנה של הספחים כלולה במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם
בעדם בנפרד.

 57.04.05מתקני מי מלח
.1

כללי
.1.1

מתקנים כגון שוחות וכד' ,יבוצעו בהתאם לתוכניות ולאמור בשאר מסמכי
החוזה.

.1.2

כל רכיב של שוחה ,כולל החיבורים ביניהם ,יעמוד בעומסי התכן המוגדרים
בתקן הקובע לעניין זה.

.1.3
.2

מתקנים הנמצאים בשטחים פתוחים בלתי מרוצפים ,או בלתי סלולים,
יובלטו מעל פני הקרקע הסופיים בשיעור של  20ס"מ לפחות.

שוחות בקרה עבור מערכת ריקון ועבור מגופים בקו הסניקה
.2.1

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות ,במידה וישנן שוחות במידות המצוינות
בתכניות ,אחרת ,תהיינה השוחות יצוקות באתר וללא שינוי במחיר כולל
טיח .בשוחות יצוקות ,הרצפה תיבנה על גבי בטון רזה בעובי  5ס"מ.

.2.2

שוחה טרומית תסופק עם חוליית רצפה ,תקרה ,מסגרת מיצקת עם צווארון
בטון ,מכסה והגבהות ע"י חוליות טרומיות לפי ת"י  658וכן עם פתחי כניסה
ויציאה לפי התכניות כולל מחברי איטוביב .

.2.3

חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות מחברים
מיוחדים מסוג איטוביב לשוחות או ש"ע.

.2.4

קדיחת החורים והרכבת מחברי איטוביב יבוצעו במפעל יצרן השוחות,
בתאום עם התוכניות והביצוע בשטח .המכסים יהיו עגולים ,ויתאימו לת"י
.489

.2.5

בהתקנת שוחות יש להקפיד על הנושאים הבאים:
 .2.5.1עבודות עפר ודיפון לשוחות יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים
הרלוונטיים לעיל.

חמי זוהר – שלב ב'

169
 .2.5.2השוחות תבוצענה לפי הפרט בתכנית לשוחות טרומיות או לפי הפרט
לשוחות יצוקות באתר.
 .2.5.3חיבור צינור קיים לשוחה חדשה/קיימת בשטח ,יבוצע ע"י חיבור
תקני בעזרת אטם חדירה מסוג  CS-910תוצרת וולפמן או ש"ע.
קוטר החור יתאים לקוטר האטם לפי הנחיות ודרישות היצרן.
במקרים חריגים ועל פי אישור המפקח בכתב ,ניתן יהיה לבצע חיבור
צינור לשוחה קיימת ע"י חיבור גמיש לפי הפרט בתוכנית.
 .2.5.4בין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם " "F-200תוצרת
"אקרשטיין" או מדגם "איטופלסט" תוצרת "וולפמן" .התקנת
האטמים תהיה בהתאם להנחיות ודרישות של היצרן.
 .2.5.5רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים הסופיים
ו/או לפי הוראות המפקח.
 .2.5.6השוחות יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן ,ללא חוליה קונית.
 .2.5.7צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד ואורכם יהיה  5ס"מ עד 35
ס"מ .קוטרם הפנימי יתאים למכסה בקוטר  60ס"מ.
 .2.5.8שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת
סולם ויהיו שלבי דריכה רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י
 631או שלבים מברזל יציקה או סולם פיברגלס/נירוסטה .מרחקים
בין השלבים יהיו זהים ויתאימו לדרישות תקן ישראלי .מרחק מרום
המכסה עד לשלב הראשון לא יעלה על  65ס"מ .יודגש כי בשום
מקרה לא יהיה שלב בתפר בין חוליות השוחה.
 .2.5.9פתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צינור היציאה ,מימין או
משמאל אליו ,כך שיתאפשר חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת
הצורך.
 .2.5.10מילוי חוזר סביב לשוחות והידוקו כנדרש ממילוי תעלות להנחת
צנרת.
עובי המילוי מסביב לתא יהיה  30ס"מ לפחות .המילוי יבוצע לכל
הגובה של התא עד למבנה הכביש .בצוע המילוי מסביב לתאים
יתחיל רק לאחר קבלת אשור ולפי הוראות המפקח .במידה ויידרש
מילוי  C.L.S.Mתשולם תוספת לפי נפח  C.L.S.Mבמ"ק.
 .2.5.11כל השוחות יהיו עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן דגם
מגנופלסט תוצרת וולפמן או ש"ע ,ואטום פנים השוחה ע"י מריחת
סיקה טופ סיל  107בשתי שכבות ובכמות  4ק"ג למ"ר או ש"ע.
.3

מחברי שוחה
.3.1

מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פורשדה -905
 "Fתוצרת"אקרשטיין" או ש"ע .כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ .316
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.3.2

השימוש באטם חדירה מסוג  CS-910תוצרת וולפמן או ש"ע יהיה רק כאשר
יש צורך לבצע פתחי כניסה ויציאה לשוחה בשטח .הביצוע יהיה בהתאם
להנחיות היצרן.

.3.3
.4

בכל מקרה תובטח אטימות מלאה של המערכת.

תקרות ומכסים לשוחות עבור מערכת ריקון ועבור מגופים בקו הסניקה
.4.1

תקרות ומכסים יהיו לעומס  40טון ) (D-400בכבישים ,מדרחובים ,שוליים
קשים של כבישים ואזורי חניה ויתאימו לכל דרישות התקן הישראלי למכסי
שוחות.

.4.2

תקרות ומכסים יהיו לעומס  12.5טון ) (B-125במדרכות ואזורים להולכי רגל
ויתאימו לכל דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות.

.4.3

המכסים יהיו בקוטר  50ס"מ לשוחות בקוטר  80ס"מ ובקוטר  60ס"מ
לשוחות בקוטר  100ס"מ ומעלה ,ללא נעילה .המכסים יהיו מיצקת ברזל +
סמל המזמין במדרכות ,חניות ובתוך המגרשים ומיצקת ברזל  +בטון דגם
"סגר ב.ב + ".סמל המזמין בכבישים ובשטחים פתוחים בשצ"פים.

.4.4

המכסים בשני המקרים יהיו עם סמל המזמין ויעוד השוחה " -ניקוז-תמלחת"
 הכול לפי אשור מוקדם של המזמין .במכסים מיצקת  +בטון ,סמל המזמיןייוצר מברונזה ,ימוקם במרכז המכסה ויהוה חלק בלתי נפרד מהמכסה.

.4.5

המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי ,עם רפידות לשיכוך רעש
מחומר פלסטי משוריין בין הסגר למסגרת ,מתוצרת "וולפמן" או ש"ע.
המסגרת תהיה מיצקת בשילוב עם בטון מזוין.

.4.6

שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור
היציבות.

.4.7

במדרכה ,חניות ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו מרובעות
או עגולות לפי דגם שיאושר ע"י המזמין ,בכביש המסגרות יהיו עגולות .עלות
המסגרת כלולה במחיר המכסה ולא ישולמו הפרשי מחיר בין מסגרות עגולות
לבין מסגרות מרובעות.

.4.8

המילוי בין התקרה לצווארון יהיה מילוי בבטון מעובד.

 57.04.06בדיקת אטימות בקווי גרביטציה ובשוחות בקרה
.1

כל הבדיקות לכל סוגי הצינורות תעשנה לפי המפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה
הבין-משרדית ,פרק .57

.2

כל קווי הגרביטציה והשוחות שיבוצעו יעברו בדיקות לאטימות מוחלטת ע"י הקבלן
לאחר שתסתיים התקנתם .בדיקות האטימות תבוצענה בנפרד לכל קטע בין כל שתי
שוחות סמוכות ובנפרד לשוחות ,לפני מילוי חוזר מעל הקטע הנבדק.

.3

על הקבלן מוטלת האחריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל אירועי בדיקת
האטימות בכל קטע וקטע .לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד:
.3.1
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.3.2

קו מים זמני לצורך מילוי הקו וביצוע בדיקות האטימות ,שיונח על חשבון
ובאחריות הקבלן.

.4

על מנת להבטיח יעילות מרבית בבדיקת האטימות והצלחת הבדיקה על הקבלן
להבטיח פיקוח מרבי של יצרן הצינורות על הנחתם.

 57.04.07צילום פנימי של צנרת ושוחות בקרה למערכת גרביטציונית
.1

כללי
.1.1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת ,על הקבלן לבצע בדיקה
חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח ,לאחר סיום העבודות.
הצילום ייערך באמצעות מצלמת וידיאו בחוג סגור ,שתוחדר לצנרת לכל
אורכה.

.1.2

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן
הביצוע של הנחתה .פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל
בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות ,לפי
המפרט המיוחד ולפי הוראות נוספות של מנהל הפרויקט שניתנו במהלך
הביצוע.

.1.3

לפני ביצוע פעולת הצילום ובסמוך אליה ככל שניתן יהיה על הקבלן לנקות
ולשטף את הקו על מנת להכינו לצילום.

.1.4

הקבלן יעסיק קבלן משנה מיומן ,בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה ,שיעמוד
בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט .הקבלן יקבל אישור מנהל
הפרויקט להעסקת קבלן המשנה ,קודם לתחילת עבודתו.

.1.5

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי
לקבלת העבודה לאחר הביצוע ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מאסופת תוכניות
עדות.

.1.6

מנהל הפרויקט רשאי להזמין את הצילום באופן ישיר .במקרה זה ,יבוטל
סעיף הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי
לשנות את שאר מחירי היחידה.

.1.7

על הקבלן יהיה לשטוף ולנקות את הצנרת והשוחות ולהכינם לצילום.

.1.8

התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין.

.1.9

המפקח יורה לבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי תוכנית עבודה מפורטת
בהתאם להחלטתו הבלעדית.

.1.10

הקבלן ייתן את כל שיתוף הפעולה לבצוע הצילום.

.1.11

הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט עפ"י תוצאות
הצילום.

.1.12

במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין מנהל הפרויקט את עבודת הצילום
החוזר ועלותה תנוכה מחשבון הקבלן.
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.2

ביצוע העבודה
.2.1

שטיפה וניקוי
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לנקות את הצנרת שהונחה ואת השוחות מכל
חומרי בניה וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום .הניקוי
יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך.

.2.2

עיתוי העבודה
ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי
 50ס"מ מעל הצינור בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע
השוחות החיוניות לבצוע הצילום .הצילום ייערך בנוכחות נציג מנהל
הפרויקט.
על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום ,לא פחות מאשר שבעה
ימים לפני ביצוע העבודה .הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות
מנהל הפרויקט.

.2.3

מהלך הביצוע
לפני תחילת הצילום יסמן הקבלן בצבע שמן זוהר במיקום שיתגלה בצילום
את מספרי השוחות כפי שהן מסומנות בתכניות .הקבלן יבצע את הצילום
באמצעות החדרת מצלמת וידיאו בחוג סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם
למגבלות הציוד.
מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

.2.4

תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן בעזרת
תיעוד קולי ,בעזרת מיקרופון ,על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי
מיקום מפגעים וכד'.

.3

.4

תיקון מפגעים )נזקים(
.3.1

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת
המתועדת ,יתגלו מפגעים שלדעת מנהל הפרויקט יש לתקנם ,הקבלן יהיה
חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של מנהל
הפרויקט.

.3.2

הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.

.3.3

לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.
תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט תהיה בהתאם לתנאי המכרז אך ורק לאחר מסירת
תיעוד הצילום שיכלול קלטות וידאו ,תקליטורים ודו"ח מפורט לגבי הממצאים.
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.4.1

קלטות וידאו/תקליטורים
קלטות הווידיאו תכלולנה תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,מרחקים בין
שוחות כולל סימון זיהוי שוחות .הקלטות תועתקנה במלואן לתקליטורים
).(CD
פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה.

.4.2

במצורף לקלטת יוגש ע"י מבצע עבודה זו דו"ח מפורט ,שיהיה כתוב בצורה
ברורה ופשוטה ויכלול:
 .4.2.1תרשים מצבי )סכמה( של הצינור ,שוחות בקרה וסימוניהן ,וכל סימון
ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ,מיקומו ומיקום
ליקויים שיתגלו.
 .4.2.2דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו ,נקודת
ליקוי ,תיאור המפגע והערות.
 .4.2.3סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות הליקויים.
 .4.2.4מסקנות והמלצות לגבי תיקון הליקויים.

.5

.4.3

הדו"ח ילווה בקלטות המצולמות ובהעתקיהן בתקליטורים ,בכל הצילומים
הסטטיים בקבצים דיגיטליים על תקליטורים ובתדפיסים של צילומי
התקלות שהתגלו במהלך הצילום .מנהל הפרויקט רשאי לדרוש עריכה של
הצילומים בהתאם להנחיות שתימסרנה למבצע הצילומים.

.4.4

הדו"ח והצילומים יצורפו לערכת תוכניות העדות ויהוו חלק ממנה.

אחריות הקבלן
.5.1

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר מנהל הפרויקט לעצמו את
הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

.5.2

.6

במידה ויתגלו בצילום נזקים בצינור יתוקנו הליקויים על ידי הקבלן ועל
חשבונו לפי הנחיות מנהל הפרויקט .לאחר תיקון הליקויים ייערך ע"י הקבלן
צילום חוזר על חשבונו של הקטעים המתוקנים עד לקבלת תוצאה שתניח את
דעתו של מנהל הפרויקט.

אופני מדידה ותכולת מחיר
התשלום בגין עבודות צילום ושטיפת הצינור יהיו כלולים במחיר הצינור.

 57.04.08תוכניות עדות )) (As Madeבנוסף לאמור בנספח ד'(
.1

תוכניות עדות ) ,(As Madeשיוכנו ע"י הקבלן ישורטטו במערכת ממוחשבת.

.2

התוכניות יוכנו באותה מתכונת ובאותו קנה-מידה ,על רקע התוכניות המקוריות
לביצוע ,כפי שהוגשו לקבלן לביצוע.

.3

התוכניות יכללו נתונים בסיסיים על העבודה כפי שבוצעו ,כגון :סוג החומר ממנו
עשויים הצינורות ,שנת הנחת הצינורות ,קוטר ועובי הדופן של הצינורות .כמו כן
ימסרו פרטים על מפלסי הקרקע לאחר כיסוי ,רום תחתית הקווים ושיפועם ,דרכים
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סלולות ,מבנים ,קווי צינורות ,מתקני טלפון וחשמל ,גדרות ,מפגשים וחציות עם
תשתיות קיימות כולל מפלסים ,סכמות ואיורים של פרטים מיוחדים שאילצו שינויים
מהמתוכנן במהלך הביצוע ,מידות וקואורדינאטות.
.4

שוחות ומבנים אחרים ישורטטו ב-קנ"מ אמיתי .התוכניות תישאנה אישור וחתימת
מודד מוסמך.

.5

יש לציין בתוכניות קואורדינטות  GISומרחקים אל עצמים קיימים בשטח על מנת
לאפשר איתור הקו לצורך אחזקה שוטפת ,תיקונים וכו'.

.6

הקבלן נדרש לבצע את המדידות להכנת תוכניות העדות במהלך ביצוע העבודה ,לפני
כיסוי התעלות .לפיכך יהיה המפקח רשאי לקבל מהקבלן את פרטי הביצוע בכל שלב
משלבי העבודה.

.7

יש לקבל את תוכניות העדות שבוע לפחות בטרם מתבצעת הקבלה של המתקן .מודגש
בזאת שללא תוכניות עדות לא תבוצע הקבלה של המתקן.

 57.04.09אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

כללי
אופני המדידה והתשלום להנחת קוים מתייחסים להנחת הצינורות מכל סוג שהוא,
חיבורם והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים:
.1.1

כל עבודות העפר כולל כל האמור לעיל.

.1.2

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון ,איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת
איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.

.1.3

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ,ושטיפת קוים לרבות
המים ,אספקתם והובלתם ,הציוד והאביזרים ,כל הבדיקות הנדרשות
בהתאם למפרטים.

.1.4

כל ההוצאות הנובעות מתיקון ביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על
דרישות המפרט.

.1.5

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,
מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש
ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק.
הכל בתיאום עם בעלי הרכוש הניזוק.

.1.6
.2

כל הנאמר במפרט הכללי.

עטיפת בטון לצינור
.2.1

יחידת המידה לעטיפת בטון לצינור תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר
הצינור.

.2.2

המחיר יכלול את אספקת ברזל הזיון והתקנתו ,תבניות ,אספקת והתקנת
הבטון וכל עבודות העפר הנדרשות .המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.
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.3

מעבר בקירות
.3.1

עבור מעבר צינורות בקיר אבן/גדר אבן/קיר בטון/תעלת בטון ,גדר תיל ,גדר
רשת וכל קיר וגדר אחרים לא תשולם תוספת.

.3.2

העבודה תכלול :פירוק ,ביצוע המעבר ,תיקון מחדש לפי הקיים כולל עבודות
בניה ,בטון ,מסגרות וכל הנדרש .לא תשולם כל תוספת והקבלן יחזיר המצב
לקדמותו כלול במחיר הצינור.

.4

בטול תאים ומתקנים שונים  -כללי
.4.1

בטול וסילוק של תאי בקרה ,צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה
של צנרת ומתקנים חדשים מתוכננים לא ישולם בנפרד.

.4.2

המתקנים המבוטלים יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר
מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד לאיכות הסביבה ע"י הקבלן ללא
כל תשלום .עבודה זו תהיה כלולה בכלל מחירי היחידה האחרים.

.4.3

בטול וסילוק של תאי בקרה ,מתקנים וצנרת כנ"ל ,הנמצאים מחוץ לתחום
החפירה של צנרת ומתקנים חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך
הוראה מפורשת מהמפקח.

.5

פתיחה ותיקון אספלט
מחיר היחידה נמדד לפי מחירון דקל לפתיחה ותיקון אספלט מתייחסים לצינורות
הסניקה והריקון מי תמלחת בכל הקטרים ובכל העומקים.

.6

אבני שפה
עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר בצוע העבודות  -לא ישולם בנפרד -
ומחירים יהיה כלול במחירי היחידה השונים .המחירים יכללו את כל הדרוש לשם
התקנת האבן בחזרה ,לרבות :החלפת אבני שפה שבורות ,בין שנשברו במהלך העבודה
ובין שהיו שבורות קודם לכן.

.7

הרחקת פסולת בנין
כל פסולת שתיווצר במהלך העבודה לרבות אספלט ,אבנים משתלבות ,אבני שפה,
אריחי מדרכה ,צמחיה ,שרשים ,גזעים ,פסולת כלשהי וכו' תורחק ע"י הקבלן לאתר
מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד לאיכות הסביבה .על מנת להסיר כל ספק,
המחיר עבור הרחקת הפסולת הנ"ל לאתר מאושר כלולים במחירי היחידה השונים.

.8

חיבור למערכת ריקון קיימת
.8.1

עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות
והבטיחות ובהתאם למפורט במפרטים הכלליים ו/או לפי הוראות המפקח
ובאישור המזמין.

.8.2

הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה
חציבה בשום אופן.

.8.3

הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד כמפורט לעיל.

.8.4

מחיר היחידה לביצוע העבודה יכלול חשיפה ,חפירה וגילוי התא ,קידוח בדופן
התא ,ביצוע החיבור כולל אספקת המחבר ,שינויים בעיבוד המתעל ואטימה,
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כל התאומים הנדרשים עם גורמי החברה להגנת ים המלח ,מחברים אל קו
הריקון קיים ,ביצוע מעקפים זמניים אם יידרש ,עבודות ידיים ו/או כל עבודה
אחרת הנדרשת לכך ,בשלמות.
57.05

צנרת ואביזרי צנרת לקו סניקה

 57.05.01תיאור העבודה
.1

הקבלן יניח קווי סניקה עשויים ) HDPEפוליאתילן בצפיפות גבוהה( ,בקטרים

.2

חיצוניים  355 , 110מ"מ.
העבודה תבוצע לאורך כביש  2מחמי זוהר לאורך כביש  2באזור הביניים ,כביש
המלונות כמסומן בתוכניות.

 57.05.02צינורות ואביזרי צנרת לקו סניקה
.1

הצינורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה ) (HDPEמטיפוס 16 ,PE 100
 ,PNכדוגמת תוצרת מפעל "פלסים" " ,גולן" או שו"ע בקטרים כמוראה בתוכניות.

.2

הצינורות יחוברו ע"י ריתוך אלקטרופיוז'ן.

.3

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מסומנים על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיהוי .כל
אביזרי הצנרת יהיו דרג .16

.4

אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות היצרן.
כלל הצנרת והאביזרים יהיו מתוצרת אותו היצרן.

 57.05.03אביזרי צנרת
.1

קשתות ,מעברי קוטר ,הסתעפויות ,אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש לביצוע
העבודה על פי התוכניות יהיו מוכנים וסטנדרטיים בזויות וקטרים בהתאם לדרוש
בתוכניות ,עם מקשרי אלקטרופיוז'ן.

.2

מחיר אספקת אביזרי הצנרת וכל יתר הספחים והאוגנים הדרושים כלולים במחיר
מ"א צינור.

.3

כל האביזרים יהיו חרושתיים דרג  16מתוצרת מפעל "גולן" או שו"ע.

 57.05.04הנחת הצינורות
.1

צינורות הסניקה יונחו בחפירה אחת ובעומק כזה שהכסוי מעל קודקוד הצינורות
יהיה  150ס"מ לפחות ובהתאם לחתך לאורך הקו.

.2

כיפוף צינורות מסוג זה יהיה ברדיוס של לפחות  30פעמים קוטר הצינור ,על פי
הוראות היצרן.

.3

הצינורות יונחו על גבי מצע חול בעובי  30ס"מ לפחות ויכוסו בחול מסביב לצינורות
לכל
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.4

רוחב התעלה עד לגובה של  30ס"מ מעל קודקוד הצינורות .הידוק החול יעשה
באמצעות הרטבה אופטימלית.

.5

המילוי מעל החול יהיה שכבה בעובי  10ס"מ של  C.L.S.M.מסוג פיוליט או שו"ע ומעל
זה ממצע סוג א' מהודק לצפיפות של  100%א.א.ש.הו בשכבות כל  20ס"מ .

.6

במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או בצינורות שאינם
מסומנים בתכנית או אינם ידועים הקבלן יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח
בקטע זה עד לבירור וקבלת הנחיות.

.7

מתחת לצלחת של הכביש יש להניח רשת מפס פלדה על מנת לאפשר גילוי של תוואי
הצינור ע"י גלאי צינורות  .מחיר מ"א של פס הפלדה כלול במחיר מ"א צינור.

 57.05.05מגופים
.1

הקבלן יספק וירכיב על קו הסניקה המתוכן מגופים לפני החיבור לקו מילוי מי מלח
עבור כל מלון  .כל המגופים ,יותקנו בתוך תאי בקרה ,ויהיו בהתאם למסומן בתכניות
ובכתב הכמויות.

.2

סוג המגוף יהיה  :מגופי טריז יהיו מדגם  TRSכדוגמת תוצרת רפאל או דגם EKO-S

כדוגמת תוצרת ה"כוכב" עם ציפוי פנימי שיתאים לזרימת מי מלח כמתואר בכתב
הכמויות.
.3

מחיר המגופים יכלול את הספקתם והרכבתם כמתואר ברשימת הכמויות.

 57.05.06מדי ספיקה
בחיבור של כל מלון יותקן מד ספיקה על גמל עילי ,תוצרת חב'  KROHNEדגם O/F4000W

בקוטר " 4סדרה  25DN 4000ציפוי  ,PFAלרבות אלקטרודות  Hastelloy cמותאם לאלק'
מופרדת טבעות הארקה או שו"ע .ביחד עם מד הספיקה יותקן צג דיגיטאלי דגם Flow

.IFC100W 24VDC ,Konverter
 57.05.07בדיקת לחץ
.1

לאחר כיסוי חלקי של הצינורות )ללא חיבורי הריתוך בין הצינורות( תיערך בדיקת
לחץ לפי המפורט במפרט הכללי .הקבלן יוסיף את כל האביזרים הדרושים )לבדיקת
לחץ( כגון אוגן ואוגן עיוור ,פקק להוצאת אוויר ברז ניתוק ,משאבת לחץ וכו' על
חשבונו.

.2

בדיקת הלחץ תיעשה ללחץ של לפחות  16אטמ' בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של 3
שעות לפחות ללא כל שינוי בלחץ.

.3

שלבי הבדיקה :
.3.1

מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה.

.3.2

בדיקה ויזואלית של הקו ,בעיקר במקומות החיבור.

.3.3

העמסת הקו בלחץ הגבוה ב 20%-מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור.
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.4

עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו ייעשו על חשבון הקבלן ויהיו
כלולים במחירי היחידה להנחת צנרת.

.5

השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן.

 57.05.08תעודת אחריות של יצרן הצינורות
.1

תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך  10שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה
על תיקון כל הפגיעות ובדיקת הלחץ .על התעודה יוגדר מיקום ,אורך קטע ,קוטר
הצינור ועובי הדופן וכן רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.

.2

הקבלן ידאג להעביר למנהל תעודת אחריות בסוף בצוע העבודה .

 57.05.09עמודי סימון
.1

עמודי סימון יותקנו בנקודות כמסומן בתכנית ולפי הוראות המפקח לצורך סימון קו
הסניקה.

.2

עמודי הסימון יהיו מצינורות פלדה " 6באורך  1.5מ' הממולאים בבטון ומעוגנים
צבועים לסירוגין חום לבן ויבלטו  80ס"מ מעל פני הקרקע.

 57.05.10שרוולי מגן לצינור
.1

כללי
במקומות המסומנים בתכניות בחציות כביש המלונות ,יושחלו קווי סניקה בתוך
צינורות מגן )שרוולי פוליאתילן( בקוטר ובעובי דופן כמסומן בתכנית וכמפורט בכתב
הכמויות.

.2

הנחת שרוול בחפירה פתוחה
השרוול יהיה עשוי מפוליאתילן בקוטר  280מ"מ  PE-100 HDPEדרג  .10חיבור
בין האביזרים יהיה בריתוך אלקטרויפויז'ן עם בקרה מלאה.

.3

השחלת צינור בשרוול
הצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות.
הצינור המושחל יותקן עם שומרי מרווח פלסטיים מתוצרת  DIMEXדגם  MA -50או
שו"ע במרחק  2.5מ' לאורך הצינור .בקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים
פוליאתילן עם ריפוד גומי תוצרת  DIMEXאו שו"ע .החלל בין הצינור והשרוול יאטם
ע"י אטם חרושתי עשוי  EPDMתוצרת  DIMEXדגם  DUאו שו"ע אשר יוצמד לצינור
ולשרוול ע"י חבקים פלב"מ .L316

 57.05.11אופני מדידה ותכולת מחיר
הנחת שרוול  -התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את השרוול ,הנחת השרוול ,פינוי
.1
מטרדים ,חפירה/חציבה לעומק הנדרש ,תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה
עטיפת חול ,מילוי מהודק ,שאיבת מי תהום וכן את כל יתר העבודות הנדרשות לבצוע
בשלמות ויימדד לפי מטר אורך.
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.2

57.06

השחלת צינור בתוך שרוול  -התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את ההובלה ,האספקה
וההשחלה של הצינור ,שומרי מרווח ,התומכים ,החיתוכים ,הריתוכים ,איטום
הקצוות וכן כל יתר העבודות והחומרים הנדרשים להשחלת הצינור ,בשלמות ,ויימדד
לפי מטר אורך.

קווי תיעול
)כול עבודות התיעול יבוצעו בהתאם להנחיות המפרט הכללי לסלילה וגישור של חב' נתיבי
ישראל(

 57.06.01עבודות עפר להנחת קווים
.1

חפירה
.1.1

חפירת התעלות להנחת הצינורות תבוצע בהתאם למידות ,המפלסים
והשיפועים המתוארים בתוכניות )דפנות התעלה יבוצעו בהתאם לדרישות
תקנים ישראלים לחפירות לפי סוגי הקרקע ועומק החפירה ובהתאם להנחיות
של סעיפים  51ו –  57במפרט הכללי הבינמשרדי(.

.1.2

החפירה לתאי ביקורת ותאי קליטה תבוצע בהתאם לקווים ולשיפועים
המתוכננים לרבות יצירת מרווח עבודה להקמת התבניות .התאים יבנו על
שכבת מצע סוג א' בעובי  30ס"מ ומעליה שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ ,או
עפ"י הנחיות המנהל.

.1.3

בעת ביצוע החפירות לצינורות ולמבנים ינקוט הקבלן בכל האמצעים למנוע
התמוטטות החפירה .הצורך לביצוע דיפון התעלות יקבע בשטח בהתאם
לסוגי הקרקע ועומק התעלה ובהתאם להנחיות המנהל.

.1.4

חפירת התעלות עד לעומק הדרוש תבוצע ביבש ,במידה ויתגלו מי תהום בתוך
החפירות יש לבצע השפלתם בהתאם למתואר בסעיף  00.05של המפרט זה.

.1.5

.2

רוחב תחתית התעלות כפונקציה של קוטר הצינור ,ראה בטבלה שלהלן:
קוטר פנימי )מ'(

רוחב חפירה מינימלי )מ'(

רוחב חפירה מקסימלי )מ'(

0.50

1.25

1.50

0.60

1.40

1.70

0.80

1.65

1.90

1.00

2.00

2.30

מילוי
.2.1

הצינורות יונחו בתוך עטיפת חול נקי מהודק בשכבות בעובי  20ס"מ בכל
רוחב התעלה עד  20ס"מ מעל הצינור) ,ראה תכנית מס'  .(03/06-413השכבה
תחתונה תהווה ריפוד לצינור.

.2.2

המילוי מעל עטיפת החול ועד לתחתית המצעים או פני הקרקע יבוצע ככל
הניתן מחומר מקומי מובחר אשר לא יכיל פסולת בנין ו/או כל חומר אורגני.
החומרים לביצוע עטיפת החול ומילוי יקבלו אישור המנהל מראש .המילוי
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יבוצע בשכבות של  20ס"מ ,וברטיבות אופטימלית עם הידוק Modified 95%

.AASHTO
.2.3

המילוי מעומק של  1.0מ' מפני הכביש ובחניה עד לגובה התשתית יבוצע
בהידוק בבקרה מלאה ,דרגת צפיפות הנדרשת  98%מודיפייד א.א.ש.ה.ט.ו.

.2.4

החומר מסביב לתאי ביקורת ותאי קליטה יהיה מצע סוג א' ,שימלא היטב
את מרחב בין המבנה ודפנות החפירה מבלי להשאיר חללים.

.2.5

ההידוק מעל לצנרת יהיה  Modified AASHTO 95%ויעשה במהדקי יד או
מהדקים פנאומטיים ,שיאושרו ע"י המנהל ,תוך זהירות מרבית שלא לפגוע
בצינורות ומבני הבטון.

.2.6

הנחת חומר המילוי והידוקו סביב מבנה התא ייעשו במידה שווה ובבת אחת
מכל צידי התא כדי למנוע תזוזות ,או היווצרות מאמצים בלתי רצויים במבנה
התא .המילוי יבוצע עד לגבהים הנדרשים בתוכניות וייושר כנדרש.

.2.7

עבודות המילוי לפני הנחת הצינורות )ריפוד( ואחרי ההנחה תבוצענה רק
לאחר קבלת אשור המנהל.

 57.06.02צינורות ניקוז
.1

הקבלן יספק ויניח צינורות ניקוז בקוטרים פנימיים שונים .אם לא צוין אחרת,

.2

הצינורות יהיו מבטון מזוין מסוג " 3ג" עם ברזל זיון מתאים לדרישות ת"י  27או
מפוליאתילן משוריין בפלדה ,בעלי דופן מבני דגם "פלדקס"  ,ת"י  5302או שווה ערך.

.3

הקבלן חייב לקבל מראש את אישור המנהל ליצרן שממנו הוא מתכוון לרכוש את
הצינורות.

.4

הקבלן יהיה אחראי על כל הבדיקות הנדרשות בת"י  27או  5302וימציא למנהל את
התעודות של מכון התקנים ,המאשרים שהצינורות מהסוג שסופקו לעבודה עמדו בכל
הבדיקות הנ"ל.

.5

צינורות הבטון יהיו אטומים למים )כדוגמת "הידרוטייל" של חב' "אקרשטיין" או
"מגנוקריט  "Fשל חב' "וולפמן" או ש''ע( עם אטם מובנה ) (Integratedמותאם לתקן
 DIN 4060יצוק בתוך פעמון הצינור.

.6

המנהל יבדוק את תקינותם של הצינורות באתר ורק לאחר אישורו ,יכניס הקבלן את
הצינורות לעבודה .כל צינור שייפסל ע"י המנהל ,הקבלן יחליף על תקין ועל חשבונו.

 57.06.03הנחת הצינורות
.1

הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה.

.2

בהמשך התקדמות העבודה וגם לפני המסירה הצינורות ינוקו היטב מבפנים מכל
לכלוך ,שאריות עפר וחומרים אחרים.

.3

אחרי שהושלמה הנחת קטע הקו ייסתמו קצוות הצינורות זמנית כדי למנוע כניסת
לכלוך ובעלי חיים.
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.4

הקבלן יחל בהנחת הצינורות אחרי שנבדקו פני שכבת הריפוד בתעלה ואושרו ע"י
המנהל.

.5

הורדת הצינורות לתעלה תעשה בעזרת מנוף בהתאם להנחיות היצרן.

.6

לאחר הנחת הצינורות וחיבורם זה לזה ולתאים ,הקטע שבין שני התאים יהיה בקו
ישר ובשיפוע הנדרש לפי התכניות .הצינורות יונחו על שתית מפולסת ויציבה לכל
אורך הקו.

.7

הסטייה המותרת ברום תחתית הצינור לא תעלה על  1ס"מ ביחס לרום המתוכנן
באותו מקום .הסטייה האופקית של ציר הצינור לא תעלה על  5ס"מ מהתוואי
המתוכנן .במפגש צירי שני קוים באוטו קוטר בתוך התא ללא מפל ,הסטייה המותרת
לא תעלה על  3ס"מ.

.8

חיבורי צינורות הבטון יהיו מטיפוס שקע-תקע עם כיוון השקע במעלה .האטמים
בחיבור בין הצינורות יותאמו לסוגי הצינורות וייעודם ויעמדו בדרישות התקנים
הישראלים ובינלאומים  DIN- 4060או  .ASTM C-443האטמים יבדקו לפני הנחת
הצינורות.

.9

אין להשתמש בשום אופן באטמים פגומים .לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את
התקע והשקע מכל לכלוך ושאריות עפר ולמרוח בחומר סיכה מיוחד המומלץ ע"י
היצרן .השימוש באטמים יהיו עפ"י הוראות יצרן הצינורות.

.10

כל צינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא בקו ישר
אתו ואז יש לדחוף אותו לתוך החיבור .אסור שדחיפת הצינור תהיה מאולצת ויש
להשאיר חריץ של כ 5-עד  10מ"מ בין שני הצינורות.

.11

יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחריץ בתקע .במקרה של חדירת חומרים זרים,
או תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור ,לנקות היטב את השקע והטבעת ולהחזיר
אותה למקומה.

.12

במידת הצורך ועפ"י דרישה מפורשת יחוברו הצינורות לתאים בעזרת מחבר תעשייתי
אטום וגמיש כדוגמת  Waterstop F150או שווה ערך .האטם יחוזק לצינור בעזרת חבק
פלב"ם .304

.13

יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות יצרן הצנרת והתאים.

.14

ביצוע מילוי חוזר סביב ומעל הצינורות תעשה רק לאחר מדידת תיעוד של הצינורות
וקבלת אשור המנהל.

 57.06.04תאי הקליטה
.1

תאי קליטה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות של המפרט הכללי ,פרק 51
ופרק  .57תאי קליטה יהיו מתוצרת "וולפמן" או "אקרשטיין" ,ויהיו כמפורט להלן:
.1.1

תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים מתוצרת וולפמן או ש"ע ,או מבטון
יצוק באתר במידות  80x45ס"מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל

.1.2

תא קליטה ראשי לרשת ללא אבן שפה במידות  80x50ס"מ דגם MD-21

מתוצרת חברת "וולפמן" או שווה ערך.
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.1.3

תא קליטה צדדי לרשת ללא אבן שפה במידות  80x40ס"מ דגם MD-22

מתוצרת חברת "וולפמן" או שווה ערך.
.1.4

רשת ניקוז במידות  80x50ס"מ דגם  MRN 50x80תוצרת חברת "וולפמן"
או שווה ערך.

.1.5

רשת ניקוז במידות  80x50ס"מ דגם  MR - 40X90 C-250של חברת "וולפמן"
או שווה ערך.

 57.06.05תאי בקרה
.1

תאי הבקרה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות מפרט הכללי ,פרק 51
ופרק  57של המפרט הכללי ויונחו ע"ג מצע מהודק או בטון רזה בתאום עם המנהל.

.2

תקרות תאי הבקרה יהיו לעומס בינוני לרבות המכסים מטיפוס  B-125ו/או לעומס
כבד לרבות המכסים מטיפוס .D-400

.3

התאים הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים מראש עפ"י מיקום וקטרי הצנרת
המתחברת.

.4

התאים יכללו מדרגות/סולמות ירידה מפלדה עטופה בפלסטיק או שו''ע.

.5

תאי בקרה מתוצרת "וולפמן" או "אקרשטיין" כמפורט להלן:
.5.1

תא קליטה משולב )עם תא בקרה( במידות 100x80ס"מ ,דגם  ,MD-8תקרה
דגם  MT-130x110-MD21תוצרת חברת "וולפמן" או שווה ערך.

.5.2

תא בקרה מלבני במידות  100x100ס"מ תחתית מלבנית דגם ,MB-100x100

חוליות דגם  ,MC-100x100תקרה דגם  MT-130x130 Cתוצרת חברת
"וולפמן" או שווה ערך.
.5.3

תא בקרה מלבני במידות  100x120ס"מ ,תחתית מלבנית דגם ,MB-100x120

חוליות דגם  ,MC-100x120תקרה דגם  MT-130x150 Cתוצרת חברת
"וולפמן" או שווה ערך.
.5.4

תא בקרה מלבני במידות  120x140ס"מ ,תחתית מלבנית דגם ,MB-120x140

חוליות דגם  ,MC-120x140תקרה דגם  MT-150x170 Cתוצרת חברת
"וולפמן" או שווה ערך.
.5.5

תא בקרה במידות  150x150ס"מ 180x180 ,ס"מ 140x210 ,ס"מ210x210 ,

ס"מ 250x425 ,ס"מ 425x425 ,ס"מ ,כפי שמופיע בתוכניות ובכתבי הכמויות.
 57.06.06חיבור קוים לתאים
חיבור צינורות בטון לתאים וקולטנים יבוצע בהתאם להנחיות של יצרן השוחות ,עפ"י
פרטים בתוכניות לביצוע ובהתאם להנחיות של המנהל.
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 57.06.07אופני מדידה ותכולת מחיר
המחירים כוללים את כל האמור במפרט זה ובנוסף:
.1

צנרת
הצנרת תימדד במ"א  .המחיר יכלול את האביזרים והציוד הנדרשים להרמה ושינוע,
עבודות עפר לרבות דיפון וסילוק מי תהום במידת הצורך ,אספקה ,הובלה ,פריקה,
הנחת הצינורות ,התקנתם בהתאם לתכניות הביצוע ,עטיפת חול ,מילוי ושטיפה.

.2

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

.3

תאי בקרה
תאי בקרה ימדדו לפי יח' .המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים להרמה ושינוע,
עבודות עפר ,אספקה ,הובלה ,פריקה ,הרכבת התאים ומכסים בקוטר  60ס"מ דגם
כרמל  M33-60D400-NAו) M33-60D400-RO -קולטן שטח( של חברת "וולפמן" או
שווה ערך.

.4

חיבור צינורות לתאים
מדידת חיבור בין היחידות הינה לפי יח'.
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מבנה 04
תחנת שאיבה לביוב
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פרק  – 00הנחיות כלליות
00.01

בדיקות והרצת מערכות מכניות לכל המערכות בת"ש
.1

עם חיבור המערכות המכניות כאמור :המשאבות ,המגוב המכני והדחסן ,מערכת
טהור האוויר ,מד הזרימה ומד המפלס מדי לחץ אלקטרוניים ,מתקן הרמה למשאבות
מערכות החשמל והבקרה ,תערך בדיקה של אופן תפקוד המערכות השונות.

.2

המערכת תיבדק ותורץ בהתאם לאמור בפרק  .08תקופת ההרצה תימשך חודש .לא מן
הנמנע שיהיו שינויים באופן תפקוד המערכות  .הקבלן יביא בחשבון שיהיה עליו
לבנות מערכת שניתן יהיה בשטח לשנות את אופן תפקודה) .לרבות שינויים בתוכניות
הבקר הנמצא בלוחות החשמל(.

.3

כמו כן יהיה על הקבלן להביא בחשבון שיהיה עליו להביא את יצרני הציוד השונים
כדי לבחון את אופן פעולתו של הציוד שסופק על ידם .עבור עבודות הבדיקה והרצת
המערכת במשך חודש ימים ,לרבות שינויים מתבקשים בתכנית הבקר והבאת יצרני
הציוד לאתר במשך תקופת ההרצה לא תשולם כל תוספת ,והיא כלולה במחירי
היחידה השונים של עבודות ההנדסה המכנית והחשמלית.

.4

תקופת האחריות על הציוד בתחנה) ,הכולל :מכשור ,לוחות חשמל ,דיזל גנרטור,
משאבות ,צנרת ,מגופים ,שסתומים ,מדי לחץ ,מכשירי בקרה ,מדי מפלס וכו'( תחל
מיום סיום ההרצה .אישור על מועד תום ההרצה יינתן בכתב ע"י המזמין.

.5

לאחר  30ימי הרצה בביוב גלמי תערך קבלה סופית ולאחר אישור התחנה יועבר הציוד
והתחנה לאיש האחזקה של המזמין.

00.02

כללי
.1

תחנת השאיבה חמי זוהר תיבנה בתחום אי תנועה בין כביש המלונות והכביש שיוביל
מאוחר יותר אל מלון ליאונרדו התחנה תיבנה בשטח בו קיימות תשתיות רטובות :
מים ביוב וקו סניקה וכן תשתיות יבשות כמו בזק ,חשמל וטל"כ .על הקבלן יהיה
להעתיק או לבטל תשתיות אלו טרם תחילת העבודה כדי שלא יפריעו לעבודת בנית
התחנה.

.2

תחנת השאיבה מיועדת לקלוט בשלב ראשון כ 260-מק"ש ובשלב ב' להגיע לספיקה
של  360מק"ש .הלחץ בשלב א' יגיע לכ 50-מ' ובשלב ב' לכ 55 -מ'.

.3

קו הסניקה המתוכנן יהיה בקוטר  355מ"מ והוא יגיע עד תחנת עין בוקק ויחובר אל
קו הסניקה הקיים מעין בוקק ועד המט"ש שקוטרו  500מ"מ .

.4

למרות זאת תינתן אופציה נוספת שתכלול הסתעפות וחיבור גרביטציוני אל ת"ש עין
בוקק.

.5

בנייתה של תחנת שאיבה זו תאפשר ביטולן של שתי תחנות שאיבה קיימות ופועלות:
חמי זוהר ומוריה.

.6

רק לאחר שתחנה זו תורץ ותופעל בשפכים ללא תקלות ניתן יהיה לבטל ולהרוס את
שתי התחנות הקיימות.
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.7

בשלב הביצוע יבצע הקבלן הכנות לביצוע תשתיות חשמל שתתאמנה להספק של 105
קוו"ט לכל משאבה ,בהנחה ששלוש יחידות שאיבה תפעלנה בו זמנית.

.8

ההכנות תבוצענה באמצעות שמירת מקום בלוחות ושרוול להעברת כבלים בעתיד.

.9

למען הסר ספק על הקבלן להביא בחשבון כי:
.9.1

במקרים מסוימים ועל פי הוראת המפקח ,יידרש להיערך לעבודות בשעות
בלתי מקובלות/בשעות הלילה  .עבור עבודה זו לא תשולם לקבלן כל תוספת
ועליו להביאם בחשבון ע"פ מחירי היחידה.

.9.2

בכל עבודה בשטח מגונן /אספלטי  /גמור )מפותח( יהיה על הקבלן להחזיר
השטח לקדמותו בשלמות כפי שהיה לפני תחילת העבודה.

.9.3

למרות כל האמור להלן במפרט זה ,כל השוחות/תאים הן למים ,הן לביוב והן
למי תמלחת וקולחים )בשלושת תחנות השאיבה המתוארות בפרק  ,7פרק 64
ופרק  (65יהיו יצוקים באתר העבודה או שוחות/תאים אשר יובאו לאתר
כיחידות מונוליטיות וללא חיבורי חוליות.

.9.4

כלומר ,שוחות ותאים מכל הסוגים )מים ,ביוב ,קולחים ומי תמלחת( יהיו
יצוקים כיחידה אחת מלמעלה עד למטה ,לכל עומק התא .הקבלן יעסיק
קונסטרוקטור רשום לתכנון התאים והשוחות .במידה והקבלן ידרוש לעבוד
עם תאי חוליות יהיה עליו לקבל לכך אישור מיוחד בכתב מהמזמין.

00.03

סדר העבודות המוצע לביצוע התחנה
בחצר התחנה
.1
סדר עבודות זה מובא כהצעה לקבלן .במידה וירצה לשנותו יהיה עליו להציע חלופה
שתאושר ע"י המזמין או נציגו:
באתר חצר התחנה קיימים קווי תשתית רטובים ויבשים :קווי סניקה לביוב,
.1.1
קו ביוב גרביטציוני ,קו מים ,קו בזק וקווי חשמל .על הקבלן יהיה להעתיק
קווים אלו מתחום שטח העבודה של התחנה .לא מן הנמנע כי על מנת
להעתיק קווים אלו יהיה עליו לפעול להסדרי תנועה בכביש המלונות.
העתקת הקווים תבוצע מבלי לפגוע במרקם החיים באזור כלומר יש לבצע את
.1.2
העבודות בשעות בהם הפעילות מזערית ומשך הניתוק יהיה מזערי.
.2
להלן סדר מוצע לביצוע העבודות בתחנה
.2.1

עבודות עפר כלליות ליצירת משטח מפולס ו/או צלחת  ,קביעת גבולות התחנה
וסימון כל פינות מבני התחנה .הסטה ,העתקה ,ביטול כל התשתיות המצויות
בשטח התחנה.
עבודות לביצוע קירות דיפון )כלונסאות לחפירה פתוחה או קירות סלרי(
עבודה זו תבוצע רק לאחר העתקת התשתיות ולאחר שיועץ קרקע של הקבלן
יאשר בכתב שלא תיגרם כל פגיעה בתשתית כלשהי תת קרקעית ועילית
המצוי בקרבתם..

.2.3

עבודות חפירה עד להגעה אל מפלס מי תהום.

.2.2
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.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
.2.8
.2.9
.2.10
.2.11
.2.12
.2.13
.2.14
.2.15
.2.16
.2.17
.2.18

חמי זוהר – שלב ב'

התארגנות בציוד מתאים לשאיבת מי התהום .הקבלן יתכנן תוכנית עבודה
לשאיבה בציוד ,אמצעים ולו"ז ויביא אותה לאישור המזמין וצוות התכנון.
המשך חפירה תוך כדי השפלה של מי התהום.
הגעה לתחתית החפירה הרצויה ביבש תוך כדי השפלת מי התהום.
פיזור והידוק שתית -ביבש תוך כדי השפלה.
יציקת בטונים על פי התכניות תוך כדי המשך השפלה.
בדיקות אטימות של כל הבורות הרטובים תוך כדי השפלה וקבלת אישור
בכתב מנציג המזמין.
בדיקת אטימות של כל עבודות הבטון ,והבורות הרטובים לפני ביצוע עבודות
האיטום.
עבודות איטום חיצוני ופנימי לתחנה .תוך כדי המשך ההשפלה.
מילוי חוזר של החפירה על פי הדרישות .תוך כדי צמצום ההשפלה לאפס.
המשך עבודות מעל הקרקע ,קירות וגג.
עבודות הרכבת ציוד אלקטרומכני.
עבודות חשמל ובקרה.
עבודות גמר והכנות להפעלת התחנה.
הפעלה והרצה של התחנה.
מסירת התחנה למזמין.
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פרק  – 01עבודות עפר
עבודות עפר לתחנת שאיבה חמי זוהר
01.01
 01.01.01הנחיות כלליות
.1

עבודות הנדסה אזרחית )עפר ובטונים( לתחנת שאיבה תבוצענה באחת משתי
החלופות:
.1.1

חלופת חפירה פתוחה וקיר כלונסאות דיפון בגבול המזרחי של התחנה.

.1.2

יציקת קירות סלרי סביב הקירות התת קרקעיים של התחנה.

.2

ההחלטה לגבי החלופה הנבחרת תהייה לפי החלטת המזמין בלבד ,רק אחר ביצוע
קידוח קרקע ע"י המזמין ,קבלת חו"ד מיועץ הקרקע ושילוב חו"ד היועץ עם הצעת
הקבלן.

.3

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין ,ולאמור בסעיף  01.05למפרט המיוחד
יבוצעו העבודות כנאמר להלן :עבודות העפר כוללות חישוף וסילוק שורשים וחומר
אורגני ,פינוי תאים וצנרת ,חפירה ו/או חציבה ,הובלת והעברת האדמה החפורה
לאחסון בתחום האתר ,מילוי מהודק לסוללות וכל יתר העבודות הדרושות בהתאם
למפרט הכללי לעבודות עפר )פרק  (01וכמפורט להלן.

.4

הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע.
המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא
צוין כך במפורש בכל סעיף.

.5

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר
יבש .באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות ,ינקוט הקבלן בכל
האמצעים להורדת מפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר,
שיאושר מראש ע"י המפקח ומבלי לגרום לנזקים למתקנים קיימים ולשטחים
חקלאיים ,הכל כמפורט במפרט הכללי .הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ואת
הסוללות ,בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק ,לעמידה בפני מפולות ובפני
חדירת קולחים ,מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה.

.6

על הקבלן לדאוג להעתקת כל התשתיות המצויות בתחום עבודותיו לבניית התחנה.

.7

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר
לאמצעי הגנה מפני חדירת מים לחפירות ,הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים ,במידה
ולא ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים.

 01.01.02סימון ומדידות
.1

סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות בעל מקצוע מעולה ואחראי
בהתאם לתכניות ,הוראות והנחיות המפקח .הסימון ייבדק ויאושר ע"י המפקח
במקום .בזמן בדיקת הסימון ועד לאשורו ,רשאי המפקח לשנות או להורות את הקבלן
לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליו ,דרישות התכנון ותנאי המקום
והקרקע.
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.2

על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתכניות עלולות להשתנות
בהתאם לאמור לעיל .לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל
וקבלת אשור במפורש בכתב מהמהנדס .במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות
המצוינות בתכניות ,או מידה חסרה ,על הקבלן לעורר את תשומת לבו של המהנדס על
כך ולקבל הוראותיו .הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא ,כל שגיאה בבצוע ,שלפי
דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה.

 01.01.03חפירה
.1

המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא
צוין כך במפרט בכל סעיף.

.2

הקבלן יבצע עבודות חפירה בשטח בהתאם לרומים המסומנים בתוכניות ובהתחשב
בעובי הכיסוי הנדרש בפיתוח השטח ,כמצוין במפרטים ובתוכניות .לא תשולם לקבלן
כל תוספת במידה ויבצע את החפירה מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש לבצע
מילוי חוזר ממצע סוג א בהידוק אופטימלי לדרגת צפיפות  98%מהצפיפות
המקסימלית אליה ניתן להגיע ..לקבלת המפלסים המתוכננים ,על חשבונו .עודפי
האדמה יסולקו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח כמפורט להלן.

.3

החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מכני במידת דיוק המצוינת בהמשך.
באדמה החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי סידור המילויים .במסגרת מכרז
זה תאוחסן אדמת החפירה בערימה במקום שיאושר ע"י המפקח או תסולק כפסולת
למקום שפיכה מאושר הכול לפי הוראות המפקח.

.4

קו החפירה עבור המבנים יהיה בהתאם למסומן בתוכניות .על הקבלן לנקוט בכל
אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים כבישים ,מבנים ,חפירות
ותעלות קיימים מחוץ לקו החפירה.

.5

הקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור המפקח ,אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו
יקבע המפקח כי קו החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם.
הוצאות הדיפון ותיקון כל נזק והחזרת המצב לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים
קיימים מחוץ לקו החפירה ,יחול על הקבלן בלבד.

.6

עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים לשיפועים ולמדות הנתונים בתכניות
ובהתאם להוראות המפקח.

.7

.8

הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן:
.7.1

לגבי החפירה בקרקעית 5 :ס"מ מהרום המצוין.

.7.2

לגבי החפירה בשיפועים 2% :מהשיפוע המצוין.

הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות ההנחה או השפיכה
שיקבעו בתיאום עם המפקח .החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות.

.9

מובא לתשומת לב הקבלן שהעבודה מתבצעת בשטח חצר מלון פעיל ובקרבת מקום
קיימים עצים שעל הקבלן לשמור על שלמותם.
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.10

החפירה תתבצע תוך כדי השפלת מי התהום .הקבלן יתארגן מבעוד מועד להשפלה
לתקופה ממושכת  24/7ויבצע את עבודות החפירה ביבש.

.11

החפירה תבוצע בעזרת מקדח לתא העגול ולתא המלבני בעזרת מקדח או כלים מכניים
מתאימים או בעבודות ידיים לפי בחירת הקבלן ובאשורו של המפקח – הכל בזהירות
רבה תוך שמירה על שלמות העצים הסמוכים מבלי לפגוע גם בשורשיהם .לא תשולם
כל תוספת לקבלן עבור עבודות ידיים ,דיפון ,תיקונים ,הרחבות וכו' הדרושים
להשלמת החפירה.

 01.01.04חפירה ומילוי למבנים
.1

החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות .דפנות החפירה יהיו
אנכיים ככל האפשר כדי להקטין את הפגיעה מסביב.

.2

באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות ,ינקוט הקבלן בכל
האמצעים להורדת המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר,
שיאושר מראש על ידי המפקח ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתקנים קיימים הכל
כמפורט במפרטים וללא תשלום נוסף.

 01.01.05סילוק עפר שאינו ראוי למילוי
.1

אדמת החפירה תמוין לפי הוראות המפקח  -חומר שאינו ראוי למילוי חוזר יערם
ויורחק על ידי הקבלן למקומות שפך מאושרים לפי הוראות המפקח בשפלת מי תהום.

.2

במידה וחומר המילוי הממוין לא יאושר ע"י המפקח למילוי חוזר ייובא חומר מילוי
ממחצבת "עין גדי" ,יפוזר ויהודק בשכבות כל  20ס"מ תוך בקרת הידוק מלאה
כמפורט בפרק עבודות עפר הכללי.

.3

חומר המילוי לשימוש מתחת למבנה וסביבו חייב לעבור את ההגדרות הבאות :
.3.1

אחוז דקים עובר נפה  200פחות מ15%-

.3.2

גודל אבן מקסימלי ". 2כאשר אחוז הדרוג יתאים לעקומת הדרוג בפרק
עבודות עפר.

.4

ההידוק יבוצע על פי תנאי השטח ומרחבי העבודה בכלי ויברציוני מתאים וב8-
מעברים לפחות על עבודות החפירה ,יציקות הבטונים ,האיטום והמילוי המחוזר יעשו
ביבש.

.5

שאיבת מי תהום תבוצע על פי האמור בסעיף  01.01.07להלן.

 01.01.06ביטול קוים ושוחות
.1

ביטול קוים  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן את הקוים
המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק הקוים ועקירתם ,הרחקה לאתר פסולת
מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר ,בשכבות כל  20ס"מ והחזרת
המצב לקדמותו ישולם לפי מ"א צנרת לביטול.

.2

ביטול שוחות ותאי בקרה  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן
שוחות ותאי בקרה המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק התאים ועקירתם ,הרחקה
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לאתר פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר ,בשכבות כל 20
ס"מ והחזרת המצב לקדמותו ישולם מחיר אחיד לתאים הן עגולים והן ריבועיים
בכל מידה וביח' קומפלט כולל כל האמור לעיל .
 01.01.07שאיבת מי תהום
.1

עבודות העפר ויציקת רצפת הבטון תבוצענה ביבש בלבד .על הקבלן להביא ציוד
מתאים על מנת לשאוב את מי התהום ולהבטיח את העבודה ביבש.

.2

הקבלן רשאי להשפיל את מי התהום בכל שיטה שתראה לו ובלבד שיתקיימו התנאים
הבאים:
.2.1

לא תהיה שום סחיפת עפר מכל גודל תוך כדי השאיבה.

.3

עבודת ההשפלה תימשך ללא הפסקה מרגע ההתחלה ועד לסיום כל העבודות הבטונים
הבדיקות לאטימות המבנה והמלוי החוזר ,וקבלת אישור נציג המזמין על העבודה
שנעשתה.

.4

על הקבלן לבצע את השפלת מי התהום )הצפויים בעומק של תשע מטר ממפלס פני
הקרקע( באמצעות שאיבה.

.5

שיטת יישום השאיבה תקבע ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית ,ובלבד ששאיבת מי
התהום לא תכלול איתה שאיבת חול ו/או חומרים בעלי גודל גרגיר קטן המצויים
בקרקע ,העלולים לסכן את יציבות הביסוס של המבנים בסביבה.

.6

הקבלן רשאי לבחור כל שיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו לקבל על כך אישור
בכתב מהמפקח.

.7

הקבלן יעסיק הידרולוג ,על חשבונו ,בעל מומחיות מתאימה בנושא שאיבות.

 01.01.08אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

עבודות חפירה תימדדנה לפי מ"ק נטו ,מחושב תיאורטית על פי המפלסים המסומנים
בתכניות מצב קיים ותכניות לביצוע.

.2

מילוי מובא מבחוץ יימדד לפי מ"ק נטו כנ"ל ,בהפחתת עודפי חפירה שיאושרו על ידי
המפקח לשמש כחומר מילוי.

.3

המצעים ימדדו לפי מ"ק נטו ,תיאורטי לפי התכניות.

.4

למרות האמור במפרט הכללי ,הידוק השתית ,הידוק המילוי והידוק המצעים לא
ימדדו ולא ישולמו בנפרד .מחיר ההידוקים המבוקרים כלול במחירי היחידה של
עבודות העפר השונות .לא תשולם תוספת כלשהי עבור מילוי ,מצעים והידוק בשטחים
משופעים.

.5

בגין עבודות לשאיבת מי תהום ישולם לקבלן סכום כולל ,שישולם באופן יחסי
להתקדמות העבודה מידי חודש ואשר יכלול את הובלת הציוד ,התקנת הציוד ,שאיבת
מי התהום ,הוצאות הדלק בגין השאיבה וכל צוות כח האדם הנוסף שיידרש למטרות
שאיבת מי התהום בלבד ,לרבות כל הוצאות התכנון ,קבלת האישורים ותשלום אגרות
ו/או היטלים שיידרשו.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.01

הנחיות כלליות

 02.01.01חלופות
.1

לבנית תחנת השאיבה תיבחנה שתי חלופות כדלהלן:
.1.1

חלופה א' :חפירה פתוחה ,שאיבת מי תהום ויבוש בקרקע תוך כדי חפירה
יציקת בטונים ,בדיקות אטימות ,עבודות איטום ומילוי חוזר מהודק
בשכבות.

.1.2

חלופה ב' :יציקת קירות סלרי לצורך צמצום החפירה ושאיבת מי התהום,
יציקת בדיקת אטימות ,עבודות איטום והמשך בנית התחנה.

.2

רק אחת משתי החלופות תיבחר ,בהתאם להחלטת המזמין בלבד וזאת לאחת שיבוצע
קידוח קרקע ,יימסר דוח חוו"ד של יועץ קרקע ותינתן הצעת הקבלן בשתי החלופות-
יובהר בזאת שלרשות הקבלן יינתן תכנון מפורט לעבודות הבטונים בשתי החלופות.

 02.01.02כללי
.1

הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות  48שעות לפני היציקה .הפסקות
היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י
המפקח .שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור
המהנדס מראש .השקתות תהיינה מפח חלק או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר
משוריין וצורתן חצי מעגלית בדומה לשקתות של מכוניות הערבול של בטון מובא.
קוטר השקתות יהיה  40ס"מ לערך .בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר .הבטון
יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף  .02048משקלו
לאחר  28יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  2,300ק"ג/מ"ק .צפיפות היציקה
ורציפותה חייבות להבטיח אטימות המבנה בפני חדירת מים ורטיבות.

.2

בעת ביצוע עבודות היציקה ,יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטור מחט .על
הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל.

.3

הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים
הכלליים.

.4

אטימות הבטונים ברצפות ובקירות יתוגבר באמצעות ערבים כגון"CONMIX W1 " :
של "לריספלאסט" או ערבים אחרים שווי ערך טכניים לאחר אישור החברה .השימוש
בערבים יעשה בהתאם לכמויות ולהנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס .לא ישולם
בנפרד עבור התוסף ,מחירו כלול בסעיפי הבטונים.

.5

ערב לשיפור עבידות יהיה מתוצרת לריספלאסט  LP 111או ש"ע במינון של כ .1.5-2%
מינון סופי יקבע על ידי טכנולוג המפעל המייצר ובאישור המתכנן בכתב וזאת לאחר
ביצוע ניסויים שיפורטו בהמשך .
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.6

משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה .התבניות ליציקות
הבטון יהיו מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על  4פעמים .חיבור התבניות בקירות
לא יעשה בחוטי קשירה ,אלא על ידי מחברי "פטנט" מאושרים .המרחק בין הקונוסים
יהיה קבוע בכל המבנים בכל כיוון .המחברים והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או
אופקיים ואנכיים מסודרים ,הכול לפי אישור המפקח.

.7

כל התבניות יתאימו לדרישות תקן ישראלי .904

.8

המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר
כמוגדר בתוכניות .לא תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן ,והקבלן יחויב
במקרה כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש ,לתיקון המרחק שבין התבניות.

.9

גובה הנפילה החופשית של הבטון ,בעת היציקה ,לא יעלה על  1.5מ' .אם הבטון עלול
להיעצר בברזלי הזיון ,יהיה גובה הנפילה קטן מ 1.5-מ' .במקרים אלה יוצק הבטון
דרך צינורות ,או דרך משפכים ,או דרך פתחים בתבניות.

.10

על הקבלן להביא בחשבון יציקה בעזרת משאבות בטון או משאבות מייקו עם צינורות
בקוטר קטן מהרגיל של " 2ו .3" -השימוש בצינורות בקוטר " 2ו 3"-יידרש בקירות
הבטון שעוביים קטן מ 30-ס"מ.

.11

מסגרות ,פחים לחיבור קורות ,סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות או
דרך תקרות ,יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון .אורך
קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות .הקבלן ידאג
לקבל מקבלן הצנרת את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם
במקומם המדויק בתיאום עם קבלן הצנרת ובאישור המהנדס .לא תשולם תוספת בגין
הנ"ל והתמורה בגינם תיכלל במחיר היחידה של הבטונים.

 02.01.03כיסוי הבטון על הברזל
.1

כיסוי הבטון על הברזל יהיה  40מ"מ לפחות אלא אם צוין בתוכניות אחרת.

.2

הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות,
בקוצים בזיון עובר בכיוונים אחרים וכדומה.

 02.01.04פלדת הזיון
.1

מוטות ורשתות פלדת הזיון יתאימו לדרישות התקן הישראלי  :4466פלדה לזיון בטון
חלקים  5-2חלקים.

.2

על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת ,שהפלדה שהוא משתמש
בה עומדת בכל דרישות התקנים.

 02.01.05מידות מוטות הזיון
.1

המידות הרשומות בתכניות הינן מידות חוץ .האורך הנתון בתכניות הינו סכום מידות
החוץ ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף.
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.2

על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן כך
שהמוט המכופף לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות.

.3

יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים ,אחרת המוטות לא יתאימו
למקומם.

 02.01.06רשימות פלדה
.1

כמויות המוטות רשומות בחלקן ע"ג התכניות.

.2

לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בעצמו .בנוסף ,חלה עליו החובה לבדוק
את הכמויות שבתכניות לפני הזמנת הפלדה.

.3

אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש.

 02.01.07כיסוי הבטון על מוטות הפלדה ,רוחקנים )שומרי מרחק(
.1

הרכבת הזיון תיעשה כמפורט בסעיף  02085של המפרט הבין משרדי בהדגשים
הבאים:
.1.1

שום אלמנט מתכת לא יגע בפני הטפסה גם לא מסמרים.

.1.2

עובי כסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה  5ס"מ או כמצוין בתכניות ובהעדר
פירוט יהיה כדלקמן:

.1.3

בכל מקרה בו עובי הכסוי איננו מצוין בתכניות באופן ברור ,על הקבלן לברר
אצל המפקח ,לפני הזמנת הזיון ,את עובי הכסוי הדרוש באותו אלמנט.

.2

כאשר נדרש כסוי בטון  4ס"מ ימולאו בקפדנות הדרישות הבאות:
.2.1

עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה  404מ"מ פנים וחוץ
באלמנטים אנכיים ,מעל ומתחת לזיון באלמנטים אופקיים.

.2.2

שמירת מידות כסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י רוחקנים מבטון פולימרי עם
סיבים וחוט קשירה  -מוצר חרושתי מוכן ,כגון זה המסופק ע"י דומא שווק
לבנין וסחר ) (1996בע"מ ,טל'  03-9026067או ש"ע .לא יותר לקבלן לייצר
באתר את הרוחקנים מקוביות מבטון.
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.2.3

"ספסלים" ממוטות פלדה להשענת זיון עליון יוצבו על הזיון התחתון ולא
יבואו במגע עם הטפסה התחתונה או עם הבטון הרזה.

.2.4

מידות גובה ה"ספסלים" יותאמו לחפיות רשתות זיון כך שישמר עובי הכסוי
העליון כנדרש.

.3

לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק מאחר שחוזקם אינו מספק.

.4

אין להשתמש כרוחקנים בשברי אבן נסורה ואין להשתמש בחלקי מרצפות ,אבנים
משתלבות או פתרונות מאולתרים דומים.

 02.01.08טפסות
.1

הטפסות תהיינה מפלדה ,מתועשות ומדיקט מצופה מתועש ,מהסוג המבטיח טפסות
חלקות ,קשיחות ואטומות ללא מעבר אור .האטימות תושג בפני הטפסה הבאים במגע
עם הבטון ולא במסגרת הטפסה כדי למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפסות.

.2

הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון חשוף חלק.
הכל לפי קביעת המפקח.

.3

הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט מצופה" .הכוונה
ללוח דיקט בעובי  21מ"מ לפחות ,מצופה בשרף פנולי בכמות שלא תפחת מ240-
גר'\מ"ר בכל צד של הלוח .שפות הלוח תהיינה מצופות באותו הציפוי .פני הלוח
המתקבלים מצפוי זה הינם חלקים ובצבע חום )כגון Fin-ply 21של  PERIהמשווק ע"י
 PERIרח' משה דיין  ,16פתח תקווה  .49002טל'  ,03-9249332פקס'  (03-9249331או
שוו"ע מאושר.

.4

הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל" או "טגו" ,משווק במספר רמות של
כמות חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות .הדרישה הינה לכמות
הנקובה לעיל של חומר הציפוי.

.5

יאושר שימוש בטפסות מתועשות שהינן מסגרות פלדה מודולאריות עם מלוי "דיקט
מצופה" כמפורט לעיל.
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.6

בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו אלמנט.
בטפסות פלדה ,רק במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה
אפשרית באלמנט הטפסות ,מותר להשתמש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

.7

הפינות ,דהיינו ,כל מפגש חיצוני בין שתי פאות ,תהיינה קטומות  2/2ס"מ או מעוגלות
בהתאם לסוג הטפסה שיבחר הקבלן.

.8

הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל אישורו
לצד האסתטי בלבד .חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד.

.9

בשום מקרה אין להשתמש בלוחות ,גם לא בלוחות מוקצעים.

.10

כל הבטונים ,אשר אמורים להיות גלויים במצבם הסופי ,יהיו ברמה של בטון גלוי
מוכן לצבע.

.11

אטימת הטפסות
.11.1

כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון.

.11.2

להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות כגון
ע"י הדבקת רצועות גומי או ספוג בין לוחות הטפסות או לכסות את
המרווחים בפסי פח עד לקבלת משטח אטום ,בפני הבטון ,שיבחן ע"י המפקח
ולא יאפשר מעבר אור השמש.

.11.3

מחברי הטפסות יעברו בחורים קדוחים או בחריצים מתועשים ,הכל בהתאם
לסוג הטפסה ,כך שלא ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר.

.12

מריחת הטפסות
.12.1

מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן ,מיצרן מוכר ,המתאים לחומר
הטפסה.

.12.2

חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים )כגון "חלב תבניות  "350מסופק ע"י
"כרמית" בסדרת "מיסטר פיקס"( או ש"ע.

.12.3

לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן.

.12.4

מריחת הטפסות תעשה לפחות  24שעות לפני הרכבתן כך שבשום אופן לא
תהיינה נזילות של חלב התבניות בתחום היציקה )החומר גורם להפרדה !(.

.12.5

לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב
התבניות.

.13

חוזק הטפסות
חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס  .S6הטפסות תבטחנה
התקדמות רצופה לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות
הבטון בין שלבי היציקה השונים.

.14

חיזוק הטפסות
.14.1

קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן יעשה כמפורט בסעיף  020844של
המפרט הבין משרדי.
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.14.2

בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה ,גם לא בחוטים
מגולוונים.

.14.3

מומלץ שקוטר מוט המחבר לא יהיה קטן מ 8-מ"מ.

.14.4

יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף  020844לשימוש בפלדה
מגולוונת .הגלוון ייעשה בטבילה באבץ חם ולא גלוון אלקטרוליטי.

.14.5

בכל אלמנטי הבטון יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף
 020844הנ"ל לחיבור דסקית בניצב למוט המחבר להבטחת אטימה .הגלוון
ייעשה לאחר ריתוך הדסקית.

.14.6

צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי:
לפחות .S6

.14.7

יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג .בצורה זו
יישארו מרווחים חופשיים להחדרת המרטט או צינור יציקת הבטון ללא
הפרעה.

.15

שומר מרחק של חב' "דומא"
בכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק קשיחים עם קונוסים קצה כדוגמת
" " DOMA WS -Aהמסופק ע"י חב' "דומא" ,לאחר הרחקת הקונוסים יש לסתום את
החורים במלט בלתי מתכווץ כדוגמת "ספיר  "610או שוו"ע מאושר.
דוגמת מחבר לקירות

.16

עיצוב שקעים
.16.1

הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה,
ייעשו בלוחות עץ בלבד .לא יותר שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף או
בלוחות ספוגיים משום סוג .מטרת דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות
העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר המילוי.

.16.2

המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות
בתנאי שהיא תבוצע בזהירות ללא פגיעה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך
במידות מלאות כמתוכנן.
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.17

ביטון צנרת ואביזרים ,חורים ומעברים
.17.1

מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה .על
הקבלן לבצע את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות:
תכניות הבניה ,הצנרת ,החשמל ותכניות הקונסטרוקציה.

.17.2

כל אלמנטי ציוד ,צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון ,יוצבו בטפסות
ויבוטנו ביציקה .לא יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי תכניות
הקונסטרוקציה.

.17.3

קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י המצוין
בתוכניות.

.17.4

במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות קטעי צנרת עם אוגן לעיגון
בבטון ) (Puddle Flangeכמסומן בתוכניות .קטע הצינור יהיה ברוחב קיר
הבטון ואליו תרותך בשלב מאוחר יותר צנרת השטח ע"י הקבלן או צנרת
אחרת ע"י אחרים .לשם כך יושאר מסביב לשפות הצינור המותקן בתבנית
טריז מקל-קר אותו ניתן יהיה לקלף לאחר פירוק התבנית ,על מנת ליצור
פאזה של  2-3ס"מ לריתוך .הפלנג' יהיה עגול ויבלוט  5ס"מ לכל צד של
הצינור .אין להתקין פלנג' מרובע.

.17.5

במידה והנתונים בתכניות הצנרת שונים ,על הקבלן לפנות למפקח לקבלת
הוראותיו .הצינור בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע חיצוני.

.17.6

הקבלן לא יורשה בשום פנים ואופן "לחסוך" את קטעי הצינורות הנ"ל ולא
יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא.

.17.7

במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר צנרת.
השרוולים יהיו שרוולי פוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת  APSדגם PWS

המשווקים ע"י ש.א.ח.פ או ש"ע .הנדסה .הצנרת העוברת את השרוול תותקן
ע"י אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת אביזר מיוחד שיסופק ויותקן אף
הוא ע"י אחרים .השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון.
.17.8
.18

בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר
בתכניות .קוטר השרוול יהיה כמפורט בתכניות.

טפסות לאלמנטים משופעים
.18.1

אלמנטים משופעים ששיפועם תלול יותר מאשר  ,1:2.5יהיו יצוקים עם טפסה
עליונה.

.18.2
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 02.01.09סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון
.1

כל הבטונים של מבני תת הקרקע והמבנים הבאים במגע עם מים כגון שוחות והתחנה
התת קרקעית יהיו מ ב 40-מותאמים למבנה מים בהתאם למפרט לעיל.

.2

כל שאר הבטונים של המבנים העיליים )מבנה דיזל גנרטור והמבנה העילי של תחנת
השאיבה( יהיו מבטון ב .30-

.3

כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י .118

.4

תערובת בטון ב 40-לכל אלמנטי הבטון הבאים במגע עם מים
ב 40-בתנאי בקרה טובים
:
סוג הבטון
סוג הצמנט

:

כמות הצמנט
אפר פחם

:
:

מנת המים/צמנט:

:
סוג האגרגט
פוליה ) 19-20מ"מ( :
עדש :
אגרגט מודרג :
חול :

.5

צמנט פורטלנד  CEM I 52.5בהתאם להגדרות ת"י 1
מהדורה ) 2002צמנט פורטלנד מעורב ללא אפר פחם מרחף
 360ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן
לא יותר כל שימוש באפר פחם
 160ליטר/מ"ק ,יחס אפקטיבי מקסימלי מים  -צמנט לא
יעלה על ) 0.40כמפורט בסעיף  3.2.2.3בת"י  466חלק 1
מהדורה  (2003ודרישה זו תתקיים לפני הדרישות האחרות
במפרט התערובת
סוג א' בהתאם להגדרת ת"י 3
 650ק"ג/מ"ק
 160ק"ג/מ"ק
 630ק"ג/מ"ק
 360ק"ג/מ"ק

סומך הבטון :

לפחות  S6בבדיקת שקיעה לפי ת"י  26חלק ,(2006) 2.1

סיבי ניילון מיקרו :

נמדד בעת היציקה
 300גר'/מ"ק בטון

תוסף אטימות :

") "CONMIX W1ספק לריספלסט( 0.5%-0.8%

אטימות הבטון :

חדירה מכסימלית מותרת  35מ"מ

הבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה  S6כל המוספים יוספו באתר הייצור בלבד לרבות
מוסף מסוג על-פלסטי לריספלאסט  - Super plasticizer) LP 111סופר פלסטיסייזר(
 1.5%ממשקל הצמנט ,העומד בדרישות סעיף  02014של המפרט הבין משרדי כך
שסומך הבטון לפני היציקה ,בבדיקת שקיעה ,תהיה לפחות  S6לפי ת"י  26חלק 2.1
).(2006

.6

על הקבלן לבצע בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר ,סדרת בדיקות סומך
הבטון לאחר הוספת המוסף ,במרווחים של  15דקות 60 ,45 ,30 ,15) ,דקות( לבדיקת
משך ההשפעה בפועל על המוסף ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה
גם בתנאי ההוספה במפעל.
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.7

המוסף העל-פלסטי )סופר פלסטיסייזר( הנ"ל לא יהיה מעכב .הקבלן רשאי להוסיף,
בנפרד ,חומר מעכב שיהיה מתאים למוסף העל-פלסטי )סופר פלסטיסייזר( כדי
להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב התקשותו .כמות המעכב  1-1/2מנה לפי
הצורך ובדיקות מוקדמות.

.8

הערות
.8.1

תערובות הבטון תאושר מראש ע"י המתכנן ,לפחות  60יום לפני ביצוע עבודות
הבטון.

.9

.8.2

המוסף העל-פלסטי )סופר פלסטיסייזר( הנ"ל לא יהיה מעכב .הקבלן רשאי
להוסיף ,בנפרד ,חומר מעכב שיהיה מתאים למוסף העל-פלסטי )סופר
פלסטיסייזר( כדי להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב התקשותו.

.8.3

התערובת הסופית תקבע לאחר ניסויים מוקדמים.

הנחיות כלליות
.9.1

באחריות מפעל הבטון לבדוק התאמת המוספים זה לזה לקבלת התוצאות
הנדרשות ובמיוחד את התאמת התוספים השונים לבטון סיגים.

.9.2

יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם לדרישות
ת"י .1923

.9.3

אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה ל24-
השעות שלאחריה נמוכה מ 4 -מעלות צלסיוס.

.10

.9.4

במזג אוויר חם ויבש ,כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על  32מעלות
צלסיוס ,יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של
התערובת.

.9.5

תכן התערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן בכתב לפני ביצוע העבודה.

.9.6

סימון תערובות הבטון  -בתעודות המשלוח יהיו סימונים מזהים נפרדים
לתערובות הבטון השונות לפי המפורט לעיל.

בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב 40-למבני מים
.10.1

בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף  0209במפרט הבין משרדי.

.10.2

על הקבלן לדאוג להמצאות טכנולוג מפעל הבטון ביציקות הראשונות עד
להנחת דעת המפקח שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על-פלסטי )סופר
פלסטיסייזר( באתר הגיעו לשגרה מספקת.

.11

.12

היציקה
.11.1

הקבלן יבטיח את רציפות היציקה.

.11.2

עליו להגיש למפקח ,בכתב ,תיאור הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי,
גיבוי לציוד השאיבה ,והימצאות ציוד נוסף באתר לבצוע עבודות הריטוט,
ההחלקה והאשפרה.

יציקה במזג אוויר חם ויבש
.12.1
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.12.2

ככלל ,אין לצקת בטון בימי שרב ,או בימים שחזוי מזג אוויר כזה .אם אין
אפשרות להימנע מיציקה בימים אלה ,תעשה היציקה רק באישור המפקח
לאחר שיתקבלו הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון.

.12.3

במידה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה ,יספק הקבלן את כל האמצעים
הדרושים לרבות תאורה וכו'.

.12.4

הטמפרטורה של התערובת באתר לא תעלה על  .32ºעל הקבלן לנקוט
באמצעים יעילים להורדת הטמפרטורה של התערובת ,לשביעות רצון
המפקח ,כגון :התזת מים על האגרגטים ,הגנת קווי המים נגד קרינת השמש,
צביעת הערבלים בצבע לבן ,העמדתם בצל ,הוספת קרח למי התערובת
בשיעור עד  50%מכמות המים .הוספת קרח תורשה רק כאשר יוכיח הקבלן
למפקח כי יתר השיטות להורדת הטמפרטורה אינן מספיקות.

.12.5
.13

כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח.

אשפרת הבטון בקירות ,פירוק הטפסות
.13.1

שחרור הטפסות רק כעבור  16שעות מיציקה .אסור לשחרר את הטפסות לפני
עבור  16שעות מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום
להעברת רטיבות.

.13.2

יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך  16השעות הראשונות ממועד
היציקה לפחות ,ועד לפירוקן.

.13.3

כעבור  48שעות ניתן לשחרר ולפרק את הטפסות ומיד עם פירוקן יש להמשיך
באשפרה.

.13.4

יש לכסות את הקירות ביריעות ייעודיות לאשפרה העשויות בד גיאוטכני
מצופה פוליאתילן כאשר הבד פונה אל הבטון והפוליאתילן כלפי חוץ,
ולהרטיב ברצף מתחת ליריעות למשך  7יממות נוספות )סה"כ לתקופה של 9
יממות מגמר היציקה( .הכל כמפורט בסעיף  02051של המפרט הכללי.

.13.5

חלופה לאשפרה :נתן למרוח את הבטונים מבפנים ובחוץ ב"קיורינג
קומפאוד" נשטף ,בכל מקרה יש לקבל את אישור המתכנן לסוג ה"קיורינג
קומפאונד".

 02.01.10גימור שטחים אופקיים ,החלקה ואשפרה
.1

החלקת שטחים אופקיים
.1.1

כל המשטחים האופקיים יוחלקו ב"הליקופטר".

.1.2

החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(.

.1.3

אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן ההחלקה.

.1.4

ההחלקה תבוצע לפי שבלונות )ראה דרישות הדיוק בסעיף "דיוק" לעיל(.

.1.5

כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר מ 2-3-מ"מ ,יש לבצע
החלקה ראשונה בעזרת "הליקופטר" במצב כפות שטוח.
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.1.6

בהתאם להתייבשות הבטון ,המשך החלקה ב"הליקופטר" והשלמה בכף
ידנית לאורך קירות ובמקומות בהם ה"הליקופטר" אינו מגיע ,עד החלקה
סופית לקבלת משטח חלק ואטום לחלוטין.

.1.7

שטחים קטנים או צרים יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן  50-60ס"מ.
הקבלן יידרש להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה ב"הליקופטר" גם
במקומות קטנים או צרים.

.1.8

רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא יוכל לבצע את
ההחלקה ,על פי אישור המפקח מראש ,יוחלק בכף מתכת באופן קפדני,
במספר מחזורים ועד העלמות מוחלטת של סימני המאלג'.

.1.9

במידה וההחלקה לא בוצעה כראוי או שנוצרו סדקי התכווצות ,יבוצע תיקון
ע"י "נאטצם  "35או ש"ע בשתי שכבות ,על בטון לח ,גמר השכבה השנייה
בהחלקה בספוג לח.

.1.10

בשטחים שהוחלקו בהליקופטר תבוצע הכנת שטח ע"י חספוס פני הבטון
בסיתות או במקרצפת.

.2

אשפרת שטחים אופקיים
.2.1

כאשר כבר ניתן לדרוך על הבטון יש לכסות את פני הבטון ביריעות ייעודיות
לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן העומדות בדרישות
המפרט הבין משרדי בסעיף  .02051הבד פונה אל הבטון .לא להרטיב לא את
הבטון ולא את הבד.

.2.2

היריעות בחפיה של  20ס"מ.

.2.3

היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה למניעת התרוממות
היריעות ברוח.

.2.4

למחרת היציקה ,לאחר התקשרות הבטון ,יש להרטיב מתחת ליריעות עד
שהבד יוספג במים.

.2.5

לשמור על כסוי מורטב למשך  10יממות) .ראה סעיף  4.7.3בת"י  1923עבודות
בטון יצוק באתר .(2003

.2.6

לפני יציקת בטון השיפועים\מדה ,ישטפו פני הבטון במים בלחץ גבוה להסרת
שיירי החומר האוטם.
כנ"ל כאשר גמר פני הבטון בהחלקה בהליקופטר

.2.7

ממחרת היציקה יש להרטיב מתחת ליריעות ולשמור רטיבות מתמדת למשך
 10יממות.

.2.8

האשפרה תבוצע ע"י ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה
פוליאתילן כנ"ל.

 02.01.11סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות
.1

יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה הן בצד פנים והן בצד חוץ.
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.2

השקעים שייווצרו ע"י הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות ,הן בצד פנים והן בצד
חוץ של המבנה ,ימולאו ,לאחר ניקוי ושטיפה יסודית במים ,במלט מוכן המיועד
לתיקונים קונסטרוקטיביים )כגון מילוי "נאטצם  ,"35או "ספיר  "610המשווק ע"י
חב' "א.צ שיווק בע"מ" או ש"ע( ,תוך דחיסה והידוק במוט עץ עד לפני הבטון שסביב
השקע .יש לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תוחלק עם פני השטח ללא בליטה.

.3

תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון .מיד לאחר התקשות יש
להתיז רסס מים במרווחי זמן של שעתיים במשך יומיים.

.4

בבטון ב 40-אם יעשה שימוש במחבר פלדה מגולוון פנימי הכולל גם צינוריות
פלסטיות ,יידרש לסלק את הצינוריות ולאטום באיטום צמנטי כנ"ל .לא יידרש לסלק
את הצינורית אם גובה הקונוס יהיה לפחות  5ס"מ.

 02.01.12תיקוני בטון
.1

.2

לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים:
.1.1

סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים.

.1.2

חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים.

בבטון חשוף חזותי ,על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם ביצוע התיקונים
ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח .תיקון כיסי חצץ וחורים בפני הבטון ,בייחוד
במקומות לאורך הפסקות יציקה ,ינוקו וימולאו במלט מיוחד ,מוכן ,בלתי מתכווץ,
לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן.

.3

חיצוב וסתות
.3.1

יש לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כלים ידניים,
פנאומטיים או חשמליים שיאושרו מראש ע"י המפקח .החיצוב והסתות
יבוצעו בזהירות לבל יפגעו חלקים שאינם מיועדים לתקון.

.3.2

החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב 1-ס"מ על עומק הבטון הפגום .איזור
החיצוב והסתות יבלוט לפחות  5ס"מ מקצה האזור הפגום.

.3.3

עבודת החיצוב והסתות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב
למוטות מבלי לפגוע בשלמותם.

.4

ניקוי בסילון מים
ניקוי בסילון מים ,בלחץ  200בר ,לסילוק שיירי אבק .סילוק מים נקווים ע"י ספיגה
בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר .השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון.

.5

תיקון במלט מוכן ,בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים
.5.1

לאחר עבודות ההכנה הנ"ל ,יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי
במלט ,בלתי מתכווץ ,מוכן ,המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים ע"פ הגדרות
היצרן ומותאם לעובי המילוי הנדרש כגון "נאטצם  "35של חב' "א.צ .שיווק
בע"מ" או ש"ע.

.5.2

הקבלן יביא את חומר התיקונים לאישור המפקח ,מראש.
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.6

גימור ואשפרה
.6.1

פני השכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל פנים חלקות
מבריקות.

.6.2

תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.

.6.3

מיד לאחר התקשות יש להתיז רסס מים במרווחי ועל חשבונו .כאמור לעיל,
המים יועמדו לרשות הקבלן ללא תמורה ,במקום ובכמות שתיקבע ע"י
המפקח.

 02.01.13תפרים ואטמים
.1

.2

תפרים ואטמים יבוצעו במקומות המסומנים בתוכניות וכדלקמן:
.1.1

תפרי עבודה )לפי החלטה באתר ובאישור המפקח(

.1.2

אטם תופח.

האטם יהיה על בסיס גל מתנפח בחתך לפחות " 1x3/4כגון  Water Stop Rx 101או
 Bento Sealאו ש"ע או על בסיס גומי סינתטי משולב בשרפים תופחים ) Sikaswell

 Profileאו ש"ע(.
.3

יש לנקות את פני הבטון במברשת קשה.

.4

יש למרוח דבק מתאים לפי הנחיות היצרן.

.5

יש לקבוע מסמרי פלדה כל  30ס"מ לאורך האטם ,בנוסף לדבק.

.6

חיבור קטעי האטם יעשה בהשקה או בחפיפה ע"פ הוראות היצרן.

.7

יש להקפיד על שמירת מרחק של  8ס"מ לפחות מקצה האטם לפני הקיר הפנימיים .

 02.01.14הפסקות יציקה
.1

באם תורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן
המאושרים על ידו .כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר ,תמיכות
לקוצים וכל הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר
הכללי של ההצעה .הקבלן יגיש  3שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון
מפורט לגבי הפרטים לנ"ל.

.2

בתפרים יש לבצע כל "אגף" ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים שונים
)כגון "קלקר" ,יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנדס.

.3

קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס הפועל על
החתך המלא ,עד  7ימים לפחות לאחר השלמת החתך.

.4

יש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים ,כדוגמת  HBTהמסופק ע"י חברת
"דומא" שווק בע"מ או שו"ע בהתאם לסוג האלמנט בו נערכת הפסקת היציקה.

 02.01.15אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

אלמנטי הבטון השונים ימדדו לפי שטחם או נפחם נטו כמפורט בכתב הכמויות.
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מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הבאות ללא שום תוספת
למחיר היחידה:
.2.1

סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים.

.2.2

סידור שקעים ,הנמכות בתקרות ,חריצים וכו'.

.2.3

ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר.

.2.4

ביטון פלטקות ,פרופילים ,ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות,
הפרופילים והברגים ישולם בנפרד(.

.2.5

הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(.

.2.6

סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום
)עד  5%שיפוע(.

.2.7

החלקה והידוק של הבטונים כמפורט )לא כולל החלקת הליקופטר(.

.2.8

התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו
ברצפה.

.2.9

שימוש בתבניות מתועשות מהירות ביצוע.

.2.10

מדידות ושירותים של מודד מוסמך.

.2.11

כל התוספים והערבים הנדרשים והמפורטים דלעיל.

.2.12

קיטום פינות ,אף מים וכו'

.3

כל סוג זיז המופיע בתוכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד של מבחן ההצעות ייכלל לצורך
מדידה ותשלום בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז.

.4

מחירי פלדת הזיון לא ייחשב בעבודות הבטונים ויחושב בנפרד למדידה.

.5

מחיר הפלדה הזיון יכלול הכנת רשימות ברזל ע"י הקבלן.

חמי זוהר – שלב ב'
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פרק  – 04עבודות בניה
04.01

עבודות בניה
העבודה תבוצע ותימדד על פי האמור בפרק  04במפרט הכללי הבינמשרדי.

חמי זוהר – שלב ב'
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פרק  – 05עבודות איטום
05.01

עבודות איטום

 05.01.01הנחיות כלליות
.1

תיאור העבודה
.1.1

עבודות איטום המבנה יכללו את העבודות כדלקמן:
 .1.1.1איטום הגג נגד גשם.
 .1.1.2בידוד הגג והקירות החיצוניים נגד השפעות אקלימיות.
 .1.1.3איטום פתחים ומעבירי צנרת/כבלים.
 .1.1.4איטום מבנה התחנה ,אזורים עיליים ותת קרקעיים בכל מפלסי
תחנת השאיבה ,חוץ ופנים כמפורט להלן.
 .1.1.5חללי צנרת ומכשור ,חדר מתקן נטרול ריחות ,חדר דיזל וחשמל.
 .1.1.6כל עבודה אחרת הדרושה להשלמת עבודות האיטום ,לשביעות רצונו
של המפקח.

.1.2

העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי של הוועדה הבין –משרדית פרק  ,05ולפי
המפרט המיוחד המצורף בזה.

.2

רמת ביצוע
.2.1

כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים
ומנוסים בסוגי עבודות האיטום המתוארות במפרט הכללי והמיוחד ובכתב
הכמויות .העבודה תבוצע על ידי קבלני משנה מומלצים על ידי יצרן החומר,
או ע"י היצרן עצמו.

.2.2
.3

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי ,אשר יקבל את אישורו של
המפקח מטעם המזמין.

הצעות שינוי ואישור דוגמאות
אם תוך כדי ביצוע העבודות יציע הקבלן שינויים כלשהם בעבודות האיטום ,יראו
הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורו על ידו
בכתב .בכל מקרה כזה על הקבלן לצרף להצעותיו דוגמאות של חומרים ו/או מוצרי
איטום המוצעים.

.4

מועדים והוראות ביצוע כלליות
.4.1

עבודות האיטום יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן ,כל עוד הללו אינן
מתחייבות מעצם ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות במפרט או מהוראות
המפקח.

.4.2

חמי זוהר – שלב ב'

הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו יצטמצם למינימום ההכרחי לביצוע
מושלם של העבודה כנדרש.
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.4.3

עבודות האיטום יבצעו אך ורק במזג אויר נוח  ,בשום מקרה לא בימי גשם,
לא כאשר הטמפרטורה החיצונית בצל נמוכה מ 10 -מעלות צלזיוס ולא כאשר
נושבות רוחות שאינן מאשרות ביצוע תקין של עבודות האיטום ,לפי קביעתו
הבלעדית של המפקח.

.4.4

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים,
יש להודיע למפקח מבעוד מועד ,על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות
ושינויים הדרושים בתכנון .התאמות אלה עשויות לכלול :החלפת חומרים,
תוספת של שכבות שונות ,שימוש באלמנטים לאוורור וכד'.

.4.5

לדוגמא עבודות איטום גגות ,מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים
הרגישים למים כגון :חומרים ביטומנים ,פוליאוריטנים ואחרים.

.4.6

על הקבלן לקחת בחשבון עבודה תוך כדי שאיבת מים והוצאת מים קיימים.

.4.7

פרטי ביצוע ,נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
לאיטום.

.5

חומרים ומוצרים שווי ערך
הקבלן רשאי להציע תחליף שווה ערך לכל חומר או מוצר המופיעים במפרט ו/או
בכתב הכמויות ו/או בתכניות .כל הצעה כזאת – באם תבוא -יראו אותה כמאושרת,
רק לאחר העברתה לעיון מוקדם של המפקח ואישורה על ידו בכתב.

.6

אספקת המוצרים והחומרים
החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכניות ,יסופקו
לשטח במכלים סגורים או כשהם ארוזים באריזה חרושתית  ,הכול לפי המקרה,
כאשר כל חומר או מוצר נושא סימן ברור הכולל את שם היצרן או סימונו המסחרי
ותיאור סוג החומר.

.7

הובלה ואחזקת החומרים והמוצרים
הובלת החומרים והמוצרים ואחסנתם באתר הבנייה תבוצע באופן שימנע את
קלקולם או הפחתת ערכם.

.8

פחים
פח האבץ והפחים המגולוונים ,לצורכי איטום תפרים יהיו ישרים ,חלקים ,ללא
סדקים ,פיצוצים ,קליפה מתקלפת או ליקויים אחרים.

.9

ביקורת על הביצוע
.9.1

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבות במרתפים כאשר אין גישה
למערכות האיטום המקוריות ,על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים
בתאום עם יועץ האיטום ובהסכמתו ,וזאת מבלי להפחית את אחריותו של
הקבלן על מערכות האיטום.

.9.2

חמי זוהר – שלב ב'

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ
האיטום .בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי
)פנימי או חיצוני( .על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות
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איטום זהות או שונות ברצפות ,קירות ,שטחים שונים ובין אלמנטים
הקשורים להם.
.9.3

סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:
 .9.3.1על ידי גשם טבעי
 .9.3.2על ידי הרטבה מלאכותית )התזות מים(.
 .9.3.3על ידי סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.

.9.4

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה .בדיקת האיטום ע"י הצפה
כלולה במחירי היחידה.

.9.5

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.
בדיקת מכון התקנים כלולה במחיר היחידה.

.9.6

מספר הצפות במכלי המים ,מאגרים ,בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח
ובהתאם למצב בשטח.

.9.7

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום .בכל מקרה שהדבר אינו בא
לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח
וכדומה ,באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ
האיטום/המפקח ,אשר יקבעו כיצד לנהוג .רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם
להן ,ימשיך הקבלן בעבודתו.

.9.8

כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני
שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום .לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של
עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם.

.9.9

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים
הנדרשים לאיטום ולאחסנם במקום ,ולקבל אישור מהמפקח על התחלת
העבודה.

.9.10

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים ,או חימום חומרים ביטומניים,
הלחמת יריעות וכד' על הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי ,להרחקת חומרים
דליקים מהאזור ולביצוע העבודה באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות.
כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת יריעות ,או חימום חומרים דליקים וכד'
על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש במקום.

.9.11

.10

באחריות הקבלן ליידע את המפקח מבעוד מועד ,ובהתראה סבירה על מועד
עבודות הכנת השטח לקבלת האיטום ו  /או ביצוע האיטום ,ו  /או בדיקת
אטימות ,ו/או הגנת האיטום כמתואר במפרט זה על מנת שיוכל להיערך
מבעוד מועד על עבודות הפיקוח והבקרה על העבודה.

אחריות לטיב
ציון החומרים ו/או מוצרים בשמותיהם המסחריים במפרט ,בכתב -הכמויות ו/או
בתכניות או אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח ,לא יגרע מאחריות
הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם .כתנאי לקבלת עבודות
האיטום והבידוד ע"י המפקח ,יספק הקבלן ערבות בכתב מהספק לטובת המזמין,

חמי זוהר – שלב ב'
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לפיה יהיה אחראי לעבודות האיטום והבידוד לתקופה של  10שנים .במסגרת
אחריותו ,יתקן הקבלן את האיטום בשטח בהיקף שיורה עליו המפקח .הקבלן יבטיח
את ניקיון חלקי המבנה בעת ביצוע התיקונים ויהיה אחראי לתיקון נזקים ולכלוך
שיגרם .באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות משנתיים עד תום
תקופת האחריות ,תוארך אחריות הקבלן לתקופה של שנתיים נוספות.
.11

אחריות הביצוע
.11.1

הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  10שנים החל מתאריך קבלת
העבודה כללית או חלקית( ע"י המזמין .קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם
במסמך מתאים בגמר העבודה ,אחריות זו תכלול:
 .11.1.1תיקון האיטום באזור הנפגע.
 .11.1.2תיקון האזור הנפגע )כגון :טיח ,צבע וכו'(.
 .11.1.3כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.

.11.2

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן ,והמזמין אינו
יכול מסיבות שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם ,יהיה הקבלן
מחויב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ  7ימים מהודעה
שניתנה לו בכתב ע"י המזמין .אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את
כוח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים.

 05.01.02איטום רצפות התחנה
.1

.2

כללי
.1.1

סעיף זה כולל את כל הרצפות של התחנה שבמגע עם הקרקע ,כולל :בורות
ניקוז ,מאגרים ,מעצרות ,חדר משאבות ,חדר צנרת ,חצר התחנה וכו'.

.1.2

האיטום יכלול איטום בבטון רזה  +התזה ביטומנית 6מ"מ  +מדה להגנה.

הכנת השטח ראשי כלונסאות
.2.1

יש לנקות את ראשי הכלונסאות מכל חומר רופף ,לכלוך ,אבק ,וכו'.

.2.2

במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא .יש לחתוך
את כל הקוצים )לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ 2 -ס"מ בתוך
הבטון ולמלא את החורים באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ותוסף על
בסיס  S.B.Rמסוג " "SIKA LATEXאו שו"ע.

.3

איטום ראשי הכלונסאות
יש לבצע  2מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל  "107או שו"ע
בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה )כמות כללית  2ק"ג/מ"ר( .הכנת התערובת וזמן
הייבוש בין השכבות יהיה לפי הוראות היצרן.

.4

בטון רזה
.4.1

חמי זוהר – שלב ב'

יש לצקת בטון רזה בעובי של  5ס"מ לקבלת האיטום .גמר פני הבטון יהיה
חלק ורציף ללא אגרגטים הבולטים מפני המשטח.
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.4.2

מפלס פני הבטון הרזה יהיה בגובה של כ 5-ס"מ מתחת למפלס תחתית
הרצפה.

.4.3

זמן ייבוש שכבת הבטון הרזה לפני יישום מערכת האיטום יהיה לא פחות מ-
 72שעות.

.4.4

בהיקף הרצפה מעבר לקירות היצוקים מרווח עבודה כגאון :תחתית בור
חירום ,בור בורות ביוב וכו' ,הבטון הרזה יבלוט מעבר לדופן הרצפה כ20 -
ס"מ לצורך חיבור איטום הרצפה לאיטום הקיר או הדופן בשלב מאוחר יותר.

.4.5

לקראת ווטות והנמכות ,הבטון הרזה יבוצע בצורה המשכית מתחת לאלמנט
על מנת לאפשר ביצוע איטום ברצף וללא הפסקות.

.4.6

בחיבור לקיר הכלונסאות יכלול הבטון הרזה את כל השטח בין הכלונסאות
ויצור משטח רציף בין הכלונסאות לשטח הבטון הרזה לביצוע האיטום ברצף.

.5

הכנת השטח
לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום,
לדוגמא :צינורות החודרים את האיטום ,הנמכות ,פינות וכו' .יש להכין את המשטח
לקבלת האיטום :לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' .פני השטח יהיו
חלקים ,יציבים ,נקיים ויבשים לחלוטין לקבלת האיטום.

.6

איטום תפרי התפשטות
.6.1

לאורך התפרים יש להניח מוט ספוג פוליאטילן בקוטר כ 5-ס"מ.

.6.2

לאורך תפר התפשטות יש להלחים יריעה ביטומניות ללא זיון מסוג
" "BITUFAאו שו"ע בעובי  4מ"מ .רוחב היריעה יהיה  50ס"מ .היריעה
תרותך לדפנות הרצפה ו/או קירות באופן מושלם.

.6.3
.7

את הריתוך היריעות יש לבצע זהירות על מנת למנוע פגיעות במוט גיבוי.

איטום ביטומני מותז
.7.1

על גבי השטח נקי ויבש תותז שכבה חומר ביטומני מסוג "פלקסיגום" או
שו"ע באמצעות אקדח ריסוס דו ראשי ,עד לקבלת עובי שכבה יבשה של 5
מ"מ.

.7.2

לקראת ראשי הכלונסאות הבודדים יעלה האיטום על גבי הדופן האנכית
בחפיפה לאיטום הצמנטי בגובה של כ 15-ס"מ )גובה המדה להגנה באזור
ההנמכה(.

.7.3

בהיקף הרצפה מעבר לקירות היצוקים במרווח עבודה יבוצע האיטום על גבי
שכבת הבטון הרזה הבולטת כ 20 -ס"מ מעבר לקו הקירות לצורך חיבור עם
איטום הקירות בשלב מאוחר יותר.

.7.4

לקראת תפרי התפשטות יבוצע החומר הביטומני המותז על גבי היריעה
הביטומנית בהמשכיות ותוך כדי כיסוי מלא של היריעה.

.7.5

לקראת קירות הדיפון יבוצע הביטומן המותז על גבי שטח הקיר המוכן )ראה
סעיף  (3.2עד לגובה של כ 1-מטר מעל מפלס הרצפה.

חמי זוהר – שלב ב'
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.8

בד גאוטכני
על גבי שכבת האיטום היבשה יש לפרוס בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל
 300ג"ר/מ"ר ,בחפיפות  10ס"מ.

.9

מערכת להגנה זמנית
מעבר לקירות היצוקים במרווח עבודה יש להניח על גבי האיטום לצורך הגנה זמנית,
יריעת פוליאטילן  0.2מ"מ ולוח קלקר בעובי  2ס"מ ,לצורך פרוק וגילוי האיטום
לחיבור עם האיטום שבקירות בשלב מאוחר יותר.
רוחב ההגנה הזמנית יהיה כ –  20ס"מ.

.10

מדה להגנה

.11

.10.1

יציקת מדה להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ .המדה תבוצע בתערובת נוזלית
למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

.10.2

המדה תכלול את הס"מ הבולטים מעבר לקירות )כהגנה זמנית(.

עצר מים מתנפח
.11.1

בכל הפסקת יציקה ,סביב צינורות וכד' יש להניח פס עצר מים מתנפח מסוג
" "Sika Swell 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.

.11.2
.12

סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.

יציקת רצפת בטון
יציקת רצפת הבטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה.

 05.01.03איטום קיר דיפון כלונסאות
.1

קורת ראש מעל לקיר הכלונסאות
.1.1

על גבי קיר הכלונסאות ,בקצה העליון ,תבוצע קורת בטון מקשרת בין
הכלונסאות בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.

.1.2

במידה ולא תוכננה קורת בטון קונסטרוקטיבית ,יש לצקת קורת יישור
לקבלת האיטום הצמנטי .גובה הקורה לא יקטן מ 20 -ס"מ .שטח הקורה
יהיה חלק ונקי לקבלת האיטום.

.2

הכנת השטח
.2.1

יש לנקות היטב את שטח פני הכלונסאות מכל לכלוך ,אבק ,שאריות חומר לא
מודבק וכדומה.

.2.2

חמי זוהר – שלב ב'

על כל שטח קיר הכלונסאות והקרקע בין הכלונסאות תבוצע שכבת טיט
צמנטי ידני או התזת "שוטקריט" ,על גבי רשת לולים או רביץ במידת הצורך,
הרשת תיתפס לשולי הכלונסאות לצורך תפיסת הקרקע בין הכלונסאות ,עד
לקבלת פני שטח חלקים ומוכנים לקבלת האיטום .עובי מינימאלי שכבת
ההחלקה יהיה כ 2-ס"מ.
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.2.3

במידת הצורך ובהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה ,יש להכין קוצים בשטח
הכלונסאות לתפיסת קיר היישור ,את הקוצים יש להוציא לפני ביצוע
האיטום .המרחק בין הקוצים יהיה מינימום  60ס"מ לכל כיוון.

.2.4

.3

במידה ויוצאו קוצים מהכלונסאות לקשירת קיר היישור ,יש להגן עליהם
בעזרת יריעת פוליאטילן או צינוריות פלסטיק ,הגנה זו תבוצע לפני תחילת
עבודות האיטום בהתזה כהגנה זמנית כדי לא ללכלך את הקוצים
הקונסטרוקטיביים באיטום הביטומני .חלק של הקוצים באורך כ 3-ס"מ
הצמוד לדופן קיר הדיפון יהיה ללא עטיפה על מנת להשאיר מקום לסגירת
מערכת האיטום מסביב לקוצים.

איטום צמנטי בראש הקיר
.3.1

יש לנקות היטב את שטח הקורה משני צדיה לסתום חורים ולהחליקה.

.3.2

יש לבצע  2מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל  "107או
שו"ע בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  2ק"ג/מ"ר(.

.3.3
.4

המריחות יכללו את כל שטח הקורה משני צדיה ואת פני הקורה.

התזה ביטומנית
.4.1

על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "פלקסיגום" או שו"ע
באמצעות אקדח ריסוס דו ראשי ,עד קבלת עובי שכבת האיטום היבשה 5
מ"מ.

.4.2

סביב הקוצים יבוצע האיטום בצורה עבה ליצירת רולקה סביב הקוץ.

.4.3

בחלקו התחתון יבוצע האיטום בחפיפה לאיטום הביטומני שבוצע בזמן
איטום הרצפה על גבי הקירות בחפיפה של כ 100-ס"מ.

.4.4

בחלקו העליון יעלה האיטום עד קצה קירות הכלונס בחפיפה לאיטום
הצמנטי בראש הקורה המקשרת.

.4.5
.5

יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות  3ימים לפני ביצוע קיר בטון פנימי.

עצר מים מתנפח
.5.1

בכל הפסקת יציקה ,סביב צינורות וכד' יש להניח פס עצר מים מתנפח מסוג
" "Sika Swell 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.

.5.2
.6

סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.

מעברי צינורות
.6.1

במעבר של מספר צינורות צמודים  -באזור מעבר צנרת חשמל ,תקשורת וכד'
יש להתקין אביזרי אטימה מסוג " "Hauff Technikאו שו"ע בעלי מסגרת
מוברגת ואטמי גומי.

.6.2

את החלל בקיר הכלונס בין הצינורות לפתח שבוצע יש למלא בבטון בלתי
מתכווץ ,בטון גראוט ,עד לקבלת דופן בטון להרכבת האביזר.

.6.3

התקנת האביזר תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בשטח קיר הדיפון.

חמי זוהר – שלב ב'
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.6.4

מסביב למסגרת הפלדה במישור קיר הדיפון יבוצע מילוי החלל באמצעות
תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו" "SAPIR M140או שו"ע )מדולל במים .(1:3

.6.5

.7

במעבר של צינור בודד אחד – יש למלא בבטון את החלל סביב הצינור עד
לקבלת שטח יציב .במהלך ביצוע עבודות האיטום תבוצע התזת החומר
הביטומני על גבי הדופן החיצונית של הצינור תוך יצירת רולקה עבה.

יציקת קיר יישור
.7.1

יציקת קיר בטון בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור .הרכבת התבניות תבוצע
ע"י תמיכה חד צדדית.

.7.2

לא יבוצעו קוצים לקיר הכלונסאות המיועדים לתפיסת התבניות ,העלולים
לפגוע באיטום שבוצע בשטח קירות הדיפון.

.7.3

אין לבצע את הקיר בשיטת בטון מותז.

 05.01.04איטום קירות יצוקים במרווח עבודה
.1

עצר מים מתנפח
.1.1

בכל הפסקת יציקה ,סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח מסוג
" "Sika Swell 2507או שו"ע במידות של  25 X 7מ"מ.

.2

.1.2

הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי מסוג " "Sika Swell Sאו שו"ע.

.1.3

סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.

הכנת השטח
.2.1

לאחר גמר יציקת הקירות יש לנקותם מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד' .לחתוך את
כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  2ס"מ .יש
לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל
החורים באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ותוסף על בסיס  S.B.Rמסוג
" "SIKA LATEXאו שו"ע.

.2.2

יש להסיר את ה"מערכת להגנה זמנית" ושכבת המדה להגנה המופיעים
בסעיפים  2.6ו 2.7 -שלעיל ,ב 20 -ס"מ הבולטים מעבר לדופן הקירות ,לצורך
חיבור איטום הקיר לאיטום הרצפה .יש לגלות את איטום הרצפה בזהירות
ללא פגיעות.

.3

ביטומן מותז
.3.1

יש להתיז חומר ביטומני מסוג "פלקסיגום" או שו"ע באמצעות אקדח ריסוס
דו ראשי ,עד לקבלת עובי שכבה יבשה של  5מ"מ.

.3.2

האיטום יבוצע על כל שטח הבטון הרזה ברצף ללא הפסקות.

.3.3

בחלק העליון של הקירות יעלה האיטום עד לגובה של כ 10-ס"מ מעל פני
הפיתוח.

.3.4

חמי זוהר – שלב ב'

בחלק התחתון של הקירות התת קרקעיים יתחבר האיטום לקצה איטום
הרצפה הבולט לרוחב של כ 20-ס"מ מעבר לרצפה.
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.3.5
.4

יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות  3ימים לפני יישום שכבת הגנה.

הגנת האיטום
על גבי האיטום הדבקת לוחות "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  3ס"מ .הדבקת לוחות
קלקר תבוצע על גבי דבק מסוג "קלקרית" או שו"ע בצורה נקודתית.

.5

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

 05.01.05איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים
.1

סעיף זה מהווה מפרט כללי ועקרוני לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות תת
קרקעיים בפרויקט .קיימים סוגים שונים של מעברי צינורות ,שרוולים ,כבלי חשמל
וכד' בקירות מרתף יצוקים במרווח עבודה או קירות דיפון כלונסאות ,בקירות בורות
ניקוז ,בקירות בורות ביוב וכד' .המפרט מהווה הנחיות לסוגי צינורות שונים בקירות
שונים ,יש להתאים את המפרט ספציפית לכל מעבר צינור באופן פרטני.

.2

סביב צינורות מתכת או  PVCהמבוטנים בקירות יבוצע עיבוי האיטום הביטומני ע"י
מריחות של חומר ביטומני מסוג "מסטיגום ספיד" או שו"ע תוך יצירת רולקה עבה
סביב הצינורות .עבודה זו תבוצע לפני התחלת עבודות האיטום בכל שטח הקירות .יש
להקפיד על כך שמרווח בין הצינורות יהיה לא פחות מ 10-ס"מ.

.3

סביב צינורות " "GEBERITEהמבוטנים בקירות יבוצע עיבוי האיטום הביטומני ע"י
מריחות של חומר מסוג " "EASY GUMאו שו"ע תוך יצירת רולקה עבה סביב
הצינורות .עבודה זו תבוצע לפני התחלת עבודות האיטום בכל שטח הקירות .יש
להקפיד על כך שמרווח בין הצינורות יהיה לא פחות מ 10-ס"מ.

.4

איטום במעברים של כבלי חשמל או תקשורת בקירות תת קרקעיים יבוצע לפי אחת
מאלטרנטיבות הבאות:
.4.1

אלטרנטיבה א'
על ידי הרכבת אביזר אטימה מתועש מסוג " "LINKSEALאו שו"ע מתאים
למספר וקוטר הכבלים .חיבור האביזר לקיר יבוצע בהתאם להוראות יצרן
האביזר .במהלך ביצוע עבודות האיטום בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי
האביזר.

.4.2

אלטרנטיבה ב'
יש להכין פלטת /לוח מתכת בגודל של כ 10-ס"מ גדול יותר מהפתח הנתון.
הפלקה תהיה ממתכת אל חלד ותכלול שרוולים מרותכים כמספר הצינורות
המיועדים לעבור דרכה .לאחר הרכבת הפלטה  /לוח לפתח הקיים בקיר יבוצע
טיפול פרטני סביב כל מעבר צינור בנפרד .לאחר הכנסת כל כבל אל תוך
השרוול המיועד יש ללפף פעמיים ספוג פוליאטילן מתנפח מסוג ""ILLMOD
נגד אש או שו"ע .הספוג ילופף פעם אחת בקצה החיצוני של הצינור ופעם
שנייה בעומק של כ 15-ס"מ פנימה .בחלל הנוצר בין הספוגים יש להזריק
מסטיק מסוג " "STOPAQאו שו"ע.

חמי זוהר – שלב ב'
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האיטום הביטומני של הקיר יחפוף לשולי פלטת המתכת תוך יצירת עיבוי של
שכבת האיטום.
.5

סביב צינורות מתכת PVC ,או  GEBERITEבודדים העובר דרך שרוולים או קידוחים
בקיר תת קרקעי ,יש לדחוס בין הצינור לדופן השרוול או קידוח מוט של ספוג
פוליאטילן ולסתום במסטיק מסוג " "EASY GUMאו שו"ע .על גבי הצינור מצדו
החיצוני יולבש אביזר אטימה מסוג " "DALLMER KERDIאו שו"ע בעל שוליים
לחיבור עם איטום הקירות .את האביזר יש להדק לצינור בעזרת חבק נירוסטה.

 05.01.06איטום פנימי בבורות על ידי פוליאוריה :בורות ביוב ,בור חרום ,בור רטוב ,חדר מגוב מכני
וכו'
.1

כללי
בכל שטח הפנימי של המאגרים )רצפה ,קירות ותקרה( באופן המשכי ורציף יש לבצע:

.2

הכנת שטח
.2.1

יש להכין את השטח לנקותו מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד' .לחתוך את כל
הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מדופן הקירות ,חוטי קשירה וכד'
בעומק של  2ס"מ ,לסתת חלקי בטון בולטים" ,גראדים" ,אזורי סגרגציה וכד'
עד לקבלת שטח בטון "בריא" ויציב.

.2.2

יש "לפתוח" את פני הבטון ולסלק את מיץ הצמנט ע"י שיוף ,התזת מים בלחץ
גבוה, J-Blast ,או אחר עד לקבלת פני בטון חזקים.

.2.3

יש לסתום את כל החורים ,חורי סגרגציה וכד' על יד חומר מסוג " SIKA REP

 ,POWERשו"ע.
.2.4

השטח יהיה נקי לחלוטין וחלק לקבלת האיטום.

.2.5

חורי סגרגציה גדולים יש למלא בחומר על בסיס צמנטי מסוג "סיקה טופ
 "122או שו"ע.

.2.6

חורי דיוידגים יש לסתום על ידי גראוט בלתי מתקבץ באופן מלא למעט שני
הס"מ העליונים .קטע זה ימולא על ידי מסטיק פוליאוריטני מסוג " SIKA

 " FLEX PRO 3או שו"ע.
.3

טיפול בסדקים
יש לבדוק באופן יסודי את כל שטח רצפה ,הקירות ותקרת הבריכה .במידה ויתגלו
סדקים יש צורך לפתוח חריץ על גבי הסדק ברוחב  2ס"מ ובעומק  1ס"מ ,לנקותו
היטב ,להמתין לייבוש מלא ,ולמלא במסטיק מסוג " "SIKA FLEX PRO 3או שו"ע
על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.

.4

איטום מעברי צינורות
.4.1

במעברי צינורות יש ללפף מסביב לכל צינור ,במישור דופן הבטון הפנימית,
מוט ספוג פוליאטילן במידות  2X2ס"מ לפני ביצוע יציקת הבריכה.
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.4.2

לפני ביצוע עבודות האיטום בשטח הפנימי של הבריכה יש להסיר את המוט
הפוליאטילן ולמלא את המגרעת במסטיק עמיד חומצות מסוג "" SIKA

 "FLEX PRO 3או שו"ע על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
.4.3

במידה ולא הוכנס המוט לפני היציקה ,בזמן הכנת השטח יש לבצע פאזה
במידות של  10מ"מ סביב הצינורות באופן זהיר במיוחד ולמלא במסטיק
עמיד חומצות מסוג " "SIKA POOLאו שו"ע על גבי פריימר מסוג " SIKA

 "WASPאו שו"ע.
.4.4

במקומות בהם יבוצע מעבר של צינורות לאחר יציקת הקירות ,לאחר קדיחת
החור והנחת הצינור יש להתקין במקום אביזר אטימה מסוג " Hauff

 "Technikאו שו"ע בעל מסגרת פלדה ואטמי גומי .מידות האביזר ואטמי
הגומי יהיו לפי קוטר הצינור .לאחר הרכבת הצינור יש לבצע הידוק האטמים
והשלמות האיטום מסביב למעבר.
.5

בדיקת הצפה
.5.1

לאחר הכנת השטח לאיטום יש להציף את המאגרים במשך שבוע ימים .הצפה
זו נועדה לצורך הפעלת לחץ הידרוסטטי ובדיקת התנהגותם של קירות ורצפת
הבטון.

.5.2

במידה וקיימים נביעות מים גדולות יבוצע הזרקות פוליאוריטן נקודתיות
מצידה החיצוני של הבריכה ,ע"י הכנסת פיות באזור נביעת המים והזרקת
חומר פוליאוריטן מסוג "  "SAFE FOAMאו שו"ע עד לעצירת נביעת המים.

.5.3
.6

ביצוע ההזרקות יעשה רק לאחר אישורו של היועץ.

טיפול בסדקים
לאחר הורקת המים יש לבדוק שוב באופן יסודי את כל שטח .במידה ויתגלו סדקים
יש לחזור על הפעולות שבסעיף .3

.7

רולקות ו/או קיטומים
.7.1

במפגש קיר-רצפה ,תבוצע רולקה על בסיס צמנטי במידות  5X5ס"מ.

.7.2

במפגשי קיר-קיר ,קיר-תקרה יש לבצע רולקה על ידי חומר פוליאוריטני מסוג
" "SIKA FLEX PRO 3או שו"ע ,במידות  2X2ס"מ.

.7.3
.8

בפינות בולטות יבוצע קיטום במידות  2X2ס"מ.

שכבת החלקה
.8.1

על כל שטח הרצפה ,קירות ותקרה יש לבצע שכבת החלקה על ידי שפכטל
אפוקסי מסוג "סיקה גארד  "720-ECאו שו"ע .עובי מינימאלי של השכבה כ-
 1.5מ"מ.

.8.2

ביצוע העבודה יעשה על גבי משטח בטון לח ,כאשר טמפרטורת הבטון אינה
עולה על  30מעלות.
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.8.3

במידה ונדרש עובי שכבה גדול יותר יש ליישם זאת במספר שכבות .יש
להחליק את השכבה בעזרת מלג' .במקומות בהם בוצע סתימת במסטיק יש
להטביע רשת אינטרגלס אלקלית במשקל  60ג"ר/מ"ר.

.9

מערכת ציפוי ואיטום על בסיס פוליאוריאה
.9.1

לפני ביצוע מערכת האיטום יש לבצע בדיקות חוזק ואחוזי לחות בבטון,
בנוסף יש לבצע בדיקות טמפרטורה ונקודת הטל כך שיתאימו לדרישות
היצרן.

.9.2

על גבי השכבה המיישרת יש לבצע פריימר מסוג "VIP Quick Prime 2K-

 "Epoxy SFאו שו"ע בכמות של  400ג"ר/מ"ר.
.9.3

על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פוליאוריאה " VIP Quick Spray

"INDUSTRIALאו שו"ע .עובי סופי של המערכת יהיה  1.5מ"מ.
.9.4

במעברי צינורות במישור פני הבטון יש להלביש רצועת אטימה מסוג "SIKA-

 "WANDאו שו"ע עשוי יריעה גמישה בציפוי סיבי פוליאסטר .הרכבת
היריעה תבוצע תוך כדי הדבקה שוליה על גבי שכבת האיטום הראשונה טרם
יבשה .שכבות האיטום הבאות יכסו את היריעה באופן מושלם.
 05.01.07איטום פנימי במעצרות דלק ,חדר גנרטור ,מתקן לנטרול ריחות וכו'
.1

כללי
סעיף זה כולל את איטום כל שטח הרצפות .גובה האיטום בקירות יבוצע בהתאם
למפורט בהמשך הסעיף.

.2

בטון שיפועים
השיפועים יעובדו לנקודות הניקוז בהתאם לתוכנית השיפועים .פני השיפועים יהיו
חלקים לקבלת האיטום.
ניתן לבצע שיפועים בעזרת מדה בטון משופרת בדבק מסוג " "SIKA LATEXאו שו"ע
לקבלת תערובת עבידה וסמיכה ,כך שניתן יהיה להתחיל בעובי מינימאלי של  4ס"מ
בשיפוע לפחות של .1.5%

.3

הכנת שטח ואיטום
הכנת שטח ואיטום יבוצע בהתאם לסעיף  05.04.06ס"ק  ,1-8למעט סעיף ) 4בדיקת
הצפה(.
גובה האיטום בקירות יהיה:
.3.1

חדר גנרטור 10 -ס"מ מעל פני הרצפה.

.3.2

מעצרת דלק 10 -ס"מ מעל גובה המפלס הצפוי במקרה של דליפה של כל
הנוזל שבמיכל.

.3.3

מתקן לניטרול ריחות -עד קצה העליון של הקיר.
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 05.01.08איטום רצפת חדר משאבות ,חדר צנרת ,חדר איסוף גבב ,וכו'
.1

בטון שיפועים
.1.1

השיפועים יעובדו לנקודות הניקוז בהתאם לתוכנית השיפועים .פני השיפועים
יהיו חלקים לקבלת האיטום.

.1.2

ניתן לבצע שיפועים בעזרת מדה בטון משופרת בדבק מסוג ""SIKA LATEX
או שו"ע לקבלת תערובת עבידה וסמיכה ,כך שניתן יהיה להתחיל בעובי
מינימאלי של  4ס"מ בשיפוע לפחות של .1.5%

.2

הכנת השטח
.2.1

יש לנקות את פני הבטון של רצפה קונסטרוקטיבית מכל לכלוך ,אבק,
חומרים רופפים וכד'.

.2.2

בסף דלת כניסה לחדר יש להרכיב פרופיל אל חלד לקבלת קצה האיטום.
יישום החומר יבוצע לאחר לא פחות מ 14-יום מיציקת הרצפה.

.2.3

יש לסתום את כל החורים ,שקעים ,כיסי סגרגציה וכד' באמצעות תערובת
לבטון בלתי מתכווץ מסוג " "SIKA REP POWERאו שו"ע.

.2.4

יש לדאוג לאוורור מאולץ של החדר בזמן ביצוע עבודות האיטום ולהשתמש
בכל האמצעים הנדרשים להגנת העובדים בעת יישום החומר.

.2.5

סביב צינורות החודרים את הבטון ,בשטח פני הבטון ,יש למלא במסטיק
פוליאוריטן מסוג " "SIKA FLEX PRO 3או שו"ע בצורת רולקה עבה.

.3

רולקות ו/או קיטומים
.3.1

יש לבצע רולקה על ידי חומר פוליאוריטני מסוג " "SIKA FLEX PRO 3או
שו"ע ,במידות  2X2ס"מ.

.3.2
.4

בפינות בולטות יבוצע קיטום במידות  2X2ס"מ.

איטום
.4.1

על גבי שטח הבטון נקי לחלוטין יש לבצע שכבת פריימר אפוקסי מסוג "EP-

 "Wבכמות של  200ג"ר/מ"ר.
.4.2

על גבי הפריימר ביצוע מריחה של חומר איטום פוליאוריטן מסוג
"פוליאוריטן  "WATERTANK PU WTאו שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 2
מ"מ.

.4.3

האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי הקירות בהתאם למפורט
לעיל.

.4.4

על פני שכבת האיטום העליונה טרם יבשה יש לפזר אגרגט קוורץ למניעת
החלקה.

.4.5

גוון השכבה ,פני הגמר ,סוג הטקסטורה וכד' יהיה בהתאם לדרישות
האדריכל.
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 05.01.09איטום רצפת חדרים רטובים
.1

.2

כללי
.1.1

על גבי רצפת הבטון ,לפני בניית הקירות ,בהיקף החדר ומתחת למחיצות
הפנימיות יש לצקת חגורת בטון ,לצורך יצירת "אמבטיה אטומה" .רוחבה
של החגורה יהיה בכ 1-ס"מ קטן יותר מרוחב הקיר המתוכנן.

.1.2

פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ 10 -ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.

.1.3

באזור דלת הכניסה ,גובה החגורה יהיה עד תחתית הריצוף שבאזור היבש
הסמוך.

הכנת השטח
.2.1

לפני תחילת עבודות האיטום ,יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על
האיטום ,לדוגמא :שרוולים ותעלות למעבר צינורות ,פינות ,קירות ,חגורות
וכו'.

.2.2

יש לנקות את השטח מאבק ,לכלוך ,אבנים ,שומן ,חומרים רופפים וכו' .על
השטח להיות נקי ,חלק ויציב לקראת קבלת האיטום.

.3

טיפול במעברי צנרת
.3.1

במעברי צינורות שונים כדוגמת "גבריט" ,PVC ,מתכת וכד' החודרים דרך
רצפת החדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מסטיק מסוג "" EASY GUM
או שו"ע בצורת רולקה עבה סביב הצינור.

.3.2

כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום
התחתונה.

.4

פריימר ביטומני
יש לבצע מריחת פריימר ביטומני מסוג "מסטיגום פריימר  "106או שו"ע ,בכמות של
 300ג"ר/מ"ר.

.5

איטום ביטומני
.5.1

על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום ביטומני מסוג
"מסטיגום ספיד" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של  3מ"מ.

.5.2

על גבי שכבת האיטום בטרם יָבֵ ַשה יש לפזר שכבת חול יבש ונקי להגנתה
ולמניעת הידבקות .יש להסיר את שאריות החול לפני ביצוע הריצוף.

.5.3

האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של כ 10-ס"מ
מעל פני הריצוף הסופי ,כלומר על כל גובה חגורת הבטון.

.5.4
.6

בסף הדלת יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון .לאורך החגורה ,יש להניח
סרגל האלומיניום ,כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

חיבור האיטום למחסומי רצפה
.6.1

במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה לניקוז כפול ,המחסומים יהיו מסוג
" "DALLMERאו שו"ע בעלי שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת
מים חוזרים.
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.7

.8

.6.2

האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איטום עד לפתח הניקוז.

.6.3

במקומות בהם קיימים מחסומים רגילים )לא כפולים( ,סביב פתח המחסום
יבוצע עיבוי של מריחות האיטום בצורת רולקה עבה.

מדה להגנה
.7.1

על גבי האיטום יש לצקת שכבת מדה בטון להגנת האיטום וקבלת הריצוף.
עובי שכבת המדה יהיה כ 4-ס"מ ,והיא תבוצע בצורה נוזלית למחצה על מנת
למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

.7.2

גמר המדה יהיה חלק בסרגל לשני כיוונים לקבלת הריצוף בהדבקה.

גמר ריצוף
ביצוע ריצוף בהדבקה כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

 05.01.10איטום קירות חדרים רטובים
.1

כללי
.1.1

סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים :שירותים ,מקלחות,
אמבטיות וכד' .קירות בטון ,קירות בלוקי בטון ,גבס ,וילה בורד וכדומה.

.1.2

לאחר בניית קירות הגבס ,וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון
ההיקפית של החדר יש לבצע על גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן:

.2

הכנת השטח
.2.1

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק ,לכלוך ,שומן וכד' ולגרד את כל
החומר הלא מודבק )כמו חול(.

.2.2

יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים ,בין בלוקים ועמודים ,חורים עקב
סגרגציה בשטחי בטון וכד' באמצעות תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ותוסף על
בסיס  S.B.Rמסוג " "SIKA LATEXאו שו"ע.

.3

איטום
.3.1

בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית מסוג עשויה  1צמנט 2 ,חול ומים
בתוספת " "SIKA 1או שו"ע .עובי השכבה יהיה כ  8 -מ"מ.

.3.2

יש להרטיב את שטח הבלוק לפני תחילת העבודה.

.3.3

יש ליישם את ההרבצה ע"י מלג' חלק על מנת לקבל את הקרמיקה בהדבקה.

.3.4

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש
להטביע רשת אינטרגלס משקל  60ג"ר/מ"ר ברוחב של  10ס"מ .על גבי הרשת
האיטום הצמנטי עד לכיסוי מושלם של האיטום הביטומני.

.3.5
.4

האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של  2מ'.

גמר
ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל.
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 05.01.11איטום גג מעל בור חרום
.1

כללי
סעיף זה מתייחס לאיטום גג מעל בור חרום ,כולל עליה על גבי הקיר המגשר בקפיצה
בין מפלסים.

.2

בטון שיפועים
.2.1

השיפועים יעובדו לנקודות הניקוז בהתאם לתוכנית השיפועים .פני השיפועים
יהיו חלקים לקבלת האיטום.

.2.2

ניתן לבצע שיפועים בעזרת מדה בטון משופרת בדבק מסוג ""SIKA LATEX
או שו"ע לקבלת תערובת עבידה וסמיכה ,כך שניתן יהיה להתחיל בעובי
מינימאלי של  4ס"מ בשיפוע לפחות של .1.5%

.3

ביטומן מותז
.3.1

יש להתיז חומר ביטומני מסוג "פלקסיגום" או שו"ע באמצעות אקדח ריסוס
דו ראשי ,עד לקבלת עובי שכבה יבשה של  5מ"מ.

.4

.3.2

האיטום יבוצע על כל שטח גג בור חרום והקיר המקשר בקפיצה בין מפלסים.

.3.3

בחלק העליון יעלה האיטום עד לפני הבטון הרזה שבשטח החצר הפתוחה.

.3.4

בחלק התחתון האיטום הביטומני המותז יבוצע בחפיפה עם האיטום הצמנטי
שעל גבי הדופן החיצוני של החגורה המקשרת מעל דיפון כלונסאות.

.3.5

יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות  3ימים לפני יישום שכבת הגנה.

הגנת האיטום
.4.1

בשטחים האנכים ,על גבי האיטום הדבקת לוחות "קלקר  "F30או שו"ע
בעובי של  3ס"מ .הדבקת לוחות קלקר תבוצע על גבי דבק מסוג "קלקרית"
או שו"ע בצורה נקודתית.

.4.2

בשטחים אופקים יש לפרוס בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 300
גר'/מ"ר ולצקת מדה בטון להגנה בעובי  5ס"מ .המדה תבוצע ללא רשת ועם
אגרגט קטן על מנת למנוע פגיעות באיטום.

.5

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

 05.01.12איטום קירות חזית
.1

כללי
סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון יצוקים ו/או בלוקים בחיפוי אבן
בשיטה רטובה ,בגמר טיח וכד' כולל דפנות פתחים ,ה-מעקות משני הצדדים וכד'.

.2

הכנת השטח
.2.1

יש להכין את שטח החיצוני של הקירות ,מעקות וכד'.

.2.2

השטח יהיה נקי מלכלוך ,אבק ,שאריות חומר לא מודבק וכד'.
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.2.3

יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של  2ס"מ
ולסתום את כל החורים ,אזורי סגרגציה וכד' באמצעות תערובת  1צמנט3 ,
חול ,מים ותוסף על בסיס  S.B.Rמסוג " "SIKA LATEXאו שו"ע ,מדולל
במים ביחס .1:3

.3

איטום צמנטי
בקירות בלוקי בטון  -האיטום יעשה ע"י תערובת של  1צמנט 3 ,חול ומים בתוספת
" "SIKA LATEXאו שו"ע .עובי מינימאלי של השכבה כ 10-מ"מ.

.4

גמר
ביצוע גמר תליית אבן או טיח כמתוכנן.

 05.01.13איטום מפלס פיתוח
.1

.2

כללי
.1.1

סעיף זה מתייחס לכל שטח חצר התחנה.

.1.2

איטום מפלס הפיתוח יבוצע באופן המשכי ללא הפסקות ברצף האיטום.

.1.3

מערכת הניקוז תתואם עם מתכנן התחנה.

מערכת ניקוז
.2.1

שיפועים יעובדו לנקודות הניקוז בהתאם לתכנון הניקוז של החצר.

.2.2

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר
כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע
למניעת הצטברות מים סביבו.

.2.3

אביזרים לניקוז יהיו מסוג " "DALLMERאו שו"ע בעלי מסגרת מוברגת או
שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים
לקלוט מים ממפלס האיטום.

.2.4

תעלות הניקוז יהיו מתועשות בהתאם לדגם המופיע בתוכניות הפיתוח.

.2.5

דגם המרזב ,התעלה ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם
להנחיות יועץ אינסטלציה.

.3

רולקות ו/או קיטומים
.3.1

יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של  5 X 5ס"מ.

.3.2

הרולקות לקראת שטחים אנכיים יבוצעו בתערובת של  1צמנט 2 ,חול ומים
בתוספת " "SIKA LATEXאו שו"ע.

.3.3

קיטומים יבוצע בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון :קפיצה בין
מפלסים ,חיבור פינת קיר החניון )תת קרקעי( לרצפת מפלס פיתוח וכד'.

.4

מעברי צינורות וכבלים
.4.1

בכל המעברי צינורות ,כבלים שישמשו בשלב ב' יש להתקין שרוול מסוג
" "ESSMANNאו שו"ע ,הכולל יריעה ביטומנית מולחמת כיחידה אחת.

.4.2
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.4.3

על גבי הצינור ,יותקן פרט "מקל סבא" עשוי צינורות  PVCאו אחר .המקל
סבא יותקן מצידו החיצוני של השוול .בתחתית המקל סבא יותקן בנד הידוק
לקיבוע בין הצינורות.

.4.4
.5

קצה העליון של המקל סבא יהיה מכופף כלפי מעטה וסגור על ידי פקק.

הכנת השטח
לפני תחילת עבודת האיטום יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים
שמשפיעים על האיטום ,לדוגמא :מעקות חיצוניים ,צינורות החודרים לאיטום,
מרזבים או צינורות ניקוז ,שרוולים ,פינות ,וכד' .צריך להכין את המשטח לקבלת
האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק ,אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו'.

.6

פריימר
על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "פריימר  "101או שו"ע
בכמות של  300ג"ר/מ"ר.

.7

שכבת ביטומן חם
על גבי הפריימר יש לבצע  2מריחות ביטומן חם מסוג "ביטולסטיק  "75/25או שו"ע
בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  2ק"ג/מ"ר(.

.8

יריעת חיזוק
.8.1

לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק.

.8.2

היריעה תהיה ברוחב מינימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על
גבי הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ
על גבי השטח האנכי.

.8.3
.9

יריעת החיזוק תהיה מסוג "ביטומגום  "R4על בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

יריעה ראשונה לאטימה
.9.1

על כל השטח הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "ביטומגום  "R4או שו"ע על
בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

.9.2

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר.

.9.3

ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

.9.4

החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ,
החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ20-
ס"מ.

.9.5
.10

העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

יריעת חיפוי תחתונה
.10.1

לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת
חיפוי תחתונה.

.10.2

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית
הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה
בהמשכיות עד לגובה של  3ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.
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.10.3
.11

יריעת החיפוי תהיה מסוג "ביטומגום  "R4על בסיס  S.B.Sבעובי  4מ"מ.

יריעה שנייה לאטימה
.11.1

על כל השטח הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "ביטומגום  "R5או שו"ע על
בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.

.12

.11.2

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר.

.11.3

ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

.11.4

החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ,
החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ20-
ס"מ.

.11.5

העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

יריעת חיפוי עליונה
.12.1

לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת
החיפוי.

.12.2

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית
הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 5
ס"מ מעל יריעת החיזוק.

.12.3

יריעת החיפוי תהיה "ביטומגום  "R5או שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי  6מ"מ.

.12.4

הערה:
על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה
של חצי יריעה.

.12.5

באזורי הגינון ,אדניות וכד' תוחלף היריעה השנייה לאטימה ליריעה
ביטומנית נגד שורשים מסוג "ביטומגום  4נגד שורשים" או שו"ע בעובי 4
מ"מ על בסיס .S.B.S

.13

איטום במעברי צינורות
מעברי צינורות ,כבלים או שרוולים במפלס פיתוח יבצעו אך ורק דרך אביזרים
מתועשים מסוג " "Hauff Technikאו שו"ע.

.14

גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח אזור הפיתוח .חיבור האיטום לאלמנטים שונים יבוצע
באחת מהאפשרויות הבאות:
.14.1

לקראת הגבהות ובמידת הצורך יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות
בגובה של כ 10-ס"מ מעל פני גמר סופי עם פס אלומיניום ) 50 X 3מ"מ(,
החלק העליון של הפס יהיה מכופף ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג
" "SAPIR THANE 230או שו"ע במידה כ 10-מ"מ .המסטיק יחבר בצורה
אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר .הפס יקבע ע"י מסמרים או
ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
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.14.2

לקראת קצה מפלס הפיתוח בחיבור לקירות דיפון כלונסאות של המרתף יש
לחשוף את קורת הקשר שבוצעה בראש הקירות ולגלות באופן זהיר את
שכבת האיטום הצמנטית שבוצעה על גביה מצידה החיצוני .יריעות האיטום
של מפלס הפיתוח ירדו בחפיפה לאיטום הצמנטי עד לתחתית הקורה מעל
לקיר הכלונסאות.

.14.3

.15

גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת
המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת
האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים .במידת הצורך
ובהתאם להנחיות יועץ הפיתוח ,יונח מאריך מחורר על גבי הנקז עד לגובה
המילוי הגנני .סביב הנקז יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני "אורים"
במשקל  500ג"ר/מ"ר למניעת כניסת המילוי הגנני לתוך הנקז.

הנחיות נוספות
.15.1

הן במהלך עבודות האיטום והן בסיומם ,יש לוודא כי מערכת האיטום
מבוצעת ללא כל הפסקה ,כך שנוצרת מעטפת אטומה רציפה ומושלמת.

.15.2

שכבות האיטום תבוצענה בצורה מושלמת ותחוברנה לשאר האיטומים
השונים באופן רציף וללא הפסקה ,כך שתיווצר מערכת של איטום מושלמת
ה"סוגרת" את מפלס הפיתוח על כל קצוותיו ,כמו כן מערכת האיטום תחובר
לכל האיטומים התת קרקעיים ,עליונים ואחרים בחפיפה.

.16

בד גאוטכני
.16.1

על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע
במשקל  300ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ.

.16.2
.17

יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

הגנת האיטום
.17.1

בשטחים האופקיים:
 .17.1.1בשטחים האופקיים יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ.
 .17.1.2המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים
וגרימת נזק לאיטום.

.17.2

בשטחים האנכיים:
 .17.2.1יבוצע טיח להגנת האיטום בעובי של  3ס"מ עם רשת מגלוונת לולים
או רביץ.

.18

איטום מעברי צינורות
.18.1

לפני ביצוע עבודות האיטום בשטח הפנימי של הבריכה יש להסיר את המוט
הפוליאטילן ולמלא את המגרעת במסטיק עמיד חומצות מסוג "" SIKA

 "FLEX PRO 3או שו"ע על גבי פריימר מסוג " "SIKA WASPאו שו"ע.
.18.2

במקומות בהם יבוצע מעבר של צינורות לאחר יציקת הקירות ,לאחר קדיחת
החור והנחת הצינור יש להתקין במקום אביזר אטימה מסוג " Hauff

חמי זוהר – שלב ב'
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 "Technikאו שו"ע בעל מסגרת פלדה ואטמי גומי .מידות האביזר ואטמי
הגומי יהיו לפי קוטר הצינור .לאחר הרכבת הצינור יש לבצע הידוק האטמים
והשלמות האיטום מסביב למעבר.
.19

גמר פיתוח
ביצוע גמר ריצוף/אספלטים כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

 05.01.14אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

אופני מדידה
יחידות המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:
.1.1

עבודות לפי יחידה  -בהתאם למחיר קומפלט המוסכם .עבודה זו תימדד
ביחידת קומפלט.

.1.2

עבודות לינאריות  -בהתאם למחיר למ"א המוסכם .עבודה זו תימדד במטר
אורך.

.1.3

עבודות שטח  -בהתאם למחיר למ"ר המוסכם .עבודה זו תימדד בפריסה
כלומר תכלול :שטחים אופקיים ,אלכסוניים ,אנכיים או כל שטח אחר עליו
בוצע האיטום.

.2

שיטות מדידה
.2.1

מחירי עבודות האיטום יכללו את כל האמור במפרט זה ולא ישולם בנפרד
עבור ביצוע עבודות המפורטות במפרט מעבר לסעיפי כתב הכמויות.

.2.2

מחירי האיטום כוללים בדיקות הצפה בכל כמות שתידרש ,הגנות על
האיטום ,בד גיאוטכני ,עצר מים ,רולקות בטון ואיטומם ,בטון ו/או בטקל
לשיפועים.

.2.3

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום ,השלמות טיח,
טיפול בסדקים ,עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת
להכנת השטח לקבלת האיטום .כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות
האיטום וכד'.

.2.4

איטום סביב צינורות לסוגיהם ,איטום מעברים ,איטום שרוולים ועצרי מים
לא ימדדו בנפרד והם כלולים במחירי העבודות השונות.

.2.5

מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש,
בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או
המפרט ו/או כתבי הכמויות.

.2.6

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר ,הספקתו לאתר וביצוע
העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד' .שמירה על שלמות העבודה וניקיונה
עד למסירה.

.2.7

חמי זוהר – שלב ב'

המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או
בכתב הכמויות.
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.2.8

בדיקת האטימות ע"י הקבלן באמצעות הצפה של החללים הרטובים ו/או
הגגות כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בגינם כל תוספת.

.2.9

חמי זוהר – שלב ב'

תיקוני סדקים בבטונים או תיקוני נזילות עקב ההצפות כלולים במחירי
היחידה השונים ולא תשולם בגינם כל תוספת.
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פרק  – 06מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.01
 06.01.01כללי
.1

כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה .פתיחה ימנית  -פתיחה עם
מגמת מחוגי השעון.

.2

כל החומרים ,תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי פרק
 06ויעמדו בהתאם למקרה בדרישות התקן הישראלי הרלוונטי.

.3

יש לבדוק בבנין את כל מידות הפרטים לפני התחלת הביצוע ולהודיע למפקח על כל אי
התאמה בין המידות בפועל לבין המידות המצוינות ברשימה לצורך קבלת הוראות
לגבי המידות הקובעות .חומרים יהיו בהתאם למפרט להלן ובפרטים הרלוונטיים.

 06.01.02משקופים ודלתות
.1

המשקופים והדלתות יבוצעו מפח מגולבן בעובי  2מ"מ .וצבועות בצבע אפוקסי קלוי
בתנור .הגוון יהיה לפי בחירת אדריכל הנוף.

.2

המשקופים יעוגנו למזוזות פתח הבניה בכל  60ס"מ .משקופי פח ימולאו בבטון דליל.
המשקופים יחוברו אל פתח הבניה לפני הטיח ויכללו חריץ להפרדה בצבע.

.3

המשקופים יהיו מגולבנים וצבועים בצבע פוליאסטר בצביעה אלקטרוסטטית  ,גוון
לבחירת המפקח.

.4

כל הדלתות האטומות יהיו מפח כפול הממולא בצמר סלעים .הדלתות תהינה לפי
הפרטים בתוכניות .דלתות עם רפפות תהינה דלתות רגילות וללא איטום אקוסטי.

 06.01.03מכסים
.1

המכסים יהיו מאלומיניום כדוגמת תוצרת  , Halliday productsעשויים מפח מרוג
"מונע החלקה" בעובי  5מ"מ ,עם ידיות הרמה שקועים בתוך המכסה.

.2

המכסה יצויד בבוכנות לסגירה איטית ,ועצירה במצב פתיחה ב 900למניעת נפילת
המכסה ובסידור נעילה חיצונית.

.3

המכסים יושענו על פרופילי אלומיניום זוויתיים שיסופקו ע"י הקבלן ויותקנו בפתחי
הבטון בעת היציקה.

.4

ירותכו פרופילי חיזוק בצידו הפנימי של המכסה למניעת כפף של המכסים.

 06.01.04שבכות לתעלות
.1

במקומות המצויינים בתכניות יספק הקבלן ויתקין שבכות במידות המצוינות
בתוכניות.

.2

השבכות תהיינה מפיברגלס ,עמידות באש לפי תקן  ASTM-84בעובי  50מ"מ .במידות
לפי המצוין בתוכניות.

חמי זוהר – שלב ב'
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.3

השבכות יהיו מפוליאסטר משורין כדוגמת מתוצרת רבדיון או סולגון או שוו"ע ,הכל
לפי הנדרש בכתב הכמויות.

.4

כאשר הדרישה בכתב הכמויות היא לפוליאסטר משוריין יהיו הפרופילים ,הצינורות
והסבכות מתוצרת רבדיון או סולגון או שווה איכות מאושר עמידים לאש ומתאימים
לתקנים ישראליים או האמריקאיים המתאימים.

.5

הפריטים יהיו חרושתיים בלבד .המדידה לתשלום תהיה ליח' במידות המצוינות בכתב
הכמויות ותכלול אספקת כל החומרים ,הרכבתם ,התקנתם ,צביעתם לפי המפורט וכל
העבודה הדרושה.

 06.01.05סולמות
.1

במקומות המסומנים בתוכניות יספק הקבלן ויתקין סולמות פלבמ  316חרושתיים
במידות הכלליות המופיעות בפרט סטנדרטי מס' .1

.2

במספר מקרים ,כאשר אין קיר קרוב לסולם ,לא יעוגן הסולם אל הקיר אלא רק אל
תקרת ורצפת המבנה.

.3

בניגוד לאמור בפרט סטנדרטי מס'  1הצינורות מהם יבנו הסולמות וכן כל הברגים
ושאר האביזרים המשמשים לעיגונו יהיו מפלב"מ  316סקדיול  10הצנרת והריתוכים
יעברו פסיבציה וליטוש.

 06.01.06מעקות פלב"מ
.1

הקבלן יתקין מעקות מפלב"מ 316

.2

בכפוף לאישור המזמין לאספקת מעקות אלו.

.3

למעקות מפלב"מ יהיו כל ברגי העוגנים ואביזריהם מפלב"מ .316

.4

כל התנאים הכלליים  :הגשת תוכניות וחישובים ,נציבות ואופקיות ועמידה בתקנים
ישראלים יהיו תקפים גם למעקות הפלב"מ.

 06.01.07עמודי תמיכה לצינור
במקומות המסומנים בתוכנית יותקנו עמודי תמיכה טלסקופיים לצנרת שיבוצעו עפ"י פרט
סטנדרטי ח.ג.מ אך בניגוד למצויין בפרט הסטנדרטי ,העמודים יהיו עשויים מפלב"מ .316
 06.01.08שער כניסה למתחם תחנת השאיבה
.1

הקבלן יספק ויתקין שער חשמלי ולצידו שער פשפש בכניסה למתחם תחנת השאיבה.

.2

השער החשמלי יהיה שער קונזולי נגרר וינוע על מסילות שיותקנו ע"י הקבלן במסגרת
התקנת השער.

.3

השער יהיה כדוגמת שער נגרר על מסילה חשמלית ברוחב  4.0מ' בגובה  2.0מטר
תוצרת "עפר שערים אוטומטיים" או שווה ערך מאושר ויכלול  2מנועים ולוח פיקוד
למערכת הנעה אלקטרומכנית. .

חמי זוהר – שלב ב'

231
.4

השער יוכל להיפתח ע"י הפעלה מקומית של זקיף ,וכן ע"י הפעלה מקומית משלט
רחוק .הקבלן יספק למזמין ,כחלק מאספקת השער ,שלוש ) (3יחידות שלט -רחוק
להפעלתו.

.5

השער והפשפש וכל חלקיהם יהיו מגולוונים במפעל בטבילה באבץ חם כמתואר
במפרט הגדר לעיל וצבועים בצבע אפוקסי המתאים לסביבה ימית בתנור.

.6

צביעת השער תהא כדלקמן:
.6.1

שתי שכבות צבע היסוד בצבע אפוקסי דו רכיבי המצטיין בהתחברותו לברזל
מגולוון כגון אפוגל בז' תוצרת טמבור או שווה ערך .עובי שכבה של 30
מיקרון ,עובי יבש כולל של  60מיקרון.

.6.2

שתי שכבות צבע אפוקסי  308או פוליכמקוור או שווה ערך .עובי כל שכבה
 200מיקרון ,עובי יבש כולל של  400מיקרון.

.6.3

.7

שכבה אחת של צבע פוליאריטון עליון דוגמת טמגלס של טמבור או שווה
איכות .עובי יבש כולל של  50מיקרון .גוון השכבה העליונה בהתאם לאישור
המהנדס.

לוח הפיקוד של השער יכלול צד דיגיטלי המאפשר כיוונים שונים ,רגישויות ועוד וכמו
כן מתעד תקלות אחרונות ,מס' הפעלות וכו' .השער יכלול פנס מנצנץ בזמן פעולה.

.8

במקרה של הפסקת חשמל ניתן יהיה לפתוח את השער ידנית.

.9

בנוסף יותקן שער כניסה להולכי רגל ,שער פשפש ידני כמסומן בתוכניות.

 06.01.09שבכות כבדות מפלדה לתעלות ניקוז
.1

במקומות המצויינים בתכניות יספק הקבלן ויתקין שבכות פלדה כבדות לתעלות
ברוחב כ 60-ס"מ ,כמצויין בתוכניות.

.2

השבכות תהייה עשויות מפרופילי פלדה  16/40מ"מ במרווחים של  24מ"מ נטו בין שני
פרופילים סמוכים .כיוון הפרופילים  -ניצב למימד האורך של תעלת הניקוז .השבכה
תיוצר במקטעים השוקלים עד  30ק"ג למקטע.

.3

לכל מקטע תהייה מסגרת מ 4-כיוונים.

.4

השבכה תוצב על גבי תושבת מפרופילים המעוגנת בבטון.

.5

השבכה וכן פרופילי התושבת יולבנו באבץ חם.

 06.01.10מכסאות פוליאסטר משוריין בתוך מבנה התחנה
.1

במקומות המצויינים בתכניות יספק הקבלן ויתקין מכסאות פוליאסטר משוריין.

.2

המכסאות יהיו בעובי  2-5מ"מ בהתאם למידות המכסה ויכללו פרופילי חיזוק במידת
הצורך .המכסאות יהיו עשויים מיחידה אחת או ממספר יחידות עפ"י הנחיות המפקח.
המכסאות יהיו ללא צירים ועם ידיות הרמה.

חמי זוהר – שלב ב'
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 06.01.11טיפול שטח למוצרי פלב"מ
.1

על מנת להבטיח את העמידות של הפלב"מ בפני קורוזיה ,הן בחומר שלא עבר טיפול
במפעל והן כתוצאה ממאמצים מקומיים כגון עיבוד מכני ,כיפוף ,השחזה וכו' יש
לטפל בפני השטח ע"י צריבה ופסיבציה.

.2

מטרת הצריבה להסיר מפני השטח שכבה של  1עד  3מיקרון והיא תבוצע בנוזל ,משחה
או תרסיס המבוססים על חומצההידרו-פלואוריט וחומצה חנקתית .הקבלן יעביר
לאישור המפקח הצעה למפרט מדוייק של העבודה והחומרים בהתאם לשיטת העבודה
בה יבחר.

 06.01.12עבודות ציפוי ,צביעה ואיטום
אלמנטי מסגרות יצבעו במערכת צביעה כמפורט להלן:
.1

הצבעים המפורטים להלן הינם שמות מסחריים של צבעים מתוצרת "טמבור" .הקבלן
רשאי להציע לאישור המפקח מערכת צביעה שוות ערך מתוצרת אחרת.

.2

אלמנטים מגולוונים "ווש פריימר" מתוצרת "טמבור"; יסוד אפוקסי " "6030ושתי
שכבות ציפוי אפוקסי " "308בעובי  200מיקרון כל שכבה .זמן ייבוש בין השכבות 12 -
שעות לפחות.

.3

אלמנטים לא מגולוונים  -ניקוי חול בדרגה  ;Sa2.5יסוד אפוקסי " "6030ושתי שכבות
ציפוי אפוקסי " "308כנ"ל.

.4

אלמנטים מפיברגלס  -יצבעו בצבע סופרלק לבן.

.5

כל מוצרי הפלב"מ יעברו טיפול שטח כמפורט בסעיף  07.06.13לעיל.

.6

יודגש בזאת כי צביעת היסוד תעשה בבתי המלאכה וכי אין לספק לאתר אלמנטים
שלא נצבעו בצביעת יסוד.

 06.01.13אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

כללי
.1.1

הנחיה כללית לקבלן ,מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות ,כפי שהוא
מופיע בכתב הכמויות ,יכלול במחיר יחידתו את כל הנדרש לפי התוכניות,
המפרטים וכו' – לביצוע מושלם וסופי במקומו בבנין וזאת אפילו אם כל
הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתוכניות או במפרטים ,אולם הם דרושים
לביצוע מושלם.

.1.2

עבור ציפוי צביעת אלמנטי המערכות וטיפול השטח במוצרי פלב"מ ,לא
ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה.

.1.3

הפריטים יהיו חרושתיים בלבד .המדידה לתשלום תהיה ליח' ותכלול אספקת
כל החומרים ,הרכבתם ,התקנתם ,צביעתם לפי המפורט וכל העבודה
הדרושה.
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.2

דלתות ומשקופים
.2.1

אין בכתב הכמויות סעיפים נפרדים למשקופים .מחירם כלול במחיר כל פריט
ופריט.

.2.2

המדידה לפי יחידות קומפלט כולל פירזול ,בריחים ,מנעולים ,ציפויים,
סטופרים ומחזירים אוטומטיים ,מנעולי בהלה.

.2.3

המחירים כוללים זיגוג וצביעה.

.2.4

מחירי דלתות כוללים גם את המשקופים וגילוונם ,המילוי בבטון והצביעה.
יתכנו גוונים שונים למשקוף ולדלת ועלותם כלולה במחירי יחידת הדלת.

.2.5
.3

המחירים כוללים התאמת רב מפתח כנדרש לפי אזורים.

מעקות ומסעדים
בניגוד לאמור בסעיף  0600.10של המפרט הכללי לעבודות בניין  -מסעד יד מחומר
שונה משל המעקה ,לא ימדד בנפרד ויחשב ככלול במחירי המעקה .מדידה לתשלום
עבור המעקה יהיה לפי מ"א.

.4

סולמות
עבור הסולמות ישולם לפי מ"א כאשר האורך מוגדר בפרט הסטנדרטי בהתאם לסוג
הסולם .המחיר יכלול ייצור ,אספקה והתקנה.

.5

שבכות כבדות מפלדה לתעלות ניקוז
מחיר שבכה יכלול ייצור ,אספקה והתקנת השבכה כולל עיצוב השקע עבור הפרופיל
עליו תוצב השבכה וכולל אספקת והתקנת פרופיל התושבת ועיגונו .המדידה לצרכי
תשלום תהא עפ"י מ"ר.

.6

מכסאות פוליאסטר משוריין
מחיר המכסה יכלול את כל הדרוש לקבלת מוצר מושלם כולל עיצוב השקע עבור
הפרופיל עליו תוצב השבכה וכולל אספקת והתקנת פרופיל התושבת ועיגונו .המדידה
לצרכי תשלום תהיה לפי יחידה.

.7

משטח ומדרגות שירות
מדידת המשטחים תהיה עפ"י מ"א תוך ציון רוחב המשטח .המדרגות ימדדו כחלק
מהמשטח ואורכן )לאורך הקו הישר המהווה את המהלך המשופע( יתווסף לאורך
המשטח .מחיר הפרופילים ,העמודים והמעקות כלול במחיר המשטח .המחיר יכלול
ייצור ,אספקה והתקנה.
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פרק  - 07מתקני תברואה בתחנה
ציוד אלקטרומכני
07.01
 07.01.01כללי
.1

אספקה והתקנת הציוד המפורטת בפרק זה כוללת:

.2

משאבות טבולות בהתקנה יבשה )אנכיות(.

.3

סוגרים מכניים.

.4

מגוב מכני דחסן.

.5

משאבה צנטריפוגלית טבולה בהתקנה רטובה לניקוז אוגר חרום

.6

משאבה צנטריפוגלית טבולה בהתקנה רטובה לניקוז גומחה בחדר מש' יבש

.7

עגורן ומתקן הרמה חשמלי.

 07.01.02נתונים בעת הגשת ההצעה שעל הקבלן למלא
.1

על הקבלן הזוכה למלא את כל פרטי הציוד בשאלון המצורף בנספח מס'  1בסוף חלק
זה.

.2

יצוין כי ללא מילוי השאלון עלולה הצעת הקבלן ו/או הצעת קבלן המשנה שלו
להיפסל.

 07.01.03אחריות יצרן הציוד
.1

הקבלן יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
.1.1

התחייבות כתובה של יצרן הציוד לאחריותו על התאמת מפרטי וביצועי
הציוד המיוצר על ידו למפורט במפרטים הטכניים שבחוזה זה.

.1.2
.2

התחייבות כתובה של היצרן לאחריותו על הציוד.

כל האמור לעיל הינו תנאי יסודי לחוזה זה.

 07.01.04טיב החומרים והייצור
.1

כל פריט או מכלול ציוד שיוצע ,יהיה אך ורק מתוצרת מוכרת ,ידועה ובעלת מוניטין
בארץ ו/או בעולם .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הציוד שיוצע יהיה מתוצרת ישראל או
מערב אירופה או ארה"ב וקנדה בלבד.

.2

הציוד יתאים מכל הבחינות לעבודה במתקני ביוב בתנאים קשים ,הן בפעולה רצופה
והן בפעולה לסירוגין .יתקבל רק ציוד אשר הוכיח את עצמו בפעולה משביעה רצון
בתנאים דומים .בנוסף הציוד יתאים להצבה בתנאי סביבה קורוזיביים )חוף ים המלח
והתנאים הקיימים עקב גזים בתחנת השאיבה(.

.3

במידת הצורך ,רשאי הקבלן לפני הגשת הצעתו לברר בעצמו פרטים או תנאים אחרים
העשויים להשפיע על פעולת וקיום הציוד אותו יספק.
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.4

לא תתקבל כל טענה של הקבלן הזוכה בדבר השפעת התנאים על תפקוד וקיום הציוד
אותו סיפק ,והקבלן אחראי על כך שהציוד יפעל בתנאים הקיימים ,כמתחייב על ידו.

.5

כל החלקים הדורשים החלפה תקופתית יהיו נוחים לגישה תוך צורך מינימלי בפירוק
המתקן .כל יחידות הציוד הזהות יהיו בנות חליפין בהחלט ,הן כיחידה שלמה והן
בחלקיה המרכיבים.

.6

כל העבודה תבוצע באורח מקצועי מעולה בהתאם למיטב הנוהג החדיש המקובל
בייצור ציוד ממין משובח ,על אף כל חסרון או השמטה בדרישות המפרט.

.7

כל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנו יתאימו מכל הבחינות להוצאה
האחרונה של התקנים הישראליים ,ו/או תקנים אירופאיים או אמריקאים .באין תקן
מוזכר כנ"ל במפרט המיוחד יציין הקבלן ברשימת הנספחים את התקן שלפיו הוא
עומד לספק את החומר הנדון.

.8

כאשר הקבלן מציע לספק חומר כלשהו לפי תקן שונה מזה שמוזכר במפרט ,יהיה טיב
החומר שווה לזה שמתואר בתקן שבמפרט או עולה עליו ,ובמקרה כזה יצורפו להצעה
שני עותקים של אותו תקן .קבלת הצעה המבוססת על תקנים כאלה פירושה רק
הסכמתו הכללית של המפקח לשימוש בתקנים אלה אך לא יהיה בה כדי לחייב את
המפקח לאשר כל תקן שיימצא נחות לתקן המקורי שאותו הוא בא להחליף .המפקח
יהיה רשאי לפסול כל חומר ,חלק או עבודה אשר יפלו בטיבם מדרישות התקן המקורי
המוזכר במפרט ,ועל הקבלן יהיה לתקן כל ליקוי הנובע מכך על חשבונו הוא .לפני
ייצור הציוד יגיש הקבלן לאישור המפקח את רשימת כל התקנים הרלבנטיים.

.9

כל החומרים ייבחרו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשימוש לו הם מיועדים,
מבחינת החוזק ,הגמישות ,הקיים ,ההתנגדות לקורוזיה בהתחשב במיטב הנוהג
ההנדסי המקובל.

.10

החומרים שייבחרו יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להלן ותיאורם המדויק
טעון אישור המפקח .אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למפקח כאשר ובמידה והלה
ידרוש זאת ,תעודות המראות את תוצאות הבדיקות שנעשו בחומרים המיועדים
לשמש בייצור הציוד .כל הבדיקות האלה ייעשו על חשבון הקבלן .נוסף לכך יהיה
המפקח רשאי ליטול דוגמאות של חומרים המיועדים לשימוש בציוד ולערוך בהן
בדיקות כפי שימצא לנחוץ.

.11

כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים והכושים של חלקים אלה וחלקים אחרים
הבאים במגע אתם יהיו מפלב"מ ,316או ממתכת בלתי מחלידה שוות איכות וחלקים
כאלה אשר יופיעו בהם סימנים של שיתוך )קורוזיה( תוך תקופת הבדק יחליפם הקבלן
על חשבונו בחלקים מחומר בלתי מחליד מתאים .בבחירת סוגי המתכות השונים
יוקפד על כך שהשפעת השיתוך הדו-מתכתי תוקטן ככל האפשר .האמור לעיל יחול גם
על חלקים נעים החשופים למזג האוויר .כל הברגים ,האומים והכבלים הכלולים
בציוד ,המיועדים לעיגון הציוד או מחברים בין חלקי ציוד יהיו אך ורק מפלב"מ
,316או ממתכת אחרת בלתי מחלידה ,אלא אם צוין אחרת בתכניות או בכתב
הכמויות.

חמי זוהר – שלב ב'

236
.12

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל משאבה שתסופק תעבור מבחן אפיון ספיקות/לחץ
במפעל אשר יוכיח את התאמת האפיון שאושר בהצעה המקורית של הקבלן.
המשאבה תסופק לאתר עם המסמך המתאים לאפיונה המעשי.

 07.01.05ג י מ ו ר
.1

הגימור והמראה החיצוני של כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות
סעיף זה.

.2

כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה המותקנים מעל למפלס הרצפה או במקום אחר
בהם הם גלויים לעין יקבלו גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעים ושפשוף יסודי
של כל השטח לפני הצביעה במספר שכבות .גימור זה יידרש במשאבות ,במנועים וכו'.

.3

צינורות בני קוטר קטן ,ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב"ם או
חומר אחר השומר על מראהו הנאה ללא צורך בניקוי .השפות של אוגני צינורות
ופינותיהם ילוטשו והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו .גלגלי יד יהיו מלוטשים
ומצוחצחים.

 07.01.06בדיקת הציוד ומבחני עדות
.1

מזמין העבודה רשאי לבדוק את כל הציוד בכל שלבי הייצור הן בעצמו ,בעזרת
מהנדסיו או באמצעות בודק מוסמך בלתי תלוי שימונה על ידו לצורך זה.

.2

היצרן מתחייב לספק את כל המסמכים המעידים על נוהל בקרת האיכות וכן מסמכים
נוספים כפי שיידרש ע"י הבודק ,לאפשר גישה חופשית לאתר היצור ,לארגן ולתאם
סיורים באתרים בהם מותקן ציוד דומה ולסייע ולשתף פעולה בכל דרך שתידרש כדי
לבצע את הבדיקות.

.3

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת מסמכים המעידים על תהליך הייצור במפעל ועמידתו
בתקנים ,ובהכנת הציוד לבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.

 07.01.07אריזה וסימון
.1

אריזה
.1.1

אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו ,תינתן לציוד הגנה
יעילה נגד שיתוך ונזק מקרי לרבות נזק העשוי להיגרם ע"י שרצים ,אור שמש
חזק ,גשם ,חום רב ,אויר לח או רסיסי מי ים .שטחים בלתי צבועים העלולים
להעלות חלודה יכוסו לפני המשלוח במשחת מגן.

.1.2

מקרה של משלוח מעבר לים תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה
בדרכים וכן לשהיית הציוד ברציפים גלויים .בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי
לאריזת הציוד באופן שהוא יגיע לייעודו שלם ובמצב טוב .הקבלן יישא בכל
הוצאות האריזה כגון הספקת והכנת ארגזים ,תיבות פסי פלדה וחומרי אריגה
כגון יריעות פוליאסטר ,חומרים סופגי רטיבות וכיו"ב.

.1.3

מיד עם משלוח הציוד ,יועברו העתקי תעודות המשלוח לידי המזמין.
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.2

סימון
כל ארגז וכל חבילה יסומנו סימון קריא ובל יימחה של הנתונים הבאים:

.3

.2.1

שם המפעל המייצר

.2.2

תיאור הציוד

.2.3

מספר היחידות בארגז ובחבילה

הובלה לאתר
.3.1

הובלת הציוד לאתר העבודות או למחסני המזמין כפי שיקבע וכל הפעולות
הכרוכות באחסונו ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.3.2

הציוד יובל לאתר או למחסני המזמין ויאוחסן שם במקום שיורה המפקח
ובאופן שיבטיח כי הציוד לא יפגע כתוצאה מאחסנתו.

.4

אחסון
.4.1

האחסון יעשה באתר העבודה או במחסני המזמין בהתאם לתיאום שייעשה
הקבלן עם המפקח .במידה וקיימות הנחיות מפורשות של יצרן הציוד
לאחסונו של הציוד ,יפעל הקבלן בהתאם להנחיות אלו.

.4.2

הציוד יאוחסן בצורה מסודרת ,עפ"י הוראות המפקח ,בתוך מכולות מוגנות
או בתוך ארגזים מוגנים .ציוד בעל ממדים גדולים ,שלא ניתן לאחסנו
במכולות ,יאוחסן על גבי משטחים מורמים  30ס"מ מעל הקרקע.

.4.3

הציוד ייעטף היטב ביריעות פוליאתילן שיגנו עליו מרטיבות ,שמש ,גשם לחות
וכו'.

.4.4

כל הפעולות הדרושות לאחסון וכל עלותן חלה על הקבלן .אחריות לנזקים
עקב אחסון לקוי תחול על הקבלן.

 07.01.08תוכניות
.1

תוכניות ופרטים להגשה ע"י מגיש ההצעה
.1.1

ההצעה תהיה מלווה בתיאור מלא של הציוד המוצע .המסמכים יכללו תכניות
אופייניות ,עקומות או טבלאות שיציגו את תכונות הציוד ,רשימת חומרים
שמהם בנוי הציוד עם אזכור התקנים שלהם מתאימים החומרים .כל
המסמכים שיוגשו יהיו בשפה העברית או האנגלית בלבד.

.1.2

התיאור יכלול פרוט מספק ויבהיר בדיוק את מידות ומיקום כל חלקי הציוד.

.1.3

מפרטי הציוד והתכניות שיוגשו על ידי הקבלן יהוו חלק של מסמכי החוזה.

.1.4

כל המסמכים שיוגשו ע"י המציע יהיו בעברית ו/או באנגלית בלבד.

 07.01.09תוכניות הרכבה ופרטים
.1

כל התכניות יוגשו במדיה מגנטית )קבצי  ,(DWGמשורטטות באוטוקאד ,גרסה 14
לפחות וכן בשלושה עותקי ניר.
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.2

לא יאוחר מתום  3שבועות מיום חתימת החוזה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכניות
הרכבה ופרטים כלהלן:

.3

תכניות המראות את הסידור הכללי של פרטי הציוד השונים כולל העמדה מוצעת של
הציוד ,המרווחים בין פריטי הציוד השונים וכן פרטים וחתכים ,עם ציון של המידות
ואת כל הפרטים של הציוד וציוד העזר.

.4

תכניות הרכבה מפורטות של כל פריט ופריט של הציוד המראות במידת הצורך גם את
משקל הציוד ,החומרים וצורת הגימור וכן את ההנחיות לגבי היסודות.

.5

תכניות עבודה לציוד המצריך חיבורים חשמליים ו/או מכניים המראות את יחידות
הציוד במצב המתוכנן להתקנה ואת פרטי החיבורים הדרושים ,תוך ציון מיקומם
ההדדי ומיקומם במבנה.

.6

תכניות עבודה מפורטות של כל הצנרת המראות את המיקום והרום של כל הצינורות,
המחברים ,האביזרים ,המגופים והשסתומים וכן את צורתם ומקומם של מתלים,
תמיכות וכיו"ב.

.7

שרטוטי כל הפרטים של מובלים ,תעלות ,פתחים ,חריצים ,חורי ברגים וכו' שיש
לכללם בעבודות הבניה.

.8

פרטים על העומסים התמידיים והזמניים בנקודות ריכוז העומס ועל המאמצים
במבנים הנגרמים ע"י עומסים זמניים ,תיאורם וגודלם של תמיכות ומבנים זמניים
המותקנים במבנה כדי להקטין את המאמצים במבנה בעת התקנת הציוד וכן חישובים
המראים שמתקני ההרמה הזמניים לא יגרמו נזק למבנה.

.9

המפקח יבדוק את התכניות שהגיש לו הקבלן ויחזירו אליו תוך  15יום מהגשתן עם
אישורו או עם דרישה לשנויים הנראים לו נחוצים .הקבלן יתקן את התכניות ויגישן
לאישור מחודש תוך  10ימים.

 07.01.10ברורים והבהרות
.1

לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המזמין הבהרות והסברים נוספים
בקשר לציוד הנדרש כמפורט להלן.

.2

לאחר מסירת העבודה לקבלן לא יורשה הנ"ל לשנות את הציוד )יצרן ,דגם ,פרטים
טכניים( שהוצע על ידו במעמד הגשת ההצעה והוא יחויב לספק ולהתקין את הציוד
שהוצע על ידו ואושר במעמד ההצעה ,אלא אם כן ידרוש המפקח שינוי או החלפת
הציוד המוצע על ידי הקבלן ,אשר לדעת המפקח אינם מתאימים לנדרש ואז יעשה
הדבר ללא כל תשלום נוסף על מחירי ההצעה.

 07.01.11הוראות תפעול
.1

הקבלן הזוכה יספק למזמין חוברת )בנייר( המכילה הוראות תפעול לציוד שסופק
והותקן כן תסופק חוברת במדיה מגנטית )קבצי  PDFוכו'( וכן בשישה עותקים ובה
יהיו הוראות מפורטות בדבר התקנת הציוד ,הרצתו ,ניסויו ,החזקתו ותפעולו.
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חשיבות מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו .החומר שיוגש יהיה כתוב
בשפה העברית או האנגלית.
.2

במידה וההוראות שיוגשו לא תיעננה על הדרישות המפורטות לעיל ,המפקח יהיה
רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות ,כולן או מקצתן ,ולדרוש תיקונן או
עריכתן מחדש להנחת דעתו.

.3

.4

החוברת תחולק לפרקים בהתאם לסוגי הציוד .כל פרק יכלול את הסעיפים הבאים:
.3.1

תיאורו של כל חלק ופריט של הציוד

.3.2

הוראות הרכבה ופירוק

.3.3

הוראות תפעול

.3.4

הוראות תחזוקה שוטפת

.3.5

הוראות לגילוי תקלות

.3.6

נתוני מידע והוראות בעניינים שונים

.3.7

רשימת חלפים ונוהל הזמנתם

יודגש בזאת כי לא יתקבל אוסף סתמי של פרוספקטים או חוברות פרסומת .יודגש
בנוסף ,כי הגשת החוברת ואישורה ע"י המפקח הינו תנאי להגשת חשבון סופי.

 07.01.12כלים מיוחדים
.1

הקבלן יספק שתי ) (2מערכות שלמות של כלים לשם התקנה ,פירוק ,אחזקה ותיקון
של פריטי ציוד המסופקים עפ"י החוזה וזאת עבור כל פרק ציוד.

.2

הכלים יהיו מאיכות מעולה מצופים צפוי מגן .כלים אלו לא ישמשו להתקנת הציוד
בידי הקבלן .עבור אספקת הכלים לא ישולם בנפרד.

 07.01.13אחריות ושרות
.1

הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל הציוד שסופק על ידו במשך  24חודשים מיום תום
הרצת הציוד .הקבלן יבוא בדברים עם יצרני הציוד ויקבל הסכמתם וגיבויים המלא
למשך האחריות המצויינת לעיל ,אף אם פרקי הזמן חורגים מתקופת האחריות
המוענקת בדרך כלל על ידי יצרני הציוד.

.2

כל הציוד שסופק יהיה מבוטח ע"י הקבלן/ים לטובת המזמין ,עד לתום תקופת
האחריות .כל חלקי החילוף והתיקונים הנדרשים )כולל אספקה והתקנה( יבוצעו
במהלך תקופת האחריות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.3

זמן התגובה של הקבלן לקריאת שרות בתקופת האחריות ,לא יעלה על  48שעות מרגע
הקריאה.

.4

זמן האספקה של כל חלף שהוא בתקופת האחריות לא יעלה על  10ימים ממועד
ההודעה על התקלה.
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 07.01.14משאבות טבולות בהתקנה יבשה
הקבלן יספק ויתקין  2משאבות טבולות בהתקנה יבשה אנכית עפ"י המפרט שלהלן:
.1

נתוני העבודה
.1.1

ספיקה )כל משאבה( 180 :מ"ק/שעה

.1.2

עומד 55 :מ'

.1.3

מנוע 1,480 :סל"ד 50 ,הרץ ,תלת פאזי  400וולט ,IP 68 ,דרג בידוד . H

.1.4

הספק מנוע 85 :קוו"ט.

.1.5

מנועי המשאבות יופעלו עם משנה תדר ,כאשר תעבוד כל פעם משאבה אחת
תורנית או שתי משאבות עובדות במקביל ושלישית )רזרבית עתידית= (.2+1

.1.6

נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה
ולאורך כל עקומת המשאבה.

.1.7

מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד לפחות ב 8-התנעות
בשעה במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות.

.1.8

המשאבה הטבולה תסופק עם מערכת קיבוע מפלב"מ 316עם פתח ניקוי
ופלנץ' המתחבר לצינור המגיע מהתא הרטוב ,כאשר ישנה אפשרות להפרדת
המשאבה ,ממתקן העיגון ללא פירוק המערכת .מתקן העיגון יכלול הכנה
לברגי עיגון להגבהת הבטון.

.1.9

.2

פיקוד להפעלה והפסקה של המשאבה יבוצע בהתאם לתפ"מ באמצעות מד
מפלס הדרוסטטי שיותקן בבור הרטוב .בנוסף ,יותקנו בבור הרטוב מד מפלס
רדאר ומערכת מצופי פיקוד כגיבוי למערכת המדידה ההידרוסטטית.

אטמים מכניים
במשאבה יהיו  2אטמים מכניים ,עליון ותחתון בתוך אגן השמן ,כאשר האטמים יהיו
מטוגנסטן קרביד ,בנויים לעבודה מאומצת .כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן
עבודת המשאבה ,האטמים לא ידרשו קירור חיצוני.

.3

מבנה המאיץ וציר המשאבה
.3.1

ציר המשאבה יהיה מפלב"מ בעל עמידות לקורוזיה אטמוספרית ובו לא פחות
מ 18%-כרום ו 8%-ניקל .ציר המשאבה יתוכנן לסטייה מכסימלית של 0.05
מ"מ.

.3.2

מאיץ המשאבה הינו ספירלי בעל  3כנפיים עם גאומטריה משתנה מותקן על
ציר המשאבה כאשר כנפי המאיץ עוברים הקשיה טרמית לעבודה של כתישה
וחיתוך גופים המרחפים בנוזל הנשאב.

.3.3

המאיץ יהיה מאוזן סטטית ודינמית .חומר הגלם של המאיץ יהיה ברזל
יציקה לפי תקן  ASTM A-48 CLASS 35Bבאיכות גבוהה ,יאובטח לציר ע"י
ברגים.
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.3.4

למשאבות הטבולות בתחתית בית המאיץ תורכב מערכת נגדית של פלטה עם
חריץ מוקשה לחיתוך גופים הנשאבים בנוזל כאשר המאיץ הינו החלק הנגדי
לפלטה.

.4

מסבים וברגים
.4.1

כל המיסבים לציר המשאבה יהיו כדוריים .תכנון המיסבים יהיה לאורך חיים
של  L-10לפחות  50,000שעות עבודה בנקודת העבודה הנדרשת.

.4.2
.5

כל הברגים יהיו מפלב"ם  .316כל שאר חלקי המשאבה יהיו מצופים באפוקסי
להגנה בפני עבודה בתנאים חריפים של ביוב גולמי.

מערכת ההגנות
.5.1

היחידה תכלול מנוע חשמלי בהספק מתאים להנעת המשאבה באמצעות
משנה תדר כמפורט בפרק  – 08עבודות חשמל בכל תנאי העבודה ולאורך כל
עקומת המשאבה.

.5.2

בידוד המנוע יתאים ל . CLASS H -טמפרטורת הנוזל תהיה עד ,40°C
הליפופים יהיו עם ציפוי בידוד שיעמוד בעליית טמפרטורת עבודה של עד
.175°C

.5.3

המנוע יהיה מצויד ב 3-מפסקים טרמיים מחוברים בטור על כל פזה בליפופים
הנפתחים ב ,175 º C-כאשר תפקידם להגן על המנוע בפני התחממות יתר.

.5.4

יחד עם המנוע תסופק יחידת בקרה אלקטרונית דגם " "Mini Casהמגנה בפני
התחממות יתר של ליפופי המנוע באישור יצרן המשאבה.

.5.5

כמו כן ,יסופק עם המנוע סנסור להתראה בפני חדירת מים לאגן השמן מעל
לריכוז של  30%מים .על מנת לגלות תקלות אלו יסופקו עם המשאבות בקר
או בקרים אלקטרונים שיותקנו בלוח החשמל.

.5.6

המשאבה תסופק עם כבל באורך הנדרש עפ"י התוכניות מהמשאבה ועד ללוח
החשמל ללא קופסת חיבורים.

.5.7

המשאבה תהיה מתוצרת חברת  Flygtדגם  NT-3315- HT3 -454או שווה
איכות מאושר.

.6

אופני מדידה ותכולת מחיר למשאבה :
כל משאבה שתסופק לאחר אישורה תכלול  :משאבה על פי האמור לעיל ,מבחני
בדיקות במפעל ,קשת יניקה מתאימה ,כבל מתאים עם כבילי הפיקוד וההגנות באורך
מתאים מהמשאבה ועד ללוח החשמל לרבות רזרבה של כ 10% -באורך ,הובלה
ואיחסון בשטח התחנה  ,ביטוחים נדרשים לאבטחת שלמותה של המשאבה ,פיקוח על
ההרכבה ע"י נציג היצרן ,התאמה לעבודה עם משנה תדר ,בסיסים להעמדה על בסיס
בטון וכל המפורט לעיל.
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 07.01.15משאבת ריקון אוגר חירום
.1

בבור החירום של התחנה תותקן יחידת שאיבה חשמלית לשאיבת שפכים בספיקה של
 50מק"ש ובלחץ  13מ' .הקבלן יספק ויתקין משאבה כדוגמת דגם NP 3127 HT 3 -

 488תוצרת  Flygtאו שוו"ע מאושר.
.2

המשאבה תהיה טבולה ,להתקנה רטובה ,מטיפוס של משאבה ומנוע חשמלי המהווים
יחידה אטומה אחת ומתאימה לשאיבת שפכים סניטריים .יחידת שאיבה תתאים
לעבודה מתחת למים ,הנעה על צינורות מובילים בתוך התא הרטוב ומתחברת לצינור
סניקה ללא ברגים )חיבור מהיר(.

.3

פיקוד של המשאבה יבוצע בעזרת לוח פיקוד ייעודי ,באמצעות מד מפלס אולטרסוני
ומערכת מצופי פיקוד כגיבוי ,לפי מפלס הנוזל בעוקת ניקוז בה מותקנת המשאבה.

.4

המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי .היחידה תסופק עם מעטפת
קירור.

.5

היחידה תכלול מנוע חשמלי בעל מהירות סיבוב  1445סל"ד ובהספק לא פחות מ4.7 -
קו"ט.

.6

המנוע יופעל באמצעות מתנע רך  ,כמפורט בפרק  – 08עבודות החשמל.

.7

המנוע יכלול תרמיסטורים בליפופי המנוע להגנה בפני התחממות יתר.

.8

כל חלקי המשאבה והגנותיה יהיו מקוריים של יצרן המשאבות.

.9

אופני מדידה ותכולת מחיר
מחיר יחידת השאיבה יכלול את הספקה ,הובלה לאתר התחנה ,התקנה ,חיבור
לחשמל והרצה של המשאבה עם המנוע כמפורט לעיל ,כולל כבל חשמל מקורי העומד
בשפכים ,באורך כ 10-מ' ,רגל סניקה ,קשת סניקה ,צינורות מובילים בקוטר "4
סקדואל  40מפלב"מ  ,316Lלמשאבה הטבולה מחזיק צינורות מובילים מפלב"מ 316
כולל גומיות למרכוז הצינורות ,חיבור מהיר ,מצוף פיקוד ,שרשרת להרמת המשאבה
מפלמ"ב  316וכל החומרים הדרושים להעמדת המשאבה על כנה וצביעתם בשלמות,
הכל קומפלט.

 07.01.16משאבות ניקוז בחדר משאבות יבש
.1

הקבלן יספק ויתקין יחידת שאיבה מטיפוס של משאבה ומנוע חשמלי המהווים יחידה
אטומה אחת ,טבולה ,מתאימה לשאיבת שפכים תוצרת  FLYGTדגם 3-234 DP
3057-MT

.2

עם יציאה בקוטר " 2עם הברגה פנימית .גוף היחידה יהיה מברזל יציקה וצבוע מבחוץ.

.3

המשאבה תהיה בעלת מאיץ "וורטקס" .נקודת עבודה של המשאבה תהיה :ספיקה 10
מק"ש ועומד כללי  5מ' .

.4

המנוע חשמלי יהיה מנוע "טבול" במהירות סיבוב  2730סל"ד ,מוזן בזרם חילופין
תלת פאזי במתח  400וולט ותדירות של  50מחזורים בשנייה .נתוני המנוע יהיו כאלה
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שיוכל להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה ,אך
לא פחות מ 1.7 -קו"ט.
.5

המנוע יכלול תרמיסטורים בליפופי המנוע להגנה בפני התחממות יתר.

.6

פיקוד של המשאבה יבוצע בעזרת לוח פיקוד ייעודי ,באמצעות מד מפלס אולטרסוני
ומערכת מצופי פיקוד כגיבוי ,לפי מפלס הנוזל בעוקת ניקוז בה מותקנת המשאבה.

.7

מפרט טכני למשאבה יהיה כמתואר בסעיף 17.14.1 .ליל אלא אם יצוין אחרת בהמשך.

.8

המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי .היחידה תסופק עם מעטפת
קירור.

.9

המנוע יכלול הגנות בליפופי המנוע להגנה בפני התחממות יתר.

.10

אופני מדידה ותכולת מחיר
.10.1

כל חלקי המשאבה והגנותיה יהיו מקוריים של יצרן המשאבות.

.10.2

מחיר יחידת השאיבה יכלול את הספקה ,הובלה לאתר התחנה , ,כבל מקורי
מתאים וחיבור לחשמל והרצה של המשאבה עם המנוע כמפורט לעיל ,כולל
כבל חשמל מקורי העומד בשפכים ,מצופי פיקוד ,באורך מתאים עד קופסת
החיבורים ,רגל סניקה ,חיבור מהיר ,שרשרת להרמת המשאבה וכל החומרים
הדרושים להעמדת המשאבה על כנה וצביעתם בשלמות ,הכל קומפלט.

 07.01.17מגוב אנכי ודחסן תיאור המתקן
.1

יסופק מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי ודחסן גבבה חלזוני מובנה .המגוב המכני יהיה
כדוגמת דגם  BSED1מתוצרת אל.די מערכות טיהור בע"מ או שו"ע.

.2

דחסן הגבבה יהיה מדגם דחסן גבבה חלזוני מתוצרת אל.די מערכות טיהור בע"מ או
שוו"ע מאושר.

.3

כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ  :L316תא קליטה ,מסילות וקונסטרוקציה ,רשת
סינון במרווח של לא יותר מ 10-מ"מ ,מכלול מגרפה ,משפך ,מגב משונן שיותאם
לרשת הסינון ,פחי מגן מפלב"מ  , 304שוקת .

.4

גוף מדחסן ,צינור יציאה " 10ברגים ,אומים ואביזרים נילווים.

.5

כל חלקי המתקנים )מגוב ודחסן( יטבלו לאחר יצורם באמבט החמצה/פסיבציה לכל
אורכם וכיחידה אחת .על היצרן להציג אישור תקן שהחלקים הוטבלו באמבט במידות
הדרושות וכיחידה אחת ולא בחלקים ,ולא בכל שיטה אחרת.

.6

למתקן .שני מנועים במידה ופעולת איסוף הגבבה ופעולת דחיסתה תהינה נפרדות.
המנועים בדרגת אטימות  IP65ומוגני פיצוץ ExP

.7

הממסרה עשויה יציקת פלדה והיא במבנה  ,Bevel Gearבדרגת אטימות ,IP65
מתוצרת  Danfoss Bauerאו שווה ערך מאושר.

.8

לא תתקבל ממסרה חלזונית ).(worm gear
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.9

המתקן יסופק כשהוא כולל רגלי תמיכה וכן כל אביזרי העיגון והריתום למבנה.
המתקן יכלול משטח טיפולים ,סולם טיפוס ,לוח חשמל כולל בקר מתוכנת לפי
הנחיות המתכנן .אורך המתקן הכולל יהיה כמצויין בתוכניות.

.10

המגוב יסופק בפלטפורמת טיפולים עם מעקות הגנה וסולם מתאים לטיפול בחלק
העליון של המגוב .הפלטפורמה והסולם על אביזריהם יהיו עשויים כולם מפלב"מ
.L316

.11

לוח החשמל והפיקוד
.11.1

יסופק לוח חשמל ופיקוד להפעלת המסנן-דחסן .הלוח ייוצר בישראל עפ"י כל
התקנים הרלוונטיים.

.11.2

הקבלן יגיש לאישור המזמין את שם יצרן הלוח כולל אסמכתאות על עמידת
היצרן בתקנים.

.11.3

הלוח יכלול בקר מתוכנת עם תצוגה וממשק מפעיל בעברית לקריאה והכנסת
נתוני עבודה ולקבלת הודעות תקלה.

.11.4

הלוח עשוי מפלב"מ ,אטום למים בדרגת אטימות  IP65ומיועד להתקנה
חיצונית תחת כיפת השמים.

.12

פיקוד ובקרה
פעולת המגוב והדחסן תהיה אוטומטית לחלוטין ,כאשר תיאור פעולתו העקרונית ניתן
להלן:
.12.1

מדידת גובה הנוזל בכניסה למתקן והפעלת המתקן רק כאשר הגובה מגיע
למפלס הרצוי .מדידת הגובה הינה ע"י מדי מפלס אולטראסונים במעלה
ובמורד הזרם שימדדו את הפרשי הגבהים .מדי המפלס האולטרסוניים
בתעלת המגוב יתומחרו בסעיף נפרד אולם יותקנו מראש כך שניתן יהיה
לכיילם עם ספק המגוב המכני.

.12.2

כניסה לעבודה מדי פרק זמן שיקבע ,גם מבלי שמד המפלס דורש זאת.

.12.3

שטיפה אוטומטית של אזור הדחיסה במחזורים שקובע המפעיל.

.12.4

תנועת סיבוב הפוכה לצורך אתחול כיוון מברשות הניקוי ולצורך פירוק גושי
גבבה בדחסן ,מדי פרק זמן שיקבע.

.12.5

התאוששות עצמית לאחר הפסקת חשמל.

.12.6

מדידה בזמן אמת של זרם העבודה כהגנה מכאנית מידית.

.12.7

כל הנ"ל ופרמטרים תפעוליים נוספים ,כגון השהיות ותזמונים ,ניתנים
לקביעה בממשק המפעיל.

.12.8

במערכת הבקרה ניתן יהיה להפעיל את המגוב לתוכנית יום ותוכנית לילה.

.12.9

ניתן יהיה לווסת את זמן המחזור של תנועת המגוב והדחסן עד  5דקות
למחזור .וויסות סופי יעשה במהלך הרצת המגוב .
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.13

אופני מדידה ותכולת מחיר
מחיר יכלול אספקה והרכבה מקצועית ופיקוח נציגי יצרני כל המשאבות  ,המגובים
)מכני וידני( והדחסן יהיה נפרד .התשלום יהיה קומפלט ובנפרד לכל פריט ציוד.

 07.01.18סגר מכני
הקבלן יספק וירכיב סגר מכני על הפתח בקיר )במידה המצויינת בתוכנית( בכניסה הראשית
לתחנת השאיבה )סגר קיר עגול( .
.1

הסגר יתאים לעבודה בלחץ ישיר ) (SEATING PRESSUREובמצב סגור יאטום את
היציאה מהצינור לכיוון הזרימה ויבטיח אטימות מוחלטת ללא כל נזילה או טפטוף.

.2

הסגר יהיה מסוג .WALL MOUNTED SLUICE GATE

.3

הסגר יהיה סגר מופעל המחובר לציר בעזרת גלגל הפעלה.

.4

מסגרת הסגר תהיה מפלב"מ  ,316בעלת משטח קדמי מלבני ובו פתח עגול וצווארון
עגול לעיגון בבטון .השטח הקדמי יהיה מהוקצע וחלק לגמרי .על המשטח הקדמי -
בשטחי המגע שבינו לבין לוח הסגר  -תותקן תושבת ברונזה מהוקצעת ומחולקת
לשטח מישורי לגמרי.

.5

תושבת הברונזה תחובר לגוף המסגרת באמצעות חריץ ביציקת המסגרת ,ללא כל
ברגים ,מסמרות ,פינים או כל אביזר אחר שיפגום בשלמות פני התושבת.

.6

למסגרת יחוברו בברגים מסלולי יצקת .פני המסללים יהיו מהוקצעים וחלקים לגמרי
לכל אורכם.

.7

אורך המסלולים יבטיח שלפחות חצי מלוח הסגר ישאר במסלולים כאשר הסגר פתוח
לגמרי.

.8

בחלק שמעל למסגרת יחוברו המסלולים לקיר הבטון בעזרת ברגי עיגון מתאימים.

.9

בתוך המסלולים ינוע לוח הסגר .הלוח יהיה מפלב"מ  ,316יצוק כיחידה אחת ומחוזק
בצלעות אנכיות ואופקיות.

.10

על היקף הלוח תותקן ,בתוך חריץ ביציקת הלוח ,תושבת ברונזה כמפורט לעיל עבור
המסגרת.

.11

אטימת הסגר תושג ע"י התקנת גלגלים בלוח ומישורי נסיעה משופים במסלולים.
הסידור הנ"ל יבטיח החלקת התושבות זו על זו אך ורק לאורך  5ס"מ התחתונים של
מהלך הלוח .מעל לתחום זה לא יהיה כל מגע בין תושבת הברונזה שעל הלוח לבין
המסלולים או תושבת המסגרת.

.12

הסגר יופעל ע"י ציר בעל הברגה חיצונית ) (RISING STEMהציר יהיה עשוי מוט
פלב"מ  316מלא בעובי מתאים .לציר תותקנה תמיכות במרחקים של לא יותר מ1.0-
מ' .התמיכות תהיינה מיצקת ופנים התמיכה יהיה קדוח ומהוקצע לקוטר הציר
בתוספת של לא יותר מ 2-מ"מ .על הציר יסומן מצב פתיחתו של הסגר.

.13

ציר ההפעלה יעוגן בכן הפעלה הצמוד לקיר עליו מותקן הסגר ,ולא על תקרה )אין
תקרה במקום התקנת הסגר( .גלגל ההפעלה יהיה בגובה של כ 90-ס"מ מעל פני
הרצפה.

חמי זוהר – שלב ב'

246
.14

התקנת הסגר תכלול גם את עבודות ההתאמה בבטון במידה והן נדרשות להתקנת
הסגר.
הסגר יהיה תוצרת "שלף הנדסה" ,ז.א.ט .או שווה איכות מאושר.

.15
שם
תחנת
שאיבה

חמי
זוהר

רשימת סגרים מכניים
מיקום
תעלת
מגוב
מכני
תעלת
מגוב
ידני
בין
מאגר
חרום
ותא
כניסה

רוחב
)מ"מ(

גובה
)מ"מ(

מסי
יחידות

רום
התקנה

רום
הפעלה

מסי
תכנית

Operation
Mode

מסי

-4.82

0.00

02608

חשמלי

1

0.00

02603

חשמלי

2

0.00

סוג

קוטר
)מ"מ(

סגר
קיר

315

1

סגר
קיר

315

1

-4.57

סגר
קיר

315

1

-4.10

02607
חשמלי

3

 07.01.19מפעיל חשמלי לסגרים המכניים
.1

הסגרים יופעל ע"י מנוע חשמלי כדוגמת  ROTORKאו שו"ע ,עם אטמים לכבלי
החיבור .המנוע של המפעיל יהיה תלת פאזי בתדר  50הרץ מבודד לדרגה  ,Fהמוגן
למומנט פיתול גבוה ,כך שבמשך  15דקות בזמן מחזור של  25%וה 33% -ממומנט
הפיתול המושקע על המנוע תעלה הטמפרטורה של המנוע בלא יותר מזו המותרת
בבידוד דרגה .B

.2

המנוע וכל חיבורי הכבלים למנוע יהיו בדרגת אטימות  IP 68מוגן פיצוץ ,מתאים
לפעולה באווירה קורוזיבית במיוחד ובלחות של  .95%מערכת הפיקוד והבקרה תהיה
מבודדת במערכת אטימות נפרדת כך שהבידוד יישאר אם מכסה המנוע יוסר .למפעיל
יהיה מנגנון פיקוד מקומי וצג מקומי ומפסק הפסק/הפעל המפעיל את המפסקים
המפנימיים .למפעיל יהיה גלגל פתיחה להפעלה ידנית.

.3

מתאם ההצמדה בין המנוע לבין הסגר יהיה ללא צורך בשימון נוסף ,כמו כן המתאם
יאפשר פירוק המניע ללא צורך בשינוי מצב הסגר.

.4

הכיול של המפעיל יעשה דרך חלון אטום תוך כדי שימוש במכשיר כיול אינפרא אדום.
המפעיל יהיה מצוין במפסקי גבול לסימון מצב פתוח וסגור וכן אפשרות ויסות אחוזי
פתיחה וסגירה של הסגר .המפעל החשמלי ישלט מה PLC -בחדר החשמל.

.5

אורך החיים של המפעיל יהיה לפחות  10,000מחזורי פתיחות/סגירות בהנחה שמומנט
הפיתול המקסימלי במצב סגור או פתוח יהיה  1/3ממומנט הפיתול כאשר המגוף
מופעל באופן פתאומי.

.6

המנוע יותקן על בסיס במפלסים המצוינים בתוכניות ויפעיל את הסגר באמצעות ציר
מאורך .הציר יהיה מוט פלב"מ  316Lמלא בעובי מתאים כולל עיגונים ומסיבים
מתאימים כדי למנוע קריסה/כפיפה של המוט ,כנדרש ע"י תכנית ההרכבה של היצרן.

.7

המפעיל יאפשר סגירה ופתיחה וכן את אחוזי הפתיחה והסגירה של הסגר באופן
חשמלי וידני.
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.8

המפעיל יכלול את כל ההגנות הדרושות ,הלחצנים ,תצוגת מצב הפתיחה/סגירה
באחוזים ואמצעי הפיקוד להפעלה מקומית או מרחוק .כמו כן יכלול המפעיל את
ההתקן לתיקון סדר פאזות כך שגם במקרה של שינוי פאזות הזנת החשמל לא תופרע
פעולת המפעיל.

.9

המפעיל יכלול מכשיר המודד את כוח המפעיל כך שבעת סגירת הסגר תופסק פעולתו
כאשר כוח הסגירה יגיע לערך הנקבע.

.10

בעת פתיחת הסגר תופסק פעולתו ע"י מפסק גבול שבתוך המפעיל.

.11

כיוון מפסק כוח ומפסק הגבול יתבצע לאחר גמר הרכבת הסגר והמפעיל והחיווט
החשמלי ללא הסרת המכסים ממקומם.

.12

מהירות הפתיחה והסגירה תהיה כ 300-250 -מ"מ לדקה.

.13

המעבר מהפעלה חשמלית להפעלה ידנית תהיה ע"י משיכת ידית מתאימה .בחזרה
להפעלה חשמלית הקשר עם גלגל הפעלה ידני יתנתק באופן אוטומטי כך שהמפעיל
יפעיל את הסגר בלי שהגלגל הידני יסתובב.

.14

המפעיל יכלול  3נוריות תצוגה :אדומה ,צהובה וירוקה המסמנות שהסגר סגור
לחלוטין ,באמצע הדרך או פתוח לחלוטין.

.15

כמו כן ניתן יהיה לראות את מצב הסגר בלוח הפעלה ראשי.

.16

הבסיס ,הסגר ,הציר )הכוש( והמסגרת יעברו צביעה חרושתית במפעל בצבע אפוקסי
בהתאם למפורט בפרק צביעה חרושתית במפרט זה.

.17

אופני מדידה ותכולת מחיר
מחיר הסגר יכלול אספקה והרכבה של הסגר ,המפעיל החשמלי ,המסלולים ,הציר,
המיסבים ,תומכות הציר המנוע עם הבסיס ,וכן צביעתם וכל הדרוש להפעלה תקינה
של הסגר.

 07.01.20מערבל
הקבלן יספק ,יוביל ויתקין בבור הרטוב מערבל כמסומן בתוכניות.
.1
.2

המערבל יהיה כדוגמת תוצרת  FLYGTדגם  SR-4620או שו"ע ,מבנה פלב"מ  316מנוע
 ,kW0.75כבל חשמלי באורך נדרש עד לקופסת חיבורים עם מפסקים.

.3

המערבל יסופק עם מתקן צידוד ועיגון ועם מוט באורך  6מ' ,מתקן הרמה ידני מפלדה
מגולוונת וצבוע אפוקסי כמפורט במפרט הטכני הכל קומפלט

 07.01.21מערכות מדידת זרימה/מפלסים/מוליכות ולחץ  -אלקטרוניים
.1

כללי
בתחנת השאיבה תהיינה מערכות מדידה ותצוגה הבאות:
.1.1

מדידת מפלס הנוזל כפולה בבור הרטוב ,שתפקידה לפקד על פעולות
המשאבות )מד הידרוסטטי ומד מפלס רדאר לגיבוי(

.1.2

מדידת לחץ בקו הסניקה המשותף.

.1.3

מדידת ספיקה רגעית וספיקה מצטברת של שפכים נשאבים.
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.1.4

מדידת מפלס הנוזל במעלה ובמורד תעלת המגוב המכני

.1.5

מדידת מפלס הנוזל במיכל החירום )מד אולטרסוני+מצופי פיקוד(.

.1.6

מדידת מפלס בתעלת הניקוז של חדר המשאבות )מד אולטרסוני+מצופי
פיקוד(.

.1.7

מדידת מוליכות המים בבור הרטוב.

.1.8

הקבלן יציג לאישור מכשור שכולו יהיה מאותו יצרן ואותו סוכן יהיה אחראי
עליו.

.2

מתמר לחץ בקו סניקה
.2.1

על קו הסניקה יותקן מתמר לחץ אלקטרוני מתוצרת חברת KROHNE

דגם  OPTIBAR 5060או שווה איכות מאושר המתאים ללחץ עד  15בר .המד
יתאים לביוב ויהיה עם מבנה של דיאפרגמה מפרידה במבנה אינטגרלי.
.2.2

מתח הזנה  24 -וולט זרם ישר .פלט חשמלי 4-20 :מ"א.

.2.3

מתמר לחץ יהיה מוגן לפי .IP 67

.2.4

על גבי המכשיר תהיה תצוגה מסוג  .LCDהנתונים יועברו גם לצג המרכזי
בלוח הבקרה .משדר הלחץ יהיה מסוג המיועד לביוב ומתאים לעבודה
בתנאים קורוזיביים – אחריות  5שנים לעמידה בקורוזיה.

.2.5

מבנה בית האלקטרוניקה מחמרים פלסטיים לעמידות קורוזיבית מירבית

.2.6

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לתשלום תהיה קומפלט לפי יחידה לרבות צנרת ,ברז תחת דרכי
מתאים ,ספחים ,אספקה והרכבה ,הכל מושלם.

.3

מערכת מדידת ספיקה
.3.1

הקבלן יספק ויתקין מד זרימה מגנטי על קו הסניקה.

.3.2

מד זרימה מגנטי כדוגמת תוצרת " "KROHNEדגם "אופטיפלוקס"
 2000OPTIFLUXאו שווה איכות מאושר .מד זרימה יהיה בקוטר נומינלי של
 12" DN 300ובתחום הכיול מ 0 -עד  500מק"ש ויורכב על קו הסניקה משותף
ביציאה מתחנת השאיבה .מד זרימה יהיה מאוגן לפי תקן  DINללחץ עבודה
 16אטמ'.

.3.3

מד הזרימה האלקטרו-מגנטי יהיה מהדגם המתוכנן למדידת שפכים גלמיים
בפעולה רצופה ו/או לא רצופה .המד חייב להתאים לתנאי טיבוע במקרה
חרום ולטמפרטורות הנוזל והסביבה של כ .40ºC -מד הזרימה יהיה עם ציפוי
פנימי גומי קשה.

.3.4

המד יהיה עם ציפוי פנימי טפלון וציפוי חיצוני פוליאוריטן על צנרת פלב"מ
 ,316האלקטרודה תהה מחומר טנטלום )(Tantalum

.3.5
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.3.6

יחידת התמרה אלקטרונית )מיקרופרוססור( תהיה משולבת על מד הזרימה
עם תצוגה מקומית ותצוגה מרוחקת בלוח החשמל של ספיקה רגעית וספיקה
המצטברת כולל מצב הפסקת קריאה כאשר הצנור ריק או חצי מלא .המכשיר
יהיה מוגן לפי .IP 67

.3.7

מתח הפעלה  230וולט זרם חילופין .פלט חשמלי -1 :אנלוגי מ 4 -עד 20

מיליאמפר ו 2 -פולסים.
.3.8
.4

דרגת הדיוק  0.5% -מהערך הנימדד.

מד מפלס אולטרסאוני
.4.1

בבור האגירה ,מעל משאבת הניקוז ,במורד ומעלה הזרם של תעלת המגוב
המכני יותקן מד מפלס אולטרסאוני עם דרגת הגנה  IP-68יצוק.

.4.2

מדים אלו יעבירו מידע שוטף על מפלס הנוזל בצג של לוח הפיקוד ויפעילו
בהתאם לצורך את המשאבות ,המגוב המכני ,מערך מסירת המידע ללוח
הבקרה ולמוקד המרכזי של מ.א תמר.

.4.3

מערכת מדידת המפלס תהיה אנלוגית.

.4.4

המערכת כדוגמת תוצרת סימנס דגם Multiranger 100או או שווה איכות
עומק קריאה עד  108מ' יציאה אנלוגית  4-20מ.א וכן  5ריליי.

.4.5

הסנסור יהיה כדוגמת דגם  XPS-10אושוו"ע

.4.6

ההתקן בעזרת קונסטרוקצית פוליפרופילן שתסופק מקורית ע"י היצרן
ומותאמים לתנאיים לכל אחת מהנקודות.

.4.7

מספר נקודות בקרה להפעלת ציוד  6-9לפי הצורך.

.4.8

קופסת החיבורים תהיה מחוץ ומעל לתחום ההצפה של הבור ,במקום שאושר
ע"י המתכנן.

.4.9

מעבר לתצוגת המדידה שיש על המד תהיה יחידת תצוגה נפרדת ) (4-wireאשר
תותקן מחוץ לבור במקום נגיש לקריאה ע"י המפעיל כפי שייקבע על ידי
המפקח .אורך הכבל יאפשר חיבור ישיר מהחיישן לבקר מד הגובה ללא
חיבורי ביניים.

.4.10

.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
המחיר יכלול  :אספקה ,התקנה ,צג בלוח הבקרה והזנה באורך ככל שידרש,
כיול ,כולל הפעלה ואחריות של שנתיים לפחות מיום ההפעלה.

מד מפלס הידרוסטטי
.5.1

מעל הבור הרטוב יותקן מד מפלס הידרוסטטי כדוגמת תוצרת BDSENSOR

דגם  LMK809בעל מבנה פוליפרופילן כולל דיאפרגמה קרמית מותאם
לשפכים כולל כבל PVCאו שוו"ע..
.5.2
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.5.3

המד יכלול קופסת חיבורים עם מערך תיקון לחץ הנוזל וכן מדידה אנלוגית 4-
 20מ.א .ללחץ הידרוסטטי מדוד וכן צג המראה את הגובה ,בתחום מדידה
 0-10מ'.

.5.4

.6

אופני מדידה ותכולת מחיר
המחיר כולל אספקה ,התקנה ,צג בלוח הבקרה והזנה באורך ככל שידרש,
כיול ,הפעלה ,הדרכה ואחריות של שנתיים מיום ההפעלה.

מד מפלס רדאר
.6.1

מד מפלס רדאר יהיו תוצרת חב'  KROHNEדגם OPTIWAVE 5200או ש"ע
מאושר.

.7

.6.2

כל מד מפלס יסופק עם יחידת מופרדת ותכנות נפרדת ,להתקנה בלוח בחדר
חשמל ועם כבל מקשר בין חישן ליחידת התמרה באורך הנדרש ממקום
ההתקנה ועד ללוח בחדר החשמל .היחידה מתחברת ע"ג חוג הזרם של מדי
המפלס וכוללת תצוגה ואפשרות לתכנות.

.6.3

דיוק מדידת מפלס ע"י מד רדאר יהיה  ±5מ"מ.

.6.4

למכשירים תצורף תעודת כיול רשמית.

.6.5

מדי המפלס יהיו מוגנים לפי  IP-67ועמידים לטמפרטורת הסביבה עד .70°C

מצופים
.7.1

הקבלן יספק וירכיב מצופים אשר יותקנו בבור הרטוב  ,מעל עוקת ניקוז
בחדר משאבות יבש ובאוגר חרום .המצופים יהיו כדוגמת תוצרת  ATMIדגם
 SOBAאו שו"ע.

.7.2

המצופים יהיו בעלי מבנה פוליפרופילן מסופקים עם כבל .PVC

.7.3

אורך כבל עד  10מטר.

.7.4

חיווי מדידת מצופי המפלס יחוברו למערכת הבקר הראשית לגיבוי ופיקוד על
המשאבות במקרה שמד המפלס ההדרוסטטי ומד מפלס רדאר יצאו מכלל
פעולה.

.8

מערכת מדידת מים
.8.1

על חיבור הצרכן של תחנת השאיבה )חיבור מקורות( יבוצע צינור המים
בקוטר  100מ"מ המגיע לתחנה במקום המסומן בתוכניות תותקן מערכת
מדידת מים .המערכת תבוצע בהתאם לפרט "מערכת מדידת מים" .מערכת זו
מיועדת למדידת המים הנכנסים לתחנת השאיבה )מבנה  ,מלתחות ספרינקלר
וגלגלוני כיבוי אש( .מערכות מדידת המים ,למבנה תחנת השאיבה ,יכללו את
כל האביזרים ,המכשור והספחים הדרושים על פי התוכנית משני צידי צינור
אספקת המים.

.8.2
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.8.3

המערכת תכלול בין השאר מגופי טריז ,מז"ח ,מד מים רב זרמי ,שסתום
סינון ,שסתום אוויר " 1כדוגמת תוצרת ארי  D040כולל ברז כדורי .בנוסף
יחובר כבל נחושת  8מ"מ לגישור.

.8.4

החיבור בין צינור הפקסגול לצינור הפלדה יעשה באמצעות אוגן מסוג Slip-

 Onאשר יותקן על התותב של צינור הפקסגול .על צינור הפלדה יחובר אוגן
מסוג  edge weldולאחריו מעבר קוטר מ 4"-ל.2"-
.8.5

.9

אופני מדידה ותכולת מחיר
המחיר לתשלום יהיה עבור מערכת קומפלט הכוללת את כל האביזרים
הדרושים משני קצוות צינור הפלדה.

מד מוליכות
.9.1

בקרקעית הבור הרטוב יותקן מד מוליכות כדוגמת תוצרת  Hach Langeדגם
 E2T 3725מסוג אינדוקטיבי חומרי מבנה פוליפרופילן.

.9.2

המד יותקן בתוך אביזר התקנה מפוליפרופילן מותאם לפי הנחיות היצרן על
קו הסניקה אחרי המשאבה )בחדר משאבות היבש( כולל ברזי ניתוק.

.9.3

המד כולל בקר דגם  SC-200להתקנה על קיר התחנה כולל חיבור לבקר תחנה
ראשי לתצוגה בלוח.

.9.4

בתחום מדידה  0-10מיליסימנס ) 10,000מיקרו סימנס(.

.9.5

אופני מדידה ותכולת מחיר
המחיר כולל אספקה ,התקנה ,צג מקומי ,תצוגה בלוח הבקרה בחדר חשמל
והזנה באורך ככל שידרש ,כיול ,הפעלה ,הדרכה ואחריות של שנתיים מיום
ההפעלה.

 07.01.22מדי לחץ )מנומטרים(
.1

כללי
הקבלן יספק וירכיב בתחנת השאיבה מנומטרים כמפורט להלן :על קווי הסניקה של
כל אחת מהמשאבות ועל קו הסניקה המשותף לציון לחצי הסניקה.

.2

מדי לחץ על קוי סניקה לביוב
.2.1

המנומטרים אשר יותקנו על קוי הסניקה לביוב יהיו מיועדים לביוב גולמי,
מתאימים לעבודה בתנאים קורוזיביים בקרבת ים ויכילו דיאפרגמה מכנית.

.2.2

המנומטרים יורכבו בהתאם למסומן בתכניות .המנומטרים יחוברו בצנור
נפרד אל קווי הסניקה של המשאבות המתאימות )בין המשאבה והשסתום
האל -חוזר( במקומות המסומנים בתכניות.

.2.3

כל הקשתות בצינורות שבין המכשירים למשאבה ייעשו ע"י הסתעפויות צלב
עם פקקים לניקוי או על ידי חיבורי "רקורד" משני צידי הכיפוף.

.2.4

המנומטרים יהיו ממולאים בגליצרין להבטחת עמידה בפעימות לחץ
וזעזועים ,בעלי חיבור תחתי ויהיו עשויים מגוף פלב"מ  .316לוח השנתות
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יהיה בקוטר  100מ"מ ,בעל מחוג מרכזי ותחום תנועה של  270מעלות ויסומן
בק"ג/סמ"ר בתחום מ 0-ק"ג/סמ"ר עד  6ק"ג/סמ"ר ,אלא עם כן ,צויין
אחרת.
.2.5

המונמטרים יהיו עם דיאפרגמה מכנית .בית הדיאפרגמה יהיה חלק אינטגרלי
מהמכלול ולא ניתן להפרדה מגוף המנומטר בשטח .החיבור יהיה בהברגה
 .1/2" NPTבית הדיאפרגמה יהיה בצורה של קונוס ויצוייד בחיבור שטיפה
שיאפשר שחרור חלקיקים מוצקים מתוך בית הדיאפרגמה .המונומטרים יהיו
מתוצרת "מגו אפק" דגם /Nג  (FC) 3 - 400או שווה איכות שיאושרו ע"י
המפקח.

.2.6

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תהיה קומפלט לפי יחידות לרבות צנרת ,ברז פלב"מ  316תלת דרכי
שכל פתחיו " 1/2לפחות ,ספחים ,אספקה והרכבה ,הכל מושלם.

07.02

צינורות ואביזרי צנרת

 07.02.01כללי
.1

עבודות הצנרת בתחנת השאיבה כוללות בעיקרן:
אספקה והתקנת קטעי צנרת פלב"מ  316Lגלויים בתחומי התחנה ומחוצה לה,
ואביזרי צנרת כגון :מגופים שסתומים יהיו לפי המוגדר בהמשך.

.2

לתשומת לב הקבלן :המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקנת צנרת סניקה
מהמשאבות ועד לקו סניקה ראשי לצנרת מסוג פוליאתילן קשיח במקום צנרת פלב"מ
L 316כרשום לעיל .במידה ויוחלט על צנרת פוליאתילן קשיח תהה הצנרת בעלת דרג
.HDPE PE-100 SDR11, 16

.3

במקרה זה יהיו אביזרי הצנרת מפוליאתילן קשיח ואוגנים יהיו מפלב"מ .SO 316
במידה ותידרש צנרת פוליאטילן קשיח יבוצעו תמיכות בטון מבלוקי בטון לצנרת
אשר יוצקו באתר בהתאם להוראת המזמין.

 07.02.02הצנרת
.1

צנרת גלויה
.1.1

קטעי הצנרת הגלויה יהיו מפלב"מ  316Lסקדוול  40או אחרת אם צויין בכתב
הכמויות.

.1.2

החיבור בין צנרת מפלב"מ  316Lלצנרת פוליאתילן ייעשה באמצעות תותב
אוגן תוצרת יצרן צינורות הפוליאתילן )"פלסים" או שווה ערך( ויתאימו לדרג
הצינור אליו מתחברים.

.1.3

כל האוגנים לתותבי האוגן יהיו מפלב"מ 316L
.DINלחץ בדיקה  16בר.
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.2

צנרת תת קרקעית
.2.1

צנרת הסניקה מת"ש חמי זוהר לכיוון ת"ש עין בוקק תהה בקוטר  355מ"מ
עשויה פוליאתילן קשיח " HDPEפקסגול" מוגן ) UVשחור( דרג SDR11 , 16

.2.2

ברגים ,אומים ודיסקיות יהיו כולם פלב"מ  .316לא יורשה שימוש בחומר
אחר לחיבור הצנרת בתוך התחנה.

 07.02.03גושי עיגון מבטון
.1

יותקנו במקומות המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות ,או בקטעים שייקבעו על
ידי המנהל ,לפי פרט סטנדרטי מס'  .80צורת גושי עגון מבטון או בטון מזויין תהיה
בהתאם לתוכניות .הבטון יהיה ב 20-בהתאם לתקני ישראל  188ו 466-וביצוע גוש
העיגון לפי סעיף  5702במפרט הכללי.

.2

יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים אך מישור הלחץ של גוש העיגון
יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת.

 07.02.04עמודי סימון
.1

במקומות המסומנים ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי סימון.

.2

עמוד הסימון יעשה מצינור פלדה מגולבן בקוטר " 6ובאורך  1.5מ' ממולא בבטון
מעוגן באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון סוג ב ,20-במידות  40X40X40ס"מ.

.3

העמוד יהיה צבוע בפסים אדום ולבן.

.4

בראש העמוד יותקן שלט ,עשוי מפלטת פלדה מגולבנת בעובי  2מ"מ ,שיחובר לעמוד
ויצבע בצבע יסוד צהוב בשתי שכבות.

.5

השלט יהיה במידות  25x35ס"מ ועליו יהיה כתוב ,קו ביוב בצבע שמן אדום בשתי
שכבות ,גודל האותיות  3ס"מ .כמו כן יצבע בצבע אדום חץ שיראה את כיוון קו הביוב
וירשם המרחק אל ציר הקו.

.6

הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לתנאי מזג האוויר .מיקום התקנת
העמודים ייעשה עפ"י הוראת המפקח.

 07.02.05בדיקת לחץ לקו לחץ
.1

בדיקת הלחץ תתבצע בכל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה
הידראולית בלחץ פנימי של  16אטמ' .בדיקת הלחץ ומטרתה לבדוק את המחברים
והריתוכים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן
ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות .בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק
בנוכחות המפקח.

.2

הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים .כל
הציוד ,האביזרים והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח.
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.3

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים או פקקי הברגה
ולעגנם בצורה שיעמוד בלחץ הבדיקה של  16אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ
לקו .יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור.

.4

המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן .אם תעשה הבדיקה בקטעים ,יש לעשות
בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל ,עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

.5

הלחץ ישמר בקו ללא שינוי למשך חצי שעה לפחות.

.6

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום,
החיבורים והבדיקה ההידראולית ,לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות
ומשאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו

 07.02.06אפיון צנרת
.1

כל הצנרת הגלויה בתוך התחנה תהיה צנרת פלמ"ב . 316L

.2

צנרת היניקה בין הבור הרטוב וחדר המשאבות תהיה  SCH.10ואילו צנרת הסניקה
תהיה . SCH.40

.3

ריתוך הצנרת והכנתה להרכבה בשטח התחנה יעשה בשטח מבודד מכל מתכת אחרת
כלי העזר בהם יעשה הקבלן שימוש יהיו אף מפלב"מ .316

.4

חיתוך הצנרת יעשה בעזרת דיסק שמיעד אך ורק לחיתוך צנרת פלב"מ .316

.5

כל ריתוך של צינור לצינור או לאגן יבוצעו בשלושה שלבים:
.5.1

האלקטרודות תהיינה מפלב"מ  316בעובי מתאים לשלב הריתוך.

.5.2

פיקים -ריתוך נקודתי לפיו ניתן לבצע תיקונים אם ידרשו.

.5.3

ריתוך פנימי בהיקף הצינור.

.5.4

ריתוך עליון בהיקף הצינור שיבטיח מילוי כל החללים שהיו ריתוך הפנימי.

.6

מיקום האוגנים יהיה לפי התוכנית .האוטמים בין האוגנים יהיו אטמי קלינגריט.

.7

האוגנים יחוברו באמצעות ברגים ואומים מפלב"מ  316משני צידי האוגן יותקנו
דיסקיות קפיציות למניעת שחרור הברגים מהאומים .התבריג בין הבורג והאום ימולא
בגריז.

.8

ריתוך הצנרת יעשה ע"י רתך שהוסמך ע"י ספק הצנרת לריתוך צנרת פלב"מ.

.9

תיקונים באזורי ריתוך יהיו על ידי צריבה בפסיבציה ויובאו לאישור המפקח.

.10

באחריות הקבלן ליידע את המפקח מבעוד מועד ,ובהתראה סבירה על מועד בדיקת
אטימות ,ו/או הגנת האיטום כמתואר במפרט זה על מנת שיוכל להערך מבעוד מועד
על עבודות הפיקוח והבקרה על העבודה.
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 07.02.07אביזרי צנרת
.1

כללי
.1.1

כל האביזרים יהיו חרושתיים מפלב"מ  ,316יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן.
קשתות ,הסתעפויות ,מעברי קוטר וכו' מפלדה יהיו חרושתיים ,צבועים או
מצופים בציפוי חוץ באופן זהה לצינור אליו הם מתחברים.

.1.2

אביזרים לצנרת פוליאתילן יהיו גם הם חרושתיים ויתאימו לסוג ודרג הצינור
עליו הם מותקנים .לא יורשו ריתוכי חדירה לצינורות אלא באמצעות
אביזרים חרושתיים.

.1.3

האביזרים ,המגופים ,השסתומים וכו' יתאימו ללחץ עבודה של  16אטמ'  .,כל
האוגנים יתאימו לתקן .DIN

.1.4

על הקבלן להגיש לאישור המזמין את פרטי אביזרי הצנרת ,ובכלל זה :שם
יצרן ,דגם ,לחץ עבודה ,לחץ בדיקה ,ציפוי פנימי וחיצוני וכו'.

.1.5

כל האביזרים יתאימו מכל הבחינות לעבודה עם שפכים גולמיים ועל הקבלן
להגיש אישור יצרן לכך.

.1.6

אביזרים בלתי צבועים יצבעו כמפורט לעיל.

.1.7

כל אביזרי הצנרת שלא יפורטו במיוחד לתשלום )כגון אוגנים ,קשתות,
הסתעפויות ,מעברי קוטר ,דרסרים ,עוגנים ,ברגים ואטמים( יהיה מחירם
כלול במחיר היחידות השונות.

.2

מגופים
.2.1

המגופים יהיו מגופי טריז מיצקת ברזל ,המתאימים לתקן ישראלי ת"י .61
ציפוי המגוף והחומר ממנו עשוי הטריז יתאימו לעבודה עם שפכים גולמיים.
הציפוי יהיה אפוקסי קלוי בתנור רילסן או אמאיל.

.2.2

המגופים יהיו כדוגמת טריז קצר " PN16) "EKO-Sעם אטימה רכה( תוצרת
"הכוכב" או שווה ערך מאושר.

.3

.2.3

מגופים אשר יותקנו על צנרת פלב"מ  316יבצע הקבלן חיוץ אוגנים.

.2.4

על הקבלן למסור לאישור המזמין את סוג המגוף והציפויים.

מגוף צופה הלם
.3.1

על הקבלן לספק מגוף צופה הלם למערכות ביוב ,לפריקת הלמי מים הנגרמים
מהדממת המשאבות באופן פתאומי .המגוף ישמש גם כפורק לחץ.

.3.2

המגוף יהיה בקוטר  250מ"מ  16-PNתוצרת דורות ,דגם 77-6-RE-

 (SST)Sewageאו שווה איכות ויתאים לשפכי ביוב ביתיים גולמיים .המגוף
יסופק עם שסתום אוויר " 3לביוב דגם  KA -2-MH-DAVאו שו"ע.
.3.3
.4

המדידה לתשלום תכלול את כל האמור לעיל אספקה והתקנה.

שסתום אוויר
שסתום אוויר "משולב" יהיה מטיפוס המתאים לעבודה עם ביוב גולמי כדוגמת
"שסתום אוויר משולב לביוב" תוצרת א.ר.י .דגם " D-020סער" או שווה ערך בקוטר

חמי זוהר – שלב ב'

256
המצויין בתוכנית ,עם מגוף כדורי בקוטר המתאים לשסתום ,על זקף בקוטר כנ"ל
שירותך לצינור .הקבלן יספק ויתקין גם צינור פלסטי לניקוז הטפטופים מהשסתום.
.5

קשתות
.5.1

קשתות פלמ"ב 316L

תהיינה קשתות חרושתיות .סקדואל ) 40לא

מסגמנטים( תקן .DIN
.5.2
.6

קשתות פוליאתילן תהיינה חרושתיות בדרג זהה לצינור אליו מתחברים.

שסתום אל חוזר
.6.1

שסתום אל חוזר יהיה מדגם מדף עם פתח עליון המאפשר ניקוי ותחזוקה של
השסתום ,עם ציר בולט עליו יותקן מפסק גבולי .השסתום יהיה מצופה
בפוליאסטר קלוי בתנור.

.6.2

המדף יהיה מגופר ,לחץ עבודה עד  16בר ,לחץ בדיקה ב 24 -בר .השסתום
יהיה מדגם ") NR-040ארז"( תוצרת א.ר.י .או שווה ערך מאושר.

 07.02.08אופני מדידה ותשלום לעבודות צנרת
.1

אספקת צנורות
עבור אספקת צנורות לא ישולם בנפרד ומחיר האספקה יכלל במחיר הנחת והתקנת
הצנורות .המדידה תהיה לפי קוטר הצינור .במידה והצינור יונח בקרקע ,עומק
הצינור ימדד לתשלום במדרגים של כל  0.5מ'.

.2

צנרת גלויה
התקנת צנרת גלויה תימדד לתשלום עפ"י מ"א ,בהתאם לסיווג הקוטר המצויין בכתב
הכמויות ותכלול גם ריתוך הצנרת ,אוגנים ,ברגים ,אטמים ,דיסקיות ואומים וכן כל
הדרוש לעיגון צנרת העוברת בקירות מבנה )כגון :אוגנים( ,בטון ואיטום במעבר קיר,
כולל בדיקת אטימות בתיאום מראש עם המפקח וכל הנדרש להתקנת הצנרת
בשלמות.

.3

בדיקות
עבור בדיקת לחץ הידראולית לאטימות הצינורות והשוחות ,כולל הבדיקות
המוקדמות במפעל ,בדיקה מדגמית בשטח ,הבדיקות החוזרות וכו' ,בדיקות ישירות
קוים ,בדיקה סופית ,בדיקת אטימות ושמירה על הנקיון לא ישולם בנפרד ומחירן
יהיה כלול במחיר אספקה והנחת והתקנת הצנרת.

.4

גושי עיגון
תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק ללא תלות
בעומק החפירה וקוטר הקו הנעגן .המחיר יכלול גם את הרחבת החפירה לצורך יציקת
הבטון והתבניות ,הספקת והתקנת פלטות העיגון וכל הדרוש לביצוע העבודה.
בלוקי עיגון בתוך התחנה יבוצעו לפי התוכנית וימדדו לתשלום לפי מ"ק.

.5

עמודי סימון
המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יחידה.
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המחיר יכלול הספקה והתקנת העמוד בשלמותו כמתואר במפרט ובפרט סטנדרטי,
לרבות צביעה ,בסיס בטון וכו'.
.6

אופני מדידה ותשלום לאביזרים
.6.1

בתחנות שאיבה מחירי האביזרים יכללו תמיד גם את אספקת האביזרים
והאוגנים הנגדיים ברגים ואטמים והתקנה מושלמת בהתאם לתוכניות,
למפרטים ולפרטים הסטנדרטיים וכן צביעה ,תיקוני ציפוי פנימי וחיצוני וכו'.

.6.2

המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידה ,בציון סוג האביזר וקוטרו.

.6.3

בקווי  HDPEטמונים בקרקע מחיר האביזרים יהיה כלול במחיר הצינור ולא
תשולם בגינם כל תוספת מעבר למחיר האספקה וההנחה של הצינור.
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פרק  – 08עבודות חשמל ובקרה
הנחיות כלליות
08.01
 08.01.01כללי
פרק זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ,פיקוד ובקרה במבנה תחנת שאיבה לביוב החדשה.
.1

באחריות הקבלן לקבל ולהתייחס לכל הסעיפים של פרוגרמה ,תפ"מ ,מפרטים נוספים
ואת כל התכניות רלוונטיות של המתקן.

.2

לפי פרוגרמה של יועצת בטיחות שלהבת ) מתאריך  ,( 15.08.16כל הגופי תאורה וכל
מערכת החשמל במתקן תהיה בעלת עמידות  IP54לפחות ,טכנולוגיית .LED

.3

המקום היחיד שמוגדר כמקום נפיץ – חדר איסוף גבב ומגוף מכני .גופי תאורה וציוד
חשמל יהיו עמידים בפני פיצוץ גזים .CLASS 1

.4

יש להתייחס לחדר דיזל גנרטור כמקום נפיץ.

 08.01.02תיאור העבודות
.1

ביצוע לוח חשמל ובקרה.

.2

ביצוע מערכת בקרה .

.3

הזנת חשמל למנועים  /משאבות.

.4

הזנות חשמל למערכות הפיקוד השונות בתחנה.

.5

התקנה וחיבור גנרטור חירום.

.6

הארקות .

 08.01.03תאום עם גורמים אחרים
.1

באחריות קבלן החשמל לבוא בדברים על חב' החשמל ,בכדי לקבל הנחיות בנוגע
להכנות הדרושות לחיבור החשמל ולבצע בהתאם ובמועד כנדרש על-ידם ובתאום עם
המפקח.

.2

הקבלן החשמל יתאם את עבודתו עם העבודות המתבצעות באתר ע"י אחרים ויבצע
את עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות אחרות ,במטרה לסיים את עבודתו בהתאם
לתקופת הביצוע שנקבעה.

 08.01.04רשימת ציוד ואביזרים חשמליים
מיד עם קבלת צו התחלת עבודה ,יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים להתקנה באתר .על
הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך אישורו לפני רכישת הציוד.
 08.01.05חומרים
.1

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה ,מאושרים ע"י מכון התקנים
הישראלי ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם.
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.2

היועץ או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידע ו/או תיאור טכני ו/או הדגמה של
חומרים אביזרים ,ציוד חשמלי וכד' לפני מתן אישור להשתמש בהם ,ואף לדרוש
תעודת אישור מכון התקנים לאביזרים השונים.

.3

ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם יידרש.

.4

אישור כנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב
החומרים המסופקים על ידו ,לתקינותם והפעלתם ,כפי שמוגדר במפרט זה ו/או
תקנים אחרים.

 08.01.06אישור לפני ביצוע
לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן את אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התכניות
שברשותו וכן הקשורות לפרטי ביצוע .אין לבצע כל שינוי ללא אישור של היועץ או המפקח.
 08.01.07איזון פאזות
תוך חודש מהשלמת המתקן ,ייבדק העומס על הפאזות ויאוזנו במידה ואינן מאוזנות ע"י
שינוי החיבורים בלוחות .עבור בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.
 08.01.08שילוט מוליכים וכבלים
.1

כל קבוצת מהדקים תסומן באמצעות שלט סנדוויץ' חרוט.

.2

כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית  -סימון ע"י מספרי פלסטיק עליהם
חרוטים המספרים.

.3

כל גיד יסומן באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי.

.4

כל כבל המותקן בתעלות או על סולמות או בצינורות ישולט כל  10מ' לפחות ,כל חדר
ומיציאה מלוח חשמל .השילוט יהיה סנדוויץ' בצבע שחור עליו חרוט מס' המעגל ושם
לוח החשמל המזין כבל זה.

.5

כבלים המותקנים בחפירות ישולטו ביציאה מלוח החשמל ,בתעלות בטון ובכל שוחה.
בתוך שוחות ישולטו הכבלים ע"י דיסקיות אלומיניום בהן יוטבע מס' המעגל ,שם
הלוח המזין ,חתך וסוג הכבל.

.6

השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח או אביזר כלשהו ולא תשולם כל תוספת כספית
עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.

.7

שילוט לוחות חשמל יעשה משלטי סנדוויץ' פלסטיים חרוטים ויכללו :מס' מעגל ,שם
החדר או האזור .סוג המעגל בהתאם לתכנית.

אופן ביצוע התקנות חשמל
08.02
 08.02.01כללי
.1

התקנות יבוצעו לפי חוק החשמל ,המפרט הטכני ,מפרטים שאינם מצורפים ,התקנות
והתכניות.
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.2

בהתקנה סמויה תה"ט יותקנו מוליכים מנחושת עם מעטה פי.וי.סי בצינורות פלסטי
כפיף כבד .לא יתקבלו צינורות שרשוריים.

.3

בהתקנות גלויות עה"ט יותקנו כבלים מסוג  N2XYבתוך צינורות פלסטי קשיח כבד
)אלא אם נדרש אחרת בגוף התכנית( .בפינות ,יש לבצע קשתות בצינור עם מופות ולא
כבלים חשופים.

.4

הזנות לאבזרי פיקוד ומשאבות יבוצעו ע"י כבלים  N2XYשיותקנו בצינורות
משוריינים עם מעטה פי.וי.סי .בחיבור לאביזר הפיקוד ,מפסק או מנוע  -יבוצע חיבור
ע"י אנטיגרון מוגן בפני מים  . IP65צנרת תחוזק ע"י שלות .המותקנים עה"ט  -יהיו
מגולוונים .בפינות יש לבצע קשתות .יש להאריק את הצינורות ולוודא רציפות הארקה
לכל אורך הצינור.

.5

קופסאות הסתעפות
.5.1

קופסאות התפצלות בהתקנה סמויה תה"ט יהיו עם מכסה הנסגר ע"י ברגים.

.5.2

קופסאות התפצלות להתקנה גלויה עה"ט יהיו עם מכסה נסגרע"י ברגים.

.5.3

ראה דרישות מיוחדות בתכניות .בהזנת מגוף תאורה אחד למשנהו ,יש לבצע
קופסאות הסתעפות .אין לבצע הסתעפות בתוך גוף התאורה.

.5.4

בהתקנת מ"ז ,שקעים וכד' ,יש להקפיד שיותקנו בקו אחד ,ללא הפרש גבהים
ביניהם.

לוח חשמל
08.03
 08.03.01הנחיות כלליות
.1

ייצור והתקנת לוח  MCCהכולל:
.1.1

עמודה העברת הזנה מחברת חשמל וגנרטור.

.1.2

עמודת קבלים לשיפור מקדם הספק.

.1.3

עמודות עבור הזנות פיקוד וכוח.

.1.4

מעגלי תאורה ושקעים.

.1.5

ביצוע תאורת חוץ למתקן.

.1.6

ביצוע תאורת פנים למתקן.

.1.7

התקנה וחיבור של אביזרי פיקוד למנועים .

.1.8

חיבור מנועי חשמל.

.1.9

הנחה וחבור כבלים .

.1.10

ביצוע הארקה למתקן.

.1.11

התקנת קונסטרוקציות תמיכה מפלב"מ  316או מחומר פלסטי עמיד וחזק על
פי הצורך וסולמות /תעלות כבלים במקומות הדרושים.

.1.12

התקנה וחיבור גנרטור חירום.

.1.13

התקנה וחיבור משני תדר ) .( VFD
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.2

מבנה לוחות חשמל יהיה לפי המפורט בתכניות בניית הלוחות וצביעתם בצבע Marine

 coatedיענו לדרישות והנחיות של תנאים קורוזיויים .באחריות הקבלן לאטום לוח
אחרי חיבור כל הכבלים לצורך ביצוע מע' גילוי וכיבוי אש.
הלוחות יבנו לפי תקן ת"י ( IEC 1-60439 ) 61439-2
על היצרן להיות בעל ניסיון ומתן יעוץ לייצור לוחות חשמל והינו תחת ביקורת שוטפת
של המחלקה לבקרת איכות של מכון התקנים הישראלי.
.3

לפני ייצור הלוח ,על היצרן להגיש תכניות ייצור מפורטות לאישור המתכנן .שיטת
הסימון בתכניות תהיה לפי התקן הישראלי או  E.D.Vאו  C.E.Iתכניות יכללו את
מראה פני הלוח עם דלתות/פנלים סגורים .וכן מראה תנוחת הציוד בלוח ללא
פנלים/דלתות כולל חתכים .התכניות יכללו רשימת אביזרים מלאה עם ציון דגם
המוצר ,שם היצרן ,נתונים טכניים וכן פירוט וסימון פסי צבירה ,מהדקים ומספורם
וכד'.

.4

רק לאחר שאותן תכניות ייצור אושרו ע"י המפקח והמתכנן ,תוך הכנסת שינויים
ותיקונים במידה ונדרשו ,רשאי הקבלן לגשת לביצוע הלוחות.

.5

המוליכים שבתוך הלוחות יושחלו בצינורות בידוד צבועים בצבעים שונים בהתאם
לתפקידיהם )פאזה ,אפס ,הארקה( .הצבעים לפי התקן העדכני ביותר .מוליכים
שחתכם הוא  10ממ"ר ומעלה יחוברו אל פסי צבירה ,מפסיקי זרם וכד' ,באמצעות
נעלי כבל ודסקיות נחושת .כל חיבור נעל כבל לכל סוג כבל וחתך ,יבוצע עם בידוד
מסוג שרוול מתכווץ .יש להקפיד על כך שהמוליכים ייקבעו בקבוצות בצורה מסודרת
ללא צפיפות והצטלבות ביניהם ,על מנת לאפשר התמצאות נוחה של חיבורי המוליכים
בין האביזרים שונים בלוח.

.6

האביזרים והמכשירים על הלוחות וכן המעגלים השונים ,יסומנו באמצעות שלטים
בגודל מתאים ורצופים ,הכל לפי העניין ,כשהכתיב חרוט בתוך גוף השלט ,כדוגמת
סנדוויץ' פלסטי בעל שני גוונים .כמו כן יש לסמן גם את האביזרים שבתוך הלוח .כל
אביזר במספרו ו/או ייעודו .המוליכים ישולטו ע"י שרוולי סימון .כל שלט על הפנלים
או על קונסטרוקציה יחוזק ע"י ברגים ודבק.

.7

הציוד החשמלי יחוזק לקונסטרוקציה פנימית מברזל מגולוון מנוקה באופן שרק
ידיות המפסקים ,ראשי המאמ"תים ,נתיכים ומכשירי מדידה יראו מבחוץ .יש לדאוג
לגישה נוחה אל כל חלק או אביזר בלוח ,באופן שאפשר לפרקו או לטפל בו בלא לפרק
אביזר אחר או מוליכים שאינם שייכים לאותו אביזר.

.8

הלוח יכלול פסי מבודדים בהתאם לטבלאות היצרן המקורי או לפי תקן DIN - 43671

ובלבד שיתאימו מכנית ללוחות הדינמיים בזרמי קצר בהתאם לתכנית .פסי הצבירה
יהיו מדורגים ,בכדי לאפשר נוחות גישה.
.9

פסי הצבירה יהיו צבועים לכל אורכם ויסומנו בסימון ברור של  R.S.T.Nוהארקה .כמו
כן ,על פסי צבירה ומהדקי כניסה יש להתקין לוח פרספקס שקוף למניעת מגע מקרי.

.10

כניסות ויציאות מהלוח יהיו מלמטה מלמעלה דרך פתחים מתאימים.
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.11

על יצרן הלוח להכין כנות מתאימות לחיבור כל כבלי הכניסה והיציאה לפי המפורט
בתכניות ו/או לפי המגעים הקיימים והנוספים וכן לכניסות ויציאות כבלים מלמטה
ו/או מלמעלה בהתאם למקרה.

.12

כל אביזרי הלוח יהיו בעלי תו תקן של אחד מהרשומים להלן:

.13

 .I.E.C ,V.E.D. ,U.L.או לפי תקן ישראלי .הם יתאימו לזרמי רצף לפי  V.E.Dכפי
שנדרש בתכנית.

.14

ציוד תלת פאזי יתאים לעבודה במתח  500וולט לפחות וציוד חד פאזי יתאים לעבודה
במתח  250וולט לפחות.

.15

מפסקים חצי-אוטומטים מעל  50אמפר ,יהיו מהסוג שניתן יהיה להוסיף להם אביזרי
עזר ,כגון :סליל הפסקה ,מגעי עזר ,אפשרות וויסות וכוון יתרת זרם טרמית ומגנטית.

.16

מנתקים ומפסקים מחליפים יתאימו לניתוק בעומס מלא .המפסק יהיה מסוגל לבצע
לפחות  500פעולות בעומס הנקוב וכן  10,000פעולות מכניות.

.17

מנתקי נתיכים יאפרו ניתוק תחת עומס ויהיו בעלי כושר ניתוק גבוה ) (H.R.C.עם תאי
כיבוי קשת.

.18

מגענים  -יהיו מהסוג שבהם ניתן להחליף סליל ללא פירוק המגען מהלוח .מגעי המגען
יהיו מסומנים .ליצרן יהיו טבלאות וקטלוגים של התאמת המגען לסוג העומס הנדרש.

.19

מכשירי מדידה  -יהיו בגודל סטנדרטי  96X96מ"מ או  144X144מ"מ .המכשיר
יתאים לעבודה בתחום טמפ' עד  40מעלות צלזיוס עם דיוק  ,1.5%ויתן קריאה
מדוייקת ואחידה גם בשינוי טמפ'.

.20

לחצנים ונורות סימון  -יהיו בקוטר סטנדרטי של  22או  30מ"מ .כל הנורות יהיו מסוג
 .LED - MULTIנוריות יהיו עם אפשרות החלפות עדשות נורות שרופות ניתן להחליף
מלפנים.

.21

משני תדר  -יהיו מתוצרת "  " ABBאו ש.ע מאושר .אספקת המתנעים כוללת חיבור,
ויסות וכיול התנעה.

.22

מהדקים  -יורכבו על מסילה .החיבור למהדק יתבצע ע"י פחית מצופה ניקל או כסף או
אבץ )ולא ע"י בורג( .ניתן יהיה להפריד כל מהדק בקלות וכן המהדק יהיה עם סידור
מיוחד וקבוע לסימון ,שילוט ומספור .המהדקים יהיו מסוג ווידמילר

.23

כל הברגים יהיו ברגי אל-חלד מצופים כרום או ניקל.

.24

על הקבלן לקחת במקום מידות של הגומחות המיועדות ללוחות חשמל לפני התחלת
התכנון המפורט של הלוחות .הקבלן אחראי להתאמת מידות הלוחות לנישות
הקירות.

.25

הפנלים יסגרו באמצעות אומי כתר עם אפשרות פתיחתם גם ע"י מברג.

.26

מחיר הלוחות כולל השארת מקום רזרבי עבור ציוד נוסף בשיעור של  35%מתכולת
הציוד הקיים ,אלא אם נדרש יותר תכניות.
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.27

הקבלן אחראי על התאמת גודל ומבנה הלוח למקום המיועד ועל הכנסתו לתוך הבניין.
)במידת הצורך  -ייבנה הלוח בחלקיים אשר יאפשרו הכנסתו למבנה( .על הקבלן
להתאים מידות חלקים לפתחים שבמבנה.

.28

מחיר הלוח כולל הובלה ,פריקה ,העברה עד למקום המיועד לו וחיבור המעגלים.

.29

הציוד בלוחות יהיה מתוצרת אחת החברות , ABB :סימנס  ,קלוקנר מילר.

.30

יצרן הלוחות חייב לעמוד בביקורת מכון התקנים הישראלי ובעל אישור .ISO-9000

התקנת תחנת לחצנים  /מפסקים
08.04
 08.04.01כללי
.1

תחנת לחצנים/מפסקים ימוקמו סמוך לציוד שאותו הם מיועדים להפעיל ובגובה של
 150ס"מ מהרצפה.

.2

כבלי הפיקוד המגיעים לתחנת הלחצנים/למפסקים יחוזקו לתמיכות או יונחו על גבי
סולמות /תעלות ברוחב  100מ"מ.

.3

כניסת כבל לתחנת הלחצנים  /למפסקים תהיה מהצד התחתון.

.4

תחנת הלחצנים  /מפסקים יסומנו בשלטי "סנדוויץ" חרוט לבן על רקע שחור אשר

.5

יהודק בברגים )ישולם בנפרד(.

דיזל גנרטור  -בחדר גנרטור חדש
08.05
 08.05.01כללי
.1

המפרט מתייחס לרכש של מערכת דיזל גנרטור עם מערכת השתקה ולוח פיקוד
והפעלה של הגנרטור בחדר גנרטור.

.2

אספקת דיזל גנרטור בהספק של  , PRIME 350KVAדגם ,DM385S-או שו"ע ,לרבות
מצברים ,מיכל דלק בבסיס היחידה ל 8-שעות עבודה ,מאצרה ,בולמי זעזועים ,שעוני
מדידה ,הגנות ,מטען מצברים ,גוף חימום ,משתיק קול ,לוח כח ופיקוד הכולל מדי
זרם ,מתח ותדר ,מונה שעות עבודה ,מפסק זרם , 3X630Aבקר הפעלה ,פנל לדרישות
כיבוי אש ואת כל הציוד הנדרש לעבודה מושלמת .

.3

הספק שמרלינג-סינכרו או ש"ע מאושר ע"י המזמין

 08.05.02התקנה
לאחר שהמערכת תוצב במקומה בחדר החדש ,וקבלן אלקטרו מכני יבצע את חיבורי הכבלים
והצנרת למערכת ,ספק המערכת יבדוק את חיבורי הכבלים והצנרת ,יאשר תקינות החיבורים
יבצע הפעלה ראשונה של המערכת למשך  8שעות לרבות בדיקות הרמוניות במתח וזרם
ובדיקות סימולציה כמפורט במפרט והמתכנן יאשר קבלת המערכת.
 08.05.03הזמנת היחידה
.1

אספקת יחידה באתר תבוצע בתוך  2חודשים מביצוע ההזמנה.
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.2

הגנרטור יסופק בתוך חופה מושתקת לרמה של  40dbלמרחק  6מטר .בנוסף יש לבצע
בידוד אקוסטי של חדר דיזל לפי הנחיות של ספק הדיזל.

 08.05.04בדיקות
במהלך ההרצה במפעל ייערכו בדיקות לתפקוד כל מרכיבי הדיזל גנרטור .הבדיקות
ייערכו לפי תקני בדיקות של היצרן ויכללו בנוסף על הבדיקות הסטנדרטיות גם
הבדיקות שלהלן:
.1

העמסה מלאה מינימום  3שעות ,בדיקת טמפרטורה ולחץ שמן.

.2

תגובה למכת עומס סימטרית מריקם של  ,50%מדידת שינוי מתח ,תדר וזמן שיקום.

.3

תגובה למכת עומס אסימטרית  25%לפאזה ,בסיס עומס .75% ,50% ,25% ,0%

.4

מדידת שינוי מתח ,תדר וזמן שיקום.

.5

העמסה אסימטרית  25%בכל אחת מהפאזות מדידת יציבות המתח ,בסיס עומס ,0%
.75% ,50% ,25%

.6

תגובה להעמסת עומס מנועי  .D.O.L 200 KWבסיס עומס .50% ,0%

.7

מדידת יציבות מתח ,תדר וזמן שיקום.

.8

מדידת הרמוניות זרם ומתח:
.8.1

גנרטור ברייקם

.8.2

עומס  25% ,50% ,100%ליניארי

.8.3

עומס  ,25% ,50% ,75%עם

.8.4

מרכיבי הרמוניה  3בזרם .5%

.8.5

עומס  ,25% ,50% ,75%עם

.8.6

מרכיבי הרמוניה  7 ,5בזרם .3%

.9

כל תוצאות המדידות יעמדו בדרישות המפרטים והתקנים.
דו"ח הבדיקות מאושר ע"י מחלקת בקרת איכות של היצרן יועבר למזמין לפני הוצאת
הדיזל גנרטור מהמפעל.

.10

לחלופין יאושר ביצוע הבדיקות החסרות באתר במתקני הספק או במהלך ההרצה
באתר ואולם אספקת כל ציוד הבדיקות וכח אדם נדרש יהיה על הקבלן המספק את
הגנרטור.

 08.05.05הובלה
.1

הובלת הציוד תהיה הובלה ימית תחת הסיפון .שינוע הדיזל גנרטור לאתר ישירות או
למחסן הספק באחריות הספק.

.2

כל פעולת שימור נדרשת לצורך הובלת הגנרטור והציוד ובכלל זה איטום פתחים
כיסויים ועטיפות מכל סוג ומין וכן כל פעולה אחרת הנדרשת ,הינה באחריות המציע
מספק הגנרטור.
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.3

במידה ואתר ההתקנה לא יהיה מוכן לקליטת הדיזל גנרטור במועד שחרורו מהמכס,
יאוחסן הגנרטור במתקני המציע באחסון זמני.מחיר ההצעה יכלול עלות אחסון זמני
במתקני המציע כולל ביטוח והארכת תקופת אחריות עד  30יום.

.4

היום הקובע לקביעת התקופה של  30ימים ייקבע עפ"י תעודת שחרור מהמכס שבידי
הספק ובתנאי שהספק הודיע טלפונית ובמכתב רשום לנציגי המזמין על מועד השחרור
מהמכס.

.5

הספק מתחייב לספק לקבלן הרכבה של הדיזל גנרטור כל סיוע שיידרש לצורך שינוע
הדיזל גנרטור ממחסני הספק לאתר ביה"ח וכן כל הנחייה ,ייעוץ ,או סיוע אחר
שיידרשו ,לרבות הנחיות מקצועיות ,תאום הכניסה ושינוע ממחסני הספק.

 08.05.06בחינה
בחינת המערכת תבוצע על ידי נציגי המזמין במחסן הספק או באתר ,כאשר היחידה תובא
ישירות לאתר לאחר שחרורה מהמכס.
 08.05.07נתונים טכניים אשר יש לצרף להצעה
.1

.2

מפרט טכני מלא ,שיכלול את הפריטים הבאים:
.1.1

מפרט טכני למנוע הדיזל על כל מרכיביו.

.1.2

מפרט טכני לגנראטור.

.1.3

מפרט טכני לרדיאטור.

.1.4

מפרט טכני ללוח האוטומטי.

.1.5

שרטוטי מידות מפורטים.

חישובים הקשורים למערכת הקירור ,ספיקות והתנגדויות צנרת ,מערכת האוורור
לרבות התאמת הרדיאטור המוצע לתנאי ההתקנה ,מערכת פליטה.

 08.05.08ספרי שירות
.1

הקבלן יספק עם הגנרטור ספרי שירות לדיזל גנרטור ).(SERVICE MANUAL

.2

הספרים ייכתבו בעברית ויועברו בשלושה עותקים עבור כל גנרטור .ספר השירות
יכלול את הפרטים הבאים:
.2.1

שרטוטי מידות מחייבים של החלקים העיקריים.

.2.2

פירוט קטלוגי של חלקי הגנרטור ואופן ההרכבה.

.2.3

סכמה חשמלית של המחולל.

.2.4

סכמה חשמלית ומכאנית של הדיזל גנרטור.

.2.5

המלצות היצרן לפעילות אחזקה מתוכננת.

.2.6

רשימת חלפים מומלצת.

.2.7

רשימת כלי עבודה ייעודיים נדרשים.

.2.8

מספר סידורי של מנוע ,מחולל ,שילדה ,דיזל גנרטור.
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.2.9

סט תכניות חשמליות לכח ופיקוד.

 08.05.09הדרכה
.1

הדרכה למתקין תינתן באתר כפי שיידרש .ביום הפעלת הדיזל גנרטור יעביר הקבלן
הדרכה והסבר מקיף למפעילי התחנה.

.2

הדרכה זו תכלול:
.2.1

תיאור והכרת הדיזל גנרטור.

.2.2

הפעלה מעשית של הציוד.

.2.3

הסבר על אופן ביצוע אחזקה וטיפולים שוטפים.

.2.4

הסבר על איתור תקלות ואיתורן.

.2.5

הוראות הפעלה זמניות שיושארו באתר המתקן.

 08.05.10שירותים הנדסיים
.1

הספק יספק כל נתון שיידרש לצורך השלמת תכניות ההתקנה ושילוב הגנרטור
במתקן .הספק יערוך מחדש חישובים ממוחשבים לבדיקת נתוני התכנון ש מערכת
אוורור ,קירור ופליטה ויאשר בכתב את תכנון ההתקנות.

.2

הספק ישלים כל הנתונים והחישובים כמפורט בסעיף  8לעיל.

.3

הספק יספק ספר היחידה כולל מסמך תכנית טיפולים רב שנתית אוריגינלי של יצרן
הדיזל גנרטור.

.4

הספק ישתתף בישיבות תאום עם הקבלן המתקין כפי שיקבע המפקח לצורך הדרכת
הקבלן המתקין ואישור פרטי ההתקנה בהתאם להנחיות היצרן.

.5

הספק ישתתף באישור ההתקנה ,הפעלה ראשונית ,הדרכה ,הרצה ובחינה בהתאם
לתאום ודרישות המפקח.

.6

הספק יבצע את ההפעלה הראשונה של הגנרטור.

.7

עלות כל השירותים ההנדסיים כלולה במחיר היחידה של הדיזל גנרטור ולא תשולם
בנפרד.

 08.05.11טיפולים שנתיים
.1

במסגרת האחריות יבצע הספק טיפולים לדיזל גנרטור ,טיפול שנתי אחד בסיום כל
שנת אחריות לדיזל גנרטור ,טיפול שנתי כולל לפי הנחיות ופרוטוקול טיפול שנתי
של היצרן.

.2

הטיפול השנתי יכלול בין השאר את הפעילויות כלהלן:
.2.1

החלפת פילטרים מכל סוג :אויר ,שמן ,דלק  -חומר ועבודה.

.2.2

החלפת שמנים  -חומר ועבודה.

.2.3

בדיקת תקינות המצברים.
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.2.4

בדיקת וזיהוי דליפות מכל סוג ,תיקון והשלמת שמנים/מי קירור  -חומר
ועבודה.

.2.5

הפעלת הגנרטור כנגד עומס בית החולים )בתאום עם בית החולים( למשך
שעה לפחות ,מעקב ורישום נתונים ואישור תקינות העבודה.

.2.6

הפעלת סימולציית תקלות המחוברות למערכת בקרת מבנה.

.2.7

מודגש :מחיר הטיפול השנתי כלול במחיר האחריות ליחידה ולא ישולם כל
תשלום נוסף בנפרד.

כבלים למתח נמוך
08.06
 08.06.01הנחיות כלליות
.1

הכבלים ממקור ההזנה ועד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל אורך
הכבל.

.2

מעל חתך  6ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול )לא יתקבל כבל
בחתך סקטוריאלי( .הכבלים יהיו תרמופלסטיים.

.3

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים ו/או הבריטים.
בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר  1,000וולט .באם
יידרש ייבצע גם בדיקה במתח  3.4ק"ו חילופין למשך  10דקות  -הכל בהתאם לתקן
הישראלי  ,547הוצאה עדכנית.

.4

על הכבל יסומן לכל אורכו את שם היצרן ואת תאריך הייצור שלו  -לא יתקבל כבל
תאריך ייצור ישן.

.5

נעלי הכבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג "נעלי כבל אלומיניום ובדל" )מצופה בדיל( ולא
יותר שימוש בנעל כבל עם דסקיות דו-כתיות.

.6

כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו במרחקים אחד מהשני ,כמפורט להלן:
.6.1

מרחק בין כבלי מתח נמוך 10-ס"מ.

.6.2

מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד 30-ס"מ.

.6.3

לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש את אישור המפקח בכתב להתקנת
הכבלים כמפורט לעיל.

חפירה להנחת כבלים
08.07
 08.07.01הנחיות כלליות
.1

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע במקום העבודה וביסס את
הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע ו/או המכשולים הקיימים .לא תוכר שום תביעה
הנובעת מתנאי חפירה מיוחדים וכד' .עבודות עפר כוללות את שירותיי הלוואי האלה:
.1.1

סילוק הצמחייה העליונה על שורשיה.

.1.2

הוצאת האדמה החפורה ואחסנת באופן זמני בקרבת מקום ובאישור.
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.2

.1.3

פילוס ,יישור והידוק תחתית החפירה.

.1.4

סילוק האדמה החפורה.

חפירת התעלה להנחת כבל או צינור תעשה בעומק וברוחב שנדרש בתכניות .תוואי
החפירה יעבור דרך קיר בטון ,אספלט ,מרצפות ,שבילים וכד' .התוואי המדויק יאותר
בשטח ע"י הקבלן ויסומן בסימון יתדות לאישור המפקח.

.3

מפלס קרקעית החפירה ,יישור והידוק  -טעון אישור המפקח לפני הנחת הכבל ו/או
הצינור.

.4

לאחר אישור התעלה ע"י המפקח ,ימלא הקבלן את קרקעית החפירה בחול-ים בשכבה
בעלת עובי של  10ס"מ .לאחריה יונח הצינור או הכבל ושוב תמולא שכבת חול-ים
בעובי  10ס"מ מעל הכבל שהונח.

.5

מעל שכבת מילוי החול השנייה ,ימלא הקבלן את החפירה בשכבות של  20ס"מ
מהאדמה החפורה ויהדק לאחר כל שכבה.

.6

אין להשתמש לצרכיי מילוי התעלה בשברי סלע ,אבנים ,פסולת ,חומרים אורגניים
וכד'.

.7

בעומק  30ס"מ מפני הקרקע ,יניח הקבלן סרט סימון פלסטי תקני ברוחב  16ס"מ
ובעובי  0.15מ"מ בצבע צהוב עשוי פוליאתילן ועליו כתוב בשלוש שפות" :זהירות -
כבל חשמל מונח באדמה".

.8

לאחר מילוי התעלה יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו ,יסלק את עודפי החפירה
למקום אשר ייקבע ע"י המפקח וינקה את השטח מכל לכלוך ופסולת הקשורים
בעבודות החפירה.

.9

מובהר ומודגש בזאת ,שרואים את הצעת הקבלן כהצעה שלקחה בחשבון את תוואי
החפירה דרך קירות בטון ,שבילים ,מדרכות ,כבישים ,אבני מדרכה וכל מכשול אחר
בהתאם לתוואים המתוארים בתכניות הכוללות :חציבה או עבודת ידיים ,ניקוי,
יישור של כל שטח החפירה והחזרת השטח ו/או המצב לקדמותו.

.10

בהצטלבות כבל ההזנה עם שרות אחר ,יש לשמור על מרחקים כדלקמן:

.11

.10.1

בהצטלבות בין כבלי מ.נ 20 - .ס"מ.

.10.2

בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  50 -ס"מ.

.10.3

בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור טלפון  50 -ס"מ.

בעת השארת החפירה התת-קרקעית פתוחה ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגן על
הצינורות שהותקנו במידה והותקנו בחפירה הנ"ל ,להגן על דפנות החפירה ולבצע
אמצעי שילוט וסימון זוהרים בלילה.

 08.07.02ברגים  -הנחיות כלליות
כל הברגים ,האומים והדסקיות המותקנים באביזרים השונים ,כגון תעלות ,חיזוקים,
מפסקים בלוחות וכד' יהיו מפלב"מ  .316מחיר הברגים כלול במחירי האביזרים השונים
בהם הם מורכבים או אותם מחזיקים.

חמי זוהר – שלב ב'

269
צביעה
08.08
 08.08.01הנחיות כלליות
.1

מחיר כל אביזרים כוללים את צביעתם .אלמנטים מגולוונים ייצבעו רק לפי דרישה
מפורטת כדלקמן) :לפי טמבור או שו"ע( .נקוי שומן מדלל  ,1-32שכבה ווש פריימר
וייבוש ) 2חלקים( ,שכבת אנטי רוסט אדום וייבושה ,צבע סופי מיובש בתנור בגוון
הדרוש .הצביעה תבוצע ע"י קומפרסור ואקדח או ע"י טבילה מלאה.

.2

חלקי ברזל שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול  +מברשת ברזל ,הסרת שומן
מדלל  1-32בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינכרומט  + 3צהוב וייבושה במשך יום.
שכבת ביניים רוסט אדום .צבע סופי מיובש בתנור .הגוון רצוי.

08.09

אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר

 08.09.01הנחיות כלליות
.1

זכות המזמין לספק חלק מהציוד ,כגון גופי תאורה ,לוחות חשמל וכד' או להזמין אצל
אחרים ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכות קשר ,גנרטורים וכו'.

.2

הקבלן חייב לספק מידע כפי שיידרש אם יידרש ,מידות ,תיאורים ,הדרכה וכל הדרוש
לתיאום העבודה ו/או להשתלבות מערכות כנ"ל או אחרות.

קבלן החשמל
08.10
 08.10.01הנחיות כלליות
.1

קבלן החשמל יעסיק באתר במשך תקופת הביצוע ,חשמלאי מהנדס לצורך תיאום
ופיקוח על העבודה.

.2

קבלן ראשי המעסיק את קבלן החשמל כקבלן משנה ,חייב לקבל את אישור המזמין
מראש .למזמין הזכות לבטל את קבלן החשמל המוצע ע"י הקבלן הראשי ללא מתן כל
הסברים והבהרות.

.3

קבלן החשמל חייב להיות בעל אישור מטעם מרכז הקבלנים ,לביצוע עבודות חשמל
בהיקף כספי של מכרז זה.

08.11

בדיקת המתקן ומסירתו

 08.11.01הנחיות כלליות
.1

לפני מסירת המתקן למפקח ,ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת חב' החשמל וחברת
"בזק".

.2

כל טיפול בהזמנת בודק החשמל וחב' "בזק" לבדיקת המתקן ,וכן כל התיקונים
שביצועם יידרש על ידם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.3

רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת חב' החשמל וחב' "בזק" ונתקבל על-ידם ללא
הערות ו/או הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדות לנציג המזמין.
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08.12

תכנית עדות As-Made

 08.12.01הנחיות כלליות
בגמר העבודה ולפני מסירת המתקן ,ימסור הקבלן למפקח שתי סטים של תכניות עדות ,כפי
שבוצעו למעשה ,הכוללות :מיקום עמודים ,תוואי החפירה ,חתך כבלים ,מרחקי תעלות,
מתקן כח ומאור וכד' ללא תוספת כספית המערכת ,אופן ההפעלה והתגברות על תקלות.
מערכת בקרה
08.13
 08.13.01הנחיות כלליות
.1

כללי
מערכת בקרה במתקן מורכבת מבקר מתוכנת המותקן בלוח  ,PLCואביזר פיקוד
ובקרה המותקנים באתר ע"י קבלן חשמל או אינסטלציה .באחריות קבלן חשמל לבצע
את התאום לצורך התחברות לאביזרי פיקוד המותקנים ע"י אחרים.

.2

.3

08.14

האינפורמציה תכלול נתונים כדוגמת:
.2.1

משאבה פועלת.

.2.2

תקלה במשאבה.

.2.3

מפסק פיקוד במצב ידני/מנותק.

.2.4

אפשרות הפעלת משאבה ע"י פקודה מרחוק.

.2.5

אינפורמציה מלוח בקרה פיקוד מקומי של המגוף המכני.

.2.6

אינפורמציה אנלוגית לגבי מפלסי הביוב ומצב מיקרוסויצ'ים.

.2.7

אינפורמציה אנלוגית ממכשירי אולטרסוני ומ.Meter Flow Magnetic -

.2.8

אינפורמציה אנלוגית ממדי ספיקה ,מצופים ,וכו'.

.2.9

אינפורמציה ממערכת גילוי אש.

.2.10

אינפורמציה ממזגן ומד טמפ' בחדר חשמל.

.2.11

אינפורמציה ממערכת פריצה ) אופציה(.

אינפורמציה מהשטח תעובד בבקר המערכת לצורך מתן פקודות למערכות בשטח
באמצעות הבקר המקומי.

מערכת בקרה מקומית במכון

 08.14.01דרישות כלליות מספק המערכת
ספק המערכת חייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום שידור/קליטה של 3
.1
שנים לפחות.
.2

הספק חייב להוכיח התקנת מערכות בסדר גודל זהה לפרויקט זה ,לפחות ב 5-אתרים.

.3

לספק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע תיקונים
במערכת.
בעת הגשת הצעתו ,יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק על ידו.
עם גמר תקופת האחריות ,ייתן הקבלן שירותי אחזקה )במידה ויידרש ע"י המזמין(.

.4
.5
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 08.14.02אחריות למערכת
הקבלן ייתן אחריות של  2שנים לציוד המסופק על ידו .במשך תקופת האחריות ,יתקן
הקבלן כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום .הקבלן יגיע לאתר לצורך תיקון התקלה תוך  6שעות
מקבלת ההודעה.
08.15

ספרות טכנית

 08.15.01הנחיות כלליות
בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין חוברת המסבירה בצורה מפורטת את אופן הפעלת
המערכת ותכלול את הנושאים הבאים:
בקר מתוכנת
08.16
 08.16.01כתיבת תוכנה בבקר
.1

הקבלן יכתוב את התכנה לבקר המתוכנת  -בהתאם לפונקציות המפורטות בתכניות,
במפרט טכני זה ,ומפרט הטכני של מתכנן האינסטלציה ,וכן בהתאם להוראות
והסברים שיקבל מהמתכננים בעת ביצוע העבודה.

.2

התכניות והמפרטים משלימים אחד את השני .על הקבלן לבצע את כל הפונקציות  -גם
אם אלו לא מוצאות ביטוי בתוכניות – אלא במפרט _____ בלבד.

.3

על הקבלן לקחת בחשבון שהמזמין יבצע שינויים והתאמות תוכנה  -כפי שיידרש
במהלך העבודה עד להפעלה מושלמת של המערכת .לא ישולם לקבלן כל תוספת
תשלום עבור שינויים שיידרשו בתוכנה.

.4

הקבלן יגיש התכנה לאישור המזמין.

.5

הקבלן ימסור למזמין דיסקט של התכנה ו 3 -העתקות.

 08.16.02שילוב מערכות הבקרה
.1

הבקר מקבל אינפורמציה ממערכות הבקרה באתר ע"י מגעים יבשים דיסקרטיים
ואנלוגיים.

.2

הבקר שולח פקודות הפעלה שונות למערכת הפיקוד בלוח החשמל.

.3

כמו כן שולח הבקר המתוכנת התראות למרכז בקרה באמצעות כרטיסים עם מגעים
יבשים  -אל ארון  - MDFוממנו למרכז הבקרה או לאיתורית  -באמצעות יחידת שידור
של מוטורולה.

 08.16.03הפעלת משאבות
.1

התנעת משאבות מתבצעת ע"י משני תדר.

.2

הפיקוד להפעלת והפסקתם יבוצע ע"י הבקר המתוכנת כפונקציות של הדרישות
במפרט מתכנן האינסטלציה ) לפי הגדרת התפ"מ ע"י היועץ(.

.3

אופן ההפעלה – עם העברת מפסק הלוח למצב אוטומטי  -תבוצע ההפעלה לאחר
לחיצה על לחצן  .ONבמצב ידני ימשיך הבקר את ההפעלות עם כל ההגנות אך לא
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לפי משטרי העבודה שנקבעו בטבלה .פקודת ההפעלה למתנע תינתן ע"י הבקר
בהתאם לנתונים מתקבלים מהשטח .הפסקת משאבות תהיה גם היא רכה .הבקר
יתזמן יחידות שאיבה יספק השהיות וידומם יחידות שאיבה בהתאם לתוכניות
ולמפרט זה.
.4

כל מספר כגון  -כמות ספיקה וכדומה  -אשר ימצאו בתוכנית הבקר יהיו פרמטרים
הניתנים לשינוי באופן פשוט ע"י שימוש בלוח מקשים וצג שיותקנו בחזית הלוח
ויחובר לבקר.

.5

חודש לאחר קבלת המתקן ע"י המזמין יוזמן קבלן החשמל – לביצוע ויסותים נוספים
התאמות בתוכנה שינוי פרמטרים וכדומה המחיר לביצוע וויסותים הנ"ל כלול במחיר
התכנה כמופיע בכתב כמויות.

 08.16.04דרישות כלליות מספק המערכת
.1

ספק המערכת חייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום שידור/קליטה
של  3שנים לפחות.

.2

הספק חייב להוכיח התקנת מערכת בסדר גודל זהה לפרויקט זה לפחות  5אחרים.

.3

לספק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכנאים בעלי ידע בביצוע
תיקונים במערכת.

.4

בעת הגשת הצעתו ,יגיש הקבלן פרוספקטים מפורטים לציוד המסופק על ידו.

.5

עם גמר תקופת האחריות ,ייתן הקבלן שירותי אחזקה )במידה ויידרש ע"י המזמין(.

 08.16.05אחריות למערכת
הקבלן ייתן אחריות של  2שנים לציוד המסופק על ידו במשך תקופת האחריות ,יתקן הקבלן
כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום הקבלן יגיע לאתר לצורך תיקון התקלה תוך  6שעות מקבלת
ההודעה.
 08.16.06ספרות טכנית למערכת שידור וקליטה
בגמר העבודה יספק הקבלן שלוש חוברות הכוללות:
.1

תאור המערכת ותת הרכיבים שלה.

.2

תכניות פיקוד של כניסות ויציאות של כבלי הפיקוד השונים ,לפי מספור מהדקים כפי
שבוצע בפועל.

.3

הוראות להפעלת המערכת.

.4

הוראות לאחזקה עם חלוקה לשתי רמות לפחות.

 08.16.07אחריות
הקבלן ייתן אחריות של שנה אחת למערכת בקרה מיום הפעלת המערכת.
משך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל נזק ויחליף כל אביזר פגום ללא כל תוספת כספית.
האחריות כלולה במחיר הבקר.
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 08.16.08הדרכה
קבלן ייתן  10ימי הדרכה במועדים לפי בחירת המזמין .ההדרכה תינתן באתר והיא כלולה
במחירי אביזרי בכתב הכמויות.
08.17

קבלן החשמל והבקרה

 08.18.01הנחיות כלליות
.1

קבלן החשמל יהיה קבלן משנה של הקבלן הראשי.

.2

בהגשת הצעתו ,יגיש הקבלן הראשי את שם קבלן החשמל אשר יבצע את עבודה מתוך
רשימת הקבלנים המופיעים להלן.

.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר או לפסול את קבלן החשמל.

.4

דרישות מקבלן החשמל

.5

.4.1

רישום ברשם הקבלנים ועוסק מורשה ואישור .ISO 9000

.4.2

הקבלן משמש נציג של אחת מחברות הבקרים בחו"ל או מייצרם בעצמו.

.4.3

לא יתקבל קבלן חשמל אשר לצורך הבקרה ,יצטרך לקחת קבלן שלישי
שיבצע עבורו את הבקרה.

הקבלן יגיש רשימה של לפחות  10פרויקטים בהיקף דומה להיקף זה שביצע בתחום
הבקרה.

08.18

.6

בנושא הבקרה ,יעסיק קבלן החשמל מהנדס בקרה בעל ניסיון מוכח בתחום הבקרה.

.7

בנושא עבודות החשמל הרגילות ,יעסיק קבלן החשמל מהנדס חשמל במשך כל תקופת
הבקרה.

אופני מדידה ותכולת מחיר לעבודות חשמל

 08.18.01מחירי היחידה
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:
.1

כל החומרים ובכלל זה ,מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה )ושאינם
נכללים בה( והפחת שלהם.

.2

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע ,בהתאם לתנאים והתיאורים של המפרט הטכני ,כתב
הכמויות והתכניות.

.3

השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים וכד'.

.4

הובלת חומרים ,כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל ,אל מקום העבודה בכלל
זה ,העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

.5

אחסנת החומרים ,הכלים ,המכונות וכו' ושמירתם ,וכן שמירת העבודות שבוצעו.

.6

בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט" ,תכלול העבודה את כל עבודות הלוואי
והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ,לרבות הבדיקות השונות ,חיבורי חשמל ,הפעלה
והרצה .במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט ,עקב דרישת המזמין ,יחושב ערך השינוי
באופן יחסי לערכו ,על סמך ניתוח מחירים.

חמי זוהר – שלב ב'

274
.7

עבודות בשיטת ברג’י יבואו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או
בא-כוחו.

.8

כמויות  -כל הכמויות ניתנו באומדנא .הקבלן יהיה אחראי לגבי כמויות ,החומרים
והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה.

.9

מדידה  -כל עבודה תימדד נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן( בהתאם לפרטי תכנית
כשהיא גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ,ללא כל ,וספת עבור פחת וכד' ומחירה
כולל את ערך כל חומרי העזר ו/או עבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות
ממנו ,במידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.

.10

רואים את הקבלן ,כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:
.10.1

תוכניות לאישור " " AS MADE
 .10.1.1כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת
המתקנים ובדיקת מתקן .
 .10.1.2התקנות עזר ואמצעים למיניהם ,הדרושים לאבטחת העבודה
השוטפת.
 .10.1.3סרט זיהוי לכבלים ,שילוט לוחות ,גופי תאורה ,תעלות ,סולמות,
מפסיקי זרם ,בתי תקע ,לוחות שרות וכו'.
 .10.1.4חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל,
כעבור שישה חודשים לאחר הפעלת המתקן.

.10.2

תכולת המחירים
פרט אם צוין אחרת במפורש ,כוללים המחירים אספקה לאתר ,התקנה
וחיבור וכן בדיקה והפעלה של כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י
אחרים )ובתנאי שהותקנו ע"י הקבלן( .תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא
כללי בלבד.
מחיר יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי החוזה.

.10.3

תיאומים
מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים
השונים הנחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין
פעולות תיאום אלו ,ללא כל הבדל באם התיאום הוא עם קבלנים אחרים או
עם גורם מתכנן או רשות כלשהיא.

 08.18.02אביזרי עזר
.1

מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את:
.1.1
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.1.2

המחיר כולל גם את כל החבקים ,חיזוקים ,מהדקים ,סגירות ,חומרי בידוד
וכן את כל שאר חומרי העזר ועבודות הלוואי ,אשר לא פורטו במפורש ואשר
נחוצים להשלמת המתקן ,הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן .כמו כן
כלולות תיבות הסתעפות משוריינות עם מהדקים ,בולצים ,פ"צ וכד' ,עבור
כבלים בחתך עד  16ממ"ר.

.2

ציוד חליפי
במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז/חוזה זה ,זכאי המפקח
לדרוש ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי העבודה ובעלי נתונים שהם בדרגה הגבוהה
הקרובה ביותר לנדרש במכרז/חוזה זה.

.3

דוגמאות
הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבורם
ולא תימדד בנפרד .עבור דוגמאות ישולם רק אם אושרו להתקנה כפי שהם ,כמוצר
מוגמר ראוי להתקנה ולשימוש.

 08.18.03צינורות
.1

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם:
קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  4מ"מ
באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים בצינורות בקוטר  36מ"מ ומעלה.
המחיר כולל חבל השחלה בקוטר  8מ"מ.

.2

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם :קופסאות
הסתעפות ומעבר משוריינות מגולוונות ,חוטי השחלה ,קשתות סטנדרטיות ומיוחדות
לפי הצורך.

.3

צינורות מגולוונים כוללים גם :תיקוני צבע עשיר אבץ ,קופסאות כנ"ל ,תרמילים
סופיים ,חוטי השחלה ,קשתות ,מופות ,ניפלים וכו'.

.4

צינורות פלסטיים גדולים מעל " 3ופלדה כוללים גם :חבלי ניילון  8מ"מ קוטר בכל
צינור עם רזרבה בקצוות וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי  2מ"מ מתוחות
ומתוחזקות ע"י הסקים לקצוות הצנרת.

.5

מחיר מעברים וברכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות
החפירה ,הכיסוי ושאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך.

.6

על הקבלן לדאוג לאיטום מוחלט של מעבר גזים בין חללים ומובילים ללוחות החשמל.

 08.18.04הארקות
ביצוע גשרי הארקה בחומרים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר.
 08.18.05כבלים ומוליכים
כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם :חיבורם בכל קצותיהם ,נעלי כבל רגילות ומיוחדות
)למוליכי אלומיניום( ,תגיות סימון ,חבקים ,חיזוקים ,סגירות מגן ,קופסאות הסתעפות
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משוריינות אטומות ,מהדקי הסתעפות עד חתך  16ממ"ר ,השחלה ,הנחה ,חיזוק וכד' .אורך
הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך תעלות והמוליכים בהם הם מונחים או מושחלים.
 08.18.06תעלות כבלים
תעלות כבלים מפלב"מ  316כוללות במחיריהן גם :מכסים מכופפים ,מתלים תמיכות
מגולוונים כל  60ס"מ ,הארקות ,ביצוע בצורת שקע  -תקע בקטעים ,צביעה/גלוון לפי
הדרישה בפנים ובחוץ ,פניות בגירונג ,זוויות ,שינוי רוחב מדורגים ,מחזיקי כבלים ,פתחי
חיבור לתעלות המסתעפות ,פלנשים סופיים ,פרופילי  Zנקובים מגולוונים בתעלות אנכיות.
המתלים לתעלות/סולמות הכבלים בצעו מזוויתנים או פרופילים בעלי צבע  4ס"מ לפחות.
 08.18.07לוחות חשמל
.1

לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם :הגשת תכניות ייצור ומבנה לאישור ,חיווט ,פסי
צבירה מנחושת ,שילוט סנדוויץ' חרוט לכל האביזרים .מקומות שמורים והכנות
עבורם ,כפתורי נשיאה מתכתיים וידיות מצופות ניקל לפנלים ,דלתות לנתיכי ,HRC
קלפות קפיציות ,צביעה בצבע סופי גם מבפנים ,מחיצות פנימיות ,הגבהות ברצפה
ועיגונים לקירות ,חיזוק ברגים לאחר הובלה.

.2

הלוחות כוללים את עטיפתם ביריעות ניילון והכנסת חומרי שימור וייבוש לשם
הובלתם ואחסנתם עד להתקנתם במקומם.

.3

מחיר לוח חשמל כולל בדיקות הבאים:
.3.1

התנגדות בידוד

.3.2

עליית טמפרטורה

.3.3

עמידה בזרם קצר

.3.4

סריקה תרמו גרפית.

 08.18.08צביעה
צביעה בצבע "  " Marine coatedותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים.
 08.18.09חומרי עזר
חומרי עזר בגין קטעי כבלים וצינורות הדרושים לחיבור האביזרים כלולים במחיריהם,
לרבות ברגים ,אומים ,דסקיות וכו'.
 08.18.10סימון אביזרים
מחירי האביזרים כולל גם :סימון כל מ"ז ,לחצן ,בית תקע וכן ע"י סרט סימון "דיימו" בגוון
שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח .הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע .לאביזרים גדולים,
כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדוויץ' פלסטי חרוט.
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 08.18.11חיבור מנועים או מכשירים חשמליים
חיבורי מנועים או מכשירים חשמליים אחרים כוללים במחיריהם גם :צינור גמיש משוריין
עם כיסוי  PVCדוגמת אנקונדה )אסטרגל( או ) RTAישראלוקס( בקוטר מתאים לכבל לפי
חוק חשמל ,עם פיטינגים אטומים מתאימים ,חיבור סלילים נכון ,בדיקת כוון סיבוב ,שלט
אזהרה לגבי ניתוק ההזנה בלוח וכו'.
 08.18.12חיבורים של אביזרי פיקוד
חיבורים של אביזרי פיקוד או אביזרים אחרים כוללים במחיריהם גם :צינור גמיש משוריין
דוגמת אנקונדה )אסטרגל( או ) RTAישראלוקס( בקוטר מתאים לכבל לפי חוק החשמל ,גם
פיטינגים אטומים מתאימים ,כיוון וכוון האביזר למצב העבודה הרצוי.
 08.18.13ממסרי פיקוד שקע-תקע
מחירם כולל גם :בסיס לחיווט ע"י ברגים 3 ,מגעים מחליפים ,סידור לסימולציה ידנית,
מגעים ל 10 -אמפר.
 08.18.14תעלות כבלי חשמל
תעלות כבלי חשמל יהיו מפלב"מ  316כוללים במחיריהם גם :פניות ,זוויות וכד' מבוצעים
בדירוג ,פרופילים לחיזוק לתקרה או לקירות ,ברגיי פיליפס וציוד עזר )מפלב”מ .(316
 08.18.15טיפול נגד מכרסמים
באחריות הקבלן לספק ולהתקין מערכת נגד מכרסמים במתקן או לתת כל פתרון אחר
המקובל ומאושר על ידי המזמין.
מכשור
08.19
 08.19.01דרישות כלליות
.1

על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים ,חבור הכבלים
והחוטים מהמכשירים אל הלוח המקומי או ללוח המרכזי .על הקבלן לפרט בתכניות
תנוחת הציוד ,מסלולים מדויקים של הכבלים והחוטים במתקן ,שרטוט הכולל את
התקנת הגשש ,תושבת גובה ,חשיפת הגשש ,מהלך הסולמות ו/או התעלות ו/או
הצינורות עבורם ,בתוך המתקן עד ליציאה ממנו ,וכן סוגי הכבלים והחוטים ,מספר
וחתך הגידים בכל כבל וצנרת ההגנה עליהם לאורך כל מסלולם.

.2

על המכשירים להיות עמידים בסביבה קורוזיבית ,לרבות מי שפכים ומי תהליך בוצה
משופעלת וזאת בנושאי החלדה ,הדבקה ולכלוך וכן עמידה באטמוספרה
מאכלת/מחמצנת בסביבות שפכים גולמיים.

.3

כל מכשיר ומכשיר יסופק קומפלט כולל אלקטרודת/גשש ,משדר ,כבל מתאים בסוג
ובאורך בין האלקטרודה לגשש ואמצעי הרכבה והגנה בתנאי שדה כולל עמידתם
בתנאי האטמוספרה המאכלת/מחמצנת.

חמי זוהר – שלב ב'

278
.4

על המכשירים להיות מתוצרת מוכרת אשר עבורה קיימת סוכנות מכירה ,טפול
ואחזקה בארץ .על ספק המכשור להוכיח ניסיון שימוש קודם מוצלח במכשירים
האלה במתקנים דומים.

.5

יאושר אך ורק מכשור שיש עמו ניסיון חיובי מצטבר בעבודה במתקני טיפול בשפכים
בתהליך "בוצה משופעלת" .לפיכך המכשור חייב להיות מתאים לטיפול במי שפכים
גולמיים ו/או בנוזל מעורב מתהליך בוצה משופעלת ,המכיל מוצקים מרחפים בריכוז
גבוה ,הכל בהתאם ליישום ,וזאת כאשר פעולת הניקוי והכיול תעשה בתדירות נמוכה
ולא יותר מאשר פעם אחת בשלושה חודשים.

.6

יש לספק אמצעי בדיקה ,כיול וניקוי במקומות מסוימים .גששי המדידה )סנסורים(
יסופקו בכפולות או בשלשות לפי הצורך ויעשה מיצוע או תורנות בשימושם.

.7

כל גשש יכלול אמצעי הרכבה וחיזוק לפי המקום והצורך ,כך שתהיה אפשרות לפירוק
נוח ולשינוי גובה וזווית בצורה קלה בשעת הצורך .אטימות המכשירים תהיה מסוג
 IP65ובהרכבה בשדה יהיו מוגנים ע"י כסוי שימנע חשיפה לאור שמש ישיר וגשם.

.8

פרטים נוספים דרושים הם :אמצעי הניקוי ,הבדיקה או האחזקה ,המלצה לחלקי
חלוף )במקרה הצורך( למשך שנתיים ,פרוט חומרי עבודה למכשור )כגון תמיסות
אלקטרוליטים ,נתיכים ,נורות( למשך שנת עבודה.

.9

כל ציוד המכשור לפרוייקט יסופק על ידי שתי חברות לכל היותר ,שכ"א מהן הינה
נציגה בלעדית מוסמכת של כל פריטי המכשור במסגרת מכרז/חוזה זה )אפשר שיהיו
מספר יצרנים בארץ ו/או בחו"ל ואולם כולם ייוצגו על ידי נציג אחד( להלן "הספק".
הפריטים השונים של סוג ציוד אחד ,לדוגמה  -מדי ספיקה מגנטיים ,יהיו מתוצרת
אחת בלבד.

.10

הקבלן יהיה אחראי למתן השירותים ההנדסיים לרבות בדיקת נתוני ההתקנה,
הנחיות התקנה וכיול ,בדיקת כיול והפעלה ,הכנת תרשימי החיבורים לבקרה ,כל זאת
במסגרת עלות הציוד ולא ישולם בנפרד.

.11

בשעת הרכבת המכשור ,יש לקחת בחשבון מקום להרכבה ,גישה לטיפול אחזקת,
טמפ' סביבתית ,רעידות ,לחות ,גזים מעכלים/מחמצנים ,חומרים זרים כגון :גריז,
שומן כימיקלים ומוצקים שונים מפוזרים במערכת הביוב.

.12

מכשירי המדידה האנלוגיים יכללו חוגי זרם בתחומים  4-20 mAז"י ,למעגל של
מינימום  600אוהם עומס התנגדותי כולל התנגדות הקו והבקר.

.13

כבלים מיוחדים בין הגשש והמשדר יסופקו ע"י ספק המכשיר.

.14

כל מכשיר ומכשיר יסומן בסימנית מיוחדת הניתנת לפרוק ,אשר תסומן במספר
המופיע בטבלת המכשור .הסימנית ואמצעי החיזוק ,יעשו מחומרים אשר יעמדו בפני
החלדה ,איכול ופרוק עקב האווירה הסביבתית.

.15

על ספק המכשיר לספק עבור כל מכשיר ומכשיר את כל המפורט להלן:
.15.1

פרוט חלקי המכשיר.

.15.2

דיוק.

.15.3

ליניאריות באחוזי סטייה מכסימלית מהקו הישר.
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.15.4

רזולוציה/רגישות .DAMPING -

.15.5

זמן תגובה.

.15.6

הסטרזיס.

.15.7

סטייה .REPEATABILITY -

.15.8

מצוע מדידות.

.15.9

תחומי המדידה וכיול המכשיר.

 .15.10השפעת צורת ההתקנה.
 .15.11חומר האלקטרודה והמכשיר ,אשר יהיו עמידים בתנאי הרכבתם.
 .15.12גבולות מורשים של טמפ' סביבתית.
 .15.13השפעת טמפ' ,לחץ ,לחות סביבתית ,ואספקת חשמל.
 .15.14זיהוי תקלות ותצוגתן.
 .15.15מגע ממסר אזעקה.
 .15.16הוראות אחזקה.
 .15.17פרוט אטימה והגנות בפני מזג אוויר.
 .15.18המלצות ואחזקה ולאמצעי בטיחות.
 .15.19המלצות למרחק בין הרגש והמשדר.
 .15.20פרוט דרישות לאספקת מתח ,אוויר דחוס וכו'.
 .15.21ספר הוראות הפעלה.
 08.19.02מפרטים לציוד המכשור
בתחנה יותקן מכשור כמפורט בפרק .07
.1

מפסק מקביל על שסתום אל חוזר )השראתי(
.1.1

מפסקים מקבילים אלו יהיו בעלי אטימות גבוהה  IP67לפחות.

.1.2

מבנה המפסקים עגול קוטר מינימלי  18מ"מ להתקנה בתוך זרוע עם חור עגול
והידוק ע"י שני אומים ,או מבנה מלבני  40x40x110מ"מ ,לפחות להתקנה
על זרוע בסיס.

.2

.1.3

מרחק חישה )לזרוע המתכת המפעילה( מינימלי  15מ"מ.

.1.4

מתח אספקה בתחום עד  ,DC 24Vאו עד .AC 220V

.1.5

במידה ויידרש יסופקו אביזרים אלו גם למתח אחר כפי שיוכתב באתר.

התקנת המכשור
.2.1

התקנת המכשיר בצנרת ובכל מקום תבוצע ע"י הקבלן .באחריות הקבלן לרכז
בספר המתקן את כל דפי המידע ואופני הכיול של כל המכשור ,ללמוד את
נתוני הכיול של כל ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים והכיוונים במכשור
בהתאם לדרישת היצרנים עד להפעלה מושלמת של המתקן.
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.2.2

הקבלן יעסיק מכשירן מעולה ובעל ניסיון ,לצורך ביצוע כל עבודות המכשור
הפעלה וכיול הציוד .הפעלת המתקנים וקבלת המתקן תבוצע בנוהל כמפורט
בפרק  - 08חשמל של המפרט הכללי .המכשירן ילווה את הפעלה עד לאישור
סופי של מתקן הטיפול כולו כיחידה אחת .עלות עבודות המכשירן כלולות
במחיר חיבור המכשירים ,אביזרי הפיקוד וכד' ולא ישולם בנפרד .כבלי
החיבורים להזנה ולסיגנליזציה כלולים בכתב הכמויות .התקנת הכבלים
באזור החיבור ובלוחות הבקרה יבוצעו מתוך התחשבות ברעשי  RFIומתחי
יתר בהתאם למיטב הפרקטיקה המקצועית באחריות המכשירן ובמסגרת
מחירי היחידה.

.2.3

יחידות הגנה בפני מתחי יתר ו RFI-דוגמת  MSYSTEM MOP 24-1יותקנו
לפי דרישת המנהל במהלך ההפעלה ו/או במהלך שנת האחריות.התקנת
יחידות הגנה יחייבו בדיקות הפעלה וקבלה חוזרות .יחידות הגנה ימדדו
בנפרד בכתבי הכמויות ומחירן כולל עלות הבדיקות החוזרות שידרשו.

.2.4

הגנות מתחי יתר סטנדרטיות יבוצעו ע"י נגדי וריסטור דוגמת GEV47ZA7

בשני קצוות קוים נושאי סיגנאל אנלוגי .במסגרת חיבור המכשור ,כלול
במחיר .במידה והגנות אלו לא יספיקו באחריות המכשירן להתאים יחידות
הגנה אקטיביות תואמות למכשור שיותקנו בתשלום נוסף לפי אישור המנהל.
כבלי מכשור יתחברו לציוד דרך קופסת חיבורים פלסטית מוגנת  IP657עם
מעברי אנטיגרון אלא אם המכשור כולל יחידת בקרה מקומית .אין לחבר כבל
ישירות למכשור .הכבל מהקופסא לאביזר יעבור בצינור שרשורי משוריין
דוגמת "גמיש"  2080עם מעברי אנטיגרון תואמים בשני הקצוות .מקום
שתידרש התקנת מגיני מתח יתר ,יותקנו המגינים בתוך קופסאות.חיבורי
הכבלים בלוח וחיבור האביזרים למכשור יבוצעו ע"י המכשירן.
.2.5

סיכוך או שריון הכבלים יוארק בצד הלוח הראשי ויבודד בצד המכשור.
המחיר הבסיסי לחיבור מכשור כולל כל המפורט לעיל ובנוסף כיול שילוט
הפעלה ובדיקות כמפורט ,בצד השדה ובלוחות עד לחיבור לבקר והפעלה יחד
עם הבקר והמחשב .כאשר המכשור כולל פנל הפעלה מקומי ,יותקן הפנל
בקופסאת ארון פלב"מ  316מוגן  IP65הכוללת חלון שקוף לקריאת המדידות
ללא צורך בפתיחת הדלת.

.2.6

הקופסא תכלול :שקע משוריין מתברג ,מנורת  PL-7Wמוגנת נדלקת על ידי
מגע גבול לדלת והזנת  230וולט למכשור שתבוצע דרך תקע מתברג שיותקן על
כבל ההזנה למכשור .חיבור כבלי מדידה וסיגנל יתבצעו ישירות לסרגל
מהדקים של פנל המדידה .מחיר ארון/קופסא כולל :מנורה ,שקע ומסד
להתקנת המכשור .כאשר המכשור כולל העברת סיגנל אנלוגי או דיגטלי )לא
מגע יבש( תכלול ההתקנה גם נגד וירסטור כדוגמת  GEV47ZA7בקופסת
החיבור ובלוח כלול במחיר .סכמות החיבורים בתוכניות למכשור הן
עקרוניות בלבד .הקבלן יגיש תכנית חיבורים מפורטת בהתאם לציוד המסופק
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לאישור המנהל לפני ייצור לוחות מכשור ובקרה כל זאת כלול במחיר היחידה
למכשור.
 08.19.03פירוט החיבורים
פרוט החיבורים במכשירים האנליטיים ניתן בסעיפי המפרט של ציוד זה .באביזרים האחרים
יהיו החיבורים כמפורט בטבלה זו:
מתמר/בקר
חיבור אנלוגי
חיבור מגע יבש
 - NRVמגוף אל חוזר

1

-

 - TRטרמיסטור

1

-

 - CVמגוף חשמלי

3

-

 - Gמד ספיקה מגנטי

2

1

 - USמד גובה אולטרה-סוני

5

1

התקנה פיזית של המכשור כלולה במחיר המכשור בכתב הכמויות למכשור.
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פרק  – 15מערכת איוורור וטיהור אויר
יחידות מפוצלות רגילות
15.01
 15.01.01כללי
.1

יחידות מיזוג האוויר המפוצלות תהיינה מתוצרת מוכרת כדוגמת אלקטרה ,תדיראן
או אלקו ויכללו אישור של מכון התקנים.

.2

היחידות יכללו מדחס מסוג בוכנתי לפעולה ארוכה ושקטה .המפוחים בלחץ מים
סטטי חיצוני של  8.0מ"מ .כל היחידות תהיינה בהספק של  1.5כ" ס לפחות.

.3

מערכת הקירור תהיה מושלמת ותפעל בעזרת פריאון  .22המערכת תכלול את כל
ההגנות והאביזרים הנדרשים לפעולה מושלמת ,כאשר בדיקת היחידות לפעולה תעשה
במפעל היצרן .ההגנות תכלולנה ,בין השאר ,מגן לחץ גבוה ונמוך ,מפסק ביטחון
לקומפרסור ,טרמוסטט ,מגן הפשרה והשהייה בפעולת המדחס ,וכדומה .מחיר
היחידה יכלול את כל האביזרים הנדרשים ופעולה מושלמת בין אם צוינו ופורטו ובין
אם לא .בכל יחידה יותקן קבל לשיפור כופל ההספק .המחיר כלול גם במחיר היחידה.

.4

היחידה תהיה שקטה בפעולתה ,הרעש מהיחידה במרחק  1.5מטר לא יעלה על 40
 .DBAהמפוח יספק את כמות האוויר במהירות יציאה שלא תעלה על .F.P.M 1400

.5

יש לבחור את המעבה של היחידות השונות )מפוצל ומיני מרכזי( לעבודה בתנאי חוץ
כמצוין .אם תסופקנה יחידות סטנדרטיות של חב' כגון אלקטרה או תדיראן יש לקבל
אישור בכתב על כך שהיחידות מסוגלות לעבודה בתנאים המצוינים.

.6

הקבלן יספק ויתקין מזגנים כמסומן בתוכניות התחנה ובחתכים.יחידת המנוע
והמדחס יותקנו כולם על גג המבנה על משטח שיוקצה למטרה זו.

 15.01.02שרות ואחריות
.1

הקבלן יבצע במשך שנה אחת מיום הקבלה הסופית של המזגנים .את כל פעולות
והאחזקה הדרושות לאחזקה נכונה של המזגנים ..כל ההוצאות והחלקים הדרושים
לבצוע יהיו על חשבון הקבלן.

.2

הפעלת המרכיבים השונים וסיור שגרתי יומי הם חלק מהפעלת המתקן ויעשו ע"י נציג
היזם על פי הדרכה שיקבל מהקבלן .הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאת שרות תוך
 12שעות מזמן הקריאה.

.3

הקבלן יבקר באתר בהתאם לקריאה של מועצה אזורית תמר.

יחידות אוורור
15.02
 15.02.01כללי
.1

החדרים היבשים ללא מגע עם גזים ממקור שפכים כמו חדר המשאבות  ,וחדר הצנרת
יקבלו אופציה לאוורור באמצעות מפוח שימצא על גג המבנה.

.2

המפוח יהיה צנטריפוגלי בעל ספיקת אויר של  2,000מק"ש.

.3

למפוח תוצמד חופה לבידוד הרעש עד כדי . DB 15
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.4

למפוח תוצמד צנרת  HDPEשתגיע לכל חדרי הפעילות כגון חדר המשאבות  ,חדר
הצנרת ,חדר כניסה ראשי.

.5

הזרמת אויר לכל חדר תצויד בדמפר עם אפשרות לוויסות כמות האויר.

.6

המפוח יצויד במתג עם אפשרות להחדרת אויר ויניקת אויר .במתג יותקן גם שעון
שיאפשר הפעלה והדממה של המפוח לפי זמנים שיקבעו ע"י המפעיל.

מתקן ניטרול ריחות
15.03
 15.03.01כללי
.1

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי אתר תחנת השאיבה נמצא במקום רגיש ביותר למטרדי
ריח בשל קרבתו לאתרי תיירות ונופש .אי תפקוד של מערכת נטרול הריחות הנודפים
מהתחנה עלול לגרום לירידה משמעותית בתיירות  ,גרימת נזק כספי למלון ולתיירות ,
תביעות פיצויים משמעותית ותביעות משפטיות.

.2

מובהר בזאת ולמען הסר ספק  ,הספק יעביר תוכניות הרכבה ואחריות על המצעים
בהם הוא עתיד להשתמש למשך  10שנים כשהן חתומות ע"י יצרן המערכת בחו"ל .

.3

הספק יעביר התחייבות שלאחר הרכבת המערכת והפעלתה יבקר במתקן נציג של יצרן
המערכת אשר יבדוק את יעילותה לאחר הזרמת השפכים ובתום שנת הבדק ויעביר
דוח אשר יפרט ביציאה ובתחנה ועוצמות הריח הנפלט מהמערכת .

.4

הקבלן יספק ויתקין מתקן לניטרול ריחות על כל מכלוליו המפורטים .כל מרכיבי
המערכת יסופקו ע"י ספק אחד בלבד .המתקן מיועד ליניקת אוויר מהבור הרטוב,
מבור חרום ומעגלת הגבבה .מיועד לכך חדר ניטרול ריחות במידות  5.6X5.0מ' המצוי
במפלס  0.00של התחנה.

.5

הקבלן יספק ויתקין מנדף לעגלת הגבבה.

.6

יצרן המתקן והספק
.6.1

היצרן יהיה בעל  5שנים לפחות של ניסיון בתכנון והתקנה של מערכות דומות.
היצרן יספק רשימה של  5התקנות לפחות של מתקנים בגודל דומה הפועלים
בצורה מושלמת עם רשימת המלצות שתכלול שמות ומספרי טלפון
להתקשרות.

.6.2

היצרן יהיה חייב להציג לפחות שתי התקנות הפועלות לפחות  3שנים כולל
נתוני ביצועים ) (PERFORMANCEשל המתקנים.

.6.3

.7

כמו כן יהיה הקבלן רשאי להציג מערכת לנטרול ריחות בטכנולוגיה בשיטת
יוניזציה .במידה ויבחר הקבלן בשיטה זו יהיה עליו לאשר מערכת היוניזציה
המוצעת ע"י המתכנן.

נתונים ותוכניות
.7.1

חמי זוהר – שלב ב'

הקבלן ימלא בשלב ההצעה את כל הנתונים הטכניים הנדרשים ,כמופיע
בשאלון הטכני לציוד שבנספח מס'  .1כמו כן הקבלן ימסור שרטוט עקרוני
הכולל מידות של המתקן על מערכותיו השונות.
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.7.2

תשומת לב הקבלן לכך כי מידות מרכיבי המתקן צריכות להתאים להעמדה
העקרונית המופיעה בתוכניות.

.7.3

בנוסף לניטרול  H2Sעל המערכת להסיר ריחות הנובעים ממרקפטנים וVOC -

על הספק להוכיח זאת בשלב הצעתו במכרז ולאחר אישורה במסגרת תכניות
העבודה שיגיש.
.7.4

לאחר חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה יהיה עליו להגיש לאישור המזמין
תוכנית העמדה מפורטת וכן חתך המראה את כל מידות המתקן לרבות כל
ההכנות הדרושות להפעלת המערכת :חיבור מים ,חיבור לביוב ,וחיבור
חשמל.

.8

תכולת העבודה
האספקה וההרכבה של מערכת מתקן ניטרול הריחות כוללת:
.8.1

אספקה והרכבה מושלמת של כל מרכיבי מערכת נטרול הריחות כמפורט
בסעיף בהמשך ,כולל ציוד וחומרי העזר הדרושים להרכבה.

.8.2

אספקה והתקנת תעלות אוויר מ/אל המתקן כולל דמפרים לוויסות ידני,
מסננים ,תמיכות ,ארובת פליטה עם כובע הגנה מפני גשם ללא הפסדים
והתמיכות הנדרשות שיידרשו .אספקה והתקנה של כל התעלות בין המתקן
והמפוחים.

.8.3

מיכשור  :אספקה והתקנה של כל מערכת המיכשור הדרושה לפעולה תקינה
של המערכת ובכלל זה  :מד . PHמד לחות ,מדי לחץ ,וציוד נוסף הנדרש
להפעלה אוטומטית של המערכת.

.8.4

מדי  H2Sבארבעה מקומות באתר התחנה שימדדו באופן רציף את ריכוזי
הריח בתחנה .מיקום המדים יקבע באתר בתאום עם הספק והמתכנן.

.8.5

חיבור חשמל במקום שיבחר ע"י ספק המערכת ויענה על צרכי הזרם וההספק
הנדרשים..

.8.6

אספקת ספר הוראות תפעול ותחזוקה ,כולל ספרות מתאימה ,שרטוטים,
מפרטים ,סכימה תהליכית ומכשור ,תוכניות התקנה ,תוכניות חשמל ונתונים
הנדסיים.

.8.7

קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה על יעילות מערכת הניטרול עד סוף שנת
האחריות

.8.8

אחריות  :ספק המערכת יתן שנת תמיכה טכנית כולל ניטור .אחריות למצע
הסינון למשך תקופה של  10שנים מיום ההפעלה .האחריות לכל הציוד המכני
והאלקטרומכני תהיה ל  12חודשים מהפעלת במסגרת האחריות היצרן יהיה
אחראי שהמצע לא יידחס ,לא יתפרק ולא יתפח.

.8.9

הקבלן יבקר באתר בהתאם לקריאה של מועצה אזורית תמר.

.8.10

הדרכת צוות המפעילים במשך  3ימים לפחות.

חמי זוהר – שלב ב'

285
.9

נתוני תכנון המערכת
.9.1

המפרט להלן עוסק באספקה והתקנה של מתקן לנטרול ריחות  -מתקן
ספיחה באמצעות מתקן דו שלבי :ביולוגי וסינון בפחם פעיל .תנתן אפשרות
לקבלן להציע מתקן נטרול בשיטת יוניזציה וסינון בפחם פעיל.

.9.2

המתקן כולל מפוח ומנוע ,מגוף ויסות )דמפר( ,צנרת )תעלות אוורור( ,מסנן
ראשוני ,מצע פחם פעיל ,מנומטר ,צינור דיגום.
המערכת מתוכננת לפעול בצורה רציפה במשך  24שעות ביממה.
 .9.2.1ספיקת אויר –  15,500מק"ש
 .9.2.2טמפרטורה חיצונית  25-40מעלות צלסיוס.
 .9.2.3ריכוז  H2Sבחלל הבור הרטוב –  10-40חל"מ ) הקבלן מוזמן לבדוק
ולודא את הערכים בת"ש מוריה הקרובה לתחנה זו(
 .9.2.4יעילות הרחקת  H2Sבגדר התחנה נדרשת –  99%לפחות.

.10

תעלות אוורור
.10.1

יצור התעלות יעשה לפי תקן  ,ASTM D – 1784דרגה .12454 – B

.10.2

תעלות האוורור יהיו עשויות מ  PVCקשיח.

.10.3

העובי המינימלי של התעלות יהיה  4מ"מ לפחות.

.10.4

חיבור התעלות יתבצע באמצעות מחברי פעמון בריתוך.

.10.5

הקשתות תהיינה ברדיוס ½  1פעמים קוטר התעלה.

.10.6

שינוי חתך התעלה יעשה בצורה מתונה  -שינוי של  1ס"מ בחתך ל  1ס"מ
אורך.

.10.7

לתעלה הראשית.

.10.8

יש להתקין תמיכות כל  2מ'.

.10.9

את החיבורים יש לבצע באמצעות מכשיר ריתוך בחום תוך שימוש
באלקטרודה המתאימה לחומר איתו עובדים.

.11

דמפרים
הדמפרים יהיו ברזי וויסות ידני וייוצרו מ  .PVCיש לסמן את מצב פתיחה וסגירת
הדמפר.

.12

פתחי יניקה
.12.1

הפתחים יהיו עשויים  ,ABSאו אלומיניום צבוע בתנור.

.12.2

הפתחים יהיו מסוג "גריל הספקה" עם ידית וויסות ושינוי זווית הלהבים
בפתחים.

 15.03.02במידה ותאושר לקבלן אספקת מערכת ניטרול ביולוגית דו שלבית להלן יהיו מרכיבי
המערכת:
ריאקטור לטיפול 2 BTFיח Modular trickling biofilter- BIOMOD

מפריד טיפות
חמי זוהר – שלב ב'

1יח Droplet separator SGL
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פילטר פחם פעיל

2יח Cylindrically shaped activated carbon

מפוחים

2יח Centrifugal Fan VCP HP

לוח חשמל ובקרה
.1

1יח Control Panel

ביצועי מינימום של המערכת:
ריכוז  H2Sביציאה מפילטר ביולוגי – עד  0.1חל"מ
עצמת ריח ביציאה מהמערכת -עד  300יח"ר/מ"ק לפי תקן EN 13725

.2

מפוח יניקה  :יסופקו שני מפוחי יניקה כשאחד ישמש גיבוי לשני.
ספיקה
לחץ סטטי

.3

 15,500קמ"ש
 2,200פסק"ל

הספק מנוע

15kW

כדוגמת דגם

VCP HP 500 ED

מתוצרת

CMI Europe Environnement

נתוני ריאקטור BTF
 7750קמ"ש )(2X

שתי יחידות ריאקטור ספיקה
צורה
גובה מינימלי של המצע
סוג המצע
מהירות זרימה בריאקטור
.4

.5

מלבנית
 2מ'
מינרלי
 500מטר/שעה

מפריד טיפות במעבר בין ה BFT -ופילטר פחם פעיל
ספיקה
אחוז הפרדה
מהירות

 15,500קמ"ש
 99%של הטיפות הגדולות מ 40-מיקרון
 5.2מטר/שנייה

חומר מבנה

PPh

פילטר פחם פעיל
ספיקה
זמן שהייה

 15,500קמ"ש
 4-5שניות

חומר מבנה

PPh

הקבלן יספק פחם רב שימושי שניתן לרענן ע"י שטיפה חוזרת כך שיוחלף אחת ל3-
שנים.
.6

אחריות ותפקוד המערכת על פי האמור לעיל.

 15.03.03במידה ותאושר לקבלן אספקת מערכת ניטרול דו שלבית באמצעות יוניזציה להלן יהיו
מרכיבי המערכת:
בשלב הראשון תיוצר יוניזציה בחדרים המזוהמים ובשלב השני יבוצע ליטוש בפחם פעיל.
.1

אוויר טרי ישאב מחוץ לתחנה ויועבר לתא הפלסמה במתקן היוניזציה.

חמי זוהר – שלב ב'
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.2

האוויר המועשר במולקולות חמצן טעונות יוזרם אל תוך חלל התחנה באמצעות צנרת
אוויר ומפזרי אוויר ייעודיים לחמצון גורמי הריח באזורי התחנה השונים.

.3

אותו אוויר שנדחס לתחנה ינותב ליציאה מחלל חדר איסוף הגבבה.

.4

בחדר איסוף הגבבה ,שהינו המפלס העליון מבין אזורי הריח בתחנה ,יישאב האוויר
אל מתקן הפחם הפעיל לליטוש האוויר.

.5

האוויר המטוהר ייפלט אל מחוץ לתחנה באמצעות ארובה .שתצא מגג התחנה לגובה
 2.0מ' מעל פני מעקה הגג.
ספיקת שני המתקנים תהיה זהה על מנת לשמור על זמני מגע מתאימים ליוניזציה.
להלן עומסי הריח לטיפול בכל התחנות:

תיאור

יח'

ערך

הערות

ריכוז  H2Sממוצע

ppm

-10 40

הקבלן מוזמן לבדוק ולודא את הערכים בת"ש
מוריה הקרובה לתחנה זו(

יעילות הרחקת H2S

%

99%

בגדר התחנה

.6

המתקן מבוסס על הזרמת אוויר מיונן אל החללים המזוהמים בתחנה ובכך מבוצע
חמצון של גורמי הריח .המתקן מורכב מתא ריאקציה בו נמצאות נורות היוניזציה,
מסנן קדם ומפוח האוויר .אוויר טרי נשאב מחוץ לתחנה ,עובר על פני נורות
היוניזציה ,ומוזרם אל חלל התחנה באמצעות מערכת צנרת מפלב"מ  316ושרוולי
פיזור פלסטיים

 15.03.04נתונים טכניים מתקן יוניזציה
.1

נתונים מערכת היוניזציה:
כל דרישות ספק המערכת לנקודת מים ,נקודת חשמל להזנה נקודת ניקוז מי שטיפת
פחם פעיל פתח בקוטר  450מ"מ ,ופתח הכנסת אויר צח הם באחריות הקבלן ויסופקו
על חשבונו כחלק מאספקת מערכת ניטרול הריחות.
יחידה

פריט
מתקן טרמינודור
מ"ק/שנייה

 1.4יח'

ספיקה
חומר
יוניזציה

מ"ק/שנייה
מבנה

כמות
1
1.41

מתקן

מהירות
בצנרת

זרימת

מפוח צנטריפוגלי
הנעת רצועה
דמפר אל חוזר

חמי זוהר – שלב ב'

עם יח'

 5,076מק"ש
פח פלב"מ
כפולה

חומר מבנה צנרת אוויר
אוויר מ'/שנייה

הערות

316

דופן

פלב"מ  316ע.ד 0.8 .מ"מ
10
2
1
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פריט

יחידה

כמות

הספק מפוח

קוו"ט

7.5

נורות יוניזציה
כמות נורות יוניזציה

IRF

יח'

.2

אחריות לפחות שנתיים.

12

סך צריכת אנרגיה של קוו"ט
היוניזציה

0.135

אורך מתקן

מ"מ

2,530

רוחב מתקן

מ"מ

1,600

גובה מתקן

מ"מ

1,300

משקל מתקן

ק"ג

550

מיקום

בתוך
המבנה

סוג מסנן

לסינון חול
ואבק נשטף

סוג מודול יוניזציה

ion module

סוויץ' לחץ דיפרנציאלי

הערות

1

יח'

מתקן פחם פעיל
.2.1

מתקן הפחם הפעיל יפעל בטור עם מערכת היוניזציה .אוויר ,שניפלט
מהתחנה ,לאחר שעבר טיפול ביוניזציה ,יישאב אל מתקן ספיחה פחם פעיל
על מנת לטפל בשאריות ריח שלא טופלו.

.2.2

פתח שאיבת האוויר ימוקם בחדר הגבבה.

.2.3

מתקן הפחם ימוקם בחדר נטרול הריחות המיועד.

.2.4

הפעלת המתקן תעשה מתוך לוח בקרה משותף למתקן היוניזציה ומתקן
הפחם.

.2.5

נתונים טכניים מתקן פחם פעיל
להלן נתוני מתקן הפחם:

חמי זוהר – שלב ב'

פריט

יחידה

כמות

הערות

מידות מיכל פחם

יח'

1

 2מ'  2 Xמ'  2 Xמ'

משקל כללי של
המתקן

ק"ג

3,000

חומר מבנה מיכל

GRP

חומר מבנה רשת
תמיכה לפחם

GRP

חומר מבנה צנרת
אוויר

 PVCאו PP
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פריט

יחידה

כמות

זמן שהייה EBRT

שניות

3

פחם גרנולרי גודל ק"ג
גרגר  4מ"מ מותקם
לספיחת תרכובות

הערות

2,167

גפרית וVOC-

יח'

1

מפוח צנטריפוגלי

מד לחץ דיפרנציאלי יח'
מגנהלי

1

יח'

1

מסנן שומנים

.3

ספיקה  5,000מק"ש
פסקל
1500
לחץ
אחריות לשנתיים

.2.6

מתקן הפחם מתוכנן לשאוב אוויר מתוך חלל חדר איסוף הגבבה בספיקה
זהה לספיקת מערכת היוניזציה .מטרת המתקן להוות גיבוי לפעולת מתקן
היוניזציה.

.2.7

המתקן יופעל ידנית ללא תלות בפעולת מתקן היוניזציה.

.2.8

בלוח ההפעלה יותקן ווסת תדר להתאמת ספיקת האוויר הדרושה ליעילות
סילוק ריח מירבית.

.2.9

בכניסה למיכל הסינון יותקן מסנן שומנים ,אותו יש לנקות באופן תקופתי.

.2.10

על גבי מיכל הפחם יותקן מד לחץ הפרשי לאיתור סתימות של מצע הפחם

עלויות תפעול
כל מציע לניטרול הריחות יגיש תחשיב עלויות תפעול שנתיות  .התחשיב יכלול פירוט
הבא:
.3.1

הוצאות אנרגיה חודשיות ושנתיות כתוצאה מפעולת מפוחים.

.3.2

צריכת נוטרינטים /החלפת נוריות יוניזציה.

.3.3

החלפת פחם פעיל אחת ל 3-שנים וסילוקו לאתר מורשה,

.3.4

עלויות תפעול ובדיקות יעילות ניטרול חודשיות ושנתיות

.3.5

סה"כ עלויות תפעול.

 15.03.05אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

עבור אספקת והתקנת מתקן ריחות שיבחר ישולם מחיר קומפלט שיכלול כל הנדרש
בשלמות על פי האמור במפרט לעיל .שיטת הניטרול תיבחר על פי שיקולי המזמין
שיכללו את יעילות ואמינות המערכת המוצעת ,מחיר המערכת על פי ההצעה,
והוצאות התפעול השנתיות של המערכת המוצעת.

.2

צנרת האויר תיקבע על פי דרישות המפרט ומחירה יכלול תכנון  ,התוויה בתוך
התחנה ,אספקה והתקנה של הצנרת על פי הנחיות המפרט .המדידה תהיה קומפלט.

חמי זוהר – שלב ב'
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.3

המכשור הנדרש למערכת הניטרול על פי האמור במפרט ובכלל זה  4מערכות אנלוגיות
למדידת  H2Sבמקומות שונים בתחנה ושידור הנתונים אל לוח הפיקוד של התחנה
תשולם בקומפלט לכל המכשור הנדרש.

.4

עבודת התאום וקבלת אישור המשרד להגה"ס על מערכת הניטרול תשולם בקומפלט
בסעיף נפרד.

.5

מתן שירותי הפעלה ותחזוקה במשך שנתיים על כתב האחריות .החלפת ציוד
שהתקלקל אינה כלולה במחיר השרות והוא יוחלף ע"ח הקבלן .תקופה זו תתחיל 6
חודשים לאחר הפעלת התחנה ומערכת הניטרול ולאחר שתיבדק יעילות המערכת ע"י
מעבדה מאושרת ותוצאות הבדיקה ישיבעו את דרישות נציג המשרד להג"ס.

.6

עבודת התחזוקה של המערכת בשתי שנות התפעול תשולם ב 24-תשלומים שוים מידי
חודש החל מהחודש השביעי של פעולת התחנה מרגע שיאשר נציג המזמין המתחזק
את מערכת הניטרול להתחיל בפעולות התחזוקה.

.7

ביקור באתר בהתאם לקריאה של מוא"ז תמר.
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פרק  - 23כלונסאות לביסוס ודיפון תחנת השאיבה
23.01

ביצוע כלונסאות בשיטת בנטונייט )חלופה א'(

 23.01.01נתונים כלליים לקבלן
המונח "קבלן" המופיע במסמך זה מתייחס למי שמבצע את הקידוחים .הקבלן וציודו
יאושרו ע"י מהנדס הקרקע.
.1

על קבלן הקידוחים לבדוק את חתך הקרקע ,על חשבונו ,לפני מתן מחירים לביצוע
העבודה ואין עליו להסתמך על חתך הקרקע שבדו"ח זה.

.2

בכל מקרה הקבלן יצטייד במקדחי וידייה המסוגלים לקדוח דרך שכבות מצומנטות
כגון כורכר ,חומר ואדי וכד'.

.3

המהנדס רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודה עפ"י הבנתו מבלי שלקבלן תהיה
כל דרישה כספית.

.4

הקבלן יהיה אחראי על טיב הביצוע ולכן עליו להקפיד לבצע עפ"י המפרט המצ"ב.

.5

כל הצעה לשינוי שיטת הקדיחה תיבחן ובמקרה ותאושר יועבר האישור ע"י מהנדס
הקרקע והקונסטרוקטור בכתב.

 23.01.02הקדיחה
.1

סטית מרכז הכלונס מהמרכז המתוכנן תהיה קטנה מ 5%-מקוטר הכלונס .בתום
ביצוע היסודות מודד ימסור תוכניות  AS MADEשל מרכזי הכלונסאות.

.2

סטית אנך הכלונס תהיה קטנה מ.2% -

.3

יש להשתמש בצינור מגן עליון בגובה  1.5מ' לפחות.

.4

הוצאת המקדח מהקידוח תהיה איטית כך שלא תגרום למפולות.

.5

העומק הסופי של הכלונסאות יקבע באתר ע"י מהנדס הביסוס.

 23.01.03תמיסת הבנטוניט
.1

צפיפות בנטונייט ההתחלתית תהיה  1.03-1.05טון\מ"ק ,אבל ריכוז התמיסה תותאם
ע"י הקבלן עפ"י יציבות דפנות הקידוח ,בהתאם לקרקע הנקדחת.

.2

תוספת בריט או כל חומר מעבה אחר ייעשה ע"ח הקבלן.

.3

הפרדת המים תוך  24שעות )דקנטציה( תהיה קטנה מ.1% -

.4

נפח מיכלי הבנטוניט יספיקו ליומיים עבודה.

.5

יש להכין את תמיסת הבנטוניט  24שעות לפני השימוש.

.6

מפלס הבנטונייט בכל שלבי הקדיחה לא יהיה נמוך מ 1-מ' מראש צינור המגן.

.7

הקבלן יבדוק על חשבונו את גבול הנזילות של הבנטוניט והוא יהיה גדול מ.400% -

.8

לפני החדרת הבנטוניט לקידוח יבדוק שצמיגות תהיה בתחום  33-45שניות )"מרש
קון"(.
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.9

אין לצקת אם צפיפות הבנטוניט עולה על  1.15טון\מ"ק .במקרה של צפיפות גבוהה
מזו תעשה שטיפה וחילוף הבנטוניט.

.10

הקבלן יספק למזמין מכשירי בדיקות לבנטוניט בכל שלבי הביצוע.

 23.01.04הזיון
.1

מרחק כלוב הזיון מדופן הקידוח יהיה  7.5ס"מ.

.2

יש להחדיר לפני היציקה מוטות  -ספייסרים  -שימנעו כיפוף הזיון בתוך הקידוח.

.3

כמות הזיון תהיה בהתאם לתכניות הביסוס.

.4

לפני החדרת הזיון יש לנקות את תחתית הקידוח.

 23.01.05יציקה
.1

היציקה תבוצע לא יאוחר משעה לאחר גמר ניקוי בור הקידוח.

.2

אין להפסיק את יציקת הכלונס יותר מ 10 -דקות )יש לוודא שכל המשאיות הדרושות
הגיעו לאתר(.

.3

היציקה תעשה באמצעות צינור טרמי שיגיע עד לתחתית הבור.

.4

הבטון יהיה ב 300 -שקיעת קונוס  ,"8המתאים ליציקות בצינור טרמי )אגרגט קטן מ-
 2.5ס"מ(.

.5

כמות הצמנט בבטון תקטן מ 400-ק"ג\מ"ק.

.6

בזמן היציקה אין להוציא את הצינור הטרמי מהבטון ומפלסו יהיה תמיד  5מ' מתחת
לפני הבטון.

.7

גמר היציקה יהיה כשהבטון העודף בכמות של  0.5מ"ק לפחות ,נשפך מחוץ לכלונס
וכשניתן להבחין שהבטון הנובע מהכלונס הוא נקי מבנטונייט.

.8

יש לסתת את הראש היצוק עד לקבלת בטון בטיב מעולה.

 23.01.06פיקוח
.1

ביצוע הכלונסאות יהיה מלווה בפיקוח צמוד של מכון מוסמך ,על חשבון הקבלן.

.2

כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית וחלקם בשיטה האולטרה-סונית.

.3

אם בבדיקות הנ"ל יתגלו ליקויים חמורים ,הקבלן יבצע על חשבונו קידוחי גלעין עפ"י
הוראת המהנדס ,אם הליקויים ממשיכים להופיע בקידוחי הגלעין על הקבלן להוסיף
כלונסאות בהתאם לדרישת המהנדס.

.4

במקרה זה תוספת הכלונסאות תעשה על חשבון הקבלן ללא תשלום נוסף מצד
המזמין.

 23.01.07אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

בנוסף לאמור במפרט הכללי ,כוללים מחירי היחידה:
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.1.1

הכנת תוכניות  shop drawingsשל האלמנטים השונים לאישור המתכנן,
הסימון ,המדידה ,הקידוח ,סילוק האדמה החפורה )מהקידוחים( משטח
העבודה ומהאתר למקום שפך מותר והכנסת כלובי הברזל ,תוך הקפדה על
שלמות דפנות ,סילוק פסולת מיציקת הכלונסאות וכן סיתות כלונסאות
עקומים הבולטים מקו הדיפון וזאת בהתאם לדרישות המפקח .מחירי
הקידוח יהיו אחידים לכל שכבות הקרקע.

.1.2

כל התיקונים שידרשו לקבלת אלמנטי דיפון מושלמים ובמיקום מושלם.

.1.3

הכנת כלובי הברזל )הזיון( לרבות כל העבודות הדרושות להרכבת כלובים
שלמים ויציבים לפי המפרט והתכניות ,לרבות כל חומרי העזר הדרושים
)חומרי קשירה ,אביזרי הרמה ,מוטות הקשירה ,שומר המרחק וכו'( .ברזל
נוסף שיוסיף הקבלן לחיזוק הכלוב יהיה על חשבונו ולא יימדד הקבלן יהיה
האחראי הבלעדי ליציבותו המוחלטת של הכלוב.

.1.4

הבאת ,הזזת והוצאת ציוד עזר וכל ציוד אחר לביצוע אלמנטי הדיפון לאתר
הבניה ובתוכו .לא תשולם כל תוספת עבור הבאת ,הזזת והוצאת ציוד וכל
תוספת כזו תמצא את ביטויה במחירי היחידה.

.1.5

הזזה והעברת הציוד במגרש ,לרבות שינויים בשטחי ההתארגנות כפי
שיידרש ,עקב ביצוע עבודות שונות במקביל.

.1.6

סיתותי התנפחויות עד קבלת קו ורטיקלי ישר של קיר הכלונסאות.

.1.7

התאמת גובהי כלונסאות הדיפון והביסוס למצב המתוכנן ע"י סיתות חפירה
או תוספת בטון וברזל.

.1.8

מדידות ושרותים של מודד מוסמך.

.1.9

ריתוכי זיון  -במידה ונדרש ע"י המפקח.

.1.10

סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.

.1.11

כל העבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת
בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

.1.12

ביצוע בדיקות סוניות ואולטרה-סוניות כולל הרכבת צינורות לביצוע הבדיקה
האולטרה-סונית.

.2

המדידה לצורך תשלום תהיה לפי מ"א ממפלס פני הבטון המתוכננים ועד מפלס
תחתית הכלונס כנדרש בתכניות או לפי דרישת המפקח .קידוח ללא יציקה לא ימדד.
הבטון יתאים לדרישות המפרט .לא תשולם תוספת עבור פחת או עבור הגדלת כמות
הבטון בגלל גידול בנפח הקידוח או בגלל גלישת הבטון מעבר לשפת הקידוח וכן
כתוצאה מהעמקת עומק הקידוח מעבר לנדרש.

.3

קורת ראש תמדד לפי הנפח התאורטי המתוכנן כפי שמסומן ללא כל תוספת מחיר
עבור עיבויים ברוחב וביצוע השלמות מעל כלונסאות בהתאם למצב שבשטח.
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ביצוע קיר סלארי לדיפון וכלונסאות לביסוס בשיטת הבנטוניט )חלופה ב'(
23.02
 23.02.01אחריות כוללת של הקבלן
.1

מפרט זה מתייחס ליסודות חפורים ויצוקים באתר בשיטת הבנטונייט .על הקבלן
לבצע את העבודה בהתאם לתכניות ולהוראות המהנדס ויהיה אחראי בלעדי לביצוע
העבודה במיומנות מקצועית גבוהה.

.2

הקבלן רשאי לקבל את דוח בדיקות הקרקע ,יחד עם זאת עליו לבצע על חשבונו את
כל הבדיקות הנוספות הדרושות לו לצורך הגשת המכרז וביצוע העבודה .דוח בדיקות
הקרקע הוכן על ידינו לצורכי תכנון בלבד ואם הקבלן יסיק ממנו מסקנות לצורכי
ביצוע ,יהיה זה על אחריותו המלאה .על הקבלן להביא בחשבון הצורך בשימוש
באיזמל או כל ציוד קיים אחר להשגת העומק הדרוש ליסודות .לא תתקבל כל תביעה
לתשלום בגין חתך הקרקע.

 23.02.02סימון
הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים ,נקודות גובה בתוך השטח ותכנית המאפשרת לאתר
את מקומו של כל אלמנט .הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה
ויסמן על חשבונו ואחריותו את מיקום מרכזי היסודות לפי התכנית .הן לפני תחילת הקידוח
והן לאחריו על הקבלן לוודא את גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות.
 23.02.03חפירה
.1

יש לוודא את מרכזיות המחפר או מכונת הקידוח ואת אנכיותו לפני תחילת החפירה
ובמהלכה .הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי.
יש לוודא בעזרת פלס עם שנתות את אנכיות ציר המחפר או מכונת הקידוח.

.2

החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות החפירה
ואת יציבות דפנות החפירה .יציאת המחפר או המקדח תהיה במהירות כזאת שאינה
גורמת יניקה ומפולות.

.3

לא תאושר חפירה לקיר שסטיית צירה מהאנך העולה על  1.0%וסטיית מרכזה
מהמרכז המתוכנן עולה על  5%מרוחב )קוטר( האלמנט .

.4

החלק העליון של החפירה של קירות הסלארי יהיה מוגן ע"י קיר "גייד"  .קיר הגייד
יבטיח הגנת הדפנות כנגד התמוטטות ,לפי סוג המחפר ,אופן החפירה ,הויברציות
ומצב הקרקע .להבטחת הנ"ל ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת ה"גייד" עד  4מ' על
חשבונו.

.5

אלמנטי הקירות מתוכננים בצורת "ר" או " ."Tצורה זו מחייבת ביצוע הקדח ע"י שני
מהלכים של מחפר או יותר.

.6

ביצוע חפירת ויציקת היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד .אין להשאיר יסוד בלתי
יצוק למשך הלילה אלא באישור המהנדס .במקרה שאין יוצקים את היסוד ביום
החפירה ,יבצע הקבלן על חשבונו העמקה נוספת כולל יציקה ,בשיעור  3-6מ' לפי
הוראת המהנדס.
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.7

להבטחת רציפות החפירה יבטיח הקבלן באתר מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות
מספקת.

.8

מידות המקדח או המחפר יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות .חריגה מדרישה זו
תחייב את הקבלן להוסיף על חשבונו עומק לאלמנט או כל תיקון אחר .על פי קביעת
המהנדס חריגה חמורה תאפשר פסילת האלמנט.

.9

על מנת להגדיל או להקטין את אורך הקידוחים המתוכנן על פי ממצאי הקרקע יבוצעו
בשלב הראשון הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה .מיקומם המדויק יקבע ע"י
המפקח.

.10

לא תותר שאיבה להשפלת מים באתר בזמן ביצוע קדיחת הסלארי והקירות.

.11

מאחר וצפויות שכבות אבן קשה על הקבלן להצטייד בציוד מתאים למעבר כגון
מקדחי וידייה ,אוגר שימוש באיזמל ובקידוחי מוביל .השימוש בציוד יהיה כלול
במחירי היחידה ולא תשולם לקבלן כל תוספת בגין שחיקת ציוד הקדיחה.

 23.02.04תמיסת הבנטוניט
.1

הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחותם באזור העבודה וישתמש בבנטוניט מתאים
למניעת פלוקולציה.
הקבלן ישתמש במים מתוקים ונקיים וכל חריגה מכך תחייב אישור המהנדס.

.2

ריכוז תמיסת הבנטוניט יהיה  60) 6%ק"ג( בנטוניט ל 1000 -ק"ג מים .שינוי הריכוז
לפי צרכי העבודה ייעשה באישור המהנדס וללא תוספת תשלום.

.3

המפקח יבדוק את כמויות הבנטוניט ויוודא שהצפיפות המתקבלת היא בין  1.03ל-
 1.04טון\מ"ק .אחוז החול בתמיסה הטרייה לא יעלה על .1%

.4

ערבוב הבנטוניט ייעשה בציוד המיועד למטרה זו כדלקמן :משאבה מיוחדת ,מיקסר
מהיר ,אגיסטור" ,היפר" וכו'.
הפרדת המים )דקנטציה( לאחר  24שעות לא תעלה על .1%

.5

צמיגות התערובת תיבדק ב"-מרש פנל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של  36שניות לפחות.

.6

רמת ה pH-של התמיסה ימצא בתחום .8-11.5

.7

אובדן מים מהתערובת ייבדק בהתאם לתקן ויהיה לא יותר מ 12-סמ"ק ב 75-דקות,
או  25סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס.

.8

הקבלן יספק על חשבונו את ציוד הבדיקה.

.9

בכל מהלך העבודה יובטח כי מפלס תמיסת הבנטוניט יהיה מעל תחתית הגייד ובכל
מקרה לא פחות מ 2.5 -מ' מעל למפלס מי התהום.
כאשר מפלס הבנטוניט יורד מהנ"ל יש להפסיק מיד את פעולת החפירה ולהמתין עד
למילוי החפירה בבנטוניט כנדרש.
בכל תנאי יהיה משטח העבודה גבוה ב 2.5 -מ' לפחות מעל מפלס מי התהום )גם אם
יידרש לצורך כך מילוי ע"ח הקבלן(.

.10

עם התקדמות החפירה מזדהמת תמיסת הבנטוניט בחול הנופל מהמחפר.

חמי זוהר – שלב ב'

296
הקבלן יבדוק את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד ,בעומקים של  1,3,6מ'
מעל תחתית החפירה .תוצאות הבדיקות ירשמו ביומן העבודה.
אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה עולה על  1.15טון\סמ"ק .ואחוז
החול עולה על .6%
יש לנקות את התמיסה מחול בעזרת ציוד מתאים )אייר ליפט ודיסנדר ,או צירקולציה
דרך בריכות ונפות רוטטות( .שאיבת הבנטוניט המזוהם תיעשה מתחתית הקידוח
והכנסת בנטוניט חדש תיעשה לראש הקידוח.
.11

הקבלן יספק לבדיקת מעבדה מוסמכת דוגמה מהבנטוניט המיועד לשימוש.
יש להביא לשטח רק בנטוניט מסוג שאושר ע"י מהנדס הביסוס .גבול הנזילות של
הבנטוניט יהיה לפחות .400%
הבנטוניט יתאים לעבודה בתנאי הרכב המים שבאתר.

.12

הקבלן ירחיק מאתר העבודה את כל פסולת הבנטוניט והחומר החפור על חשבונו
למקום מאושר עפ"י חוק.
באם לא יבוצע פינוי הפסולת והעודפים הנ"ל תוך  24שעות מדרישתו רשאי המזמין
לפנותם מאתר הבנייה בעצמו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו לו.

.13

פסולת הבנטוניט האסורה בשימוש חוזר תהיה כל התערובת הנמצאת בתחום  4מ'
מפני הבטון הטוב העולה בעת היציקה.

.14

אין להוסיף פולימר לתמיסת הבנטוניט ללא אישור מהנדס הביסוס .לשימוש בפולימר
יינתן מפרט בנפרד.

.15

הקבלן ייקח בחשבון אפשרות של הימצאות צינורות ישנים באדמה העלולים לגרום
לבריחת בנטוניט .לקבלן לא תשולם כל תוספת בגין פחת זה.

 23.02.05הכנת והכנסת הזיון
.1

מוטות הזיון יהיו מהסוג הנדרש בתכניות ויתאימו לדרישות התקנים הרלוונטיים
במהדורתם האחרונה .ריתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות המצוינים בתכניות ,או על
פי אישור המהנדס בכתב.
במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים ,יהיה עליו לקבל את אישורו
בכתב של המהנדס .על הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות ,ובשימוש במספר כלי
ההרמה המתאימים והדרושים ,אשר יבטיחו שמוטות הזיון יושארו במקומם הנכון
ולא יקבלו שום כפיפה תמידית בעת פעולת ההרמה.
המהנדס יבדוק את כלוב הזיון כשהוא תלוי בצורה חופשית באוויר ,וימנע את הכנסתו
לבור באם אינו עונה על הדרישות.
במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן את כלוב הזיון לפני הכנסתו לחפירה.

.2

להבטחת הרווח בין כלוב הזיון לדופן החפירה יש להשתמש ב"ספייסרים" )שומרי
מרחק( מצינורות )שלושה בקידוח וארבעה בקיר( בקוטר  5ס"מ לפחות בקיר ו 7 -ס"מ
ביסוד ,צינורות אלה ישלפו בגמר היציקה.
אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית עומק החפירה.
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אין להשתמש בגלגלי פלסטיק .ניתן להשתמש בגלגלי בטון )במספר מפלסים אחיד(
ברדיוס השווה לכיסוי הבטון ועוביים  2.5ס"מ )ב.(30 -
.3

כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות .הכלוב יונח
במרכז ובכיוון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שיבטיחו את
מקומו גם במשך היציקה .ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את אישור המהנדס .בסיס
הכלוב יהיה מוגבה  0.3מ' מעל קרקעית הקידוח.

.4

אם יתבקש הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתכניות ,יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל
אביזרים שונים לצורך התחברות הקונסטרוקציה ,או ביצוע תמיכות שונות ,יוכנו כל
האביזרים הנדרשים ע"י הקבלן וזאת ללא תשלום נוסף.

.5

במקרה ומתוכנן כלוב זיון שאינו יורד עד לתחתית אלמנט הסלארי ,יאריך הקבלן
מחצית ממוטות הזיון אך לא פחות מ 4 -מוטות עד  30ס"מ מתחתית הקידוח וזאת
כדי למנוע התרוממות הכלוב עם עליית הבטון .מוטות אלה יהיו בקוטר  12מ"מ
לפחות.

 23.02.06יציקה
.1

יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר משעה מניקוי אחרון של החפירה .אם תמיסת
הבנטוניט תהיה בצפיפות העולה על  1.15טון/מ"ק )לפי קביעת המהנדס( יש לנקותה
מחלקיקי קרקע )למשל :ע"י הזרמת בנטונייט נקי בתחתית החפירה ושאיבת כל
התערובת המזוהמת בראש החפירה(.

.2

יציקת הבטון תהיה רצופה .יוחל ביציקה רק לאחר ש 50% -מכמות הבטון המתוכננת
הגיעה לאתר .על מנת לוודא שאין מפולות יבדוק הקבלן את עליית הבטון בתוך
החפירה.
עליית בטון תרשם בטופס לכל כמות של משאית אחת .כדי לוודא את נפח הבטון
הנצוק תבוא המשאית לאתר עם תעודת שקילה במאזני גשר )ברוטו ,טרה ונטו( .אם
לא תבוצע שקילה זו של המשאיות ,יהיה צורך בהגדלת כמות הבדיקות הסוניות
והגלעיניות ע"ח הקבלן.

.3

קצב יציקת הבטון לא יפחת מ 35 -מ"ק לשעה .כדי לאפשר החזרת המאמצים
האפקטיביים המקוריים בדופן הקידוח ,יבטיח קצב היציקה את סיומה לפני תחילת
ההתקשרות בבטון.

.4

בכל יציקת אלמנט סלארי ישתמש הקבלן בצינור טרמי אשר יגיע עד לתחתית
החפירה .עם התחלת היציקה יורם הצינור לא יותר מ 25 -ס"מ מתחתית החפירה,
ויוחזק במצב זה עד שהבטון יגיע לגובה של  5מ' מעל תחתית פני הצינור .הרמת
הצינור מתחתית החפירה תיעשה רק לאחר מילויו בבטון .צינור הטרמי יהיה בקוטר
 20ס"מ.

.5

פקק ,פתיתי קלקר או ורמיקוליט )עפ"י דרישת המהנדס( יבטיח ירידת הבטון בצינור
הטרמי ללא סגרגציה.
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.6

אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב 25 -ס"מ הנ"ל ,יש להפסיק את
היציקה ,לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה
מחדש.

.7

במהלך היציקה יש להקפיד שתחתית הצינור הטרמי תמצא תמיד  5מ' מתחת לפני
הבטון הטרי .לצורך חישוב עומק החדירה של צינור הטרמי בתוך הבטון הטרי של
הסלארי ,יש להוסיף  20%לנפח הקידוח התיאורטי.

.8

יציקת היסוד תיעשה ברציפות וללא הפסקה כלשהי .במקרה של הפסקה העולה על
שעה במהלך היציקה יהיה על הקבלן להוכיח את איכות היסוד ע"י ביצוע קידוח גלעין
לכל אורכו.

.9

בכל מקרה יעטוף הבטון את הזיון בעובי השווה להפרש שבין מידות הכלוב למידות
החפירה.

.10

אי מילוי כל אחד מהתנאים דלעיל לשביעות רצון המהנדס יגרור אחריו הפסקת
העבודה בכל שלב שהוא ,ופסילת היסוד הנדון.
במקרה זה מתחייב הקבלן לסלק את בטון היסוד הנצוק ,לנקות מחדש את החפירה
ולהמשיך את החפירה לאורך  0.50מ' נוסף על זה המתוכנן ולצקת מחדש ,הכל לפי
המקרה .אם הדבר יידרש ,יאושר ע"י המהנדס ,ולקבלן לא תשולם תוספת.
הסיתות ייעשה ללא פגיעה במוטות הזיון המשמשים כקוצים לחיבור הקורה או פלטת
ראשי האלמנטים.

.11

אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שיופיע בראש היסוד בטון נקי מזיהום כלשהו .יש
להרחיק את הבטון המעורב בקרקע ובבנטוניט גמר היציקה יהיה כאשר הבטון הנקי
ימצא  30ס"מ לפחות מעל למפלס המתוכנן .הקבלן יבטיח שהיסוד לכל אורכו יהיה
יצוק מבטון טוב ורציף המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט זה.

.12

ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כנדרש במפרט ,ובמידת הצורך ישלים
הקבלן על חשבונו את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש בתכנית.

.13

והיה ובמדידת  AS-MADEשתתבצע ע"י הקבלן בסיום העבודה יתגלה כי יש סטייה
במרכזיות האלמנטים העולה על המאושר ע"י הקונסטרוקטור יפסל היסוד ויבוצעו
שניים או שלושה יסודות במקומו ,הכל לפי דרישת הקונסטרוקטור .כל העלויות
הנוספות :קידוח ,בטון ,קורות קשר וכל הוצאה אחרת יהיו על חשבון הקבלן ויבוצעו
על ידו ללא שהות.

 23.02.07שרוולים ,אלמנטים מבוטנים ,הכנה לאינקלינומטרים וכו'
.1

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אפי מים,
אביזרים ,צינורות לביצוע מדידות באינקלינומטרים והשרוולים כדי שיוכל לבצעם
מראש .על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי הבטונים.

.2

באחריות הקבלן  -לדאוג לקבל לפני כל יציקה את תוכניות המערכות למיניהן ולוודא
שכל החורים ,הפתחים והחריצים הדרושים לקבלני המערכות אכן נמצאים במקומם -
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במידה והקבלן לא עשה כן ,הוא יישא בכל הוצאות החציבה ופתיחת החורים לאחר
היציקה.
 23.02.08איכות הבטון
.1

הבטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות ,בהעדר בלידינג )(BLEEDING

ובהתקשרות מאוחרת.
יש לבצע בדיקת בלידינג של הבטון על שלושה אלמנטי סלארי אקראיים עפ"י בחירת
המהנדס .הבדיקה תיעשה ע"י מעבדת הטכניון או כל מעבדה מוסמכת אחרת.
לחילופין ,אם מתוכננת חשיפת  3מטר עליונים של הסלארי ניתן לבצע בדיקה
הסתכלותית לאחר סיתות מעטפת הסלארי עד לבטון הטרי.
.2

תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב ,אשר יבטיחו צפיפות הבטון
ויחד עם זאת עבידות טובה.

.3

שקיעת הקונוס של הבטון תהיה " .7"- 8מותר להביא לאתר בטון בעל שקיעה של "6
לפחות )רצוי " (7ולהוסיף כמות מבוקרת של מים באתר לקבלת השקיעה הרצויה.
כמות המים שמוסיפים בשטח תתוכנן מראש.
יש לערוך מדי יום בקורת מדגמית של שקיעת הבטון בעזרת קונוס תקני ולפסול בטון
ששקיעתו פחותה מ 18-ס"מ )" ,(7או שאינו זורם ללא עיכובים בצינור הטרמי.

.4

יש לקחת דגימות בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי.
דגימות הבטון יילקחו מתוך הבטון הנצוק .תוצאות בדיקות קוביות הבטון יתאימו
לב .30 -דרישת החוזק היא דרישת מינימום שאינה פוטרת ממילוי יתר הדרישות
מהבטון ,המופיעות במפרט.
אם הדרישות האחרות במפרט זה הן לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי אותן
"דרישות אחרות".

.5

כמות הצמנט הנדרשת היא  400ק"ג למ"ק לפחות.

.6

הקוטר המקסימאלי לאגרגט יהיה  2.5ס"מ.

.7

אחוז אויר כלוא בבטון המוכן יהיה בתחום ) .4%-6%תוספת מבוקרת של מוסף כולא
אויר ומקטינה גם את הבלידינג(.

.8

יש להוסיף ערבים לעיכוב ההתקשרות עד  2שעות מגמר היציקה )להכנסת קוצים(.
ביצוע דרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת המהנדס בעזרת פרוקטור שדה באתר .בשום
מקרה אין להזמין בטון עם זמן התקשות של פחות מ 4-שעות.

 23.02.09בקרה ופיקוח
.1

מעבדת שדה ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת המהנדס ,ע"ח הקבלן
במסגרת בקרת האיכות המתבצעת על ידו ותדאג למילוי כל הוראות המפרט הנ"ל
והנחיות דו"ח הביסוס הקשורות לביצוע קירות הסלארי.
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.2

הקריטריון לאיכות משביעת רצון הקירות הנושאים או האוטמים יהיה סך כל המעקב
על הביצוע ,ביקורת הקדיחה והיציקה ,בחינת פני קירות הסלארי בחלק הנחשף לאחר
גמר הביצוע ,וכן תוצאות הבדיקות השונות המפורטות להלן )"בקרת איכות"(.

.3

כהשלמה למעקב הביצוע ייעשו הבדיקות לביקורת האיכות כדלקמן:
.3.1

קידוחי גלעין יבוצעו עפ"י הצורך באלמנטים שבהם יימצאו פגמים בבדיקות.

.3.2

שלושה צינורות לבדיקה אולטרה סונית יוכנסו בכל אלמנטי הסלארי.

.3.3

הבדיקות תעשנה עם חמישה צינורות בכל אלמנט סלארי בצורת "ר" ושישה
צינורות בכל אלמנט סלארי בצורת " ."Tהמרחק בין הצינורות לא יעלה על
 1.5מ' ויש להוסיף צינורות לפי הצורך .טרם היציקה ייבדק חלל הצינורות
ע"י החדרת גוף דמה בקוטר  50מ"מ לכל אורכו .אי חדירתו תחייב הוצאת
הכלוב והחלפת הצינור .תוצאות לקויות של בדיקת הגאמה תצביע על עטיפה
לקויה של כלוב הזיון ותחייב הוספת בדיקות גאמה ביתר הקירות ,הגדלת
רוחב האלמנטים על חשבון הקבלן וכל אמצעי אחר לפתרון הבעיה לפי
החלטת המהנדס.

.3.4

יש להתחיל בבדיקה לאחר גמר של  15%מהקירות כדי שניתן יהיה לתקן
פגמים בביצוע תוך כדי העבודה.

.3.5

יש להתחיל בבדיקה לפחות  7ימים לאחר היציקה.

.3.6

בדיקה סונית בכל הכלונסאות.

.4

ביסוד בו ימצאו פגמי ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות בביקורת
האיכות ,יבצע הקבלן קידוחי גלעין על חשבונו עפ"י הוראת המהנדס .קידוחי הגלעין
יבוצעו לא פחות מ 20-יום לאחר יציקת קיר הסלארי .רציפות של  100%בהחזר
הקידוח ,שלמות הגלעין וחוזק ב 30 -של הגלעין ,יהוו הוכחה חלקית לאיכות הנדרשת
של קיר הסלארי.
תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים עפ"י שיקול
דעת המהנדס לרבות פסילת האלמנט.

.5

מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מעקב חפירה ויציקה ,לרבות רישום שכבות הקרקע,
עומק החפירה טרם היציקה וכו' ,וכן תשמור דוגמאות קרקע ותדווח על משך הזמן
שנדרש למעבר השכבות השונות .המהנדס המתכנן יאשר בכתב כל סטייה מקוטר
החפירה או העומק המתוכנן.

.6

בליטות בקיר תמך מעבר לסטייה המותרת של  5ס"מ ו 1.0% -מהאנך יתוקנו לפי
הוראות המהנדס על חשבון הקבלן.
ביצוע השקע תקע יבטיח אטימות באופן שחדירת רטיבות תורשה עד לרמה של כתמי
לחות ובשום מקרה לא ברמה של נזילה או זרימה של מים.

.7

הקבלן יאפשר למהנדס המפקח או לבא כוחו לבצע את בדיקות האיכות השונות
הנדרשות במפרט ,כאשר הזמן וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש עילה
לכל תביעות שהן מצד הקבלן.
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הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור ביטול זמן ,עלות בדיקות ,עלות כוח אדם או כל
עלות אחרת וכן לא להארכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות.
.8

תנאי מפרט זה יובהרו לקבלן ע"י מהנדס הפרויקט והקבלן יקפיד על ביצועם המלא.
הקבלן יהיה אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות הביצוע של האלמנטים.

 23.02.10בדיקה אולטרסונית באלמנטי הסלארי
.1

הקבלן יקשור וירתך על חשבונו עפ"י תכנית המהנדס צינורות בקרה ויהיה אחראי
לניקיונם לצורך הבדיקה.

.2

המרחק החופשי בין פני הצינור החיצוניים לדופן הקדוח יהיה  15ס"מ .להלן הפרטים
הנדרשים מצינורות הבדיקה:
.2.1

סוג הצינור  -צינור מפלדה רגילה .ניתן להשתמש בצינור מגולבן.

.2.2

קוטר הצינור  -קוטר פנים הצינור לא יפחת מ 53 -מ"מ ולא יעלה על  56מ"מ.
)צינור " 2מתוצרת צינורות מזרח תיכון בע"מ ,קוטר חוץ  60.4מ"מ( .ניתן
להשתמש גם בצינור קוטר נומינלי של ".2.5

.2.3

עובי דופן  -לא יותר מ 3.5 -מ"מ.

.2.4

אורך הצינור  -הצינור יבלוט  30ס"מ מעל פני משטח העבודה ויתחיל
בתחתית הקידוח.

.2.5

חיבורים  -ניתן להבריג את קטעי הצינורות ,אין זה משנה לגבי הבדיקה אם
הצינורות מרותכים או מוברגים .הברגה תהיה תמיד חיצונית לצינור .במקרה
של ריתוך ,יובטח הקוטר הפנימי לכל אזור הריתוך ע"י הכנסת גולם.

.2.6

סגירת הקצוות  -מטרת סגירת קצות הצינור הינה לשמור את הצינור נקי.
הקצה העליון יש לסגור ע"י פקק מסוג אשר לא ירד ממכות תוך כדי היציקה.
את הקצה התחתון עדיף מבחינת הבדיקה לסגור ע"י מופה או ע"י ריתוך
דסקית פלדה ,אולם ניתן להשתמש גם בפקק גומי או עץ .זאת על מנת למנוע
כניסת בוץ ,בנטונייט בטון וכו' לצינור.

.2.7

הבטחת צינורות פתוחים  -בדרך כלל מופיע שבב ריתוך על הצינור בהיקף
הפנימי בקצוות .יש להוריד שבב זה ע"י סכין למנוע היווצרותו ע"י גולם.
צינור סתום או פגום יחייב את הקבלן לקידוח גלעין על חשבונו לעומק  7מ',
הוא הדין למקרה של פגיעה בעת היציקה.

.2.8

הצמדת הצינור  -כדי לקבל כיסוי בטון מלא מסביב לצינור ולמוט הזיון אין
לקשור את שניהם אחד לשני.

 23.02.11אופני מדידה ותכולת מחיר
כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות לרבות כל הבדיקות
כנדרש והמדידה על פי הסווג בכתב הכמויות.
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פרק  – 26עוגני קרקע
חפירה פתוחה לעוגני קרקע זמניים
26.01
 26.01.01תיאור והדרישות הביצוע
.1

כללי
.1.1

העוגנים יבוצעו בכפוף להנחיות ת"י  940חלק  4.2והמפרט הכללי פרק 26
).(2005

.1.2

העבודות הקשורות בביצוע עוגני הקרקע תבוצענה על ידי בעלי מקצוע
מנוסים ובשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפרט להלן.

.1.3

כל תהליך העבודה ייעשה בפיקוח צמוד .בהיעדר מפקח בשטח לא תבוצע כל
עבודה.

.1.4

פלדת הדריכה ,אביזרי העיגון ,ביצוע הדריכה וההזרקה ,יהיו כפופים
לדרישות התקנים והמפרטים המצוינים בתחילת המפרט.

.1.5

לפני תחילת העבודות והבאת הציוד לאתר על הקבלן להגיש לאישור המפקח
והמתכננים פירוט של החומרים ,האביזרים והאמצעים בהם הוא מציע
להשתמש בביצוע עוגני הקרקע ,וזאת בצירוף מסמכים מתאימים המעידים
על טיב החומרים והתנהגותם .לא תבוצע כל עבודת עיגון באתר עד קבלת
אישור בכתב של המפקח.

.1.6

מודגש -הפיקוח על דריכת העוגנים יעשה ע"י מעבדת שדה חיצונית מוסמכת
ומנוסה בסוג זה של עבודות ולא ע"י הקבלן עצמו.

.1.7

.2

ביצוע עוגנים מחייב אישור השכנים /רשות המקומית אליהם חודרים
העוגנים בתת הקרקע .כמו כן נדרש לבצע תיאום תשתיות כדי לוודא כי לא
מסכנים תשתיות קיימות.

חתך הקרקע באזור העיגון
.2.1

חתך הקרקע באזור העיגון ניתן להערכה )באחריות בלעדית של קבלן
העוגנים( עפ"י תיאור קידוחי הניסיון שבוצעו באתר – כמפורט בדוח הביסוס.

.2.2

יש להעביר תיאור הקידוחים והבדיקות שבוצעו לעיונו של קבלן העוגנים.
באם הקבלן רואה צורך יבצע בדיקות נוספות ככל שיידרש ועל חשבונו.

.3

עומס מתוכנן
.3.1

עומסי שרות מתוכננים בעוגנים יהיו עד  50טון .ביצוע העוגנים בעומס שרות
העולה על  50טון טעון אישור מראש ובכתב של המתכננים.

.4

מבנה העוגנים
.4.1

ניתן להשתמש בעוגן כבלים כאשר כמות הזיון בעוגן לא תעלה על  20%משטח
חתך הדייס .הכבלים יהיו יחידה אחת ללא חיבורים .פלדת הדריכה תהיה
משוכה בקר רפויית מאמצים ,בעלת חוזק קריעה אופייני לכבל של 1860
מגפ"ס ובעלת הרפיה נמוכה ).(2

חמי זוהר – שלב ב'

303
.4.2

יש להשתמש בשומרי מרחק" -ספייסרים" תקניים להפרדה בין הגדילים
והבטחת מרכזיות העוגן בקדח.

.4.3

מקדם הביטחון עבור הפרטים השונים בעוגן ,בכללם הזיון ,לא יפחת מ,2 -
בעומס שרות.

.4.4

העוגן יתוכנן כעוגן זמני לתקופה שלא תפחת מ 2 -שנים .קבוצת מיתרי
הדריכה ,או המוט ,יהיו נתונים בתוך צינור  P.V.Cלאורך אזור המתיחה
החופשי.

.4.5

היכן שנדרש לצורך הגדלת התסבולת יבוצעו הרחבות לחץ להגדלת תסבולת
העוגנים והקטנת ה"זחילה" .לצורך כך תותקן צינורית הזרקה רגילה
להזרקה ראשונה וצינוריות נוספות מותאמות להזרקות בלחץ גבוה כמפורט
בהמשך ,להגדלת התסבולת.

.4.6

הגנה נגד שיתוך תקבע בהתאם לציור  6בת"י  .4.2 940קביעת אגרסיביות
הקרקע והשלכות הכשל יקבעו עבור כל פרויקט באופן פרטני ע"י המתכננים.

.5

גיאומטרית העוגן
.5.1

העוגן ייקדח ,בד"כ ,בזווית  18-25יחסית לאופק .יתכן כי בעוגנים בשורות
העליונות ,בסמוך למבנים/תשתיות קיימות יהיה צורך לשנות את שיפוע
העוגן באופן שהעוגן יהיה מתחת למפלס הביסוס של היסוד הקיים לפחות כ-
 1.5מ'.

.5.2

במידה ויש צורך בהרחקת אזור ה"תפיסה" ,יהיה שינוי הזווית עד

5

מעלות.
.5.3

המרחק המינימלי בין אזורי תפיסה סמוכים יהיה  2.5מ'.

.5.4

סטיית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על  3מעלות  מהציר המתוכנן.

.5.5

המרחק האופקי בין עוגנים סמוכים לא יפחת מ 1.2-מ'.

.5.6

קביעת אורך התפיסה ) (L.Bהמינימלי בעוגן ,מעבר לקו הגלישה כמפורט
בהמשך ,הוא באחריות הקבלן ויעשה באופן שיבטיח קבלת ההטרחות
הצפויות והעיגון הנדרש בזמן הדריכה .בשום מקרה לא יפחת אורך התפיסה
מ 5.0 -מ'.

.5.7

אורך עוגן מינימלי לא יפחת מ 10.0 -מ' נטו ולא פחות מהנדרש כדי שאזור
ה"תפיסה" יהיה מחוץ למישור הרס אפשרי.

.5.8

יש להקפיד על רום קרקע ) (Hשל לפחות  4.5מ' מעל אזור התפיסה של העוגן
העליון.

.6

שיטת הקדיחה
.6.1

בהתאם לתנאי הקרקע הספציפיים השוררים באתר ,תבוצע הקדיחה תוך
שימוש בספירלה ,הקשה ,צינורות מגן ובכל ציוד ,מאושר מראש ע"י המהנדס
הגיאוטכני.
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.6.2

עבור חדירה למי תהום הקדיחה תבוצע דרך שרוולים )תותבים( שיושארו
בקירות .

.6.3

שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן והוא יקדח באופן שימנע
סחף או דרדור של הקרקע .שיטת הקדיחה תאושר מראש על ידי המפקח אך
באם שיטת הקדיחה תגרום נזקים ,יהיה המזמין רשאי להפסיק את הקדיחה,
להורות על שינויים ואף להחליף את הקבלן במידת הצורך.

.6.4

קדיחת העוגן ויציקתו תבוצע באותו יום.

.6.5

עבור קידוח בסלע בעל חללים או בשפך המתמוטט במהלך הקדיחה ניתן
לבצע קידוח ראשוני ,יציקת הקדח בבטון רזה CLSM/למילוי החללים וייצוב
החומר וביצוע קידוח נוסף לאחר התקשות היציקה .במקומות בעייתיים
)למשל שפך לא מבוקר( יתכן כי ידרש לחזור על הפעולות הנ"ל כמה פעמים
עד להשגת קידוח במידות הנדרשות .הנ"ל מחייב אישור המפקח הצמוד טרם
הביצוע.

.6.6

במקומות בהם ישנו סלע סדוק )לא מתייחס לחללים גדולים ומערות( ניתן
להשחיל את העוגן לתוך שרוול בד גיאוטכני רצוף שלתוכו יבוצע הדיוס.
הדייס ינפח את השרוול שימנע ממנו לחלחל לסלע יתר על המידה .הנ"ל
מחייב אישור המפקח הצמוד טרם הביצוע.

.6.7

בתום הקדיחה יש להחדיר את העוגן לקדח .אין להשאיר קדח פתוח למשך
הלילה .במידה וקדח נותר ריק במשך לילה יש לבצע קידוח ניקיון טרם
החדרת העוגן.

.7

תערובת הדייס והזרקתה
.7.1

הקבלן יגיש את פרטי התערובת המוצעת לאישור המפקח.

.7.2

חוזק תערובת הדייס ייבדק מכל מערבל ולא יפחת מ -ב 30-בלחיצה צירית.
הבדיקה תיעשה על ידי מעבדה מוסמכת ,על חשבון הקבלן .כל הבדיקות
תעשינה על פי דרישות ת"י " :26שיטות לבדיקת בטון טרי" על כל חלקיו
בהוצאתו האחרונה של התקן .הבדיקות תבוצענה גם בכפיפות לת"י .118

.7.3

הזרקת הדייס תבוצע בלחץ שלא יפחת מ 10 -אטמוספרות במידת הצורך
ועפ"י החלטתו ,הקבלן יעשה שימוש בהזרקה כפולה כאשר ההזרקה השנייה
תהיה בלחץ גבוה של מעל  50אטמוספרות על מנת להגדיל את תסבולת העוגן,
תוך יצירת הרחבות צמנטיות בנפח  100ליטר לפחות ולא פחות מהדרוש
לקבלת התסבולת.

.7.4

כדי לאפשר ביצוע הזרקה שניה ל"פיצוץ" הגראוט שנוצק בשלב הראשון,
בשליש ראשון ושני של הקטע התפוס יש להכין צינוריות שתותקנה כבר
בשלב הראשון .הצינוריות ממתכת או צינור פקסגול  20מ"מ  20 Φבר
)מתוצרת גולן מוצרי פלסטיק או ש"ע( בעל מקדם ביטחון  .3הפיצוץ יבוצע
לאחר המתנה של  24שעות בלחץ של כ 50 -אטמוספרות לפחות תוך שימוש
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במים לפריצת ה"דייס" הראשון ומיד לאחר מכן תופסק הזרמת המים
ותוזרק תערובת הדייס השני כמפורט לעיל.
.7.5

יציקת הדייס הראשון תופסק במרחק  1.5מ' לפחות מציר קיר הדיפון כדי
למנוע קשר בין הדייס לקיר.

.7.6
.8

במידת הצורך ובאישור מראש של המהנדס ניתן יהיה להשתמש בחומר מאיץ
התקשות בתנאי שנוסה מראש ונבדקו מהירות ההתקשות וחוזקו.

בדיקת עוגנים
.8.1

בדיקת העוגנים תחל רק לאחר שחוזק הדייס הגיע לפחות ל 22 -מגפ"ס חוזק
בעליל .החוזק של כל קובייה לא יפחת מ 22 -מגפ"ס.

.8.2

כאמור ,בדיקות הדריכה של העוגנים יבוצעו ע"י מבדקה מוסמכת ולא ע"י
הקבלן עצמו.

.8.3

עבור עוגן זמני נדרשת דריכה לכוח מקסימאלי של  125%מכח השירות
המתוכנן בעוגן.

.8.4

לפני תחילת הדריכה יש לוודא את כיול המגבה ההידראולי )ג'ק( כנדרש בת"י
 4.2 940בסעיף .4.4.2

.8.5

בדיקות הדריכה ,קצב הזחילה ומחזורי ההעמסה יעשו בהתאם לנדרש בת"י
 4.2 940עבור עוגני קרקע זמניים.

.8.6

בדיקות איבוד כוח משתייר יעשו בהתאם לנדרש בת"י .4.2 940

.8.7

תוצאות בדיקות דריכת העוגנים ירוכזו במסמך נהיר וברור .המסמכים
יחתמו ע"י המבדקה ויועברו למתכננים לבדיקה ועיון.

.8.8

אין להשתמש בעוגנים )למשל להעמיק את החפירה( לפני קבלת אישור
המתכננים.

.8.9
.9

תאי כוח ,מדי לחץ ומדידת תזוזות ודפורמציות בקירות יעשו עפ"י הנחיות
המתכננים בכל פרויקט.

קורות העוגנים
.9.1

בקירות הסלארי תבוצע קורת עוגנים סמויה באמצעות הקשחת הקיר על ידי
תוספת זיון נאותה .בקירות כלונסאות תבוצע קורת עוגנים מקונסטרוקצית
פלדה או בטון מזויין.

.9.2

הקבלן יתקין קורת עוגנים יציבה אשר חלקה הנוגע בקיר ייעשה מבטון מזוין
באופן שתיווצר השענה מלאה על הכלונס .פרט הקורה יבחן ע"י
הקונסטרוקטור.

.10

אחריות הקבלן
.10.1

הקבלן יעביר לאישור מוקדם של המהנדס את פרטי העוגן שהוא מציע ,שיטת
הקדיחה ,התקנה ודריכת העוגן וזאת כתנאי להתחלת היצור של העוגנים.

חמי זוהר – שלב ב'

306
.10.2

הקבלן יעביר למתכננים טבלאות ודיאגרמות דריכה לכל עוגן )כפי שנמדדו
ע"י מבדקה חיצונית מוסמכת( וכן כל חומר טכני הנחוץ למהנדס לבדוק את
כשירות העוגנים.

.10.3

כל דרישות המפרט לעיל הן דרישות מינימום .הקבלן רשאי להוסיף על אורך
העוגן ,קוטרו ,לחץ הזרקה וכמות הזיון בלבד שיקבל עוגן העונה לכל
הדרישות המפורטות לעיל ,כולל הכוח הנדרש בעוגן.

.10.4

הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של המפקח
באתר .כמו כן יאפשר הקבלן ביצוע פיקוח על מרכיבי העיגון המיוצרים בבית
המלאכה ,הכל תוך התראה מראש למפקח על העבודות המתוכננות.

.10.5

אי עמידה באחד ,או יותר ,מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילת או תיקון
העוגן ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המהנדס.

 26.01.02אופני מדידה ותכולת מחיר
.3

התשלום עבור כל עוגן ייעשה על פי יחידה ולפי עומס שרות המתוכנן לעוגן .התשלום
יהווה תמורה עבור כל החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגנים ,כולל הפעלתו של
הציוד הנדרש לקידוח ,דריכה ,הזרקה וכל העבודות האחרות הנדרשות עד לקבלת עוגן
שלם מעוגן בכוח הדריכה כנדרש ועונה לכל דרישות המפרט.

.4

לא ישולם עבור כלונס שאינו עומד בדרישות המפרט ו/או התקנים והמפרטים
הרלוונטיים המצוינים בתחילת המפרט.

.5

לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע עוגנים מעבר לדרישות המינימום במפרט זה.

.6

קורת פלדה תמדד לפי מטר.
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פרק  - 24עבודות הריסה
24.01

הנחיות כלליות
.1

בגמר עבודות ההקמה והבניה של תחנת השאיבה ולאחר עבודות להטיית השפכים
לכיוון התחנה החדשה  ,ובסיום הרצת תחנת שאיבה חמי זוהר החדשה בשפכים
ובגמר תיקון כל התקלות המתגלות במהלך ההרצה  ,יוחל בהריסת שני מבנים קיימים
המשמשים לתחנות השאיבה :תחנת מוריה ותחנת חמי זוהר.

.2

24.02

פירוק והריסת מבני התחנות יכלול פירוק של כל הציוד האלקטרומכני ומסירתו
למפעילי התחנות במ.א .תמר או פינוי לאתר פסולת מורשה ,ניתוק מערכת החשמל ,
לוחות חשמל ובקרה ,מגופים שסתומים ואביזרי צנרת .לאחר מכן יהרוס ויפנה את כל
מבני הבטון העיליים והתת קרקעיים בתום ההריסה ימלא הקבלן את הבור בעודפי
עפר מובחר שיהיו כתוצאה מחפירת תחנת חמי זוהר החדשה.

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לתשלום בגין עבודה זו תהיה קומפלט בנפרד לכל תחנה ותכלול את כל האמור לעיל
לרבות פינוי לאתר פסולת מורשה ,חפירה  ,פירוק ,עקירה  ,עבודות לפירוק הבטונים ופינויים
לאתר מורשה ,כולל מילוי בחומר נברר בהידוק מבוקר בשכבות כל  20ס"מ כל מלאכת
הפירוק והפינוי בשלמות.
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פרק  - 33מתקן הרמה למשאבות
מתקן הרמה למשאבות
33.01
 33.01.01הנחיות כלליות
הקבלן יספק וירכיב שני מתקני הרמה האחד חשמלי בחדר המשאבות והמנועים והשני
כננת מעל בור החירום להוצאת משאבת הניקוז )ראה תוכניות( מתקני ההרמה יהיו מיועדים
להובלת משאבות בתליה על קורת " "Iמתאימה לעומס של  2.0טון לפחות ול 0.5 -טון
בהתאמה לפי פרטים כדלקמן:
.1

מתקן הרמה יהיה כדוגמת תוצרת  SWFעם מנוע הסעה חשמלי מתאים מסופק ע"י
"א .הנפלד" או שווה איכות מתאים לעומס של  2.0טון עבור חדר המשאבות  ;.קרונית
חשמלית תהיה עם מהירות נסיעה  4מ"ד ומתאימה לנסיעה על פרופיל מסילה INP

280

מתח הזנה  400וולט ,ידית פיקוד באורך  8מ' .המנוע יהיה מוגן לפי IP - 65

ויהיה מוגן פיצוץ וניצוץ .EXP
גובה מתקן ההרמה מתחתית מסיבי הקרונית ועד וו ההרמה יהיה לא יותר מ65 -
ס"מ.
.2

עבור מתקן ההרמה בחדר המשאבות  -כל גלגלי הקרונית נעים על מיסבים כדוריים על
הקורה מפרופיל  INP280מתאימה לעומס  2.0טון מותקנת על התקרה במפלס
המצויין בתוכנית ובולטת החוצה מחדר הצינורות באורך של  1.6מ' הכל בהתאם
למצויין בתכנית.

.3

עבור מתקן ההרמה מעל משאבת הניקוז – המתקן יהיה ידני ויכלול עמוד מתקן
הרמה עם זרוע מסתובבת ב 360-מעלות  ,ידית עם מערכת היפוך סיבוב )קלטצ' (
וגלגלת הרמה של משקל עד  0.5טון.

.4

גלגלת ההרמה תהיה נוחה לתליה ולנסיעה ממקום למקום .כל גלגלי השיניים של
המתקן יפעלו בתוך אגן שמן אטום.

.5

הגלגלת תסופק עם מפסיק הגבול העליון ,מנגנון למניעת הרמת עומס יתר ,עם בלם
דיסק יבש המשתחרר בזמן הפעלת הגלגלת וננעל עם שחרור הלחצן .שרשרת המשא
תהיה לפי תקן דין  5684ועשויה מפלב"מ .316

.6

צביעת החלקים השונים של המתקן תהיה בצבע אפוקסי  A 30בעובי  120מיקרון
בהתאם למפורט במפרטי הצביעה בפרק  11לעיל.

.7

הגלגלת והקרונית יסופקו ויותקנו קומפלט כולל :הרצה והוראות הפעלה ואחזקה וכן
בדיקת גורם מוסמך מטעם משרד העבודה של הפרופיל הקרונית והגלגלות ,וכולל
אחריות למשך שנה לפחות .המחיר כולל כל האמור לעיל.
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נספח מס' 1
שאלון טכני לציוד ולמכשור המוצע
.6

משאבות טבולות במתקן יבש
הערה :יש לצרף עקום משאבה וכן שרטוט משאבה הכולל מידות
שם היצרן______________________________________ :
שם הספק______________________________________ :
דגם המשאבה___________________________________ :
ספיקה) _____________________________________ :מ"ק/שעה(
עומד) _________________________________________ :מ'(
הספק מנוע) ____________________________________ :קוו"ט(
יש לצרף עקום משאבה ושרטוט משאבה ,כולל מידות .כל המשאבות שתוצענה תהיינה
מיצרן  /ספק אחד.

.7

סגר מכני
שם היצרן_____________________________________ :
שם הספק_____________________________________ :
דגם_________________________________________ :
יש לצרף שרטוטים של הסגר המוצע.

.8

מגוב מכני ודחסן
מגוב מיכני
שם היצרן______________________________________ :
שם הספק______________________________________ :
דגם___________________________________________ :
חומר מבנה______________________________________ :
הספק מנוע)_______________________________ :קוו"ט(
יש לצרף שרטוטים של המגוב המוצע הממחישים את פעולת המגוב והדחסן כל יחידה
בנפרד.

.9

משאבות יניקה לת"ש מי ים המלח
שם היצרן______________________________________ :
שם הספק______________________________________ :
דגם:
ספיקה______________________________________ :
עומד _________________________________________ :
הספק מנוע_____________________________________ :

חמי זוהר – שלב ב'

310
יש לצרף עקום משאבה ושרטוט משאבה כולל מידות.
.10

משאבת ניקוז ניידת
שם היצרן:
שם הספק:
דגם:
הספק מנוע:
מערכת ניטרול ריחות
שם היצרן:
שם הספק:
תאור במפרט טכני ובשרטוטים של אופן פעולת המערכת והוצאות שוטפות שלה.
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מבנה 05
עבודות בחוף
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פרק  - 01עבודות עפר
01.01

עבודות עפר  -כללי

 01.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
.1.1

עבודות העפר יבוצעו לפי פרק " - 01עבודות עפר" של המפרט הכללי
וההוראות הנוספות בסעיפים שלהלן.

.1.2

עבודות בחוף יבצעו במספר מקומות:
 .1.2.1השלמות ביצוע חוף ציבורי מדרום למלון ליאורדו קלאב ) נירוונה(
 .1.2.2השלמת ביצוע חופים סולמד -שיף.

.1.3

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

.1.4

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

.2

חומרים לעבודות עפר
לצורכי ביצוע עבודות עפר ,הקבלן ישתמש בחומרים הבאים:
.2.1

חומר שייחפר באתר וקיבל אישור המנהל לגבי התאמתו והשימוש בו.

.2.2

חומר חרסיתי מתאים למילוי החציץ שיובא מאתר "אשלים".
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.2.3

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

מיקום החומרים מהמקורות האלה בסוללה יהיה לפי התוכניות ואישורי המנהל.
כל חומר חייב לקבל את אישור המנהל לפני השימוש בו .לצורך כך יבצע הקבלן
בדיקות נדרשות ל-איפיון החומרים ויעמיד בזמן אמת את תוצאותיהן לרשות המנהל.
.3

המילוי הגרנולרי בחוף
מילוי גוף הסוללה בשטח היבשה יבוצע מחומר גרנולרי העונה על הדרישות הבאות:
.3.1

גודל אבן מקסימלי של ".3

.3.2

אחוז הדקים המרבי .15%

.3.3

דרוג החומר יהיה בתחום הרצועה המוגדרת באיור המצורף.
בור שאילה צאליים

"3

0.075

4.75

100

DZET19
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80
DZET21
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מעטפת דירוג למילוי גרנורלי
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40
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אחוז עובר% ,

60

DZET26

20

DZET27
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0
100.0

10.0

1.0

0.1

0.0

נפה ,מ"מ

איור  :רצועת דירוג עבור חומר מילוי גרנולרי
 01.01.02ניקוי השטח
.1

כל שטח העבודות בהתאם לתוכנית היתר הבניה ,ו/או עפ"י הנחיות המנהל ,עפר,
גרוטאות ,שאריות וכל פסולת אחרת שיפונו מן האתר למקום שיתאם הקבלן מראש
עם בעלי אתרי פסולת מורשים.

.2

פינוי ו/או העתקה של שיחים ו/או צמחים ייעשו על פי הנחיית המנהל בלבד.

.3

על הקבלן לקבל את אישור המנהל לאחר סיום עבודת ניקוי השטח לפני שיוכל לעבור
לשלבים הבאים של ביצוע העבודות.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
יחידת מדידה לתשלום עבור ניקוי השטח כמפורט לעיל תהיה מ"ר והמחיר יכלול בין
היתר את כל האמור.

חמי זוהר – שלב ב'
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 01.01.03פירוק מתקני חוף קיימים והרכבתם
.1

מתקני חוף קיימים כגון :מתקני צל ,מדרכות ,אלמנטים דקורטיביים ,יפורקו ויועברו
במסגרת עבודות ההכנה טרם התחלת עבודות העפר למקומות אחסון או התקנה
זמנית שיורה המנהל ובהתאם להנחיותיו.

.2

לאחר סיום עבודות העפר ולפני הנחת שכבות החול ,יוחזרו המתקנים והאלמנטים
הנ"ל ויותקנו מחדש בהתאם לתכנון ועל פי הוראות או אישור המנהל.

.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
יחידת מדידה לתשלום עבור פירוקים של מתקני חוף הרלוונטיים תהיה כדלקמן:
.3.1

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

.3.2

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

.3.3

עבור שבילים מרוצפים מאבן משתלבת במ"ר.

.3.4

עבור סוכת מציל ישולם לפי יח'.

.3.5

התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים :מקלחת חוף 1 :יח' ,מתקן
שטיפת רגלים 1 :יח' ,סוכת מציל  1יח' ,סככות הצללה  15 -יח'.ישולם לפי
קומפלט.

.3.6

הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה )שומשום( מהודק על ידי
 5מעברים של מכבש של  10טון לפחות ,גודל אבן לא יותר מ 3/8" -בעובי
 15ס"מ ,רוחב שביל  2.0מ' ישולם לפי מ"ר.

 01.01.04טיפול הגנתי במתקנים/אלמנטים הנדסיים קיימים
.1

לפני תחילת עבודות עפר יבוצעו עבודות הגבהה ו/או בנית קירות מגן לכל המתקנים /
האלמנטים ההנדסיים שנמצאים באתרי עבודה כגון :בארות קידוחי השפלת מי
תהום ,פיזומטרים ,צנרות הולכת מי תהום וניקוז ,שוחות למיניהן כגון של חשמל
וניקוז ,תחנות שאיבה וכדומה ,בהתאם לתכנון ,לתוכניות או הנחיות המנהל
ובאישורו.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
ביצוע ה-הגנות כאמור לעיל יחשב כי נכלל במחיר היחידה של עבודות הכנה ולא
ישלום עבור עבודה זו בנפרד.

 01.01.05פירוק שכבת הגנה מעל שן חרסית קיימת
.1

על הקבלן לבצע חפירה לגילוי שכבת ההגנה )רצועת בטון ברוחב של כ 2 -מ' ובעובי של
 10ס"מ( היכן שקיימת מעל שן חרסית .שכבה זו תפורק ותפונה לאתר מורשה לפי
הנחיות המנהל.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

עבור חפירה לגילוי שן חרסית יחידת מדידה הינה מ"ק,

.2.2

עבור פירוק שכבת הגנה מעל שן חרסית הינה מ"ר.

.2.3

המחיר יכלול בין היתר את כל האמור לעיל.

חמי זוהר – שלב ב'
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 01.01.06עבודות חפירה  -כללי
.1

כל עבודות החפירה בשטח יבוצעו עפ"י היתר החפירה שנדרש מהקבלן ,בהתאם לסדר
הנדרש ולהנחיה ו/או אישור מראש ובכתב של המנהל .עבודות החפירה

.2

באתר כוללות את העבודות שתבוצענה לפי סדר הבסיסי כלהלן:
.2.1

חפירות גישוש.

.2.2

חפירות חישוף.

.2.3

חפירות לקו התכנוני של השתית.

.2.4

חפירות לפירוק מתקנים ישנים לרבות עבודות בתוך מי בריכה.

.2.5

חפירות לצורך בצוע מערכות תשתית.

.3

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

.4

במידה ולא יתאפשר להניח מיד חומר חפור המתאים למילוי באזורי המילוי ,או
לסלקו ,יאוחסן החומר בתחום שטח העבודה ,במקומות המוגדרים בתכנית העבודה
של הקבלן וכפי שיאושרו ע"י המנהל ,לאחר ניקוי פני השטח שלהם וחישוף אם נדרש.
אחסון חומר שישמש למילוי חוזר יעשה לאחר ועל פי מיונו לסוגיו כפי שמתואר
בתוכניות.

.5

כל חומר שאינו מתאים לשימוש יסולק מהאתר .כל חומר החפירה שניתן להשתמש
למילוי חוזר יאוחסן במקומות שיאושרו על ידי המנהל .כל העבודות האלה יבוצעו על
פי הנחיות ואישורי המנהל.

 01.01.07חפירות גישוש
לפני תחילת ביצוע עבודות החפירה באחריות הקבלן לקבל את כל המידע לגבי המערכות
הקיימות ומדידות שן חרסית קיימת ,לבצע פעולות גישוש ולתאם את עבודותיו כפי שהוגדר
בפרק .00.05
 01.01.08חישוף השטח
.1

לפני התחלת עבודות העפר )חפירה ומילוי( יבצע הקבלן הסרת צמחיה או חישוף,
סילוק פסולת ומכשולים ,הכול בהתאם לתכנית או להוראות המנהל ,כך שיתקבלו פני
קרקע נקיים משיחים ,עשבים ,מבנים ,צינורות ,שברי בטון וכד'.

.2

מועדי הביצוע של כל אחת מהפעולות ייקבעו על-ידי המנהל .בשום מקרה לא יבוצע
חישוף בשטח בו בוצעה הסרת צמחיה.

.3

חומר חישוף המתאים לשימוש חוזר יושם במקומות שיאושרו על ידי המנהל .חומר
חישוף שלא יתאים לשימוש יורחק מהאתר .העבודה כוללת חישוף ,הובלה לאתר
מורשה ,פריקה ותשלום אגרה באתר פסולת מורשה.

.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידת חישוף השטח תהיה מ"ר והמחיר יכלול בין היתר את כל האמור לעיל.
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 01.01.09חפירות לחישוף שן חרסית
.1

לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל אישור המתכנן לתוכניות מדידת מצב קיים של
שן החרסית .לא תורשה תחילת העבודה בלי אישור זה.

.2

לאחר חפירות הגישוש ואיתור של שכבת ההגנה מעל שן החרסית הקיימת ,ייפרק
אותה הקבלן ,יחפור ויגלה את פני וצידי שן החרסית הקיימת וימדוד את תנוחתה
ועומקה וימסור למנהל את נתוני המדידה.

.3

העבודות יבוצעו באופן ידני או באמצעות כלים מכניים קלים כדי לא לפגוע בשן.

.4

מצב החרסית הקיימת ייבדק על ידי המנהל ועל פי מצב החומר תינתן הוראה לקבלן
להמשך החשיפה.

.5

לא יבוצע המשך החשיפה או העבודה ללא אישור מראש של המנהל.

.6

שן החרסית תיחשף עד העומק שבו החרסית הקיימת הינה בריאה ללא סימני סידוק,
התייבשות או הרטבת יתר או כל פגיעה אחרת בטיב החומר.

.7

לאחר מכן ,כדי להבטיח את התקינות של השן והחיבור לשן החדשה ,יבוצע חישוף
נוסף בהתאם להנחיות של המנהל עד לעומק ממוצע של  50ס"מ.

.8

התנוחה ,הקירות הצדדיים והעומק של כל החפירות והחשיפות לרבות של שן
החרסית ,ימדדו על ידי המודד בכל שלב או תת-שלב של עבודה זו וימסרו מידית
למנהל.

.9

חומר החרסית החפור ,שלא יענה לדרישות המפרט הטכני ,יסולק מאתר העבודות
לאתר פסולת מורשה בהתאם להנחיות המנהל.

.10

אופני מדידה ותכולת מחיר
.10.1

מדידת חפירות לחישוף שן חרסית תהיה מ"ק.

.10.2

פירוק שכבת הגנה מעל שן החרסית הקיימת ישולם בנפרד.

.10.3

המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 01.01.10הכנה השתית
.1

הכנת השתית תבוצע בכל קרקעית הבסיס של החפירה ובכל שטח המיועד לשמש
למילוי .ההכנה תבוצע ע"י תיחוח ,הרטבה והידוק מבוקר לעומק  20ס"מ בהתאם
להנחיות של סעיפים  0141ו 0142 -למפרט הכללי.

.2

אם תידרש הרטבה ,היא תעשה על ידי התזה אחידה לכל עומק השכבה שתוחחה ,עד
להשגת תכולת רטיבות שבין תכולת הרטיבות האופטימלית ו 2%-מעבר לה .אם תהיה
חריגה מהתחום הנ"ל ,על הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת תכולת רטיבות
בתחום זה.

.3

ההידוק ,במקום שיידרש ,ייעשה באמצעות מכבש גלילי רוטט שמשקלו  12טון לפחות.
כל רצועה נכבשת תחפוף את קודמתה ברוחב  0.5מ' לפחות ,כך שתתקבל צפיפות
אחידה בכל השטח .הכבישה תעשה עד לקבלת הצפיפות הנדרשת לפי סעיף 01.05
בהמשך המפרט.
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.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
.4.1

מדידת הכנת השתית תהיה מ"ר.

.4.2

המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 01.01.11שתית למבנים ,צינורות
.1

השתית בשטחים המיועדים למבנים או לצינורות תהודק במהדקי יד פנאומטיים או
במהדקי יד גליליים ויברציונים או ע''י מכבשים )אם השטח מאפשר(.

.2

בשטחים אלו יבוצע הידוק מבוקר כדי להשיג את הצפיפות Modified AASHTO 98%

הנדרשת כפי שמצוין בסעיף  01.03.16בניית הסוללה במפרט זה ,לכל השטח השתית.
.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
מחיר הכנת השתית למבנים ולצינורות נכלל במחיר הנחת הצנרת או המבנים
לכל סוג של מערכת ולא ישולם תמורתה בנפרד.

 01.01.12בניית שן חרסית
.1

כללי
.1.1

שן החרסית המיועדת למניעת חדירת מי תהום תיבנה על פי התוכניות
ובהתאם להנחיות ואישורי המנהל ,בשלבים הבאים) :בכל מקרה אישור
המנהל נדרש לפני ובסיום כל שלב(.
 .1.1.1חישוף שן חרסית קיימת.
 .1.1.2בדיקת מצב החרסית שנחשפה.
 .1.1.3חפירה וסילוק של חומר לא מתאים.
 .1.1.4הכנת שתית לשן חדשה.
 .1.1.5הנחת יריעת  HDPEמתחת לשן.
 .1.1.6בנית שן חרסית חדשה.
 .1.1.7הגנת פני שן החרסית על ידי יריעות .HDPE
 .1.1.8בנית כיסוי קשיח להגנת שן החרסית.

.1.2
.2

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

הכנת שתית לשן חרסית חדשה
.2.1

לאחר ביצוע עבודות של בדיקת מצב שן החרסית הקיימת ,יבוצעו עבודות
חפירה עד מפלס התחתית לפי המידות ורומים בהתאם לתוכניות ו/או עפ"י
הנחיות המפקח.

.2.2

עם סיום עבודות החפירה ייושרו פני השתית לביצוע שן החרסית .פני השתית
יהיו אופקיים עם סטייה מותרת עד  2ס"מ לאורך של  5.0מ' של קו מדידה.

.2.3

חמי זוהר – שלב ב'

במקרה והתגלו מי תהום גבוהים באזור העבודה ,על הקבלן לדאוג להשפלתם
בהתאם להנחיות בסעיף  00.05במפרט זה.
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.2.4

פני השתית יהודקו עד לצפיפות כפי שמוגדר בסעיף  3להלן.

.2.5

מיד לאחר סיום עבודות הידוק השתית לביצוע שן חרסית חדשה יבוצע מסך
אטום מיריעת  HDPEבהתאם לפרטים בתוכניות מילוי החציץ יבוצע ללא
שהות מיד לאחר הידוק השתית.

.2.6

העבודה תכלול הכנת תעלת עיגון ,הנחת יריעת  , HDPEמילוי חוזר של תעלת
עיגון כולל הידוק מבוקר.

.2.7

עם סיום בנית מסך אטום ייפרסו יריעות  HDPEלשאר שטח של השתית
ותונח עליה שכבה ראשונה של החרסית בעובי  15ס"מ.

.2.8

השכבה החדשה תיושר ותהודק על ידי כלים מכנים בהתאם לסוג החומר עד
צפיפות כפי שמוגדר בסעיף  3להלן.

.2.9

ממשק החיבור בין החציץ החדש לחציץ הקיים יבוצע ע"י חפירה מדורגת של
החציץ הקיים .רוחב המדרגות יהיה  0.7מ' מ' וגובהן  0.3מ' בהתאם
להנחיות בתוכניות.

.2.10

אופני מדידה ותכולת מחיר
הכנת שתית לשן כלולה מחיר השלמת השן ולא תשולם בנפרד.

.3

בנית שן חרסית חדשה
.3.1

בנית המשך שן החרסית החדשה תעשה בשכבות בעובי של  15ס"מ כ"א עם
הידוק מבוקר של כל שכבה.

.3.2

בנית השן תהיה מהחומר החרסיתי המוגדר בפרק  01למפרט זה ,תחת בקרה
קפדנית על כל שכבה של חומר החרסיתי .צפיפות החרסית המהודקת תענה
על הדרישות הבאות:
.3.2.1

לפחות  96%מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד אשהו Modified
AASHTO

 .3.2.2צפיפות יבשה מינימלית של  17ק"נ/מ"ק.
.3.3

לפני תחילת בניית שן החרסית יבדוק הקבלן את מצב פני שתית השן ובמידת
הצורך ירטיב ויחרוש את החרסית ויהדק אותה .הנחת שכבה ראשונה של
חרסית חדשה תבוצע לאחר אישור של המנהל.

.3.4

שן החרסית תבנה בתוך החפירה עד פני קרקע הקיימת והמשכה מעלה עד
לרום המתוכנן תעשה יחד עם בנית גוף סוללת ההגנה ,כך שבכל מקרה לא
יוצר הפרש גבהים ביניהם של יותר מ 50-ס"מ.

.3.5

עם סיום עבודות מילוי והידוק שן החרסית יפרוס הקבלן יריעות פוליאתילן
על פני קודקוד השן בחפיפה נדרשת עם היריעות הצדדיות .פרט ביצוע שן
החרסית ראה בתכנית מס' .04/24-220

.3.6

חמי זוהר – שלב ב'

כל עבודות ההידוק יבוצעו תוך הרטבה לתכולת הרטיבות האופטימלית )לפי
גבול הפלסטיות פלוס מינוס  .(2%לצורך כך ייעשה שימוש במי בריכה 5
בלבד.
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.3.7

אופני מדידה ותכולת מחיר
 .3.7.1מדידת בנית שן חרסית תהיה במ"ק.
 .3.7.2המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

.4

כיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס )(HDPE Textured
.4.1

כללי
 .4.1.1מרבד החרסית כפי שמסומן בתוכניות ,יכוסה ביריעות פוליאתילן
מחוספס ) (HDPE Texturedבעובי  1.0מ"מ ,להקטנת סכנת
התייבשות וסדיקת שן החרסית.
 .4.1.2העבודה כוללת :הכנת השתית לפני פריסת היריעות ,אספקת יריעות
מספק מאושר על ידי המנהל ,פריסת יריעות ,רתום זמני על ידי
משקולות )שקיות חול( ,וריתוך/הדבקת תפרים .היריעות יפרסו כך
שיריעה אחת תחפוף את היריעה הסמוכה לה ברוחב של  50ס"מ
לפחות.
 .4.1.3הובלה ,אחסון והנחת יריעות  HDPEיבוצעו בהתאם להנחיות
מפורטות של היצרן ובפיקוח צמוד של נציג היצרן.

.4.2

תכונות יריעות האיטום
היריעות תהיינה מחומרים חדשים בלבד ,באיכות מעולה ,ללא קרעים ,ללא
חורים ,ללא שקעים וללא פגמים ,עמידות בפני קרינת אור על-סגול .תכונות
היריעות יהיו לפי  GRI GM13וכמפורט בטבלה שלהלן:
תכונות יריעות  HDPEבעובי  1מ"מ

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

TEST METHOD
D 5994

TYPICAL PROPERTIES
)Thickness -mils (min.ave.
lowest individual for 8 out of 10 values
lowest individual for any of the 10 values

0.25 mm

D7466

)Asperity Height mils (min. ave.

0.940 g/cc

D1505/D 792

)Density (min. ave.

D 6693

)Tensile Properties (min.ave.

15 kN/m
10 kN/m
12%
100%

Type IV

yield strength
break strength
yield elongation
break elongation

125 N

D1004

)Tear Resistance (min.ave.

267 N

D4833

)Puncture Resistance (min. ave.

300 hr.

)D 5397 (App.

Stress Crack Resistance

2.0-3.0%

D 4218

)Carbon Black Content (range
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Test Value
9 in Cat 1
1 or 2 in Cat 3

TEST METHOD
D 5596

TYPICAL PROPERTIES
Carbon Black Dispersion

100 min.

D 3895

400 min.

D 5885

)Oxidative Induction Time (OIT) (min. ave.
Standard OIT
— or
(b) High Pressure OIT

55%

80%

N.R.
50%

Oven Aging at 85°C
D 5721
Standard OIT (min. ave.) - % retained after 90
D 3895
days
— or
High Pressure OIT (min. ave.) - % retained after D 5885
90 days
UV Resistance
)Standard OIT (min. ave.
GM11
— or
D3895
High Pressure OIT (min. ave.) - % retained after
1600 hrs
D5885

אופן הובלת היריעות והאחסון ייעשו על פי הוראת היצרן.
.4.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
 .4.3.1מדידת יריעות  HDPEתהיה מ"ר.
 .4.3.2המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 01.01.13בניית כיסוי מגן קשיח לשן החרסית
.1

כללי
.1.1

לצורכי הגנה של פני שן החרסית החדשה הקבלן יתקין שכבת הגנה קשיחה
על קודקוד שן החרסית החדשה מכוורות פלסטיות בגובה  10ס"מ עם מילוי
בטון ב.20-

.1.2

הכוורות תהיינה עשויות מרצועות פוליאתילן ,מחוספסות ומחוררות ,בעובי
של  1.2מ"מ לפחות ,מיוצרות ומחוברות )בהלחמה( בבית חרושת מאושר על
ידי המנהל .הכוורות יכילו לפחות  40תאים למ"ר )שטח כל תא לא יהיה גדול
מ 250-סמ"ר(.

.2

.1.3

העבודות יבוצעו לפי תוכנית מס'  218ו/או לפי הוראות המפקח.

.1.4

במידה שהקודקוד של החרסית נמצא מתחת דרך חירום שכבת מגן מכוורות
פלסטיות לא תבוצע ומבנה של ראש שן החרסית יהיה כפי שמצוין בתכנית
מס' .06-217

אופן הביצוע
הכיסוי בכוורות עם מילוי בטון יבוצע כדלקמן:
.2.1

חמי זוהר – שלב ב'

הכנת פני השטח :יש לעצב ,ליישר ,להחליק ולהדק את פני השטח לפי
הרומים הסופיים )בהפחתת עובי הריצוף הנדרש על פי התכניות ,מדוד בניצב
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לפני השטח( .דרגת הידוק פני הקרקע תהיה  93%לפחות לפי בדיקת מוד'
פרוקטור או ,כמסומן בתכניות.
.2.2

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

.2.3

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

.2.4

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

.2.5

עיגון הכוורות לקרקע :עיגון הכוורות לקרקע ייעשה על ידי נעיצת יתדות,
עשויים מחומר פלסטי או עץ עמיד בפני קורוזיה )החומר חייב לקבל אישור
מראש מהמנהל( ,באורך  70ס"מ ,כפי שמסומן בפרט הרלוונטי של התכניות.

.2.6

מרווחי היתדות הם כדלהלן:
 .2.6.1לאורך כתף הכוורת )כולל כתף שוחות העיגון( ,ולאורך קו החיבור
האופקי בין כוורות סמוכות ,המרווח יהיה כ 49-ס"מ )יתד אחת כל
שני תאי כוורת(.
 .2.6.2ביתר המקומות ,יש להתקין את היתדות במרווחי פיזור של 1.0x1.0
מ'.

.2.7

הכנת תערובת הבטון ומילוי הכוורות :הבטון יהיה ב 20-עם סומך שקיעה ,5
התערובת תוכן במקום או תובא ממפעל מאושר על ידי המנהל .המילוי ייעשה
בעזרת מערבל ו/או משאבת בטון .כיוון המילוי יהיה מלמעלה למטה ,תוך
הקפדה שדפנות התאים לא יתעוותו במהלך הפעולה .אין צורך בהחלקת פני
הבטון ועדיף פני בטון מחוספסים.

.2.8
.3

אשפרת הבטון :האשפרה תעשה במשך כ 5-ימים על ידי הרטבה וכיסוי בשקי
יוטה רטובים או בכל שיטה אחרת שיקבע המנהל.

אופני מדידה ותכולת מחיר
.3.1

מדידת כיסוי מגן תהיה במ"ר.

.3.2

המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 01.01.14בניית הסוללה
.1

כללי
בנית סוללת הגנה תבוצע בהתאם להנחיות של סעיף  01024במפרט הכללי והנחיות
במפרט זה ,המפורטים להלן:
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.2

הרטבה לביצוע המילוי המהודק
.2.1

הידוק המילוי יבוצע ברטיבות הנדרשת .לפי הצורך ובאישור המנהל החומר
יורטב באתר הכרייה  -המחפרה .לחליפין יורטב העפר באזור המילוי בלבד,
כאשר יעובד על ידי חרישה של קולטיווטור מסוג Roadsky WBZ 230או
שווה ערך.

.2.2

הקבלן יקפיד להרטיב כל שכבה עליונה שכבר הודקה ,לפני הנחת שכבה
חדשה ,בקטעים  -כל פעם קטע חדש לפני הנחת העפר עליו .במידה ששכבה
מסוימת התייבשה הקבלן יחרוש ,ירטיב ויהדק אותה מחדש עם בקרת
צפיפות/רטיבות .מי הרטבה יהיו מי בריכה .5

.3

כלי חפירה ,פיזור והידוק
.3.1

לביצוע החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים
לעבודה בהתחשב בתכונות החומר הנחפר .כל כלי העבודה של הקבלן
ובמיוחד כלי החפירה והמילוי ,ההרטבה וההידוק ,חייבים לקבל את אישור
המנהל לפני תחילת העבודה.

.3.2

הידוק החומר הגרנולרי בתחום שטח המים יעשה ע"י כלים שיבחרו בהתאם
לשטח ניסיוני שיקבע בתחילת העבודה ע"י המנהל .הקבלן יעמיד לצורך
ביצוע הקטע הניסיוני את הכלים המופיעים בטבלה שלהלן .העבודה בהמשך
תיעשה באמצעות הכלים שיבחרו ע"י המנהל .סדר הפעולות בשטח הניסוי
והחלפת הכלים יבוצעו בהתאם להחלטות והנחיות המנהל.

.3.3

טבלת הכלים הדרושים :
משקל

.3.4

רוחב
הידוק
) מ'(
2.5

כלי הידוק

עובי
שכבות
)ס"מ(
30

פעולה

)דגם(
)טון(
36
פיזור והידוק סוללה
CAT D8
בתוך מי בריכה
1.7
34
פיזור והידוק סוללה
20
CAT CW 34
מעל פני המים
Bomag D220
הידוק החומר החרסיתי בחציץ יבוצע באמצעות  .CAT 815Fשימוש ב-
Bomag 8500יעשה להידוק  70הס"מ של שן החרסית הצמודים ליריעות ה-
.HDPE

.3.5

המנהל יוכל להורות על שימוש בסוגים וגדלים אחרים של הכלים ,בהתאם
לשיקול דעתו.

.3.6

כלי עבודה שיפסול המנהל או לא יאשרו ,בכל שלב שהוא של אישור הכלים
ו/או של העבודה ,יוחלף מיד ע"י הקבלן בכלי אחר העונה לדרישות המנהל
וקבלת אישורו ,ללא תוספת מחיר.

.4

שיעור הצפיפות ,הרטיבות ועובי השכבות במילוי בהידוק מבוקר
שיעור הצפיפות במילויים המהודקים יהיה לפחות:
.4.1

במצעים לדרך חירום ,Modified Aashto 98% :החלפת קרקע מתחת למבנים.
ההידוק בשכבות בעובי  15ס"מ כ"א לאחר ההידוק.
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.4.2

בחומר הגרנולרי למילוי מבוקר של הסוללה מעל פני המים 98% :לפחות
 .Modified Aashtoעובי השכבות יהיה  20ס"מ לאחר ההידוק.

.4.3

.5

הרטיבות תהיה אופטימלית עד לאופטימלית  +2%לכל סוגי החומרים
המיועדים למילוי .שכבת החול העליונה על פני דפנות הסוללה תהיה מהודקת
באמצעות הרטבת השכבה עד קבלת הצפיפות הנדרשת )הידוק לא מבוקר(.

ביצוע המילוי כולל את הסוללה בשטח מי הבריכה
המילוי בשטח המים יושם תחילה ובשלבים הבאים) :המילוי בשטח היבשתי ייושם
ברצף המשכי למילוי הימי(.
.5.1

שלב ראשון  -מילוי בשטח המים )מילוי ימי(
 .5.1.1מילוי ימי מחומר מובא יבוצע עד לגובה  0.5מטר מעל פני המים
ויצירת משטח יציב בגובה זה.
 .5.1.2טרם התחלת המילוי ימדוד הקבלן את הרום והמיקום בפועל של קו
החוף/המים.
 .5.1.3הקבלן יתקין יתדות לסימון קו החוף/המים וזאת בכל חתך לרוחב
ויגביה אותם
 .5.1.4בד בבד עם הגובה המילוי כך שבכל עת יהיה קו החוף המקורי מסומן
עם יתדות עד לקבלת אשור המנהל להסירם.
 .5.1.5המילוי יונח בשטח המים ויצופף בדחיסתו על ידי כלים מתאימים
באופן שיבטיח פיזור אחיד שלו ,צפוף ללא חללים בכל תחום השטח
והעומק המיועדים .ככלל ,המילוי יונח בשכבות בעובי לא יותר מ30 -
ס"מ כ"א .פני השכבות יהיו אופקיים בלבד.
 .5.1.6מודגש שכל שכבה תימדד על ידי מודד מוסמך בשיעור לפחות
נקודה אחד על כל  10מ"ר של פני השכבה .תוצאות מדידה ייבדקו
על יד המנהל ורק אחרי אישורו תתאפשר הנחה של השכבה הבאה.
 .5.1.7הדחיסה ויישור החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעבר
מסודר שלה לקבלת דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על
פני כל שטח ועומק המילוי .המנהל רשאי להורות על החלפת כלי
הפיזור והדחיסה על מנת שיתאימו לדרישות הנ"ל.
 .5.1.8החומר יובא מאתר "מטע עין גדי" ,ויכיל עד  15%דקים וגודל אבן
מרבי " 6ויהיה תואם לעקומת הדרוג שבסעיף לעיל.
 .5.1.9המנהל רשאי להורות על הכלת גודל אבן מרבי גדול יותר מ.6" -
 .5.1.10הפעילות המסיימת את המילוי הימי תהיה ייצוב מלא של מפלס
המילוי בגובה אחיד של  0.5מטר מעל מפלס פני המים שיהיה בפועל
בזמן הבצוע .מפלס מיוצב זה ישמש מפלס יסוד ליישום המילוי
מעליו בשלב השני המתואר להלן .יצירת מפלס יסוד מיוצב זה תעשה
על ידי יישור והידוק של החומר תוך בקרת יישום שתכלול ארבעה
מרכיבים:
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.5.1.10.1

הפסקה מוחלטת של השקיעה בכל השטח.

.5.1.10.2

קבלת צפיפות מינימאלית בשכבה העליונה של
המשטח של  .Modified Aashto 98%מהמקסימום
על פי תקני .ASTM 1556/7

.5.1.10.3

מינימום  8מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני
כבד סוג BOMAG 220 D -

או שווה ערך ללא

שקיעת משטח היסוד .ככל שהחומר במשטח היסוד
ישקע תוך מעברי המכבש יוסף חומר מובא
ממחצבת "עין גדי" עם עד  15%דקים וגודל אבן
מקסימאלי " 3ויבוצעו מעברי מכבש נוספים וחוזר
חלילה .
.5.1.10.4

לאחר קבלת המשטח המיוצב בבקרות הנ"ל יבוצעו
עוד  8מעברי מכבש מסיימים על פני כל שטחו.

 .5.1.11מובהר שוב שבנוסף למדידת הרום בפועל )המקורי( של מי הבריכה
בתחילת המילוי ,יימדד ויסומן באתר המיקום בפועל של קו
החוף/המים ,וזאת ביתדות
 .5.1.12בכל חתך לרוחב וכן בתוכניות הבצוע בפועל .הסימון יבלוט ויהיה
ברור באתר בכל שלב של בצוע המילוי במים וביבשה.
 .5.1.13לאחר סיום המילוי יבצע הקבלן יצירת פני החוף המתוכננים בתוך
המים בהתאם לתכניות עבודות עפר ויסלק עודפי המילוי של הסוללה
ולאתר מורשה בהתאם להוראות המפקח.
 .5.1.14הפרשי גבהים בפני החוף לא יעלו על  10ס"מ לכל מטר ליניארי של
קו החוף.
 .5.1.15עבודות יצירת פני החוף בתוך המים הינן חלק מביצוע העבודות
לבניית הסוללה )סעיף זה(.
.5.2

שלב שני  -מילוי מעל משטחי היסוד
 .5.2.1המילוי מעל משטחי היסוד יבוצע רק לאחר קבלת אישור המנהל.
החומר יובא ממחצבת "עין גדי" ,יונח ויהודק בשכבות של  20ס"מ
תוך בקרת הידוק מלאה כמוגדר בפרק זה.
 .5.2.2אחוז הדקים )עובר נפה  (200לא יעלה על  15%וגודל אבן מקסימאלי
עד " 3והתאמה לעקומת הדרוג בסעיף .01.01
 .5.2.3ההידוק יבוצע ע"י מינימום  8מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני
כבד  BOMAG D220או שווה ערך.

.5.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
 .5.3.1מדידת המילוי עד למשטח היסוד בשטח שבתחום המקורי של מי
הבריכה תהיה עפ"י גיאומטריה של קרקעית הים תהיה במ"ק.
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 .5.3.2הזכאות לתשלום תהיה אך ורק לאחר שהחומר מולא בהתאם
לדרישות המפרט ועפ"י התוכניות והחתכים ורק לאחר שהעביר
הקבלן תוכנית מדידה )בקובץ ומודפסת חתומה ע"י מודד מוסמך(,
לאישור המנהל ,המעידה על המילוי שבוצע .לקבלן לא תהיה זכאות
לתשלום בגין הובלה בלבד של החומר לחוף.
 .5.3.3מדידת המילוי לתשלום מעל משטח היסוד בשטח תהיה על פי מ"ק
בהתאם למילוי ביבשה.
 .5.3.4חריגה מגבול החתך המתוכנן הסופי )מעבר ל  10ס"מ( תקוזז ולא
תשולם .המחיר כולל כריה ,הובלה ושפיכה עפ"י החתך.
 .5.3.5המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.
 .5.3.6המחיר המקסימלי למילוי בתוך מי הבריכה יהיה  50שקלים.
.5.4
.6

עיצוב פני המילוי בתוך המים יבוצע בהתאם לתוכניות ובדומה לעיצוב המילוי
בשטח היבשה בהתאם למתואר בסעיף  6.2להלן.

מילוי בשכבות בשטח היבשה
.6.1

כללי
 .6.1.1המילוי ביבשה יבוצע בשכבות אופקיות בעובי כ 20-ס"מ כ"א ותחת
בקרת צפיפות/רטיבות בהתאם להנחיות של המפרט הכללי כאשר כל
שכבה תונח החל מן המדרון הפנימי של הסוללה וכלפי חוץ.
 .6.1.2החומר עבור המילוי יהיה חומר מובא מאתר עין גדי שיכיל צרורות
בגודל עד ".3
 .6.1.3במידה ויימצא חומר מקומי קרוב יותר באתר העבודה אשר יאושר
כמתאים על ידי המנהל ,לאחר שהקבלן ביצע בדיקות נדרשות
ומוקדמות לברור ההתאמה ,למנהל שמורה הזכות לאשר לקבלן
להשתמש בחומר זה )בכפוף לאישור הרשויות(.
 .6.1.4הסוללה תיבנה לכל רוחבה מן החומרים הנ"ל ,כאשר המנהל רשאי
להורות על מיקום שונה בשטח המילוי של חומר מקומי או מובא.

.6.2

עיצוב פני המילוי
על מנת לקבל פני הסוללה הסופיים כשהם מהודקים וחלקים כנדרש ,כל
שכבה מהודקת בחתך הסוללה תבוצע באורך עד  4.0מ' )אופקית( מעבר לקווי
המידות שבתכניות – ראה סכמה להלן .הקבלן יחתוך ויחליק את עודפי העפר
על ידי מפלסת ,לאחר אישור המנהל ,עד לרומים ,מידות ,קווים ושיפועים
הסופיים המתוכננים .עודפי העפר ישמשו להמשך מילוי הסוללה עפ"י
התכניות ,המפרטים והוראות המנהל.
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.6.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
 .6.3.1מדידת המילוי בשטח היבשה תהיה במ"ק.
 .6.3.2המחיר המקסימלי למילוי בשכבות בשטח היבשה יהיה  50שקלים.
 .6.3.3המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

 01.01.15חול בשטחי רחצה
.1

לאחר סיום כל העבודות בנית הסוללה והתקנת מתקני חוף הקבלן יספק ,יוביל ויפזר
חול גס בכל שטחי חופי הרחצה ,כולל שטח הבריכה עד עומק מים של  1.5מ' כפי
שמופיעה בתכניות בעובי שכבה של  20ס"מ.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידת חול גס תהיה מ"ק והמחיר יכלול בין היתר את כל המפורט לעיל.

 01.01.16בדיקות בקרת ביצוע הידוק המילוי והשתית והתאמת חומרים למילוי
.1

במהלך העבודה ולצורך הבקרה יבוצעו בדיקות שדה ומעבדה מקדימות לאישור
חומרים כגון חומרים מקומיים מחפירות באתר וחומרים מאתר עין גדי עבור מילויים
וחומרי השתית ,וכן בדיקות נדרשות לאישור עובי שכבות ורמת ההידוקים של
השתית והמילויים כנדרש.

.2

הבדיקות יבוצעו על ידי גוף מוסמך למילוי הדרישות של מפרט זה לפי המפרטים
הכלליים והתקנים המתאימים של ת"י ו ASTM -ובהתאם לדרישות של מפרט בקרת
איכות והבטחת איכות מצומצם ,המצוינים בנספח ב' למפרט זה.

.3

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

.4

הבדיקות יכללו בין השאר ולפי הצורך:
.4.1

בדיקה ויזואלית.

.4.2

הגדרת החומרים )לפי שיטה .(USCS

.4.3

רטיבות טבעית.
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.4.4

דירוג )הנ"ל כולל הידרומטר אם מכילים חרסית(.

.4.5

משקל סגולי.

.4.6

משקל מרחבי.

.4.7

צפיפות מקסימלית ורטיבות אופטימלית.

.4.8

גבולות אטרברג.

.5

הבדיקות ודווח התוצאות יבוצעו בשוטף כדי לאפשר מתן אשורים שוטפים להמשך
ביצוע .תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן שיעודכן בכל יום עבודה.

.6

אופני מדידה ותכולת מחיר
בדיקות אלו לא ימדדו לתשלום ויהיו כלולים במחיר היחידה השונים.

 01.01.17בנית דרך חירום/שביל נגישות לחוף

01.02

.1

לצורכי הגעת רכבי חירום כגון :אמבולנס ,כיבוי אש ,משטרה וכו' יבנה הקבלן בראש
הסוללה דרך חירום כמפורט בתכניות .בנית דרך חירום תבוצע בהתאם להנחיות
המפרט הכללי ,פרקים  40ו 51 -ופרקים הרלוונטיים במפרט זה.

.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
.2.1

גיאוטקסטיל – מדידה לגיאוטקסטיל תהיה במ"ר.

.2.2

אבן גן – מדידה לאבן גן תהיה במ"א.

.2.3

ריצוף – מדידה לריצוף דרך חירום תהיה במ"ר.

.2.4

מצע סוג א' – מדידה למצע סוג א' תהיה במ"ק.

עבודות עפר במתקני חוף

 01.02.01כללי
.1

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

.2

כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  01עבודות עפר ,והפרקים
הרלוונטיים במפרט הכללי הבינמשרדי ,התוכניות ומפרט מיוחד זה.

.3

בנוסף לאמור לעיל ,כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  40למפרט
זה  -עבודות פיתוח.

.4

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

.5

אם בתחתית החפירה יתגלו מים ,הקבלן ישאב את המים כך שתחתית החפירה תהיה
יבשה במשך כל זמן עבודות ההתקנה בתוך החפירה.

.6

ביסוס חלק ממתקני החוף ורכיבי הפיתוח יבוצע בשטח מי הבריכה .עבודות החפירה
עבור בסוסים אלה תבוצענה ביבש באמצעים מתאימים לאחר השפלת מים ליצירת
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סביבה יבשה .היסודות בתוך המים יהיו יצוקים ויונחו על מצע בתוך החפירה .המצע
עליו יונחו היסודות יהיה חצץ מדורג בגודל " .¾"-1עובי שכבת המצע לא יקטן מ20 -
ס"מ .יש להבטיח את יציבות שכבת המצע לפני יציקת היסוד.
.7

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

 01.02.02חפירות פתוחות זמניות
חפירות זמניות לבניית היסודות יבוצעו לפי ההנחיות הבאות :
.1

שיפוע חפירה זמני  1V : 1.5Hאו מתון יותר.

.2

ברמות אופקיות ברוחב מינימלי של  1.5מ' יבוצעו כל  3מ' הפרש גובה.

.3

יש לדאוג למרווחי עבודה מינימליים.

.4

את העפר החפור יש להניח במרחק של לפחות  10מ' מקו הדיקור העליון של החפירה.

.5

ההנחיות לעיל נכונות בהנחה שבקרבת החפירה אין מבנים או תשתיות שעלולות
להיפגע מביצוע החפירה .במידה ויש מבנים או תשתיות כאלה ,יש לפנות למפקח
לקבלת הנחיות מתאימות לכך.

 01.02.03ביסוס יסודות מתקני חוף
.1

יסודות בודדים ,עוברים ורפסודה ,יבוססו על גבי שכבת מצעים סוג ב' בעובי כולל של
 100ס"מ ,לצפיפות  98%מהצפיפות המירבית לפי מודיפייד פרוקטור.

.2

לפני הנחת שכבת המצעים מפלס תחתית חפירה ייחרש ,יורטב ויהודק ע"י מעברי
מכבש ויברציוני כבד עד התייצבות השתית .אם השתית תכלול חומר לא מתאים הוא
יסולק.

 01.02.04בסיס מרצפי בטון מזוין
.1

מרצפי בטון מזוין יבוססו על גבי קרקע טבעית לאחר חרישה לעומק  30ס"מ והידוק
באמצעות מכבש ויברציוני כבד עד להתייצבות מלאה ,אך לא פחות מ 6 -מעברים.

.2

במרצפים אשר מתוכננים על מילוי חדש המבוצע במסגרת הגבהת סוללות החוף,
המרצפים יבוססו ישירות על מילוי זה.

 01.02.05אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

המדידה לפי הסיווג בכתב הכמויות.

.2

מדידת החפירה בקירות זקופים לפי אלמנט בטון החיצוני ביותר .לא ימדדו השיפועים
הנדרשים לחפירה.

.3

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

.4

עריכת המדידה תבוצע לאחר ההידוק של השכבות.
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עבודות עפר לת"ש
01.03
 01.03.01הנחיות כלליות
המתקנים השונים של התחנה  :תאים ,בור שאיבה ,מאגר חקום ותא רקב ,כולם יהיו
.1
תת קרקעיים ויבוצעו ע"פ התוכניות.
לשם ביצוע החפירה ייאלץ הקבלן לבצע שאיבת מי תהום והורדת מפלס מי התהום
.2
באזור החפירה עד לתחתית השתית עליה יונחו המתקנים השונים בתכנונו ועל
חשבונו.
שיטת החפירה ואופן הביצוע של התאים יבחר ע"י הקבלן ובכפוף לאישור נציג
.3
המזמין.
התשלום בגין החפירה הינה לפי סכום קומפלט בהנחה שהחפירה תבוצע בשיטה
שתאושר ע"י המזמין ,על פי הסווג בכתב הכמויות.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.01

עבודות בטון

 02.01.01כללי
.1

עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות ,עפ"י הוראות המפרט הכללי
הבין )ובמיוחד פרק  02ללא הפניות לפרק  - 00מוקדמות( ולפי ת"י  ,466ת"י  ,896ת"י
 118על כל חלקיו ו/או כל תקן רלוונטי.

.2

לפני כל יציקת בטון ,הקבלן יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות
שונות יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור בקר האיכות של הקבלן והמנהל.

.3

אישורו של המנהל בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון
או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא
מתאימים .במידה והמנהל ידרוש ,החלפת )פרוק ויציקה מחדש( האלמנט תהיה על
חשבון הקבלן.

.4

תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו באיכות גבוהה ומתאימה
להנחת דעתו של המנהל.

.5

עבודות הבטון יצוק באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים:
.5.1

בטון רזה.

.5.2

קירות תומכים מסוגים שונים .והגבהת קירות תומכים קיימים.

.5.3

יסודות למתקני הצללה ומתקני חוף מסוגים שונים ובגיאומטריות שונות.

.5.4

משטחי בטון.

.5.5

יסודות לעמודי תאורה.

.5.6

נקודות בקרת תזוזה.

.5.7

בלוקי עיגון צינור תצפית ,בלוקי עיגון למוצא צנרת לים.

.5.8

הגבהת שוחות בקרה.

.5.9

עטיפת צינורות.

.5.10

הגבהת תאי קידוחים של מערכת השפלת מי תהום.

.5.11

תאי קידוחים חדשים.

.5.12

בטון יסודות מבנים תת -ימיים.

 02.01.02תערובות בטון
.1

כללי
.1.1

במהלך תקופת ההתארגנות ,הקבלן יגיש למנהל את מסמכי הרכב תערובת
בטון אשר תתוכנן ע"י טכנולוג הבטון של המפעל המאושר.

.1.2

חמי זוהר – שלב ב'
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.2

בטון רזה
הבטון הרזה יהיה בטון ב 15-בסומך " .5תערובת הבטון תועבר לאישור המנהל.
לתערובת זו ,הקבלן לא יידרש לבצע תערובת ניסיון ובדיקות מעבדה לאישוש התאמת
התערובת.

.3

.4

בטון לאלמנטים בחוף )אשר אינם במגע עם המים(
.3.1

תערובת בטונל ב 40-על בסיס צמנט מסוג  CEM III 42.5Bצמנט סיגים

.3.2

צמנט סיגים מסוג  380 – CEMIII 42.5Bק"ג/מ"ק

.3.3

אפר פחם במינון של  100ק"ג/מ"ק

.3.4

אגרגט מרבי "עדש" –  19מ"מ

.3.5

סה"כ  3מקטעי אגרגטים :עדש ) 9-19מ"מ( .מודרג ) 0-9מ"מ( וחול )0-1.2
מ"מ( ביחסים שיבטיחו רציפות ,דירוג ועבידות גבוה.

.3.6

שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים גבוה.

.3.7

מוסף אנטיקורוזיבי  CNCIבמינון  2%מכמות הצמנט.

.3.8

מוסף מעכב התקשרות  0.1% - 0.2%מכמות הצמנט.

.3.9

שירוע )במבחן שירוע תקני( הבטון יהיה  450-650מ"מ.

.3.10

יחס מים/צמנט  0.45מרבי.

.3.11

חוזק הבטון ייבדק בגיל .7 ,28 ,60

.3.12

סיבי פוליפרופילן  12מ"מ במינון  600גרם/מ"ק.

.3.13

התערובת תוכננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת"י  :26ממוצע קו חדירת
המים  30מ"מ ודוגמא בודדת מקסימום ממוצע  35מ"מ .יש לקחת לפחות 3
מדגמים כשהקריטריון לאישור יהיה הממוצע על פני קו חדירת המים וכן קו
חדירת המים יצולם וישורטט כחלק מהדוח .יש להנחות את המעבדה ליטול
מס' מוגדל של דוגמאות ולשמור את מדגמי הבדיקה .במידה ותוצאות  28יום
לא יעמדו תהיה תוצאת  60יום ,התוצאה הקובעת .בכל התכונות ישמר
עיקרון בדיקת הבטון הקשוי בדומה לבדיקת חוזק הבטון .בדיקות חדירות
מתבצעות בהתאם לת"י  26חלק  5סעיף .205

תערובת לאלמנטי בטון ימיים או אלמנטי בטון הבאים במגע עם מים
התערובת תהה זהה לתערובת כמפורט בסעיף  3לעיל למעט העובדה כי הקבלן יידרש
להוסיף מוסף מלכד כגון  VMAבמינון  1-1.2ק"ג ל 1-מ"ק.

 02.01.03תהליך היציקה
.1

דרישות ליציקה
.1.1

בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר
האיכות ולתאם את היציקה בהתאם להנחיות תוכנית בקרת האיכות.

.1.2

בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד חלופי בנוסף לכמות הוויברטורים אשר
הוגדרה בקטע ניסוי.
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.1.3

היציקה לא תתבצע טרם התקבל אישור מהמנהל וללא נוכחות בקר האיכות
ומנהל העבודה מטעם הקבלן.

.1.4

גובה נפילה חופשית של הבטון לא יעלה על  2.4מטר.

.1.5

הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד בטון המחובר לצינור גמיש ו/או במשאבה.

.1.6

יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם המנהל /
המתכנן.

.1.7

מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי ויופיע בתוכנית העבודה
המפורטת של הקבלן.

.1.8

מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה בתוך חפירה ,היציקה תתבצע תמיד
עם תבניות .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה ,אלא אם יאושר במפורש
בכתב על ידי המתכנן או על פי הנחיות של המנהל.

.1.9

יציקת בטון בתוך חפירה תבוצע ביבש בלבד .הקבלן יהיה אחראי על השפלת
מי תהום או ניקוז מים מכל סוג שהוא על מנת להבטיח את תקינות היציקה.

.2

סגרגציה
.2.1

מובהר כי הסביבה של האתר היא קורוזיבית .בכל מקום בו תתגלה סגרגציה
ו/או סדיקה בבטון בגלל הקורוזיביות או סיבה אחרת ,הקבלן יידרש לבצע
תיקון אשר חייב לקבל את אישור בקר האיכות ,המנהל והמתכנן .הקבלן
יידרש לתקן על חשבונו את הליקויים השונים לשביעות רצון המנהל.

.2.2

.3

חומר התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המנהל .במידה והתיקון לא יקנה
לאלמנט את הקיים אליו תוכנן ,המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את
האלמנט לאלתר ולצקת אלמנט חדש במקומו והכול ע"ח הקבלן.

אשפרה
העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  - 02תת פרק  0205ועל הקבלן לבצע את
האשפרה המתאימה לתנאי האזור .משך האשפרה  7ימים לפחות.

.4

יציקה בטמפרטורות גבוהות
.4.1

אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת"י
.1923

.4.2

אין לבצע יציקת בטונים במשך היום כאשר הטמפ' בחוץ עולה על  30מעלות,
אלא אם יתקבל לכך אישור המתכנן מראש ובכתב .אפשר לבצע את היציקה
עד  9בבוקר לערך ולאחר שעה  17:00לערך ,בכפוף לאישור המנהל.

 02.01.04יסודות עוברים ובדלים
.1

יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע על ידי שכבה של בטון רזה בעובי  5ס"מ,
הכול לפי תוכנית.

.2

תחתית ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע הקורוזיבית בהתאם להנחיות
המפרט הכללי פרק .05
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 02.01.05חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכד'
.1

לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל התושבות
ממתכת ,החורים ,החריצים ,השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש.

.2

לא תורשה חציבה בבטון לשם התקנה מאוחרת של אלמנטים מבוטנים.

.3

במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסוים ,הבטון יפורק והקבלן יצוק אלמנט חדש
)עם כל הפרטים הנדרשים( על חשבונו על מנת להתאים את עבודות הצנרת ,פתחים
בקירות/תקרות למעבר צנרת וכיוצ"ב בהתאם לתכניות.

 02.01.06יציקת בטון חשוף גלוי
.1

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

.2

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

.3

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

 02.01.07יציקת עטיפות לצינורות
.1

בהתאם לתוכניות ובמקרה ונדרש ,יורה המנהל על צורך בעטיפת צינור בבטון יצוק.
לפני היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון יצוק או
טרום ועל גבי משטח הבטון )קורת היסוד( התחתון ,שיישארו בבטון העטיפה לאחר
היציקה.

.2

הקבלן יהיה אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה בזמן
היציקה והריטוט .סוג התמיכות ,המרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את
אישור המנהל מראש.

.3

פני הצינורות יהיו שלמים ,ללא קרעים/נקבים ,נקיים מכל לכלוך ,צבע ,שומן ו/או כל
חומר אחר.

.4

בזמן היציקה יש לדאוג שהבטון יעטוף היטב את הצינורות ללא יצירת כיסי חצץ
וחללים ריקים ,וכן שהבטון ירוטט היטב ,בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון ,עד
לקבלת מגע הדוק וטוב יותר בין הצינורות והבטון.

.5

על הקבלן לקבל מראש את אישור המנהל לאמצעי שיינקט על מנת שהצינור לא
"יצוף" בזמן היציקה והריטוט .אישור המנהל אינו משחרר את הקבלן מאחריותו
הבלעדית לנ"ל.

.6

הבטון יונח ביציקה אחת כפי שיקבע המנהל.

.7

יש לתת לכל קטע שנוצק כנ"ל להבשיל לפני יציקת הקטע הבא.
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.8

זמן ההבשלה ייקבע עפ"י התקנים .תפרי עבודה או הפסקות יציקה אופקיים לא
יורשו.

 02.01.08פלדת הזיון
.1

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות
התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן.

.2

מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין.

.3

כסוי מוטות הזיון לא יקטן מ 50 -מ"מ .במידה ובתוכניות הביצוע יופיעו אלמנטים
בהם הנחייה לביצוע פחות מ 50 -מ"מ כאמור ,המנהל יפנה למתכנן ויקבל הנחיות
לביצוע האלמנט.

.4

מוטות זיון ,שיהיו מונחים באתר יותר מ 12-שעות לפני יציקתם בבטון ,ינוקו מחול
וממלחים באמצעות מים מתוקים בלחץ.

.5

כמו כן ,לפני כל יציקה ,הקבלן ישטוף את פלדת הזיון המותקנת במים מתוקים.

 02.01.09אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

כללי
.1.1

כל המחירים המפורטים לעיל יכללו גם יציקות בשלבים ,סידור הוצאת
הקוצים באזור הפסקות היציקה.

.1.2

כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על-ידי משולשים שיושמו בתוך התבניות
)אלא אם נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום נוסף.

.1.3

עבודות הבטון כוללות את מחיר התבניות וכן את הטמנת כל החומרים
ואביזרים למיניהם עבור שרוולי ניקוז ,פלדת זיון ,וכדומה.

.1.4

ברכיבים טמונים בקרקע שנוצקים בתוך ארגזי פח )יסודות ,קורות יסוד
וקשר( מחיר תבניות הפח כלול במחיר היחידה של עבודות הבטון.

.1.5
.2

השפלת מי תהום לכל זמן הביצוע תשולם עפ"י הסעיף בכתב הכמויות במבנה
 01התארגנות כללית.

מדידה לתשלום לאלמנטים השונים
.2.1

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

.2.2

בטון לקירות תומכים ו/או הגבהת קירות תומכים – הבטון יימדד לפי מ"ק
תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע .מחיר היחידה כולל את כל החומרים,
נקזים וכיסי חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית ,עיבוד תפרים ואיטומים ,אטם
 P.V.Cוכל הנדרש על פי הפרטים בתוכניות .כמו כן את הטפסנות והמלאכות
לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות .מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין
יציקת בטון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היחידה.

.2.3

בטון ליסודות למתקנים שונים  -כגון בטון נקודות בקרת תזוזה ,בלוקי עיגון
צינור תצפית ,הגבהת שוחות בקרה ,עטיפת צינורות ,תאי בארות ובטון
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יסודות מבנים תת -ימיים  -הבטון יימדד לפי מ"ק תיאורטי בהתאם
לתוכניות הביצוע .מחיר היחידה כולל את כל החומרים ,ועבודות הטפסנות
והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות .מודגש בזאת כי לא תשולם
תוספת בגין יציקת בטון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים
במחיר היחידה .מחיר היחידה יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום ,או בתוך
בריכה .5
.2.4

בטון יסודות לעמוד מאור  -יכללו במחירם חפירה ,חציבה ,הכנת שרוולי
מעבר בהתאם לתכנית יועץ חשמל ,ברגי יסוד וכל שאר העבודות והחומרים
המפורטים בפרק  08במפרט זה .בטון יסודות יימדד לפי יח'.

.2.5

02.02

משטחי בטון בכל עובי – מחירם יכלול חפירה ,חציבה ,דיפון ,תבניות,
טפסנות ,הספקה ,הובלה ושפיכת הבטון ,זיון פלדה ,משקי יציקה ,ציפוף,
אשפרה בהתאם לתכניות או הערות של המפקח באתר .בטון יסודות יימדד
לפי מ"ק .מחיר יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום או בריכה .5

עבודות בטון ותאים טרומיים לת"ש

 02.02.01הנחיות כלליות
תא הבור הרטוב ,תא החרום יהיו יצוקים באתר העבודה או יובאו לאתר העבודה
.1
כיחידות מונוליטיות וללא חיבורי חוליות ,כאמור גם בתחילת פרק  7לעיל.
לשם כך יעסיק הקבלן על חשבונו קונסטרוקטור רשום לתכנון התאים אשר ייצקו
.2
באתר.
מפרט הבטון יבוצע כאמור בפרק  07של תחנת שאיבה חמי זוהר לעיל .הקבלן יוציא
.3
תוכנית ברזל הזיון לאישור.
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פרק  - 05עבודות איטום
05.01

עבודות איטום

 05.01.01דרישות כלליות
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  ,05אלא אם נאמר אחרת.
 05.01.02אחריות הקבלן לאיטום
.1

הקבלן יישא באחריות לתקופה של חמש שנים מיום מסירת העבודות לכך שכל
עבודות האיטום ,התפרים וכו' ,לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא.

.2

אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו
עקב חדירת הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המפקח.

 05.01.03דרישות לטיב האיטום
.1
.2

טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים.
בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו רשום
לידו או "שווה ערך"'.

.3

ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של
יצרן חומרי האיטום.

 05.01.04איטום תחתית יסודות תת-קרקעיים ,שאינם באים במגע עם מים
האיטום כולל :מריחת פריימר  GS474בכמות  300גרם למ"ר ,איטום ב 2-שכבות זפת חם
 85/40במשקל  1.5ק"ג למ"ר והתקנת רשת אינטרגלס ביניהן .הגנת איטום יסודות תיעשה
ע"י הדבקת נייר טול  4פליי ,דפנות והגנת היסודות בקל-קר בעובי  2ס"מ.
 05.01.05איטום ביטומני קירות תת קרקעיים ,שאינם באים במגע עם מים
.1

הכנת השטח
לאחר גמר יציקת הקירות יסודות וכו' יש לנקותם מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד'.
1.1
לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 2
ס"מ.
יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את
1.2
כל החורים בתערובת של  1צמנט 3 ,חול ,מים ו"סיקה לטקס  "Mאו שו"ע
) 15%ממשקל הצמנט( ,על השטח להיות חלק ,נקי ורציף לקבלת האיטום.

.2

פריימר
על פני הבטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע מדולל
במים  ,1:1בכמות  300גר'/מ"ר.
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.3

התזה ביטומנית
על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע עד
לקבלת עובי שכבה של  2מ"מ )שכבה יבשה(.
בחלק העליון של הקירות יעלה האיטום עד לגובה של כ 10-ס"מ מעל פני הפיתוח.
בחלק התחתון של הקירות התת-קרקעיים ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר ו/או על
גבי ה"רגל" ודפנותיה.

.4

הגנת האיטום
על גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר  "F30או שו"ע להגנת האיטום בעובי של 3
ס"מ.

.5

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

 05.01.06איטום צמנטי
האיטום יבוצע רק בשטחים שיסומנו ע"י המנהל לפי המסומן בתוכניות.
.1

הכנת השטח
.1.1

יש להכין את פני הבטון של האלמנטים ,השטח יהיה נקי מלכלוך ,אבק,
שאריות חומר לא מודבק וכד'.

.1.2

יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' משטחי הבטון בעומק של 2
ס"מ ,לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון רופפים.

.1.3

יש לסתום את כל החורים ,אזורי סגרגציה וכו' בתערובת של  1צמנט 3 ,חול
ומים בתוספת "סיקה לטקס  "Mאו שוו"ע ) 15%מכמות הצמנט(.

.2

פעולת איטום
.2.1

על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע  3מריחות של חומר איטום
צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל  "107או שוו"ע בכמות כוללת  3ק"ג/מ"ר.

.2.2

בחיבור בין יציקות שונות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס רוחב של 10
ס"מ.

.3

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

 05.01.07איטום במערכת פוליאוראה -אלמנטי בטון
טיפול בסדקים ותפרים:
.1
פתיחה של כל התפרים והסדקים בעזרת כלים מכניים.
1.1
ניקוי של הסדקים ע"י שואב אבק.
1.2
1.3
.2

מילוי של הסדקים עם פוליאוראה מסוג  JSהמיעדת לסגירת

חוזק רב וגמישות.
טיפול ושיקום ברזל גלוי :
חציבה וגילוי של הברזל עד  1ס"מ מתחת לברזל כ  90מ"א.
2.1
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.3

2.2

ניקוי של הברזל בכלים מכניים.

2.3

ציפוי של הברזל עם  U-COR 605ב 2-שכבות בעובי של  75מיקרון.

מילוי של החציבה עם סיקה  122עד ל 1-ס"מ מעל הברזל.
2.4
ציפוי במערכת פוליאוריאה
ציפוי היסודות ועמודי הבטון במערכת פולי אוריאה טהורה ,מהירת התקשות,
המכילה  100%מוצקים ומותזת בחום גבוה ובלחץ גבוה העבודה תתבצע
בחומרים ,בציוד ולפי המפרט המיוחד שלהלן ובכפיפות להוראות היצרן/המשווק
3.1

מוצרים – יצרן Nukote Coating System Ltd :ו/או ש"ע

3.2

חומרים
3.2.1

פריימר –  EP PRIME 2אפוקסי דו רכיבי ,מהיר התקשות/או
לחילופין אפיקטלק  SLזמן ייבוש  16-24שעות.

3.2.2

ציפוי –  – NUKOTE-SH/HTפולי אוריאה טהורה מהירת התקשות
המכילה  100%מוצקים ,מיושמת בהתזה בלבד.
תכונות ST

ערך אפיוני

תכולת מוצקים

100%

קשיות SHORE

D55

התארכות

430%

חוזק מתיחה

 29.99מג"פ

חוזק קריעה

 101.5ק"ג/ס"מ

תחילת התקשות/התמצקות  6-20שניות

3.3

יבש למגע

 45שניות

פתיחה לדריכה

 30דקות

ריפוי מלא

 24שעות

ציוד התזה
יש להשתמש בציוד התזה דו רכיבי  GRACO EXP – 2ביחס  1:1המאושר
לשימוש ע"י היצרן/המשווק.
ההתזה תתבצע בלחץ סטטי של  2,000 PSIוב60°C - 70°C -
הטמפרטורה באקדח לא תקטן מ60°C -

3.4

הדרכה

3.5

באתר בנושא שיטת עבודת הציפוי בפנים המאגר וטיפול וצפוי התפרים תעשה
ע"י נציג החברה המשווקת .באחריות הקבלן ובקבלת אישור המפקח לפני
תחילת ביצוע העבודה.
הצגת דפי קטלוג וגיליונות בטיחות של היצרן למפקח – לפני תחילת
העבודה.
הקבלן
הקבלן יהיה בעל הסמכה מהחברה המשווקת ו/או באישורו להתזת חומרי

3.6
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3.7

3.8

3.9

הפולי אוריאה .הקבלן יהיה מוסמך לעבודות עם חומרים רעילים של המשרד
לאיכות הסביבה.
פריימר
3.7.1

יסוד אפוקסי  – EP PRIMEאפוקסי דו רכיבי המשמש כפריימר.

3.7.2
3.7.3

עובי שכבה  100-150 1מקרון בעל חדירות טובה לבטון ,בעל ייבוש
מהיר ואחיזה חזקה.
היישום ברולר.
המתנה למצב דביקות –  1-2שעות
אם חלפו יותר מ 8 -שעות לאחר היישום ,יש ללטש את הפריימר
וליישם שכבה נוספת

3.7.4

אפשרות יישום באפיקטלק  SLזמן ייבוש  16-24שעות.

פוליאוריאה
3.8.1

כאשר הפריימר עדיין דביק ,אך לא נשאר דבוק לידיים תוך  1-2שעות
מיישום הפריימר יש להתיז את הפולי אוריאה.

3.8.2

התזת  NUKOTE ST/ HTבטכניקת שתי וערב עד שיתקבל עובי

השכבה הנדרש.
 3.8.3יש להקפיד על חפיפה של  50%בין פס לפס ,כדי שיתקבל פילים רציף
ואטום .
 3.8.4ההתזה תתבצע בטקסטורה חלקה.
 3.8.5עובי שכבה מינימאלי  2000מיקרון ) 2מ"מ(.
 3.8.6לפני תחילת יישום הפולי אוריאה על כל השטח ,יש להתיז קודם
על תפרים והפסקות יציקה עד לסגירה מלאה ורק אז על כל
השטח כך ,שבאזורי התפרים יהיה עובי כפול.
 3.8.7בהתזה עליונה על פני היסוד יוסף חול קוורץ ,לשיפור ההתנגדות
להחלקה ,גוון לבחירת האדריכל .
רציפות הציפוי
 3.9.1במקרה של הפסקת הציפוי לפרק זמן ארוך מהמותר ,יבצע הקבלן
את כל העבודות הדרושות להבטחת הדבקות והמשך שכבת הציפוי
בהתאם להוראות המנהל הטכני של החברה המשווקת.
 3.9.2יש להקפיד על אטימה בין האלמנטים ו/או ברגים המוחדרים לבטון
ועלייה בציפוי ע"ג אלמנטים עד לגובה הנדרש.
 3.9.3ניתן לבצע התחברות של פולי אוריאה לפולי אוריאה בחלון זמן של
 6-8שעות.
 3.9.4אם חלון הזמן עובר ,יש לבצע חספוס מכני עדין ע"ג הפולי אוריאה,
מריחת פריימר יסוד מקשר ) NUKOTE IC (INTERCOATולאחר 1-
 2שעות ניתן לבצע את הציפוי.
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3.10

 3.9.5אין להשתמש בחומרים כימיים לריכוך הפולי אוריאה ,מאחר
ובמידה והמשטח לא נוקה בסולבנט ברמה גבוהה הפולי אוריאה
עלולה להיפגם ולהתנתק.
דוגמאות ובדיקות
 3.10.1לפני התזת כל השטח תבוצע הדגמה של התזה על המשטח בגודל
 100X100ס"מ.
 3.10.2הדוגמא תיבדק להימצאות חורים בציפוי
 3.10.3במידה וימצאו חורים בציפוי תבוצע דוגמא חוזרת עם פריימר
אפוקסי נוסף  EP PRIMEמהיר התייבשות.

3.11

הכנות לפני צביעה – בדיקת לחות
 3.11.1לפני הצביעה נדרש לבדוק את תכולת הלחות בבטון בעזרת יריעת
פוליאטילן )בהתאם לתקן (ASTM – D4263
 3.11.2חומרים :יריעה מופוליאטילן בעובי כ 0.1 -מ"מ ,סרט דביק ברוחב כ-
 50מ"מ .הבדיקה תעשה בשיטה אחת לפחות מהשיטות הבאות:
)אם יהיה ספק ההחלטה תתקבל לפי תוצאת המכשיר האלקטרוני(
 3.11.3הליך הבדיקה:
שיטה 1
3.11.3.1
חתוך קטע של יריעת פוליאתילן שקוף במידות 460X460

3.11.3.2

3.12
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מ"מ והדבק אותה לפני שטח הבטון בעזרת סרט דביק .כל
הקצוות של היריעה צמודים ואוטמים את הבטון אותו הוא
מכסה .נדרש להשאיר את היריעה במקום לפחות  16שעות.
יש להסיר את היריעה ולבדוק אם יש רטיבות על יריעת
הפולאתילן – הבדיקה נכשלה ונדרש לייבש את הבטון עד
לקבלת תוצאה של יובש בבטון .נדרש לערוך בדיקה אחת
לכל  46מ"ר מהשטח )דרישה תקנית( .המפקח יאשר
להמשיך בצביעה רק לאחר קבלת יריעה יבשה) .המשך
עבודה רק לאחר רישום ואישור המפקח(.
שיטה 2
אם ברשות הקבלן יהיה מכשיר יעודי למדידת לחות בבטון,
באישור כותב המפרט ,ניתן יהיה להשתמש בו במקום
בשיטת יריעות הניילון.

בדיקות סופיות
 3.12.1בגמר הציפוי ייבדק השטח להמצאות חורים .חורים בודדים ,עד
כמות של  1חור ל 10 -מ"ר – יטופל במערכת פוליאוריטנית גמישה
בהתאם להוראות החברה המשווקת .משטחים בהם יש מספר גדול
יותר של חורים יצבעו בשכבה נוספת בעובי מלא לאחר טיפול שטח
מתאים .הצביעה הנוספת לא תימדד.
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 3.12.2תיבדק אדהזית הציפוי לפי  ASTM D4541 ELECOMETERבדיקה
 100מ"ר .שטחים בהם חוזר ההדבקות של הציפוי לרקע )עמידות
לכשל בציפוי ולא ברקע(  -יפחת מ 1.4) 201.6 PSI -מג"פס( יקולפו
ויצופו מחדש .התיקון לרבות כל העבודות הנלוות ייעשה ע"י הקבלן
ועל חשבונו.
 3.12.3כל הנזקים לציפוי עקב הבדיקות גם אם הבדיקות אינן תקינות
יתוקנו ע"י הקבלן .עבודה זו לא תימדד.
 3.12.4יש לבצע בדיקת אדהזיה על גבי דגם מלווה ולא על היסודות .
3.13

בקרת איכות
 3.13.1נדרשת מערכת בקרת ואבטחת איכות טובה שתלווה את תהליך
הצביעה באופן מקצועי.
 3.13.2בנוסף לבדיקות הרגילות של עבודות הצביעה ,יש להקפיד על חלון
זמן לצביעה של הפריימר לפני יישום הפוליאוריאה ועל תהליך
תיקוני צבע לפולי אוריאה
 3.13.3בקרת בדיקת עובי – יש לבצע על גבי טפסים מיוחדים ,דבר זה
יאפשר בקרה על כמות החומר הנצרכת.
 3.13.4בדיקת רציפות הציפוי  HOLIDY TESTINGתעשה עפ"י תקן 0188-
.NACE RP 98

 05.01.08איטום במערכת פוליאוראה – תחתית יסודות
מערכת האוטמת תבוצע על מצע חלק או משטח בטון  ,אשר עליו יוצק היסוד .
.1

יש להדק את המשטח )מצעים או אדמה( ולהוציא כל גורם בולט במשטח.

.2

פריסת ניילון על המשטח ויצירת בידוד של המשטח והיריעות מלחות וגזים.

.3

פריסת בד גיאוטכסטיל ארוג במידה ומשתמשים בבד לא ארוג יש לוודא שהחלק
החלק יהיה עליון.

.4

פריסת הבד תהיה עם חפיפה של  20ס"מ לפחות בין היריעות ,גבולות הבד יחרגו 1.0
מטר בהיקף הרצפה.

.5

שלב א' בהתזה יש להתיז על החיבורים של היריעות לקבלת הידבקות טובה בינהן.

.6

התזת הפוליאוראה מהמרכז לחוץ למניעת כיווץ אפשרי של היריעות.

.7

התזת פוליאוראה כמפורט בסעיף  (3) 05.08בעובי של  2000מיקרון בחום של 60
מעלות ,התזה שתי וערב לקבלת כיסוי מושלם של המשטח.

 05.01.09אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

.2

המדידה תהיה בהתאם לפירוט הבא:
.1.1

איטום יסודות ,רצפה וקירות – מ"ר ,

.1.2

איטום צמנטי – מ"ר

המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.

חמי זוהר – שלב ב'
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עבודות איטום לת"ש
05.02
 05.02.01הנחיות כלליות
עבודות איטום יבוצעו כאמור לפי פרק  07.05לעיל ,כפי שמפורט בפרק האיטום
.1
הפנימי של ת"ש חמי זוהר כמפורט לעיל.
.2

איטום חיצוני יהיה ביריעות ביטומניות  SBSבעובי  5מ"מ ע"פ האמור בפרק 07.05

.3
.4

של תחנת השאיבה חמי זוהר.
איטום הקירות החיצוני יהיה ע"י התזה  3שכבות של ביטום פלקס מסטיקגום.
לפני ביצוע עבודות האיטום יש לבצע בדיקת אטימות של הבטונים בתחנה ע"י מילוי
התחנה במים שפירים וסתימת הפתחים.

חמי זוהר – שלב ב'
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פרק  – 08עבודות חשמל
08.01

מתקני חשמל

 08.01.01הנחיות כלליות
.1

תיאור העבודה
מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ,הזנות לעמודי וגופי תאורה שקועי קרקע,
תשתיות חשמל ותקשורת ,הזנות למבנה שירותים סוכת מציל ,הזנה לתחנת שאיבה
לביוב בחוף ,כל זאת במסגרת הסדרת חופים ציבוריים בחמי זהר.

.2

הנחיות ומפרטים
.2.1

כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים
להלן:
 .2.1.1מפרט כללי למתקני חשמל  -פרק  08בהוצאת משרד הביטחון וכל
הפרקים של המפרט הכללי בהוצאתם האחרונה הרלוונטית לעבודה
זו.
 .2.1.2חוק החשמל – בהוצאתו האחרונה.

.2.2

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן
החשמל בכפיפות לתכניות ,למפרט הטכני כדלקמן ,לתקנים הישראליים,
לחוק החשמל תשי"ד - 1954 ,למפרט הכללי הבין משרדי העדכני ביותר  -פרק
 08ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה .לגבי
אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך.

.2.3

סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק ,הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני
וכלכלי שיאושר ע"י המנהל.

.2.4
.3

כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.

צוות הקבלן
.3.1

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה .כמו כן
מתחייב הקבלן להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט
להלן:
 .3.1.1מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  -חשמלאי בעל
רישיון "הנדסאי".
 .3.1.2על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע
עבודות חשמל של העובדים.

.3.2

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

חמי זוהר – שלב ב'
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.4

מרכיבי העבודה
.4.1

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

.4.2

אספקה והנחת צנרת ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה.

.4.3

אספקה והשחלת כבלים בצינורות.

.4.4

ביצוע תאי מעבר.

.4.5

ביצוע אינסטלציה חשמלית לגופי תאורה שקועים.

.4.6

ביצוע מערכות חשמל שקועות קרקע.

.4.7

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

.4.8

אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.

.4.9

ביצוע תשתית לתקשורת כמפורט בתכניות.

.4.10

טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק ,ותיקון כל
הליקויים שיתגלו ללא תוספת תשלום ,העברת ביקורת הפעלת התאורה
ומסירתה למזמין.

.5

תיאומים ואישורים לביצוע העבודה
.5.1

על הקבלן לקבל אישורי חפירה חתום בכתב מכל הרשויות המוסמכות
והגורמים הרלוונטיים לפרויקט  :בזק ,חח"י ,HOT ,רשות העתיקות,
המשטרה ,הרשות המקומית וכו' לפני תחילת העבודה.

.5.2

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר.
כל נזק שיגרום הקבלן לתשתיות אלו )חשמל ,בזק ,מים ,דלק וכד'( יותקן ע"י
הקבלן ועל חשבונו ,ויישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות
בנזק.

.6

אישור שלבי העבודה
.6.1

כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן
העין ,טעון אישורו של המנהל ,לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים
אחריו .אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע
מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב
שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

.6.2

חמי זוהר – שלב ב'

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את
מיקום ציוד\גופים\מערכות שקועות קרקע באמצעות יתדות .עם גמר הסימון
יזמין את המנהל לאישור סופי של המיקום .מדידות נוספות  -ע"י מודד
מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  -לפי דרישות המנהל  -עד
לקביעת המיקום הסופי של הציוד .לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין
ביצוע מדידות אלו .רק לאחר קבלת אישור בכתב  -יתקין הקבלן את הציוד.
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.7

אישור ציוד ונתונים טכניים
.7.1

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמנהל לציוד אשר
הינו נדרש לספק ולהרכיב במסגרת העבודה עפ"י התכנון .כל הציוד
והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי .עם הגשת
הדרישה לאישור הציוד ,הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה
העברית או האנגלית ותעודת בדיקה.

.7.2

הפניה לאישור הציוד תהיה תוך  14ימים מיום הודעת הזכייה לקבלן הזוכה.

.7.3

ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למנהל
לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמנהל.

.7.4

אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה
לטיב המוצר.

.7.5

הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות ,או בהתאם
לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין .לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד
המנהל באתר דוגמאות לקבלת האישור.

.8

חלופה לציוד המוצע  -שווה ערך
.8.1

הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר
כלשונו.

.8.2

הקבלן רשאי להציע ש"ע כאמור ,למוצר המוגדר.

.8.3

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד,
תלווה הצעת
החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף
בכמויות.

.8.4
.9

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמנהל בלבד ולקבלן לא תהיה
זכות עוררין בנדון.

אחריות
.9.1

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה ,אזי
תהיה אחריות על חומרים ועבודה לפי:
 .9.1.1לכבלי חשמל  5 -שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.
 .9.1.2גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה כמפורט במפרט זה.

.9.2

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש ,ופריט אשר
הוחלף ,בחדש תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  -והכול על
חשבון הקבלן .כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  48שעות בימי חול
מיום מתן ההודעה.

חמי זוהר – שלב ב'
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 08.01.02תשתיות תת קרקעיות
.1

שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:
.1.1

הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה
באתר.

.1.2

סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.

.1.3

אישור המנהל בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.

.1.4

חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.

.1.5

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

.2

.1.6

אישור המנהל בכתב לביצוע עד שלב זה.

.1.7

כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.

.1.8

השחלת כבלים.

.1.9

אישור המנהל לביצוע.

חפירות ותעלות
.2.1

כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הכללי בסעיף " 0801עבודות
עפר" של המפרט הכללי למתקני חשמל ).(08

.2.2

החפירות להנחת כבלים וצינורות תת-קרקעיים תבוצענה בהתאם למידות
שבתכנית ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים:

.2.3

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

.2.4

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

.2.5

כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה
על  20ס"מ למטר בכבלים ועל  10ס"מ למטר בצינורות.

.2.6

התעלה תבוצע במידות לפי פרט חפירה שבתכנית גיליון הפרטים .רוחב
התעלה בתחתיתה לא יפחת מ 40 -ס"מ .קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים
ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה.

.2.7

חמי זוהר – שלב ב'

בתחתית התעלה תבוצע שכבת ריפוד חול )ים או דיונות או ש"ע באישור
הפיקוח( לכל רוחב התעלה אשר תעטוף את הצנרת ו/או הכבלים ותבוצע
עפ"י התיאור הבא:
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 .2.7.1שכבת ראשונה בעובי  10ס"מ בתחתית החפירה )עליה יונחו
הצינורות/כבלים(
 .2.7.2שכבה שנייה בה הצינורות יהיו משוקעים  -עובי השכבה עד לקו עליון
של הצנרת קבע עפ"י כמות הצנרת/כבלים בחפיר.
 .2.7.3שכבה שלישית בעובי  10ס"מ מעל הצנרת )מקו עליון של הצנרת(.
.2.8

במקרה של מעבר בכביש קיים או מתוכנן יבוצע שימוש בצנרת מסוג PVC

קשיח  110ס"מ ו/או כמפורט בתכניות ובפרטים .כמות הקנים בחציית
הכביש תהא כמפורט תכניות.
.2.9

ביצוע החפירה:
כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא ,או בין יסוד
ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים .המילוי וההידוק
יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות ,ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו
ואושרו ע"י המנהל .המילוי המוחזר ייעשה במצע סוג א' ,מהודק בשכבות
שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על  20ס"מ .השכבות יהודקו במהדקי יד
כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש.

.3

.2.10

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

.2.11

יש לסלק את כל עודפי חפירה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לקדמותו.

צנרת לתאורה
.3.1

להלן סוגי הצנרת:
 .3.1.1קוטר  110מ"מ בחציות כבישים יהיו  PVCקשיח בעלי דופן בעובי
 5.3מ"מ.
 .3.1.2קוטר  75מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית
חלקה.
 .3.1.3קוטר  50מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית
חלקה.

.3.2

בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  8מ"מ,
כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן .לא תשולם כל
תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

.3.3
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.3.4

חיבורי צנרת מסוג  P.V.Cקשיח :קטעי צינורות פלסטיים מסוג P.V.C

קשיח ,תת-קרקעיים ,יחוברו בשיטת תקע ושקע .האטימות תושג בעזרת
טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע .יש למרוח את קצה התקע
בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.
.3.5

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

.3.6

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

.3.7

חוטי משיכה :בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר 8

מ"מ .קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט
שתיקשר על יתד/מוט באורך  20ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור  -הנ"ל
כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.
.3.8

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

.3.9

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

.3.10

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

.4

כבלי חשמל
.4.1

הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  N2XYבעלי עטיפה מחומר פלסטי .סוג
הכבלים יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה.
ויתאימו לת"י  547בעדכונו האחרון.

.4.2

צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן.

.4.3

בזמן הנחת הכבלים ,והכנסתם לתוך הגופים או לתוך מרכז הדלקה ,יאטום
הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות ,יניחם בתוך רזרבה ויסמן את
המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא.

.4.4

כל הכבלים בחתך  10ממ"ר ומעלה יכללו שרוול כפפה מפצלת בקצוות – כלול
במחיר הכבל ללא תוספת.

.4.5

הקבלן ימציא למנהל תכניות ) 3העתקים( סופיות של הנחת כבלים וצינורות
בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה.
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.5

בריכות ,תאי-מעבר
.5.1

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים או
בקטעי צנרת רציפים מעל ל 50 -מטר לפי הנחיות ודרישות המנהל .הבריכות
ייבנו לפי תכניות פרט מצורפות ועפ"י התיאור שלהלן:

.5.2

תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  80ס"מ ובגובה  50ס"מ ,ותאים
מסוג  Pבמידות  81x81x81ס"מ בעומק הדרוש ומכסה מיצקת לעומס הנקוב
לפי ת"י  489כולל שילוט וסמל עפ"י סטנדרט הרשות המקומית.

.5.3

התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  10ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.

.5.4

גוף התא יורכב משתיים או שלוש חוליות גליליות טרומיות ,מתאימות לתקן
ישראלי  658מטיפוס .201.1

.5.5

הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה ,כך
שתחתית הצינורות יהיו בגובה  20ס"מ מתחתית הבריכה .הפתחים בטון
יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד.

.5.6

החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע
שקע.

.5.7

בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ ,עם אגרגט מרבי של " 1ובעובי  20ס"מ.
פני החצץ יהיו נמוכים ב 10 -ס"מ מתחתית הצנרת.

.5.8

מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות
המופיעות בתכניות הביצוע.

.5.9

מכסה שוחה יהיה יצוק לפי תקן  .DIN1691מכסה המותקן במדרכה מרוצפת
או במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהיה מתאים לעומס  B125לפי ת"י .489
מכסה המותקן בכביש יהיה מתאים לעומס  D400לפי ת"י  .489פתח המכסה
יהיה בקוטר  60ס"מ לתאים בקוטר  80ס"מ ומעלה ו 50 -ס"מ בתאים בקוטר
 60ס"מ .כל המכסים יכללו סמל העירייה וכיתוב שם המערכת מוטבעים
ביציקה )תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(.

 08.01.03הארקות למתקן תאורת חוץ
.1

כללי
הארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:
.1.1

מפס הארקה במגש יותקן מוליך גמיש בחתך  6ממ"ר לפחות לפס ריכוז גידי
הארקה.

.1.2

התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם
למפורט בתכניות.

.1.3

לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  35ממ"ר.

.1.4

האלקטרודה תהיה מפלדה מצופה נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך  3מטר
לפחות ) 2יחידות של  1.5מטר כ"א(.
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.1.5

האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  60ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי
ת"י  489כולל כיתוב ושילוט הארקה ,הכול כמפורט בתכניות.

 08.01.04גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה
.1

כללי
.1.1

גופי התאורה ועמודי התאורה יקבעו ע"י המתכנן והמזמין ויהיו כמפורט
בתכניות וכתב הכמויות.

.1.2

עמודון תאורה  BODEN SEAבולרד מאלומיניום צבועים עפ"י המפרט להלן,
הכל קומפלט להארה אסימטרית  20וואט עם נורת לד כולל דרייבר בעל דרגת
אטימות  IP65העמודון כולל גוף התאורה מותאמים לסביבה ימית עם צביעה
לפי סטנדרט  Nf.en. 12981צבוע במפעלי החברה אורגינלי בגוון הנדרש.
העמודון כולל ברגי יסוד אינטגרליים לפי תכניות .העמודון כולל אחריות יצרן
של  7שנים על קורוזיה והתבלות ,וכל פגיעה בצבע ו\או בגימור.

.1.3

עמודי תאורה בגובה  4מ' ,צבועים עפ"י המפרט להלן ,הכל קומפלט עם גופי
תאורה  54-LEDואט כוללים דרייבר בעלי דרגת אטימות .IP65

.1.4

גופי תאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות  ,LEDמיועדים לתאורת
במסגרת הפרויקט.

.1.5

מחיר גופי התאורה יכלול את צביעתם בתנור בגוון שיקבע ע"י
המזמין/המתכנן וכן התאמתם לסביבה ימית עפ"י התקנים.

.1.6

גופי התאורה יהיו בטכנולוגיית  LEDהמזמין רשאי לדרוש ניסויי תאורה ככל
שיידרש ,לצורך בדיקת הציוד והצבתו עד למצב הסופי ,וזאת כלול במחירי
היחידה.

.1.7

גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או אחר
המוכר ומאושר ע"י המתכנן.

.2

דרישות לאספקת גופי תאורה
.2.1

ספק גופי התאורה יהיה מורשה ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ ובחו"ל(
למתן שרות ,אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי
שנדרש במפרט הטכני.

.2.2

על הקבלן לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל עפ"י
הנוסח שלהלן:
 .2.2.1אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו
בישראל.
 .2.2.2אנו נספק אחריות ,תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות
למוצרינו בישראל ,לארח המכירה וזאת באמצעות חברת
___________ בישראל.
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 .2.2.3כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך
חברת ___________ בישראל.
.3

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

.4

סימון ושילוט
על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל  10*15ס"מ
לפחות ,שתראה מתחתית.

.5

גופי/עמודי התאורה ונורות הלד
.5.1

גופי/עמודי התאורה יעמדו בכל הסעיפים הבאים:
 .5.1.1אישור ארץ מוצא
 .5.1.2תו תקן
 .5.1.3תקן פוטומטריה ביולוגית.

.5.2

תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי כולל ה"דרייבר" והספק המגיעים
עם הגוף.

.5.3

הנורות יעמדו בתנאי המפרט הבין משרדי למתקני חשמל ) (08מהדורה
אחרונה.

.5.4

הנורות יתאימו לדרישות התקן הבין לאומי . IEC 662

.5.5

הנורות יהיו במידות מתאימות לגוף התאורה.

.5.6

על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של הנורה שהוא מבקש
לספק לפי הדרישות בסעיפי המפרט המפורטות כדלקמן:
 .5.6.1טיפוס ה. LED-
 .5.6.2שם היצרן.
 .5.6.3ספק הנורה בוואטים
 .5.6.4אורך חיים.
 .5.6.5שטף האור בלומנים ).(ׂLUM
 .5.6.6מיקום מוקד ה.LED -
 .5.6.7נפילת היעילות במשך אורך החיים של ה. LED-
 .5.6.8סכמת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן.
 .5.6.9על הקבלן להציג אישור יצרן הנורות לגבי התאמת ציוד הדלקה.

.6

בדיקת הציוד
לפני הזמנת הגופים ,נורות  LEDוהציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים לאישור
של המתכנן והמנהל כמפורט להלן:
.6.1

סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן הנורה והפנס.

.6.2

הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המנהל והמתכנן.
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.6.3
.7

הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה.

אחריות לגופי תאורה
.7.1

הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס ,וכן מכלול
אביזרים ,אחריות הקבלן הנה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו.

.7.2

בעת אישור פנס ימסור הקבלן למזמין יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות
של הספק.

.7.3

כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל
של המתקן.

.8

.7.4

מובהר מעבר לכל ספק כי הקבלן יהיה אחראי לטיב הפנסים ,הנורות
והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם.

.7.5

כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן

תקופת האחריות
.8.1

תקופת האחריות כדלקמן:
 .8.1.1גוף הפנס  7 -שנים.
 .8.1.2ציוד נילווה )דרייברים/ספקים ולדים(  5שנים.

.8.2
.9

האחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה לדים
שרופים ,עבודה ,חומרים וביצוע סופי.

חובת אספקת מסמכים נלווים
.9.1

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל
דרישות תקן ישראלי מס'  20חלק  , 3.- 1בדרישות המפרט טכני המפורט
לעיל ,בדרישות חוק החשמל ובדרישות פרק  08המפרט הכללי ,וכן שבוצעו
כל הבדיקות האינדיווידואליות.

.9.2

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים ,המעידה על עמידות גוף התאורה
המסופק לדרישות תקן ישראלי  20חלק  ,3- 1בצרוף צילום של הפנסים
הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד.

.9.3

עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות .C.O.C , T.O.C

 08.01.05לוח חשמל ראשי/מרכזייה-להזנת מבנים בחוף ותאורה
.1

כללי
.1.1

לוח החשמל יבוצע ע" יצרן בעל אישור לתקן ישראלי  61439ותחת פיקוח
מכון התקנים בלבד.

.1.2

הקבלן יגיש סט תכניות ורשימת ציוד מפורטת לאישור המתכנן והמנהל וזאת
לפני תחילת הייצור.

.1.3

הציוד בלוח יהיה עפ"י תקן  898סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל.

.1.4

הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של המזמין
ודרישות חברת החשמל ,מחלקת חל"ב.
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.1.5

הלוח מרכזיה יהיה בגודל מתאים ומאושר ,מוגן מים  , IP65מתאים להתקנת
חוץ לפי תקן .43629

.1.6

כל לוח מעל ל 63-אמפר יכלול מערכת גילוי עשן ואמצעי ניתוק הזנה לפי
דרישות של מכון התקנים בנושא.

.1.7

כל לוח מעל ל 100-אמפר יכלול מערכת כיבוי אש בגז לפי דרישות של מכון
התקנים בנושא.

.1.8

הלוח יהיה מורכב על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת
ונעילה.

.1.9

הלוח בגודל יהיה בנוי מתאי פוליאסטר משוריין ,מחולקת ל 2 -ארונות :ארון
עבור מונה חשמל ,ארון עבור המערכות השונות  .הארונות יהיו מתוצרת
"ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.

.1.10

הארגזים יותקנו על יסוד בטון .אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת
של כ 10 -ס"מ מכל צד ו 5 -ס"מ במרווח שבין הארונות .היסוד יבלוט מעל
הקרקע ויכלול ברגים לחיזוק הארגז ,מסגרת אורגינלית של הארונות
מגולוונת בתוך היסוד.

.1.11

הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם.

.1.12

כל הברגים ,הצירים ,ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות
קפיציות .כל חלקי הפח הנעים על הצירים יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד
המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.

.1.13

הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים .נוסח
השילוט יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

.1.14

יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.

.1.15

המרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי  PLעם מנורה ומפסק ,מגני ברק
עם נתיכים ,פס אפס ,פס הארקה ,מהדקים כיו"ב.

.2

הנחיות ודרישות לייצור הלוח
.2.1

על הקבלן להגיש למתכנן תכניות לייצור הלוח לאישור מראש .הערות
ועדכונים יסומנו על תכנית ייצור הלוח .רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן
יהיה להתחיל בייצור הלוח .יש לקבל אישור המתכנן מראש ליצרן הלוחות
המוצע על ידי הקבלן לייצור הלוחות בפרויקט .היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח
בייצור לוחות חשמל עם תקן .ISO9002

.2.2

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

.2.3
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.2.4

הארגזים/מבנה ללוח מרכזייה יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת INBAR

מדגם  FGIאו שו"ע – כמות לפי תכנית .הארגזים/לוחות החשמל יכללו
צילינדרים בתאום עם המזמין ,עם דרגת אטימות לא פחות מ.IP65 -
.2.5

כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.

.2.6

המידות בתכנית לוח מרכזיה מראה הלוח מסומנות לפי ארונות “.”INBAR

.2.7

יש להתקין בדלת הלוח  2תיקי תכניות .האחד עבור תכנית  AS MADEשל
מרכזת התאורה והשני עבור תכנית  AS MADEשל מתקן התאורה בכביש.

.2.8

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

.2.9

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

.2.10

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

.2.11

ציוד מיתוג )מאמ"תים ,מ"ז ,פקטים ,מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה
בהתאם לתקן  898כמפורטMERLIN GERIN ,ABB, SIMENS,G &F, :

.LEGRAND, ROCKLWELL
.2.12

כושר המיתוג של המאמ"תים/מא"זים לא יפחת מ – . 10KA

.2.13

כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.

.2.14

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

.2.15

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

.2.16

חיבורים לפס " "0ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים .כל מוליך ""0
ו"הארקה" יחובר לבורג נפרד .חיבורים לפסי " "0ו"הארקה" ראה תכנית
הלוח בגרסתו העדכנית.

.2.17

פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.

.2.18

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

.2.19

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

.2.20

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

.2.21

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

.2.22

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

.2.23

רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות CIבברגים
עם אומים ולא בורגי פח.
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.2.24

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

.2.25

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

.2.26

סרגלי מהדקים  -יבוצעו לפי תכנית עדכנית.

.2.27

יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.

.2.28

סכמות כוח ופיקוד -עפ"י תכנית עדכנית.

.2.29

יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות

.2.30

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

.2.31

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

.2.32
.3

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל
ע"י מנהל והמתכנן.

ארון לוח חברת החשמל
.3.1

בתוך תא חברת חשמל יותקנו  2לוחות עבור מונים תלת-פאזיים מפרטינקס
בעובי  5מ"מ .לפי מידות  450*300מ"מ עם חריץ עבור החוטים.

.3.2

באותו תא יותקן ארגז  CI4) D4מפוליקרבונט עם מבטחים DIN 00 3*125

אמפר.
.3.3

את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה
ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של חברת החשמל.

.3.4

הארגז  D4יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים .בין ארגז המבטחים
ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש
לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה .החלק התחתון מתחת לתא
המונים יהיה סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה.

.3.5

המסד יהיה יציקת בטון בגובה  300מ"מ לפחות מעל פני הקרקע .בתוך
המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי .בגודל "4

כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל.
.3.6

עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות
שרשורים קשיחים " 4לפחות.

.3.7

בין שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה
ומפסק הראשי.

.3.8

החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון  29מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י
חבקים מתאימים המודבקים לדפנות.
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.3.9

על ידי ארגז  D4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת  40*4מ"מ לפחות
עם  3ברגים " 3/8מגולוונים.

.4

התקנה
.4.1

הארונות יותקנו לפחות  50ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת
כלי רכב יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.

.4.2

המשטח ימוקם בקרבת הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא
יהווה סכנה להתנגשות ברכב המתחזק.

.4.3

כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל .ע"י חבקים
מתאימים או באמצעות סרט אל-חלד.

.4.4

החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל.

.4.5

לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת
החשמל ,אחרי סידור הליכים משרדיים.

 08.01.06אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

כללי
.1.1

כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08ו 00 -המפרט הכללי ,המתאים
והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,הנו כלול במחירי היחידות
הנקובים בכתב הכמויות .תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הנו
מנחה בלבד ,קצר וממצה .כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים
ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב
הכמויות .כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר
להלן כלול במחירי היחידה השונים :בדיקת המתקנים בשלבים ,התאומים
עם חברת החשמל ,בזק וכיו"ב הנם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים
העלולים להיגרם מכך ,התיאומים עם הקבלנים האחרים :פתיחה של אספלט
קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת-
קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי
בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

.1.2

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

.1.3

במקרה שמצוין חפירה לצנרת מסוג מסוים בקוטר מסוים ובכמות מסוימת
עם חוט משיכה ,החפירה תכלול גם את ההספקה וההתקנה של הצנרת
בכמות המקסימאלית המצוינת בתוך החפירה.

.1.4

בנוסף לאמור במפרט הכללי  -תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התכניות
עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח ,סימון הבריכות והכבלים בבריכות
כמפורט בנספח ד' למפרט המיוחד.
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.1.5

כל המחירים כוללים אספקה ,התקנה וחיבור  -אלא אם מצוין אחרת .מדידת
הכמויות כמוגדר בפרק  0800.00 -אופני מדידה של מתקני החשמל.

.2

מחיר מוצר שווה ערך
.2.1

בכל מקום שמצוין שם היצרן או שמו המסחרי של החומר או המוצר ,המחיר
בכתב הכמויות מתייחס רק למוצר מסוים זה.

.2.2

חומר או מוצר אחר שאושר ע"י המהנדס מטעם המזמין ו/או המנהל ,מחירו
יקבע בהתאם בין אם החומר או המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הקבלן או
ביוזמת המנהל.

.2.3

מוצר שווה ערך הוא כזה השווה לחלוטין ותואם לכל דרישות התקנים
ומחירו זהה.

.3

.2.4

אישור מוצר שווה ערך ייעשה בכתב ע"י המתכנן ולאחר מכן ע"י המנהל.

.2.5

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי הדגם מצוין בכתב הכמויות ולא דגם ציוד
אחר.

חפירת תעלות
.3.1

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג
קרקע באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך ,כולל ריפוד
וכיסוי חול ,מילוי החפירה במצע מהודק בשכבות כמפורט בתכניות פרטי
החפירה .החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה ,העבודה כוללת
אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה.

.3.2

המחיר כולל גם תאום מידות החפירה ותוואי החפירה עם רשות העתיקות
והמתכנן וכן תשלום בגין ימי פיקוח לרשות העתיקות במידה ויידרש .הכול
לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין.

.3.3
.4

.5

המדידה לפי מטר אורך לכל רוחב נדרש.

פתיחת כביש קיים
.4.1

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך
ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכנים
ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי,
תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו ,הכול לפי המפורט במפרט הטכני.

.4.2

המדידה לפי מטר אורך.

פתיחת מדרכה/שביל
.5.1

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זה
חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש ,מילוי התעלה הידוק
וכיסוי הנחת סרט פלסטי ,תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו
הכול כמפורט במפרט הטכני.

.5.2
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.6

צינורות
.6.1

המחיר כולל אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים,
חיבורים ,קשתות אוריגינליות ,אטמים ,פקקים ומופות אורגינליים ,סימון
בקצוות ,כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כולל סימון באמצעות בקצוות
ובכל מקום שיידרש באמצעות יתדות ברזל מגולוון ושלט פח מגולוון עם
כיתוב מתאים.

.6.2

סוג הצינור ,עובי דופן ו.י.ק.ע .כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות ולפי ת"י
.858

.6.3
.7

המדידה לפי מטר אורך.

תאי מעבר
המחיר כולל אספקה ,הובלה ,חפירה ,בניה ,יציקה והצבה של תא מעבר טרומי
במידות לפי תוכנית ,מילוי מסביב לתא באמצעות מצע מבוקר עפ"י הנחיות הפיקוח,
כולל:
.7.1

מבנה התא טרומי במידות לפי תכנית לפי ת"י .658

.7.2

תקרה לתא מעבר.

.7.3

הכנת פתחים לחיבור צנרת כניסה לתאים ,חיבור הצנרת וסגירתה.

.7.4

מכסה מיצקת פלדה כולל כיתוב מוטבע של שם המערכת וסמל הרשות לעומס
הדרוש לפי ת"י .489

.8

כבלים
.8.1

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט
וסימון הכבלים בכל תא ובמרכז ההדלקה ,גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות
המפרט הטכני.

.8.2

אורך הכבל יימדד נטו בין מרכזי שוחות /עמודים.

.8.3

כל קצוות הכבלים ,בחתך של  10ממ"ר ומעלה ,יסתיימו במפצלת מתכווצת
)"כפפה"( כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום.

.8.4

המדידה לפי מטר אורך .כבל תת-קרקעי :כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט
תשלום  0800.15להתקנה תת-קרקעית מסוג  N2XYלפי ת"י.

.9

.10

חוט נחושת שזור
.9.1

המחיר כולל אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפרט.

.9.2

המדידה לפי חתך כמפורט בכתב הכמויות.

גופי תאורה
.10.1

המחיר כולל אספקה ,הובלה ,הרכבה ,חיבור וכל הציוד ,לרבות צביעה בתנור
לפי מפרט בגוון הדרוש.

.10.2

הצביעה תהיה מותאמת לאזור ימי קורוזיבי.

.10.3

מחיר כולל הספקה והתקנת כבל  N2XY 3*2.5ממ"ר ל 1000-וולט .

.10.4

המדידה לפי יחידות.
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פרק  - 19מסגרות חרש
19.01

עבודות מסגרות

 19.01.01תיאור העבודה
.1

פירוק ,אחסנה ,העברה והתקנה של אלמנטי הצללה שונים עשויים מפרופילי פלדה
מעורגלים ,מגולוונים בחום ,וצבועים בצבע בהתאם למפרט ,על יסודות חדשים,
אלמנטי ההצללה יהיו מחופים ביריעות מחוברות לקונסטרוקציית הפלדה .אחסון כל
הרכיבים יערך בכל התקופה בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח אחרות בחוץ .מקום
האחסון יאושר על ידי המנהל כך שלא יפריע לביצוע עבודות העפר ולדרכים לחוף.

.2

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

.3

העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המיוחד ,ולהוראות הבאות 50% .מאלמנטי
ההצללה של שלב א' בהתאם לתכניות ,יובאו לאתר העבודות תוך  40יום מיום מתן צו
התחלת עבודה 50% .מאלמנטי ההצללה של שלב ב' בהתאם לתכניות ,יובאו לאתר
העבודות תוך  80יום מיום מתן צו התחלת העבודה.

.4

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

 19.01.02דרישות לאישור מפעל הצביעה
.1

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 וגהות ,ושאושרו ע"י המנהל מבחינה מקצועית.

.2

מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה לגלוון חם,
ויקבל את אישור המנהל לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה .באחריות הקבלן הראשי
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".

.3

קבלן הצבע/מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי ISO

.9002
.4

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תגיש לפיקוח דוחות בחינת עבודות הצביעה לכל
מנת ביצוע ,אישורי התאמה  COCשל חומרי גלם ,ופגי תוקף.
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.5

אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת  80%מעובי הצבע היבש הנומינלי.
ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין  80%לבין  100%מעובי הפילם היבש הנומינלי,
בתנאי שעובי צבע יבש ממוצע באזור הוא שווה או מעל לעובי הפילם היבש הנומינלי.

.6

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.

.7

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.

.8

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.

.9

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
.9.1

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.

.9.2

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

.10

למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים ,ומקום מסודר לאחסון
כלים.
ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה  -מערכת ניקוי גרגירים,
מערבלים מכאניים ופניאומטיים לצבעים ,מערכת שקילה ,מערכת צביעה ומכשירי
בדיקה ובקרת איכות עם אישור תקינות ע"י גורם חוץ ,על פי הצורך.

.11

עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כל החלקים לצורך הובלה
לשטח ,וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר )כולל צביעת
ברגים מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה לאחר הרכבה לאחר ניקוי ,במערכת אפוקסי
בעובי  300מיקרון לפחות(.

.12

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

.13

יש לזמן את המנהל למפעל המתכת לפני מסירה חלקים לגלוון ,ולמפעל הצביעה לפני
התחלת צביעה.
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.14

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.

 19.01.03תנאים אטמוספריים לצביעה )לחות וטמפרטורה(
.1

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

.2

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

 19.01.04הובלה ,אריזה ואחסון
.1

הקבלן יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח ,אחסון החלקים באתר ומהלך
ההרכבה.

.2

באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה
)עם הפרדה בין החלקים( .האחסון באתר יהיה אך ורק במקום מתאים ,מסודר וישר.

.3

העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות ,לא מתכתיות.
אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות מתכת.

 19.01.05תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה
.1

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.

.2

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.

.3

הקבלן יבצע בדיקות "הולידיי דטקטור" של כל תיקוני הצבע באתר לפי ASTM D

 ,5162-01, Method Aבעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמוך  90וולט ,עם ספוג רטוב.
יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט .יש לבצע קטע ניסיוני לאישור המתכנן ויועץ
הקורוזיה.
 19.01.06מערכת צביעה על גבי גלוון ) -מערכת דופלקס אפוקסי ופוליאוריטן על גלוון חם של פלדה(
.1

כללי
.1.1

מערכת הצבע המוצעת לחלקים מגולוונים בחום חדשים ,לאחר שטיפת
גרגירים של פני שטח הגלוון.

.1.2

היכן שהגלוון החם יפגע ובריתוכים יש להשחיז ולחספס השטח וליישם צבע
יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן .(SBV 62%) .SSPC

.1.3
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.1.3

במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה ,יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים
מתוקים.

.2

הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה
.2.1

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 מרבי עד  14מ"מ.

.2.2

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 !!!.

.2.3

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 ,300 :מרחק
פייה של התזה מפני השטח :כ 0.5-0.8 -מטר.
.2.4

חספוס שטח פני הגלוון ) 15-25 ,Comparator G-Fine :(ISO 8503-2מיקרון,
 .Ry5נישוב ושאיבת אבק.

.2.5

בדיקת אבק עם סרט שקוף ) :(ISO 8502-3רמת אבק לא תעלה על דרגה .1

.2.6

בדיקת מלחים מסיסים במים ) :(ISO 8502-9מוליכות מקסימאלית מותרת
.20 mg/m2 NaCl

.3

צביעה
.3.1

התחלת צביעה :צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון.
אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ 4 -שעות מגמר חספוס פני שטח
הגלוון.
הצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת השטח והניקוי.

.3.2

מערכת הצבע על גלוון) :יצרן "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י
המנהל(.

.3.3

יסוד " -אפוגל" קוד  ,649-050צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי לפלדה וגלווןSBV ,

 ,45%בעובי 40-50מיקרון בלבד .גוון בז' .9642
.3.4

ביניים " -אקופוקסי  80אלומיניום" קוד  640-655או "אקופוקסי  80מיו"
קוד  ,640-654אפוקסי פוליאמיד רב-עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי
 125-150מיקרון.
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.3.5

ביניים " -אקופוקסי  "RAL 7035 80קוד  ,640-650אפוקסי פוליאמיד רב-
עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי  125-150מיקרון ,בגוון אפור בהיר.

.3.6

עליון )שטחים מעל קו המים(  -טמגלס  ,PEקוד  ,39x-xxxצבע עליון
פוליאוריתני פוליאסטר-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

.3.7

סה"כ עובי צבע יבש כולל )מעל הגלוון( 350-400 :מיקרון לפחות  +מריחות
במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים ,קצוות ופינות חדות ,כמפורט להלן:
 .3.7.1מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע  350מיקרון לפחות
)כולל טמגלס .(PE
 .3.7.2מתחת למים עובי צבע  400מיקרון לפחות )אין צורך בעליון טמגלס
 PEממש מתחת למים ,אבל במקומו יש ליישם שכבה נוספת של
אקופוקסי .(80
 .3.7.3מתחתית העמודים ועד 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.

.4

הערות:
.4.1

תיקוני גלוון 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.
.4.2

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.

.4.3

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

.4.4

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

.4.5

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

.4.6

במקום "אקופוקסי  80אלומיניום"" ,אקופוקסי -80מיו" ,ו"אקופוקסי 80
 "RAL 7035ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום",
אפיטמרין "סולקוט-מיו" ואפיטמרין "סולקוט  ,"RAL 7035בהתאמה.
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.4.7

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

.Made
.4.8

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

.4.9

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.

.4.10

יש לחכות  4ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה ,שינוע והובלה.

.4.11

הנתונים עבור .25 0C - 65 % R.H.

.4.12

יש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  ,PDSגיליונות בטיחות  ,MSDSוהוראות
היישום של יצרן הצבע .יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים
בשימוש.

.5

מפרט תיקוני צבע בריתוכים ,ותיקון גלוון חם
.5.1

מערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים ) Touch-up -יצרן "טמבור" או
שו"ע מאושר מראש ע"י המזמין(:

.5.2

יסוד  -יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ לפי תקן  ,SSPCבעובי  2x50מיקרון.
).(SBV 62%

.5.3

ביניים " -אקופוקסי  80אלומיניום" או "אקופוקסי  80מיו" ,בעובי 125-150
מיקרון.(SBV 78%) .

.5.4

ביניים " -אקופוקסי  ,"RAL 7035 80בעובי  125-150מיקרון בגוון אפור-
בהיר.(SBV 78%) .

.5.5

עליון )שטחים מעל קו המים(  -טמגלס  ,PEבעובי  50מיקרון,(SBV 50%) ,
בגוון לפי המנהל וברק משי או מבריק .צבע עליון פוליאוריטן טמגלס PE

יסופק מהיצרן  Ready Madeאו שו"ע מאושר.
.5.6

הערות:
 .5.6.1סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה :כ400-450 -
מיקרון לפחות.
 .5.6.2השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה.
 .5.6.3יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ  SSPCיכיל מעל  80%אבץ בפילם
היבש ,לפי משקל.
 .5.6.4יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים .יש לקרוא
ולעבוד לפי דפי הנתונים  ,PDSגיליונות הבטיחות  ,MSDSוהוראות
היישום של יצרן הצבע.
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.6

נוהל תיקוני צבע
.6.1

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 -070או שו"ע מאושר( ושטיפה במים
מתוקים לשתייה בלחץ גבוה ,להסרת שומנים ,גריז ומלחים ,וייבוש השטח.
יש לשטוף היטב את שאריות חומר הניקוי מהשטח עד קבלת  pHנייטרלי,
ולייבש.

.6.2

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.

.6.3

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.

.6.4

צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים  /צביעה במערכת לפי המפרט
לעובי המקורי.

.6.5

בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי
המקורי לפי המפרט.

.6.6

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.
.6.7

מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ) 2.5עד  5ליטר(.

 19.01.07מערכת הצבע על פלב"מ
.1

כללי
.1.1

צביעת פלב"מ ומעקות פלב"מ 316L

.1.2

צביעה על גבי פלב"מ – מערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה 316L

.1.3

הכנת שטח פני הפלב"מ לפני צביעה

.1.4

גמר עבודות מתכת במפעל המתכת ) Grade 3 :(ISO 8501-3לפחות ,כולל
ביצוע ריתוכים מלאים וחלקים ,הסרת כל נתזי הריתוך ,עיגול כל הקצוות
והפינות.

.2

הכנת השטח
.2.1

ניקוי ראשוני של הפלב"מ :יבוצע עם סבון אקוקלין  2230ואחר כך שטיפה
במים מתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור .חובה לשטוף בקיטור לפני
התזת גרגירים !!!.
)הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כלורדים(.
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.2.2

הכנת השטח Sa 2.5 :(ISO 8501-1) :התזת גרגירים מינרלים עדינים
משוננים  Grits blastingלא מתכתיים ,ללא כלורידים לדרגת ניקיון Sa 2.5

לפחות ,ולהשגת פרופיל חספוס מעל  40מיקרון .למשל ,גרגירים שוחקים
יורוגריט  ,A3ג'בלסט או קורונדום )אלומינה( ,היוצרים פני שטח מט עם
חספוס  40מיקרון .אין להשתמש בחול ,בזלת או גרגרי פלדה.
.2.3

חספוס פני שטח הפלב"מ 40-55 :(ISO 8503-2) :מיקרון .Ry5 ,נישוב ושאיבת
אבק.

.2.4

הסרת אבק ,ובדיקת אבק עם סרט שקוף ) :(ISO 8502-3רמת אבק לא תעלה
על דרגה .1נישוב יבוצע עם אוויר יבש ,ללא רטיבות וללא שומנים.

.2.5

בדיקת מלחים מסיסים במים :(ISO 8502-9) :מוליכות מקסימאלית מותרת
) .20 mg/m2 NaClיצרן צבע יהיה "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב
ע"י המנהל והפקוח(.

.3

צביעה
.3.1

יסוד :יסוד אפיטמרין  EA9אלומיניום קוד  ,842-050צבע יסוד אפוקסי
פוליאמין אדוקט דו-רכיבי ,SBV 38% ,בעובי  50-60מיקרון ,גוון אדום
מתכתי.

.3.2

ביניים" :אקופוקסי  80אלומיניום" קוד  640-655או "אקופוקסי  80מיו" קוד
 ,640-654אפוקסי פוליאמיד רב-עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי 100-
 125מיקרון.

.3.3

ביניים" :אקופוקסי  "RAL 7035 80קוד  ,640-650אפוקסי פוליאמיד רב-
עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי  100-125מיקרון ,בגוון אפור בהיר.

.3.4

עליון )שטחים מעל קו המים( :טמגלס  ,PEקוד  ,39x-xxxצבע עליון
פוליאוריתני פוליאסטר-אליפטי ,SBV 50% ,בעובי  50מיקרון לפחות ,בשכבה
אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד ,בגוון לפי המנהל וברק משי או
מבריק) .טמגלס  PEיהיה .(Ready Made

.3.5
.4

סה"כ עובי צבע יבש כולל 300 :מיקרון לפחות +מריחות במברשת לאחר כל
שכבה בריתוכים ,קצוות ופינות חדות.

הערות
.4.1

לביצועי מערכת צבע אופטימליים ,מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין
שכבות הצבע של  48שעות.

.4.2

לפני צביעה ביסוד אפיטמרין  EA9אלומיניום ,יש לערבב ולהמתין  30דקות
בטמפרטורה .25 0C

.4.3

קצוות ,פינות וריתוכים יקבלו מריחות במברשת של  ,Stripe Coatsשכבות
אקופוקסי  80אלומיניום נוספות בעובי  60מיקרון 25 ,מ"מ מינימום מכל צד.
)למריחות במברשת ניתן להשתמש באקופוקסי  80אלומיניום ,אקופוקסי-מיו
)אפור-כהה( ואקופוקסי  80אפור-בהיר ).(RAL7035
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.4.4

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

.4.5

במקום "אקופוקסי  80אלומיניום"" ,אקופוקסי -80מיו" ,ו"אקופוקסי 80
 RAL 7035ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום",
אפיטמרין "סולקוט-מיו" ואפיטמרין "סולקוט  ,"RAL 7035בהתאמה.

.4.6

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

.4.7

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

.4.8

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.

.4.9

יש לחכות  4ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה ,שינוע והובלה.

.4.10

הנתונים עבור .25 0C - 65 % R.H.

.4.11

יש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  ,PDSגיליונות בטיחות  ,MSDSוהוראות
היישום של יצרן הצבע .יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים
בשימוש.

.5

בחינת עבודות הצביעה
.5.1

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

.5.2

הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה.

.5.3

יש לבצע בדיקת הולידיי לפי ASTM D 5162-01, Test Method A-Low

 Voltage Wet Spongeבמתח  90וולט.
.6

תיקוני צבע מקומיים  Touch-upעל פלב"מ )פגיעה מכאנית עד למתכת ,ופגיעה
שטחית(
.6.1

שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במדלל נקי 1-32
להסרת שומנים וייבוש) .הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל
שלא מכיל כלורידים ,כדוגמת .(1-32

.6.2

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

.6.3
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.6.4

צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי (SURFACE TOLERANT) 80
וצביעה בעליון טמגלס  PEאו שו"ע מאושר ,ברק משי לעובי המקורי.
בהברשה יש ליישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי.

.6.5

הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת בדיקת הולידיי . 5162-01 TMD
 Test Method A-Low Voltage Wet Spongeבמתח  90וולט .יש לתקן כל אי-
רציפות בציפוי.

.6.6

מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ) 2.5עד  5ליטר(.

 19.01.08מידות
.1

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות
הקונסטרוקציה הבטון והפלטות הטמונות בו ואת התאמתה לחלקי המבנה
המועברים העשויים להתחבר לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט
וביצוע ההעברה.

.2

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת
המתקנים במקומם החדש ,מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה ,וכן מיקומם
ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך קביעת
המידות המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה המועברת.

.3

הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:
.3.1

הדיוק במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למיניהם  1.5מ"מ.

.3.2

הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  3.0מ"מ.

.3.3

הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות(  2.0מ"מ.

.3.4

הדיוק במפלסי העמודים  2.0מ"מ.

 19.01.09חיבורי ברגים
הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים תרמודיפוזי )בעובי אבץ
 45מיקרון לפחות( במידות תקניות ,והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים ,נקיים
ומתאימים לקטרי הברגים .מחיר הברגים האומים והצביעה שלהם לאחר הרכבה כלול
במחיר הקונסטרוקציה.
 19.01.10חיבורי עיגון
.1

עיגון של חלקי הברזל ,יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים
בתכניות ו/או כפי שיקבע ע"י המתכנן.

.2

הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר,
ויוברג מעליו באמצעות אום כפול או אום ושייבה קפיצים.

.3

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקציית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי
בטון ,ויהיה אחראי להתקנה המדויקת של כל העוגנים בשטח  -אליהם מיועדת
להתחבר קונסטרוקציית הפלדה.
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.4

בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי-דיוק במיקום ,או אי התאמת העוגנים
הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן .מחירם כלול במחיר
הקונסטרוקציה.

 19.11.11ביקורת
.1

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות ,טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים
בבית המלאכה ,ביקורתו הסופית של המנהל לפני הבאתם למקום העבודה.

.2

אשור להבאתם למקום החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המנהל
ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו.

.3

כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה ,על פי
דרישות ת"י ) 1225בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות( לפי
הנחיות הבודק המומחה .הקבלן יישא בעלות הבדיקות.

.4

הקבלן יגיש את דוחות הבחינה למנהל לאישור.

 19.01.12הרכבה
.1

על הקבלן לסייר באתר )שטח העבודה( ולבדוק את כל דרכי הגישה ,האפשרויות
להובלה ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות.

.2

שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת
לקבל מראש ,את אישורו של המתכנן.

.3

מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים ליסודות
החדשים ,כולל תמוכים זמניים נדרשים.

.4

על הקבלן לנקוט ,בעת ההרכבה ,בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות
הקונסטרוקציה הקיימת.

.5

בעת ההרכבה יש לדאוג לתמוך זמני הולם ,הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע
התהוותם של מאמצים ,בלתי מחושבים ,בחלקים הנושאים.

.6

מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן .האישור הנ"ל אינו פוטר
את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל
תקופת ההרכבה.

.7

כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.
האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו,
יהיה על חשבונו.

 19.01.13תכניות עבודה מפורטות
הקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות ייצור מפורטות של כל אלמנטי הפלדה .אשר יכילו
בתוכם בין השאר את פרטי החיבור וכיו"ב ,וכן את דרכי הרכבתם.
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 19.01.14אריזה ושינוע
.1

יש לארוז את חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות בהובלה
ופירוק.

.2

המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי  0.05מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו
בעזרת סרט הדבקה .בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי.

.3

שינוע ייעשה במשאיות ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית
ובצורה שתימנע פגיעה בצבע.

.4

תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי עובדי צביעה מקצועיים
ומיומנים ,ליטוש האזור הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו סוג מערכת צבע
הקיימת והגוון .הרכבה ותיקוני צבע תיעשה על ידי בעלי מקצוע מאומנים.

.5

לעובדי הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום צבע אפוקסי דו-רכיבי ,ציוד ואמצעים
מתאימים לערבוב חלק א' וחלק ב' ביחסי ערבוב נכונים.

.6

עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע.

.7

יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר.

 19.01.15גלוון חם
.1

הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט בהתאם לת"י  918עם קירור אוויר בלבד )ו/או
בהתאם לתקן  ISO 1461עם קירור אוויר בלבד( .המפעל המגלוון יהיה בעל מערכת
ניהול איכות מאושרת ומוסמכת לתקן  .ISO 9002יש לתאם מראש עם מפעל הגלוון
לפני מסירת החלקים לגלוון ,שהחלקים המגולוונים המיועדים לצביעה יעברו במפעל
הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד ,ולא קירור באמבט מים עם כרומטים.

.2

הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם .בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם,
יש לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי מתאים
לגלוון חם .יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה ובנושא הכנות
לגלוון .פלדה מתאימה לגלוון באבץ חם היא  FE 360או שוו"ע .תכולת סיליקון )(Si

בפלדה תהייה פחות מ ,0.03% -ותכולת הזרחן ) (Pפחות מ .0.024% -לחלופין ,תכולת
סיליקון ) (Siתהייה בין  0.14%לבין  ,0.25%ותכולת זרחן ) (Pפחות מ.0.035% -
הקבלן אחראי שהפלדה תתאים לגלוון באבץ חם .באם משתמשים בפרופילים
מגולוונים בחום מראש לפי ת"י  ,918ייעשו תיקוני גלוון לאחר ריתוך בצבע אפוקסי
דו-רכיבי מיוחד עשיר אבץ  ,SSPCתיקונים כנ"ל יבוצעו גם בחלקים שיורכבו באתר
לאחר גלוון .יש לאשר את הצבע לתיקוני גלוון מראש.
.3

עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגלוון .באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים
באמצעים מכאניים בלבד )לא בחיתוך בלהבה( לשחרור גזים ואבץ ,בתיאום עם
המפעל המגלוון והמתכנן .אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים.
לפני מסירה לגלוון חם ,יש להכין חורי ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון ובקדח
בקוטר עד  14מ"מ בלבד .לדוגמא :קידוח בפרופילים )בכיפות( האוטמות את ראשי או
קצוות הפרופילים .באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד
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בברגים או באומים למתקן )כלים( יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל .יש
לעגל קצוות לרדיוס  2מ"מ לפחות .הריתוכים יהיו  CO2ו/או לפי הוראות יועץ
הריתוך ,ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל-הרס ,ויהיו היקפיים ומלאים ,כולל
הורדת פיקים ונתזים .חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה .אין לעבוד
בלהבה ,אלא רק בעיבוד מכני/שבבי.
.4

כל הריתוכים יהיו מלאים ,רציפים ונקיים .יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים.
לפני תהליך הגלוון יהיו פני השטח נקיים משבבים ,סיגי ריתוך )שלקות ריתוך( ,נתזי
ריתוך ,צבע )לרבות צבע סימון ,וצבע שנשאר מהבדיקות ללא-הרס( ,זפת ובטון .חלקי
פלדה ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע ,צבע סימון ,זפת ,סיגי ריתוך
)"שלקה"( וכו' .הסרת נתזי ריתוך ,שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות מפעל המתכת
 /המסגרייה לפני המשלוח לגלוון.

.5

היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון.

.6

עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י  918לפחות.

.7

הגלוון ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות ,חספוסים ,קוצי גלוון ושיירי פלקס.
לאחר הגלוון יש להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא יורגשו חיספוסים.
במידה ויהיה צורך בליטוש ,הדבר ייעשה באמצעות דיסקת נייר לטש או דיסקה
מחומר פלסטי  .3Mאין להשתמש בדיסקת השחזה .יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון
חריגות במפעל הגלוון באופן מקצועי וכהכנה לפני צביעה .התחלת עבודות צביעה
תבוצע רק לאחר שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון ,לפני שטיפת חול וצביעה.

.8

אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )חיתוך ,קידוח ,ריתוך וכו'( בקונסטרוקציה -
במפעל או באתר  -יש צורך בתיקון הגלוון .התיקון של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני
או מכני יסודי לדרגה  St 3לפחות לפי תקן  ISO 8501-1במרחק של  5ס"מ לפחות
מעבר לאזור התיקון ,ליטוש ,ומיד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד
אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ  SSPCלעובי יבש כולל של  100מיקרון .בכל מקרה ,סוג
צבע היסוד עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי המנהל ,ויכיל לפחות  82%אבץ
ממשקל המוצקים .תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות בתקן ISO

) .1461אין לתקן גלוון ,לאחר ריתוך ,בצבע אלומיניום סינתטי חד-רכיבי(.
.9

חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ,
באופן שיאפשר מגע חופשי של אוויר בחלקים ,ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.

 19.01.16הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון ,לפני מסירה למפעל הצביעה
.1

לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד.

.2

מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים ) ,(FLUXואבץ קשה
).(DROSS
מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק ,בעל צבע אחיד ,ללא שטחים מחוספסים וללא
נטיפים עם קצוות חדים .על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר-אבץ
וקוצי גלוון לפני מסירתם למפעל הצביעה .אם נתגלו פגמים בגלוון או בציפוי ,כגון
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עובי פחות מן הנדרש ,או שכבות סיגים ,או שאריות תלחים או קוצי אבץ  -לא יאושרו
הרכיבים לצביעה והרכבה.
.3

יש לבצע בדיקה של הגלוון החם במפעל הגלוון לפני מסירת החלקים המגולוונים
לצביעה.

.4

כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת שטח
לצביעה ,בדיקה של הכנת השטח לפני צביעה ,בדיקת טיב הצביעה והאריזה למשלוח.

.5

פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים
ובנופשים.

 19.01.17איטום חורי הגלוון )במפעל הצביעה(
.1

עקרונית ,איטום חורי הגלוון וחריצים/מרווחים צרים ייעשה בריתוך אטימה לפני
צביעה.

.2

לאחר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ
מתהליך הגלוון החם בעזרת ריתוך או באישור המנהל בעזרת חומר אטימה
פוליסולפידי דו-רכיבי בהברשה ,למשל.PPG PR-1750 B-11/2 :

.3

אם אין אפשרות לרתך ,עבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע יסוד,
במרק פוליאסטר מקצועי למכוניות ,לדוגמא ,Stucco Creme :שהוא מרק עדין
לפחחות וצבע רכב.

 19.01.18ברגים ,אומים ,דסקות ,ומוטות הברגה
.1

ברגים ,מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות ,וחייבים אישור המתכנן
והקונסטרוקטור לסוג החומר ,חוזק וציפוי) .כללית ,ברגים יהיו  ,8.8וברגי עיגון .(5.6

.2

כל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה  COAמהיצרן המקורי לפי Type 3.1

.EN 10204
.3

ברגי קונסטרוקציה  M16ומעלה יהיו בחוזק  8.8מגולוונים בגלוון תרמודיפוזי לפי
ת"י  4271לעובי  45מיקרון לפחות  +איטום סיליקטי ) .(Silicate Sealerבקרת איכות
הגלוון :יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי.

.4

היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי מדידות עובי ציפוי אבץ והידבקות ,כולל על דגמים
שטוחים מלווים לכל מנת ייצור ,אשר יוגשו יחד עם תעודות האיכות מהיצרן לאישור
הפקוח.

.5

אין להשתמש בברגים ,מוטות הברגה ,אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )אין
להשתמש בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי(.

.6

ברגי עיגון ,מוטות הברגה וברגים  -עובי הגלוון לעוגנים לפי ת"י  1255כ 56-מיקרון.
ציפוי האבץ יהיה גלוון חם או גלוון תרמודיפיוזי ,בעובי  56מיקרון ולא פחות מאשר
 45מיקרון בכל נקודה .גלוון תרמודיפיוזי יהיה עם פסיבציה פוספאטית ואיטום
).(SEALER
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.7

צביעת הגלוון  -לא יהיה גלוון חשוף לסביבה .כל גלוון צריך להיות צבוע ומבודד
מהסביבה .צביעת הגלוון באביזרי קצה לכבלי דריכה ,מחברי עיגון מגולוונים )מזלג(
וכד' .לאביזרים אלו עובי גלוון נדרש  150מיקרון לפחות .לא יהיה שימוש בציפוי
אלקטרוליטי.

.8

כבל מגולוון וצבוע  HEAVY GALVANIZED CABLESמכוסה בשרוול פלסטי .ציפוי
אבץ של חוטי הכבל המגולוון יהיו HEAVY GALVANIZED CABLE :CLASS A

 .CLASS A COATING ACCORDING EN10244-2 OR BS2763, SECTION 11יש
להשתמש במחברים מקוריים של יצרן הכבלים ,עם גלוון בעובי  150מיקרון לפחות,
ומעליו ציפוי כמו  BRIDON METALCOATאו TENSOCOAT WAX TITANIUM

או צביעה במערכת הצבע של הפרויקט.
.9

יש לאשר עם יועץ קורוזיה טרם הזמנת אביזרי חיבור  +כבלים.

.10

קשיחים מגולוונים )ברגים ,אומים ,דסקות( ,יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר עבודות
ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני להכנת שטח
)אקופוקסי  80או אפיטמרין סולקוט( ובשכבת פוליאוריטן עליונה טמגלס  PEבגוון
הסביבה .הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הברגים ,דסקות ואומים מגולוונים וברגי
פלב"מ במערכת צבע אפוקסי דו-רכיבי בעובי  300מיקרון ,כדלקמן :שתים -שלוש
שכבות אקופוקסי  80ועליון פוליאוריטן טמגלס  PEבגוון הנדרש.

.11

הברגים ייסגרו באמצעות שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיצית ולפי
התוכניות והנחיות הקונסטרוקטור .סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת מדידת
הסיבוב .הקצה החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת
לפחות.

.12

ברגים ואומים בתוך המים יהיו ברגים ואומים פלב"מ ) A4 (316לפחות.
באלמנטים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור המנהל והמפקח מראש לחומר
וחוזק בורגי פלב"מ ,עקב חשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצים בבורגי פלב"מ
רגילים ,במאמץ גבוה וחום .גם את ברגי הפלב"מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי
 300מיקרון לאחר הרכבה

 19.01.19עבודות נירוסטה
.1

בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה  316Lבלבד.

.2

יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן .במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש לטפל
בנירוסטה כדלקמן :יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד ריתוך מתאים.
פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן הפסיבית,
ולכן יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח ,יש להבריש עליה
משחת פסיבציה מסוג "פולינוקס"  Pמק"ט סקופ  2801540030או ש"ע בהתאם
להוראות היצרן ולשטוף במים לאחר כ 10-דקות .כל נקודות הריתוך יהיו משויפות
ומוחלקות היטב.
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.3

כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן ההתקנה,
היציקה והעבודות באתר.

.4

כל אביזרי הריתוך – שייבות ,ברגים ,אומים וכו' יהיו מנירוסטה  316בלבד.

.5

מעקות הנירוסטה מפלב"מ  316Lיעברו צביעה לפי המפרט הטכני.

 19.01.21יריעות הצללה
.1

יריעות הצללה מסוג PRECONTRAINT 908 S2

1.1

יריעות הצללה מ PVC -יהיו כדוגמת "  " PRECONTRAINT 908 S2של חב'
" "Ferrariאו ש"ע לפי נתוני המוצר המצוין באישור האדריכל,

1.2

הקונסטרוקטור והמפקח .אחריות יצרן ל 10-שנים.
על הקבלן לספק תכניות ייצור ליריעות וכן לתכנן פרטי חיבור בין היריעה
לעמודים לאישור המתכנן ,האדריכל והמפקח.

 19.01.22יריעות הצללה מאריג מחוזק )(Commercial 95 FR
.1

כללי
1.1

מבנה החומר :חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ומיוצבים כנגד קרני ,UV
ארוגים וסרוגים בצורה מיוחדת המונעת פרימה ,קריעה ,ריקבון או עובש.

1.2

מרכיב החוטYarn UV stabilizied HDPE -

1.3

מבנה החוטConstruction Mono filament & tape -

1.4

דוגמת אריגה מיוחדתPattern Lock-stitch knitted -

1.5

תפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק  HDPEהמכילים חומרים עמידים בפני
קרינת .U.V

1.6

טווח טמפרטורות ) (c30-עד ) (+c80

1.7

חוזק קריעה שתי  ,203ערב 268

1.8

לחץ בקיעה  3.7קילו ניוטון למ"ר)לפי תקן אוסטרלי (AS2001.2.4

1.9

הצללה 91-98%

1.10

סינון קרינה  95%מסנני  UVAוUVB-

1.11
1.12
1.13

משקל  320-340גר' למ"ר
עובי האריג כ 1.5-מ"מ
מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן  5093ואישור מכון התקנים מס':
 811207448תקן אמריקאי .NFPA 701-99

.2

 1.14ניתנת אחריות ל 6 -שנים כנגד התפוררות ,למעט נזקי טבע ונזק מכאני.
 1.15הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך ,משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה
בסביבה של ילדים ומבוגרים.
על הקבלן לספק תכניות ייצור ליריעות וכן לתכנן פרטי חיבור וכן לתכנן פרטי חיבור
בין היריעה לעמודים לאישור המתכנן ,האדריכל והמפקח.
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 19.01.23אופני מדידה ותכולת מחיר
למרות האמור בפרק  19שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו:
קונסטרוקציית הפלדה
.1
המחיר כולל את פירוק ,אחסנת ,הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם,
1.1
קונסטרוקציית הפלדה תימדד במשקל ב-טון .המחיר כולל את כל מרכיבי
האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה ,הגלוון ,הצביעה לפי הפירוט לעיל,
השינוע ,ההרכבה ,הביסוס וכל המפורט בפרק זה ,בפרקים ,ובסעיפים
הרלוונטיים האחרים למפרט הטכני המיוחד.
מחירי פלטות העיגון כוללים את ברגי העיגון ,הברגים ,הווים ,ניקוב ו/או
1.2
קידוח החורים לברגים ,חיתוך ,ריתוך וכו'.
הברגים יהיו ברגים מגולוונים תרמו דיפוזי בעובי  45מיקרון לפחות  +סילר
1.3
סיליקטי )ברגים לחיבור הקונסטרוקציה M16 :לפחות( וצבועים לאחר
הרכבה לפי המפרט ,ומחירם כלול במחיר המשקל בטון.
אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים.
בתוך המים הברגים יהיו ).A4 (316

.2

ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב"מ יצבעו על ידי הקבלן לאחר הרכבה לפי
המפרט .מחיר הצביעה כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם בנפרד.
חלקי קונסטרוקציה ,יכללו את פלטות העיגון והחיבור  -הצמודים להם.
1.4
המחיר כולל גלוון תרמודיפוזי לעובי  45מיקרון וצביעה לאחר הרכבה ,אריזה
1.5
ושינוע לפי המפרט.
יריעות הצללה
יריעות הצללה ימדדו במ"ר )שטח ברוטו בין מרכז העמודים( .המחיר יכלול תכנון,
אישור התכנון וביצוע מושלם על פי הפרטים והאמור במפרט ובכתב הכמויות.
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פרק  - 20נגרות חרש
20.01

נגרות חרש

 20.01.01כללי
.1

העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים ) 00מוקדמות( -06מפרט כללי
)יצירת סביבת עבודה יבשה לביצוע יציקות( לנגרות אומן ופרק  11מפרט כללי
לעבודות צביעה.

.2

העבודות כוללות יצור ,הובלה והצבה.

.3

ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור.

.4

כל מוטות ההברגה ,הברגים והאומים יהיו בורג ייעודי לעץ עם ציפוי קרמי מוגן
מקורוזיביות דגם " "TORXאו ש"ע ,לאחר טיפול בצביעה ומתאימים לאלף שעות
בתא-מלח ,ומשוקעים בתוך העץ.

.5

לא יהיו קוצים ,זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה.

.6

על הקבלן לבצע את עבודות העץ ודמוי העץ )"בול דק"( הבאות:
.6.1

משטח מ"בול דק" בכניסה לחוף.

.6.2

משטחי ירידה למים מבול דק".

.6.3

מושבי עץ בספסלים.

.6.4

מאחז יד מעץ במעקות.

" 20.01.02דק" עץ איפאה )(IPE
.1
.2
.3
.4

דק העץ יבוצע בהתאם לתוכניות האדריכל ופרטי המהנדס  .הדק מתוכנן לעומס
שימושי  500ק"ג למ"ר .
על הקבלן להציג רישיון כריתה של ממשלת ברזיל המאשר יבוא העץ לישראל .
סוג העץ ל"דק" איפאה טאבאקו בחתך  90/19מ"מ  ,מהוקצע  ,פני העץ מחורצים .על
הקבלן להציג תעודה המעידה כי העץ עבר תהליך חיטוי בארץ המוצא .
דוגמת עץ תיבדק ע"י מכון התקנים הישראלי כמפורט :
4.1

שיטת הבדיקה לפי BS373: METHODS OF TESTING SMALL CLEAR

 SPECIMENS OF TIMBERסעיפים :

4.2

 – 2 4.1.1תכולת רטיבות .
 – 5 4.1.2משקל סגולי  -מרחבי .
 – 6 4.1.3בדיקת כפיפה בהעמסה מרכזית .
בדיקת קשיות לפי תקן :
ISO 3350 : WOOD -ETERMINATION OF STATIC HARDNESS
התפשטות אש לפי ת"י  755טבלה מס'  . 1דרגת עמידות אש V.4.3

.5

תושבות ל"דק" קורות עץ אורן פיני מס'  5מהוקצע ומחוטא בחתך  75/75מ"מ,
במודול עד  40ס"מ  .הגבהת הקורה מהשתית ע"ג תמיכה נקודתית של פלסטיק
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.6

ממוחזר בחתך  100/200/25מ"מ מתוצרת אביב תעשיות בע"מ או ש"ע  ,כל  90ס"מ.
ההגבהה נדרשת לזרימת מי נגר עילי ללא הפרעה ופגיעת רטיבות בקורות.
בטרם העבודות ,על הקבלן להעביר אישור היצרן ולערוך בדיקת העץ במכון התקנים
להוכחת עמידות אש דרגה V.4.3

.7

חיבור לוחות האיפאה לקורות עץ האורן והתושבות לקורות העץ עם  2ברגי פלדה
מגולוונים בקוטר  6מ"מ ובאורך  70מ"מ עם ציפוי קרמי כדוגמת  UFOיבואן עץ
ועצה ,לעמידות באמבט אדי מלח  5000שעות .( PPG 5000) .
לפי תקן  ASTMדרישות  . D105ראש הבורג שטוח ושקוע מפני המשטח  .המרווחים

.8
.9

בין לוחות העץ יהיו ברוחב  5מ"מ לרוחב ולאורך החיבורים .
שתית ל"דק" מרצף בטון מזוין  ,בשיפוע לניקוז .
צבע
מומלץ לצבוע בשמן מסוג  NATURAL DECK OILשל חברת .NAPIER
יש לבצע הכנה מוקדמת לצביעה עם נפייר . MIIL GLAZE
הצביעה תתבצע לאחר ההתקנה  ,ע"ג פני המשטח העליון בלבד .

.10

תחזוקה שוטפת
יש לבצע שימון חוזר  4חודשים לאחר השימון הראשון .
לאחר מכן יש להקפיד על שימון כל  6חודשים .
השימון יתבצע לאחר הכנה בנפייר . MIIL GLAZE

.11

במידה והדק לא חודש משך זמן רב  /מלוכלך  /האפיר יש לבצע ניקוי או ליטוש לפני
ההכנה לצבע .
אחריות
על הקבלן לתת אחריות ספק העץ לשלמות לוחות הדק למשך  20שנים .

 20.01.03אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה של הדק תהיה במ"ר.
.1
המחיר כולל גם סגירת צד הנכללת במחיר מ"ר דק והיא לא תימדד בנפרד.
.2
המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.
.3
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פרק  - 40פיתוח נופי
40.01

כללי
מפרט פרק  40במבנה  03מתייחס גם למבנה זה.
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פרק  - 41עבודות גינון והשקייה
41.01

כללי
מפרט פרק  41במבנה  03מתייחס גם למבנה זה.

חמי זוהר – שלב ב'

380

פרק  - 42ריהוט חוץ
42.01

כללי
מפרט פרק  42במבנה  03מתייחס גם למבנה זה.
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פרק  - 07תחנת שאיבה לשפכים בחוף
תחנת שאיבה לשפכים  -הנחיות כלליות
07.01
 07.01.01נתוני התחנה
.1

תחנת השאיבה מתוכננת כך שתוכל לקלוט את השפכים של מבנה השרותים המתוכנן
בחוף.

.2

הספיקה המקסימלית של התחנה תהיה  20מק"ש ללחץ של  12מ' .בהתאם לכך,
הציוד יהיה כדלקמן:
.2.1

 2משאבות בספיקה של  20מק"ש כל אחת )עובדות בתורנות( 3.5 ,כ"ס כ"א,
תוצרת  FLYGTדגם  NP-3085-SHאו ש"ע עם מעבר פתוח .VORTEX

.2.2

קו הסניקה בקוטר  110מ"מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור  15 SDRהמתאים
ללחץ המקסימלי של  20מ' ,לרבות ספחים.

.2.3

התחברות למקור מתח ,תלת פאזי כולל לוח חשמל.

.2.4

מבנה בור השאיבה :
גודל הבור הרטוב )מידות פנים( :קוטר  2.5מ' ,גובה  4.04מ' ונפח עבודה 2.0
מ"ק.

.2.5

המגופים בת"ש יהיו מגופי טריז .

.2.6

לוח חשמל ובקרה  -פיקוד בסיסי למשאבה אשר יתוכנן ע"י ספק לוח
החשמל ,יאושר ע"י המפקח/נציג המזמין וייוצר ע"י ספק הלוח .הלוח ייוצר
מפוליאסטר משוריין ויהיה בעל דלת חיצונית הניתנת לנעילה של הלוח לשם
הסתרת פנל הפיקוד:
 .2.6.1לכל משאבה יש בורר  3מצבים :ידני ,מופסק ואוטומט .במצב ידני
המשאבה תופעל ע"י הפיקוד החשמלי בלוח.
 .2.6.2מצב מופסק :משאבה מופסקת
 .2.6.3מצב אוטומט :המשאבה תופעל ע"י הבקר.

.2.7

מפלסי פיקוד והתראה:
 .2.7.1מפלס מינימום )מתחתיו חוסר יניקה( 80 :ס"מ
 .2.7.2מפלס הפעלת משאבה תורנית 2.00 :מ'
 .2.7.3מפלס הפעלת משאבה לא תורנית -התראה 2.20 :מ'
 .2.7.4מפלס גלישה  2.40 :מ'

.2.8

הגנות להפעלת המשאבות:
 .2.8.1הגנות בלוח פיקוד כגון הגנת מפלס ביוב נמוך )מצוף(
 .2.8.2הגנת עומס יתר
 .2.8.3תקלת חוסר זרימה
 .2.8.4תקלת חום מנוע
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 .2.8.5הגנה דרך הבקר במצב פעולה אוטומטי )דרך הבקר( ישנן הגנות
נוספות:
 .2.8.5.1תקלה בהפסקת המשאבה.
 .2.8.5.2הגנת מפלס נמוך בבור הביוב )זיהוי ממד מפלס אולטרה-
סוני או מצוף(.
 .2.8.5.3תקלת לחץ גבוה.
 .2.8.5.4תקלת לחץ נמוך.
 07.01.02אופן הפעלת המערכת
.1

המשאבות תופעלנה באופן אוטומטי בהתאם למפלס השפכים בבור הרטוב .באמצעות
מד מפלס אולטרה-סוני וגיבוי מצופים.

.2

המשאבה התורנית תתחלף עם כל הפעלה.

.3

במידה ותגענה ספיקות מוגדלות לתחנה ,המפלס יהיה גבוה מ 2.20 -מ' ,גם המשאבה
השנייה תכנס לפעולה והן תעבודנה במקביל.

 07.01.03מתקנים נוספים בתחנה
בתחנה יותקנו אמצעים שונים לתפעול אמין של התחנה כגון :אל חוזרים ,מיקרוסוויצ'ים על
ברזי האל חוזר ,מד גובה אולטרה-סוני ,מדי לחץ ,מד ספיקה אלקטרומגנטי על קו הסניקה,
מצופים ,ברזי סגירה ,תא שאיבה ,מאגר חרום בנפח של כ 44 -מ"ק ,לוח חשמלי  ,תא רקב
בנפח  11מ"ק עשוי מפוליאתילן תוצרת רומלוד )ראה להלן( או שו"ע מעוגן בשכבת בטון נגד
ציפה וכו'.
 07.01.04גלישת חרום
בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ,תוכנן מאגר חירום בנפח של כ 30 -מ"ק .עשוי
בטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש"ע.
 07.01.05תא רקב
.1

ביציאה מהמסעדה המתוכננת )בחוף חמי זוהר( יותקן על קו הביוב תא רקב.

.2

התא יהיה בנפח נוזל של  11,000ליטר כדוגמת מפריד דגם מתקן מספר 11,000) NS 25
ליטר( תוצרת חופית או חברת  REMOLDאו שווה ערך מאושר.

 07.01.06אופני מדידה ותכולת מחיר
מחיר היחידה לביצוע תחנת השאיבה יכלול אספקה והרכבה של כל האביזרים ,החומרים
וביצוע העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל .המדידה תהיה ע"פ הסיווג בכתב
הכמויות.
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פרק  - 57קווי מים ביוב ותיעול
51.02

קווי מים ,ביוב וניקוז
ראה מפרט במבנה .03

57.02

עבודות שונות
צינורות תצפית )פיזומטרים(

.1

.1.1

לצורך ניטור מפלס המים תת קרקעיים יוקמו בתוך הסוללה צינורות תצפית
חדשים מבנה ומיקום של צינורות הנ"ל יהיו כפי שמסומן בתכניות מס'
.206 - 204

.1.2

לפיזומטרים קיימים תעשה הגבהה במידת הצורך כולל עבודות עפר וגידור,
עפ"י הנחיות המנהל.

.1.3
.2

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידה צינור לפי יח' קומפלט.

התאמת גובה תאים קיימים של קידוחי השפלת מי תהום
.2.1

הקבלן יבצע התאמה של גובה תאי משאבות של מערכת השפלת מי תהום,
לגבהים הסופיים.

.2.2

ההתאמה תבוצע ע"י השלמת יסוד של תא המשאבה ובניית הקירות מבטון
בהתאם לפרטים בתוכנית מס' .06-219

.2.3
.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידת התאמת שוחה אחת לפי קומפלט .

העתקת תשתיות מערכת השפלת מי תהום קבועה
.3.1

בהתאם לגובהי הפיתוח החדשים תבוצע התאמה של התשתיות הקיימות של
מערכת השפלת מי תהום בהתחשב בגבהים החדשים של תאי המשאבות
ושאר התשתיות הקיימות והמתוכננות.

.3.2

העבודות כוללות פירוק של צינורות ההשפלה וכבלי חשמל ובקרה לרבות
שרוולים ,והתקנתם מחדש כולל החלפת החלקים לא תקניים על חדשים
במידת הצורך.

.3.3
.4

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידת העתקת כל התשתיות לפי קומפלט.

נקודות בקרת תזוזת הסוללות
.4.1

לצורך ניטור שקיעת ותזוזת הסוללות יותקנו בתוך הסוללה נקודות בקרת
תזוזה.

.4.2

מבנה ומיקום של נקודות התזוזה יהיו כפי שהוגדר בתכנית מס' .02-222

.4.3

אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידת נקודת תזוזה לפי יחידה.
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מבנה 06
תחנת שאיבה לתמלחת
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פרק  - 65צנרת ציוד אלקטרומכאני
הנחיות כלליות
65.01
 65.01.01כללי
.1

בגמר עבודות הביוב וניתוק ת"ש לביוב קיימת בחוף הבינלאומי יהיה על הקבלן
להכשיר שטח התחנה ובור השאיבה הקיים לביצוע תחנת שאיבה לשאיבת מי מלח
מבריכה מספר  .5התחנה תשאב מי מלח מבריכה  5לבריכות התמלחת במלונות אשר
מתוכננים במגרשים) 109,111,112,135,114,134,129 :לאונרדו פריבליג'(.

.2

התחנה תשאב מי מלח מבריכה  5לבריכות התמלחות לבתי המלונות הקיימים /
מתוכננים באזור חמי זוהר .התחנה תמוקם באזור של תחנת שאיבה "מוריה"
הקיימת המיועדת לביטול לאחר ביצוע תחנת שאיבה חמי זוהר החדשה.

.3

הקבלן/מגיש ההצעה מחויב להוכיח ניסיון וידע מוכח בעבודות בנייה של תחנות
שאיבה ובמיוחד בתנאים הקיימים בים המלח :מי ים המלח ,חום ולחות.

.4

יודגש כי במהלך העבודות לא תופסק פעילות הספא במלון .לפיכך על הקבלן יהיה
להתארגן מראש לרכישת כל הציוד הדרוש עבור תחנת השאיבה החדשה כך שפעילות
השאיבה תתחדש בתוך פרק זמן של  24שעות בתיאום מול המלונות.

 65.01.02תיאור העבודה
העבודה תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים:
.1

עבודות עפר ,בטונים ,איטום – הנדסה אזרחית למבנה התחנה.

.2

הקמת מבנה וגג דו שיפועי עבור התחנה החדשה לפי התוכניות.

.3

אספקה והרכבה של ציוד אלקטרומכני  -משאבות בורגיות ,לוח חשמל עם משנה תדר.

.4

עבודת צנרת לחיבור מערך שאיבה אל קו הסניקה הקיימים במלונות הקיימים –
ייעשה בלוח זמנים אשר יתואם מראש מול אחראי אחזקה של בתי המלונות.

.5

עבודות להנחת צנרת ניקוז )ריקון מי תמלחת( בקטע של כ 100-מטר ולהטבעתו
בבריכה מס'  5לפי התוכניות.

.6

יציקת רצפה למבנה התחנה החדש.

.7

המשאבות ליניקה עצמית כדוגמת תוצרת  NETZHCHדגם טורנדו  .כל משאבה
תכלול פלטת בסיס ,תהיה מסוגלת לינוק מעומק של  5מ' לפחות ספיקה של  60מק"ש
ולחץ דינמי של  60מ'.

.8

כל הצנרת בתחנה תהיה עשויה פלב"מ  L316אביזרים לפי האמור בכ"כ.

.9

עבודה לפירוק שוחות ותאי בקרה המיועדים לביטול לפי הוראה בכתב של מהמזמין.

.10

עבודות לפירוק ,הריסה ,פינוי ומילוי חוזר לת"ש לביוב הקיימת אשר במקומה תוקם
ת"ש למי מלח .עבודות אלו יבוצעו עם כניסת ת"ש חמי זוהר החדשה לפעילות
שגרתית )לאחר הפעלה במי ביוב ובגמר ביצוע כל התיקונים(.
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 65.01.03לוח החשמל והבקרה
.1

לוח חשמל בקר – יכלול פיקוד בסיסי למשאבה

.2

חיבור החשמל לתחנה יתאים להפעלת המשאבות בהספק של  20קווט כל אחת .לוח
החשמל יהיה עשוי פיברגלס .הקבלן יכין תכנית ללוח החשמל אצל יצרן לוחות חשמל
מוכר ובעל נסיון מוכח המחייב את אישור המפקח .הלוח ייוצר לפי ההנחיות להלן :
(1

לכל משאבה יש בורר  3מצבים :ידני ,מופסק ואוטומט .במצב ידני המשאבה
תופעל ע"י הפיקוד החשמלי בלוח.

.3

.4

(2

מצב מופסק :משאבה מופסקת

(3

מצב אוטומט :המשאבה תופעל ע"י הבקר.

מפלסי פיקוד והתראה:
(1

מפלס מינימום )מתחתיו חוסר יניקה(:

(2

מפלס הפעלת משאבה תורנית :מפלס הפעלת משאבת גיבוי

הגנות להפעלת המשאבות:
(1

הגנות בלוח פיקוד כגון הגנת מפלס נמוך )מצוף(

(2

הגנת עומס יתר

(3

תקלת חוסר זרימה

(4

תקלת חום מנוע

(5

הגנה דרך הבקר במצב פעולה אוטומטי )דרך הבקר( ישנן הגנות נוספות:
א.

תקלה בהפסקת המשאבה.

ב.

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

ג.

תקלת לחץ גבוה.

ד.

תקלת לחץ נמוך.

 65.01.04אופן הפעלת המערכת
.1

המשאבות תופעלנה באופן אוטומטי באמצעות פרסוסטט שישלוט על פעולת המשאבה
התורנית .פתיחת ברז למילוי בריכה תביא לירידת הלחץ והפעלת המשאבה התורנית.
סגירת הברז בבריכת המילוי תביא לעלית הלחץ בקו והדממת המשאבה התורנית.

.2

תורנות המשאבה תוחלף עם כל הפעלה.

 65.01.05התארגנות לביצוע העבודה
בשל הבעייתיות במשך העבודה באתר על הקבלן יהיה להתארגן באופן מושלם לביצוע
.1
העבודות באתר לפני תחילת העבודות.
ההתארגנות תכלול את המטלות הבאות:
.2
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.2.1

ארגון רשימת רכש לאישור כל הציוד ע"י המזמין :משאבות ,לוחות חשמל,
רכיבי ציוד חשמל ,מגופים ,אטמים ,תאי בטון ,תא המגופים צנרת ואביזרי
צנרת  H.D.P.Eוכל הציוד הנדרש לבצוע התחנה בשלמות.

.2.2

רכישה של כמות העץ הנדרשת למבנה התחנה ,פאות וגג ופרזול הנדרש .

.2.3

אישור כל רכיבי הציוד ע"י היועצים השונים :ציוד אלקטרומכני ,ציוד חשמל
ותאי בטון טרומי.

.2.4

רכישת כל הציוד והאביזרים.

.2.5

עבודות הרכבה ויצור רכיבי הצנרת ,כל רכיבי החשמל ,בבית המלאכה ,בנית
התאים הטרומיים והכנות להבאתם לאתר.

.3

.2.6

ביקורת היועצים על כל הרכיבים המיועדים להגיע לשטח.

.2.7

הבאת הציוד לאתר.

.2.8

עבודות באתר ,חפירה ,התקנת הבורות ,הרכבת הציוד ,חישמולו והפעלתו.

.2.9

הרצת משאבות ומערכת הפיקוד והבקרה במשך  7ימים .עם הגעת הציוד
לאתר הוא יאוחסן בתוך מכולת עד לקבלת אור ירוק לתחילת העבודות.

בגין עבודת ההתארגנות המיוחדת לא תשולם לקבלן כל תוספת ויהיה עליו להביאה
בחשבון בתמחור הכללי של העבודות.

 65.01.06נוהל בדיקת ציוד וקבלת העבודה
.1

אישור ציוד
ביחד עם הצעתו יגיש הקבלן רשימה של הציוד המוצע על ידו.
.1.1

משאבות לתחנה יתאימו לדרישות המפורטות להלן .לא מן הנמנע שאם
הקבלן יציע משאבות אחרות מהנדרש תיפסל הצעתו .הקבלן יציג לוח זמנים
לאספקת המשאבות מיום הזמנתם .לוח הזמנים ילווה ,במסמך של ספק
המשאבות.

.1.2

מגופים :הקבלן יגיש בהצעתו פרויקט של יצרני ודגם המגופים והשסתומים
האל חוזרים שבדעתו להציע בכפוף לכל דרישות המפרט.

.1.3

מכשור – בד בבד עם הצעתו יגיש הקבלן את רשימת המכשור המוצע על ידו.
כל זאת על פי דרישות המפרט .הציוד שיציע הקבלן בהצעתו הוא הציוד
הקובע בהצעתו ואם הציוד לא יאושר באחד או ביותר מן הסעיפים האמורים
לעיל הקבלן מסתכן בפסילת הצעתו .הציוד המוצע יאושר ע"י צוות
המתכננים לאחר בחירת הקבלן ,חתימת חוזה וקבלת צו להתחלת העבודה.
הקבלן יידרש להעביר מפרטים מלאים של הציוד המוצע .הזמן המוקצב
לאישור כל הציוד הוא שבוע .ברגע שיאושר הציוד יסתיים פרק זה של
העבודה והקבלן נדרש להזמין מיידית את הציוד על פי לוח הזמנים שנקבע
ע"י ספק הציוד ואושר ע"י המתכנן וצוות חל"י.
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.2

בדיקת הציוד
עם הגעת הציוד למחסני הקבלן ,יבדק הציוד ע"י המתכננים ויינתן אישור להבאתו
לאתר ולאחסנתו באתר .הקבלן יספק עקומות בדיקה במפעל של כל משאבה בנפרד
והוכחות התאמתה להצעה המקורית התאורטית שאושרה.

.3

ביקורת הציוד והעבודות לפני הפעלה
.3.1

בד בבד עם קביעת המועד לקבלת העבודות יכין הקבלן תכנית לאחר ביצוע על
בסיס התכניות שהוכנו.

.3.2

במועד הקבלה תערך הבדיקה כמפורט להלן:
 .3.2.1מצב השטח ,לאחר ביצוע העבודות )אי המצאות פסולת בקרבת
התחנה החדשה והמיועדת לביטול(.
 .3.2.2בטונים ,חלקות )דופן פנים( ,גמר חיצוני.
 .3.2.3התאמת מכסים :חוזק לעומס סוג  ...................רציפות עם קו
הבטון.........
 .3.2.4אטימות תאים שכנים שנעשית בהם עבודה.
 .3.2.5עיבודים בתאים לאחר תיקון
 .3.2.6חיבורי צנרת בתחנת השאיבה ,בתא המגופים ובחיבור לקו היניקה
מבריכה .5
 .3.2.7אביזרים בצנרת :ברגים אומים ,סוג המתכת ובדיקת אטימת בלחץ.
 .3.2.8נוכחות נציגי ספק המשאבות
 .3.2.9פעולת משאבות במים שפירים.
 .3.2.10פתיחה וסגירה של מגופים:
 .3.2.11רעשים ,תנודות במשאבות:
 .3.2.12פעולת שתי משאבות ביחד:
 .3.2.13אופן פעולת משני תדר בכל משאבה
 .3.2.14פעולה אוטומטית של המשאבות נקודות הפעלה והדממה.
 .3.2.15סכום קבלה

.3.3

רשימת בדיקה זו תיעשה ע"י הקבלן עם המפקח .יערך פרוטוקול לפי רשימת
בדיקות זו שישלח למתכנן.

.3.4

לאחר אישור המפקח על ביצוע כל הליקויים שנרשמו תערך בדיקה חוזרת
בנוכחות צוות התכנון.

צנרת וציוד אלקטרו-מכאני
65.02
 65.02.01כללי
.1

בצוע העבודה יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בנין )המהדורה המעודכנת( על כל
פרקיו ,בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד
הבינוי והשיכון .יש להתייחס במיוחד לפרק  .07מפרט כללי למתקני תברואה וכן
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לפרק  57לקוי מים ,ביוב ותיעול .המפרט הכללי הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מן
החוזה למרות שאינו מצורף.
.2

בצוע העבודה יהיה כפוף לכל הנאמר בהוראות למתקני תברואה )ה.ל.ת) (.המהדורה
המעודכנת( בהוצאת משרד הפנים.

.3

המפרט המיוחד להלן הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והוא עדיף בכל מקרה על
המפרט הכללי.

.4

כל החומרים ,הצינורות ,אביזרים ,ספחים ,מתקני תברואה וכו' יהיו מתאימים
לדרישות התקן הישראלי וישאו תו תקן.

.5

כל הבדיקות של כל חלקי עבודה וחומרים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו בזמן העבודה
בצורה שתידרש ע"י המפקח ולשביעות רצונו.
המפקח יהיה ראשי לפסול ללא כל תשלום כל חומרים או עבודה שהינם מאיכות
נמוכה מזו הנדרשת ע"י המפרטים ,התכניות והוראות המפקח.

.6

על הקבלן להציג למהנדס לאישור דוגמא ו/או קטלוג על הציוד ,הברזים והאביזרים
שבדעתו לרכוש .הקבלן ירכוש אותם אך ורק לאחר קבלת אישור המפקח.

.7

עבודת הקבלן תהיה מדויקת ורצופה ללא הפסקות ותבוצע בהתאם לתוכניות.
במקרים של ספק יתייעץ הקבלן עם המפקח .כל שינוי שיבצע הקבלן על דעת עצמו
ללא קבלת אישור יעשה על אחריותו וישא בכל הוצאות הפרוק והרכבה מחדש של
עבודתו לפי התכנית במידה וידרש לעשות זאת.

.8

בכל מקום שנדרש דגם ותוצרת מסוימים ,ניתן יהיה לספק אביזר שווה איכות מאושר
אחר ,אך ורק בתנאי שיאושר מראש ע"י המפקח .הקבלה או הדחייה של תוצרת
אחרת תהיה נתונה לשקול דעתו הבלעדי של המפקח וללא זכות ערעור ע"י הקבלן.

.9

כל סעיף בכתב הכמויות כולל כל החמרים והעבודות ,חמרי העזר ועבודות העזר עד
להשלמת הסעיף המלאה ,אלא אם נאמר בפרוש אחרת.

 65.02.02הספקה והרכבה של פרטי ציוד מכני  -כללי
.1

הקבלן ימסור את הצעתו ,את פרטי הציוד המוצע על ידו להתקנה במקומות כמתוכנן,
ויצרף העתקים מהצעותיהם המפורטות של יצרני וספקי הציוד כשהם חתומים ע"י
היצרנים.

.2

למען הסר ספק מובהר בזאת שכל הציוד יסופק לאיזור ים המלח ויעבוד בתנאי
קורוזיה מאוד חריפים .לפיכך על הציוד וכל רכיביו להיות מוגן ומתאים לאווירה זו.

.3

המפקח רשאי לפסול את השימוש בציוד המוצע ע"י הקבלן ,או בחלקו באם יתברר לו
כי אין הם מתאימים לייעודם .בכל מקרה חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח
מראש לשימוש בציוד .כל ציוד אחר ,אלטרנטיבי לזה שנפסל ע"י המפקח ,יתאים
לדרישות המפורטות ולדעת המפקח ,וכמחיר עבורו יהיה בכל מקרה המחיר המופיע
ברשימת הכמויות והמחירים כפי שהוצע ע"י הקבלן.

.4

הקבלן חייב למסור למהנדס לאישור תוך חודש אחד מתאריך מסירת העבודה לקבלן
ולא פחות מאשר שבוע לפני התחלת העבודה להתקנת הציוד ,תאור של הציוד
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והאביזרים ,שרטוטים של הציוד ,שרטוטי הרכבה ,מפרטי הפריטים וכן אופייניים של
המשאבות חתומים ע"י היצרנים .הזמנת הציוד והתקנתו תהיה רק לאחר אישור
המפקח בכתב .
.5

כל הציוד המכני שיסופק ע"י הקבלן יובל לאתר ויורכב ע"י הקבלן .הרכבת הציוד
המכני תעשה בצורה מקצועית לפי התכניות המפורטות שיוגשו על ידי היצרנים
השונים ובפיקוחם .מודגש ,כאמור לעיל ,כי הרכבת הציוד והצנרת כוללת פיקוח על
הרכבת הציוד ע"י היצרן או סוכנו המוסמך בארץ וכן הרצה והפעלה של הציוד במשך
חודש מיום ההפעלה השוטפת וכן את התאמת החורים והחריצים )כולל חציבה
מחדש( ותיקון והשלמת המבנה ,הכל ללא כל תוספת מחיר כנקוב במחירי היחידה
השונים.

.6

עבודות ההנדסה האלקטרומכאנית תכלולנה את ההספקה ,אחסון ,הובלה ,ההתקנה
וההרכבה של המכשירים ,החומרים ,חומרי הליווי ,חיזוקים ,תמיכות ,צביעה
וחיבורים חשמליים ,בהתאם לפירוט להלן ,לתכניות ,למפרטים ,לדרישות חברת
החשמל ולהוראות המפקח .יחד עם זאת ,בכתב הכמויות תופרד עבודת האספקה
מעבודת ההרכבה .בכל מקרה של צרוף של שתי העבודות יחויב את הקבלן לבצע
עבודה מושלמת של אספקת הציוד והרכבתו .הקבלן יבצע גם הפעלה ניסיונית )הרצה(
במשך  7ימים ,לשביעות רצונו של המפקח וכן ידריך גם את איש התחזוקה של
המזמין בהפעלת הציוד ובאחזקתו.

.7

הקבלן מקבל על עצמו ,כמו כן ,אחריות מלאה לשנתיים על כל פגם שיתגלה בכל חלק
או חומר שיסופק על ידו ,או כל ליקוי שיתגלה בהרכב ,ויחליף או יתקן את החלק
הפגום על חשבונו מיד עם קבלת ההודעה על כך וללא כל דיחוי.

.8

עבור הדרישות בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את הוצאותיו
במחירי היחידה לסעיפים השונים של הציוד.

 65.02.03יחידות השאיבה
.1

הקבלן רשאי להציע משאבה שווה איכות ,ובכל מקרה מאושר על ידי נציג המזמין.

.2

לתחנת השאיבה תסופקנה  2יחידות שאיבה ליניקה עצמית כדוגמת תוצרת
 NETZSCHדגם טורנדו כולל פלטת בסיס וגיר . 4-XB

.3

בתחנת שאיבה  :משאבה אחת תהיה תורנית והמשאבה השנייה תשמש כמשאבה
רזרבית אשר תופעל אוטומטית במקרה והמשאבה התורנית תצא מכלל פעולה.
החלפת התורנות בין המשאבות תהיה אוטומאטית בכל הפעלה.

.4

לאחר שהמערכת תורכב ותחובר חשמלית היא תופעל באופן ניסיוני במי רשת ע"י
הקבלן .לאחר שהקבלן הפעיל אותה ואישר את כל פונקציות ההפעלה על פי הנדרש
תערך קבלה מסודרת של התחנה ע"י המתכנן ונציגי חל"י.

.5

לאחר שהתחנה תתקבל ע"י הגורמים המוסמכים וניתן יהיה להזרים אליה נוזלים
יפעיל ויריץ הקבלן את התחנה למשך  7ימי הפעלה מלאים בעצמו ועל אחריותו .במשך
ימי הפעלה אלו יהיה על הקבלן לתקן את כל הליקויים שיתגלו לשביעות רצון
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המזמין .היה ותידרש ע"י המזמין או בא כוחו תקופת הפעלה נוספת לתיקון והשלמת
כל הליקויים יעשה זאת הקבלן על חשבונו.
.6

כל מנועי המשאבות יתאימו לפעולה באמצעות משני תדר .שתי המשאבות בתחנת
השאיבה תהיינה זהו.

.7

ההספק על המשאבה  .18.5...קוו"ט ,הספק המנוע  ..25...קוו"ט  .400.... ,וולט ,
מתאים לעבודה עם מתנע רך .קוטר ינקה/סניקה  150מ"מ .הקבלן רשאי להציע
משאבה שוות איכות אך ובכל מקרה חייבת באישור נציג המזמין .מהירות הסיבוב
של המנוע לא תעלה על  965סבל"ד.

.8

מבנה המשאבה יתאים לעבודה במי ים המלח בריכוז כלורידים של כ 40-גר/ליטר.
ו .5-9 PHהמשאבה תהייה מטיפוס בורגי בעלת כושר יניקה של לא פחות מ 5.0-מ'.
מהירות הסיבוב של ציר המשאבה בתנאים סטנדרטים יהיה  300סבל"ד וביחס הנעה
למנוע של  462לפחות.

.9

הצביעה של כל חלקי המשאבה תהייה צביעת איפוקסי חרושתית המתאימה לאוירה
ימית ובשכבות של עד  500מיקרון.

.10

הגיר יותקן אפקית ויהיה עשוי מברזל יציקה .0.6025

.11

צנרת הסניקה והיניקה שתסופק עם המשאבה תהייה  316 AISIויגמרו באוגן פלבמ
לפי ..2633 DIN

.12

אטמי הציר יהיו מטיפוס  10GS977HJמחומרים  1VGG12Q12Q :או שווי ערך
ותינתן עליהם אחריות של לפחות שנתיים.

.13

פלטת בסיס תהייה מפרופילי פלדה צבועים חרושתית באפוקסי קליה בתנור.

 65.02.04עבודת הקבלן
.1

עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר ,הובלה של כל הציוד המצוין במפרט
המשאבות כולל אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של
יחידות השאיבה לפי הוראות היצרן ואישור נציג היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת
הציוד.

.2

על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות השאיבה ,צורת חיבור
רגלי הבסיס לרצפת התחנה וכן צורת חיבור של כבלי המשאבה ,כולל כבלי ההגנות
ללוח הפיקוד .כל ביקורי נציג היצרן יהיו כלולים במחיר האספקה ,ההרכבה וההרצה
של המשאבה.

.3

הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן המשאבות וכן
תוכנית הרכבה מאושרת וחתומה על ידו.

.4

ביטול קוים  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן את הקוים
המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק הקוים ועקירתם ,הרחקה לאתר פסולת
מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר ,בשכבות כל  20ס"מ והחזרת
המצב לקדמותו ישולם לפי מ"א צנרת לביטול.
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.5

ביטול שוחות ותאי בקרה  -במקומות בהם תהיה הוראה בכתב מהמזמין יפרק הקבלן
שוחות ותאי בקרה המיועדים לביטול .עבור חפירה  ,פירוק התאים ועקירתם ,הרחקה
לאתר פסולת מורשה ,מילוי חוזר בחומר נברר ומהודק באופן מבוקר ,בשכבות כל 20
ס"מ והחזרת המצב לקדמותו ישולם מחיר אחיד לתאים הן עגולים והן ריבועיים
בכל מידה וביח' קומפלט כולל כל האמור לעיל .

 65.02.05אחריות
.1

אחריות הקבלן על מבנה התחנה ,הפיתוח ועל כל המערכות האלקטרומכניות של
התחנה ,הינה לתקופה של שנתיים מיום מסירת התחנה למזמין ,כאשר כל מערכות
התחנה פועלות לשביעות רצון המזמין.

.2

בנוסף ,יספק הקבלן אחריות/התחייבות של נציג יצרן המשאבות בארץ לתקופה של 5
שנים מיום מסירת התחנה ,כאשר אחריות/התחייבות זו צריכה לכלול:מנוע ,גוף
ומאיץ ,עמידה בנתונים ההידראוליים של המשאבה ,הגעה לשטח למקרה של תקלה
עקב בעיה מכנית במשאבה ללא חיוב ,התחייבות על אספקת חלקי חילוף למשאבות
המסופקות והתחייבות לתקן את התקלה במחיר סביר העומד בתחרות במחירי השוק.
כמו כן יסופקו עם המשאבות דפי הוראות הפעלה בתיק מסירה הכולל את קטלוג
המשאבה אופיין המשאבה וספרות היצרן.

 65.02.06הרכבת ציוד שיסופק ע"י הקבלן
.1

שערים וסגרים -כללי
.1.1

הקבלן יספק וירכיב שערים כפי שמופיע בשרטוטים המתאימים ומפורטים
בהמשך .השערים והסגרים ,סידורי ההרמה והאביזרים ,המתוארים להלן,
יהיו במידות ומהסוג כמצוין ,יפעלו כראוי וברמת אטימות של  100%עבור
לחץ מים שיופעל משני הכיוונים.

.1.2

.2

כל החלקים של השערים ,הסגרים ,מסגרות ,מסלולים ,תושבות ,ציר
ההברגה ,הלוח וכל יתר החלקים ,האביזרים ומתקני ההפעלה ,יתוכננו לשאת
מאמצים ללא דליפות או פריצות מים ויהיו בעלי מקדם בטחון של לפחות פי
חמש מהלחץ הצפוי לפי התנאים המפורטים במפרט.

מפסק לחץ אלקטרוני
.2.1

יהיה כדוגמת תוצרת חברת  WIKAדגם  B12CNאו שווה איכות מאושר
מתאים למדידת לחץ של מים עם חיבור תהליך ". 1/4

.2.2

תחום הכיול יהיה  10-0אטמוספרות.

.2.3

מתח הזנה  24 -וולט זרם ישר .פלט חשמלי 4-20 :מ"א מבודד.

.2.4

מפסק הלחץ יהיה מוגן לפי .IP 67

.2.5

מפסק הלחץ יהיה מסוג המיועד למים ומתאים לעבודה בתנאים קורוזיביים
– אחריות  5שנים לעמידה בקורוזיה.

.2.6
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.3

משדר לחץ אלקטרוני
.3.1

יהיה כדוגמת תוצרת חברת  SMARדגם  LD290או שווה איכות מתאים
למדידת לחץ של מים עם חיבור תהליך ". 1

.3.2

המשדר יהיה עשוי פלב"מ  316Lקומפלט .תחום הכיול יהיה 0 - 16
אטמוספרות.

.3.3

מתח הזנה  24 -וולט זרם ישר .פלט חשמלי 4-20 :מ"א מבודד.

.3.4

משדר לחץ יהיה מוגן לפי .IP 67

.3.5

על גבי המכשיר תהיה תצוגה מסוג .LCD

.3.6

משדר הלחץ יהיה מסוג המיועד למים ומתאים לעבודה בתנאים קורוזיביים –

אחריות  5שנים לעמידה בקורוזיה.
.3.7

משדר הלחץ יחובר בצינור נפרד אל קווי הסניקה במקום המסומן בתכניות.

 65.02.07צנרת ואביזרים
.1

סוגי הצנרת
סוגי הצנרת יהיו מחולקים כמפורט להלן:
.1.1

צנרת יניקה מבריכה מס'  5ועד המגוף החוצץ בחדר המשאבות תהיה
פוליאתילן  HDPEמסוג  SDR17דרג  10קוטר  225מ"מ.

.1.2
.2

צנרת הסניקה עד לחיבור אל קו הסניקה באדמה תהיה פלב"מ L316

צנרת כללי
.2.1

הקבלן יספק וירכיב את כל הצנרת והאביזרים הנדרשים בתחנות השאיבה.
עבודה זאת תבוצע בהתאם למתואר להלן ולמפרט הכללי.

.2.2

כל צנרת הסניקה ,האביזרים ,המגופים ,השסתומים וכו' יתאימו ללחץ עבודה
של לא פחות מ 10-אטמוספרות אלא אם כן מצוין אחרת.

.2.3

כל האוגנים של המגופים ,השסתומים וקטעי הצינורות יתאימו לתקן .DIN

.2.4

כל צינורות הפלדה יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת.י 5392/499 .ות.י530 .
סוג א'.

.2.5

כל הצינורות פלב"מ יתאימו לתקן אמריקאי  ANSI B36.19ו/או .2576 DIN

.2.6

צינורות פי.וי.סי ,.פוליאתילן ,פוליפרופילן יתאימו לתקנים זרים אירופאים
בהעדר תקן ישראלי.

.2.7

כל צנרת פלב"מ תהיה ללא תפר.

.2.8

כל האוגנים ופלטות העיגון הצמודים לצינורות פלב"מ יהיו מפלב"מ .316

.2.9

חיבורי קטעי צינורות פלדה או פלב"מ יעשו באוגנים בריתוך מסוג NECK

 ,WELDובמחברי אוגן מסוג קראוס  2000מעוגנים גם אם לא סומן כך
בתכניות .הברגים יהיו מפלב"מ  316בכל המקרים של פלדה או פלב"מ .כל
חיבורי הצינורות בריתוך יעשו בפנים ובחוץ הצנור .הריתוכים יעשו כך שלא
ישארו כל חריצים ,שקעים ,חורים וכו' וימולאו בקווי ריתוך נוספים .לאחר
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הריתוך יוחלקו מקומות החיבור באבן משחזת כדי ששטחם הפנימי של
הצינורות והאביזרים יהיה חלק ללא כל בליטות.
.2.10

קשתות ,הסתעפויות וכו' יהיו חרושתיים סקדואל  40ולא יורשה ביצוע
קשתות ,הסתעפויות ומעברים ע"י חיתוך סגמנטים לריתוך ,אלא באישור
מיוחד של המפקח.

.2.11

כל ריתוכי צנרת פלב"מ יבוצעו בבית המלאכה ויורכבו באתר.

.2.12

תמיכות לצינורות יבוצעו על פי פרט חרושתי שיכין הקבלן ויקבל את אישור
נציג המזמין.

.3

מגופים ושסתומים
הקבלן יספק וירכיב בצנרת של תחנת השאיבה מגופים ושסתומים .כל המגופים
והשסתומים ,מהסוגים הבאים ,בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות.
.3.1

מגופים :מגופי פרפר כדוגמת תוצרת "הכוכב" דגם  AV-102או שו"ע .הגיר
יהיה עם  65IPעם יחס העברה  1:36לפחות כמתואר בכתב הכמויות.

.3.2

מגופי טריז יהיו מדגם TRSכדוגמת תוצרת רפאל או דגם  EKO-Sכדוגמת
תוצרת ה"כוכב" עם ציפוי פנימי כמתואר בכתב הכמויות.

.3.3

שסתומים אל-חוזרים – מאוגן דגם מדף אל חוזר " 4כדוגמת תוצרת א.ר.י.
דגם

 ND-040או שו"ע ללחץ עבודה  10אטמ' .יהיו בעלי ציפוי פנים וחוץ

אפוקסי כמתואר בכתב הכמויות.
.4

שסתומי אויר
.4.1

הקבלן יספק וירכיב בתחנה שסתום אויר משולב " 2כדוגמת "ברק" דגם D-

 041מתוצרת א.ר.י .או שווה איכות מאושר בקטרים לפי התכניות ,על קוי
הסניקה של כל אחת מהמשאבות ועל קו הסניקה המשותף להוצאת אויר
וגזים לפי התכנית.
.4.2

שסתומי האויר יכללו מגוף בקוטר " 2ויהיו ללחץ עבודה  10אטמ' לפחות
שתאושר ע"י המפקח.

.4.3

שסתומי האויר יהיו מאוגנים.

.4.4

בראש שסתומי האויר תותקן התאמה ע"י מעבר קוטר וחיבור גמיש לצנרת
ניקוז מצנור פי.וי.סי .מרידור בקוטר  90מ"מ לפי התכניות .יציאה לשטיפת
שסתומי אויר תחובר למערכת ניקוז השסתומים )אחרי ברז ניקוז(.

.4.5

שסתומי האויר יהיו מצופים מבפנים ומבחוץ באפוקסי חרושתי.

 65.02.08בדיקות והרצת מערכות מכניות
.1

עם חיבור המערכות המכניות כאמור תערך בדיקה של אופן תפקוד המערכות השונות.

.2

תקופת ההרצה תימשך חודש .לא מן הנמנע שיהיו שינויים באופן תפקוד המערכות
כתוצאה מהתאמת המערכת לתנאי התפעול בפועל .הקבלן יביא בחשבון שיהיה עליו
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לבנות מערכת שניתן יהיה בשטח לשנות את אופן תפקודה) .לרבות שינויים בתוכניות
הבקר הנמצא בלוחות החשמל(.
.3

כמו כן ,על הקבלן להביא בחשבון שיהיה עליו להביא את יצרני הציוד השונים כדי
לבחון את אופן פעולתו של הציוד שסופק על ידם.

.4

עבור עבודות הבדיקה והרצת המערכת במשך חודש ימים ,לרבות שינויים מתבקשים
בתכנית הבקר והבאת יצרני הציוד לאתר במשך תקופת ההרצה לא תשולם כל
תוספת ,והיא כלולה במחירי היחידה השונים של עבודות ההנדסה המכנית
והחשמלית.

.5

תקופת האחריות על הציוד בתחנה )הכולל :מכשור ,לוחות חשמל ,משאבות ,צנרת,
מגופים ,שסתומים וכו'( ,תחל מיום סיום ההרצה .לאחר  7ימי הרצה תערך קבלה
סופית ולאחר אישור התחנה יועבר הציוד והתחנה לאיש האחזקה של המזמין.

 65.02.09צביעה
.1

כל הצינורות הגלויים וכן מתלים ,תמיכות וכו' יצבעו ע"י הקבלן .המערכות השונות
תצבענה בצבעי זיהוי שונים .חלוקת צבעי הזיהוי לפי מערכות תקבענה במרוכז על ידי
המתכנן ,כמפורט בפרק  11במפרט זה.

.2

לפני הצביעה יש לנקות היטב השטח הנצבע מחלודה ,שומן וכל גוף זר אחר .כאמור
בסעיפי "הכנת שטחים" במפרט הכללי לעבודות צביעה.

 65.02.10אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

צנרת בתוך תחנת השאיבה מקוטר " 2ומעלה תימדד לפי מטר אורך נטו )ללא
אביזרים( כולל כל העבודות הנלוות והמזכרות לעיל .אביזרים כגון אוגנים ,קשתות
חרושתיות ,הסתעפויות חרושתיות ,דרסרים ,מדי לחץ ,מגופים ,שסתומים וכו' ימדדו
וישולמו בנפרד לפי יחידות קומפלט לפי כל האמור לעיל.

.2

צינורות בקוטר מ 1 1/2" -ומטה יכללו במחיר גם הסתעפויות ,קשתות ,פקקים וכו'.
מחוץ לתחנה המדידה בכל קוטר תהיה לפי מטר רץ ותכלול האמור קשתות
הסתעפויות אוגנים וכו'.

.3

אביזרים לסוגיהם ימדדו לפי יחידות על פי הסיווג בכתב הכמויות.

.4

המחירים כוללים בין היתר את כל האמור לעיל ,לרבות כל עבודות הצביעה.

חמי זוהר – שלב ב'

396

מבנה 07
מבנה מלתחות ושירותים
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.01

כללי
עבודות הבטון היצוק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות ,עפ"י הוראות המפרט הכללי
.1
הבין משרדי )ובמיוחד פרק  02ללא הפניות לפרק  - 00מוקדמות( ולפי ת"י  ,466ת"י
 ,896ת"י  118על כל חלקיו ו/או כל תקן רלוונטי.
לפני כל יציקת בטון ,הקבלן יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות
.2
שונות יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור בקר האיכות של הקבלן והמפקח.
אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון
.3
או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא
מתאימים .במידה והמפקח ידרוש ,החלפת )פרוק ויציקה מחדש( האלמנט תהיה על
חשבון הקבלן.
תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו טובים.
.4

02.02

תערובות בטון
.1

.2

.3

כללי
1.1

במהלך תקופת ההתארגנות ,הקבלן יגיש למפקח תערובת בטון אשר תתוכנן
ע"י טכנולוג הבטון של המפעל המאושר.
התערובת תועבר לאישור יועץ הבטון של המזמין והקבלן יידרש לבצע
1.2
בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת למפרט המיוחד.
בטון רזה
הבטון הרזה יהיה בטון ב 15-בסומך " .5תערובת הבטון תועבר לאישור המנהל.
לתערובת זו ,הקבלן לא יידרש לבצע תערובת ניסיון ובדיקות מעבדה לאישוש התאמת
התערובת.
בטון לאלמנטים בחוף )אשר אינם במגע עם המים(
3.1

תערובת בטונל ב 40-על בסיס צמנט מסוג  CEM III 42.5Bצמנט סיגים

3.2

צמנט סיגים מסוג  380 – CEMIII 42.5Bק"ג/מ"ק

3.3
3.4
3.5

אפר פחם במינון של  100ק"ג/מ"ק
אגרגט מרבי "עדש" –  19מ"מ
סה"כ  3מקטעי אגרגטים :עדש ) 9-19מ"מ( .מודרג ) 0-9מ"מ( וחול )0-1.2
מ"מ( ביחסים שיבטיחו רציפות ,דירוג ועבידות גבוה.

3.6

שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים גבוה.

3.7

מוסף אנטיקורוזיבי  CNCIבמינון  2%מכמות הצמנט.

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

מוסף מעכב התקשרות  0.1% - 0.2%מכמות הצמנט.
שירוע )במבחן שירוע תקני( הבטון יהיה  450-650מ"מ.
יחס מים/צמנט  0.45מרבי.
חוזק הבטון ייבדק בגיל 7 ,30 ,60
סיבי פוליפרופילן  12מ"מ במינון  600גרם/מ"ק.
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3.13

3.14

התערובת תוכננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת"י  :26ממוצע קו חדירת
המים  30מ"מ ודוגמא בודדת מקסימום ממוצע  35מ"מ .יש לקחת לפחות 3
מדגמים כשהקריטריון לאישור יהיה הממוצע על פני קו חדירת המים וכן קו
חדירת המים יצולם וישורטט כחלק מהדוח .יש להנחות את המעבדה ליטול
מס' מוגדל של דוגמאות ולשמור את מדגמי הבדיקה .במידה ותוצאות  28יום
לא יעמדו תהיה תוצאת  60יום ,התוצאה הקובעת .בכל התכונות ישמר
עיקרון בדיקת הבטון הקשוי בדומה לבדיקת חוזק הבטון .בדיקות חדירות
מתבצעות בהתאם לת"י  26חלק  5סעיף .205
תערובת לאלמנטי בטון ימיים או אלמנטי בטון הבאים במגע עם מים:
התערובת תהה זהה לתערובת ב' לעיל למעט העובדה כי הקבלן יידרש להוסיף
מוסף מלכד כגון  VMAבמינון  1-1.2ק"ג ל 1-מ"ק.

02.03

תהליך היציקה

 02.03.01דרישות ליציקה
בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכות
.1
ולתאם את היציקה בהתאם להנחיות פרוגראמת האיכות.
בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד חלופי בנוסף לכמות הויברטורים אשר הוגדרה
.2
בקטע ניסוי.
היציקה לא תתבצע טרם התקבל אישור יציקה וללא נוכחות בקר האיכות ומנהל
.3
העבודה מטעם הקבלן.
גובה נפילה חופשית של הבטון לא יעלה על  2.4מטר.
.4
הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד בטון המחובר לצינור גמיש ו/או במשאבה.
.5
יציקות/הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם המפקח/המתכנן.
.6
מיקום הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי ויופיע בתוכנית העבודה המפורטת
של הקבלן.
מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה בתוך חפירה ,היציקה תתבצע תמיד עם
.7
תבניות .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה ,אלא אם יאושר במפורש בכתב על ידי
המתכנן או על פי הנחיות של המנהל.
יציקת בטון בתוך חפירה תבוצע ביבש בלבד.
.8
הקבלן ינקוט בכל האמצעים על חשבונו להשפלת מי תהום או ניקוז מים מכל סוג
.9
שהוא על מנת להבטיח את תקינות היציקה.
 02.03.02סגרגציה
מובהר כי הסביבה של האתר היא קורוזיבית .בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו/או
.1
סדיקה בבטון בגלל הקורוזיביות או סיבה אחרת ,הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר
יקבל את אישור בקר האיכות ,המפקח והמתכנן )בהתאם לחומרת הליקוי( .הקבלן
יידרש לתקן על חשבונו את הליקויים השונים.
חומר התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המפקח .במידה והתיקון לא יקנה לאלמנט
.2
את הקיים אליו תוכנן.
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.3

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את האלמנט לאלתר ולצקת אלמנט חדש
במקומו והכול ע"ח הקבלן.

 02.03.03אשפרה
העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  - 02תת פרק  0205ועל הקבלן לבצע את
האשפרה המתאימה לתנאי האזור .משך האשפרה  7ימים לפחות.
 02.03.04יציקה בטמפרטורות גבוהות
אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת"י  .1923אין לבצע
יציקת בטונים במשך היום כאשר הטמפ' בחוץ עולה על  30מעלות ,אלא אם יתקבל לכך
אישור המתכנן מראש ובכתב .אפשר לבצע את היציקה עד  9בבוקר לערך ולאחר שעה 17:00
לערך ,בכפוף לאישור המפקח.
 02.03.05יסודות עוברים ובדלים
יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע על ידי שכבה של בטון רזה בעובי  5ס"מ ,הכול לפי
תוכנית .תחתית ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע הקורוזיבית בהתאם להנחיות
המפרט הכללי הבין משרדי פרק .05
 02.03.06חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכד'
לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל התושבות
.1
ממתכת ,החורים ,החריצים ,השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש .יש לתאם את
הביצוע עם כל קבלני המשנה הפועלים באתר.
לא תורשה חציבה בבטון לשם התקנה מאוחרת של אלמנטים מבוטנים.
.2
במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסויים ,הבטון יפורק והקבלן יצוק אלמנט חדש
.3
)עם כל הפרטים הנדרשים( על חשבונו על מנת להתאים את עבודות הצנרת ,פתחים
בקירות/תקרות למעבר צנרת וכיוצ"ב בהתאם לתכניות.
 02.03.07יציקת בטון חשוף גלוי
.1

.2

.3

תבניות :כל התבניות של האלמנטים הגלויים מעל הקרקע יהיו תבניות פלדה לקבלת
פני בטון ישרים וחלקים .בין יציקה ליציקה ,יוודאו הקבלן והמנהל כי פני התבניות
נוקו ביסודיות.
דוגמת יציקה :הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצורך אישור
עבודות הבטון .הדוגמא תאושר תוכן בהתאם להנחיות בקר האיכות )קטע ניסוי(
ותאושר ע"י המפקח.
הגנה :על הקבלן להגן על שטחי הבטון הגלוי החלק בכל תקופת הביצוע.
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 02.03.08יציקת עטיפות לצינורות
בהתאם לתוכניות ובמקרה ונדרש ,יורה המפקח על צורך בעטיפת צינור בבטון יצוק.
.1
לפני היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון יצוק או
טרום ועל גבי משטח הבטון )קורת היסוד( התחתון ,שיישארו בבטון העטיפה לאחר
היציקה.
הקבלן יהיה אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה בזמן
.2
היציקה והריטוט .סוג התמיכות ,המרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את
אישור המנהל מראש.
פני הצינורות יהיו שלמים ,ללא קרעים/נקבים ,נקיים מכל לכלוך ,צבע ,שומן ו/או כל
.3
חומר אחר.
בזמן היציקה יש לדאוג שהבטון יעטוף היטב את הצינורות ללא יצירת כיסי חצץ
.4
וחללים ריקים ,וכן שהבטון ירוטט היטב ,בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון ,עד
לקבלת מגע הדוק וטוב יותר בין הצינורות והבטון.
על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לאמצעי שיינקט על מנת שהצינור לא
.5
"יצוף" בזמן היציקה והריטוט.
אישור המפקח אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לנ"ל.
.6
.7
.8

הבטון יונח ביציקה אחת כפי שיקבע המפקח.
יש לתת לכל קטע שנוצק כנ"ל להבשיל לפני יציקת הקטע הבא .זמן ההבשלה ייקבע
עפ"י התקנים .תפרי עבודה או הפסקות יציקה אופקיים לא יורשו.

 02.03.09פלדת הזיון
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות
.1
התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן.
מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין כסוי מוטות הזיון לא
.2
יקטן מ 75-מ"מ.
במידה ובתוכניות הביצוע יופיעו אלמנטים בהן הנחייה לביצוע פחות מ 75-מ"מ
.3
כאמור ,המפקח יפנה למתכנן ויקבל הנחיות לביצוע האלמנט.
מוטות זיון ,שיהיו מונחים באתר יותר מ 12-שעות לפני יציקתם בבטון ,ינוקו מחול
.4
וממלחים באמצעות מים מתוקים בלחץ .כמו כן ,לפני כל יציקה ,הקבלן ישטוף את
פלדת הזיון המותקנת במים מתוקים.
02.04
אופני מדידה ותכולת מחיר
 02.04.01כללי
כל המחירים לסעיפים השונים יכללו גם יציקות בשלבים ,סידור הוצאת הקוצים
.1
באזור הפסקות היציקה.
כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על-ידי משולשים שיושמו בתוך התבניות )אלא אם
.2
נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום נוסף.
עבודות הבטון כוללות את מחיר התבניות וכן את הטמנת כל החומרים ואביזרים
.3
למיניהם עבור שרוולי ניקוז ,פלדת זיון ,וכדומה.
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.4

השפלת מי תהום לכל עבודות בטון לא תשולם ותהיה כלולה במחירי היחידות השונות
בכ"כ.

 02.04.02מדידה לתשלום לאלמנטים השונים
.1

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

.2

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

.3

בטון ליסודות  -הבטון יימדד לפי מ"ק תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע .מחיר
היחידה כולל הובלה ויציקת הבטון ,תבניות ,זיון פלדה ,ציפוף ,אשפרה ,איטום
ועבודות הטפסנות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות .מודגש בזאת כי לא
תשולם תוספת בגין יציקת בטון גלוי או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים
במחיר היחידה .מחיר היחידה יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום ,או בתוך בריכה .5

.4

משטחי בטון בכל עובי יכלול חפירה ,חציבה ,דיפון ,תבניות ,טפסנות ,הספקה ,הובלה
ושפיכת הבטון ,זיון פלדה ,משקי יציקה ,ציפוף ,אשפרה בהתאם לתכניות או הערות
של המנהל באתר .בטון יסודות יימדד לפי מ"ק .מחיר יכלול עבודה תחת מפלס מי
תהום או בריכה .5
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פרק  - 04עבודות בניה
04.01

עבודות בניה

 04.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
.1.1

העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ,04או כל חלק רלוונטי
אחר ,בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן :

.1.2

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה ,בהתאם
למצוין במפרט הכללי .יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י
הוצאה בזמן היציקה של קוצים עבור שטרבות בטון.

.2

.1.3

כל קירות הפנים ייבנו מבלוקי בטון חלולים ,בעלי  4חורים במיקום כמצוין
בתכניות אדריכלות .כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן.

.1.4

חגורות בקירות הבניה יוצקו בתוך תבניות עץ.

.1.5

לא יותר השימוש בשברי בלוקים.

.1.6

לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צדם.

.1.7

הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.

אופן הבניה
.2.1

לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור
המפקח.

.2.2

חיבור מחיצות חדשות בינן לבין עצמן ייעשה ע"י שינני קשר )שטרבות(.

.2.3

חיבור מחיצות או קירות אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני
קשר )שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי .מאלמנטי
הבטון יבלוט זיון קשר )קוצים( בקוטר  8מ"מ ,ברווחים של  40ס"מ ,באורך
בולט של  60ס"מ ,שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר.

.2.4

חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט
צמנט שעוביו לא יעלה על  1.5ס"מ.

.2.5
.3

מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי – מלאים
ואחידים בעוביים.

הצבה וביטון משקופים
.3.1

בפתחים בתוך קירות בנויים או יצוקים ,ייוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה
הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.

.3.2

הצבת המשקופים ייעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם מיושרים על מוט
ואנך ,תמוכים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני
המשקוף לפני הטיח יישאר רווח לפחות  15מ"מ ,אם לא צוין אחרת.
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.3.3

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדייס צמנטי .בכל מקרה
שמילוי המשקוף לא יהיה מלא ,יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על
חשבונו.

 04.1.02אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה במ"ר קיר בנוי והמחיר כולל בין היתר חגורות אנכיות ואופקיות וכן את כל האמור
לעיל.

חמי זוהר – שלב ב'
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פרק  - 05עבודות איטום
05.01

עבודות איטום

 05.01.01הנחיות כלליות
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  ,05אלא אם נאמר אחרת.
 05.01.02אחריות הקבלן לאיטום
.1

הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של חמש שנים מיום מסירת
העבודות לכך שכל עבודות האיטום ,התפרים וכו' ,לא יעבירו רטיבות בכל התקופה
ההיא.

.2

אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו
עקב חדירת הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המפקח.

 05.01.03דרישות לטיב האיטום
.1

טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים.

.2

בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו רשום
לידו או "שווה ערך"'.

.3

ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של
יצרן חומרי האיטום.

 05.01.04כללי
.1

מערכות האיטום למיניהן תבוצענה על פי התוכניות ,המפרט הכללי לעבודות בנין,
המפרט הטכני להלן וכן בהתאם לתקנים ישראליים כדלהלן:
.1.1

ת"י  1752חלק 1
מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון :התשתית לאיטום  -לרבות ק"כ 1751
חלק  1המהווה דוגמא להתקנת התשתית.

.1.2

ת"י  1752חלק 2
מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון :יריעות ביטומן המותקנות בריתוך -
לרבות ק"כ  1752חלק  2המהווה דוגמא להתקנת היריעות.

.1.3

ת"י 525
תמיסת יסוד ביטומנית.

.1.4
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ת"י  1430חלק 3
יריעות לאיטום גגות יריעות ביטומן משופר בפולימרים וכו' וכו' ,המיועדות
להתקנה בריתוך.
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.1.5

ת"י  1476חלק 4 ,3 ,2 ,1
בדיקות לאטימות מעטפת הבניין לחדירת מים  -גגות שטוחים ומרפסות,
קירות חיצוניים ופתחים ,גגות משופעים ,מקלטים ומבנים תת קרקעיים.

.1.6
.2

ת"י 1536
חומרים לאיטום משקים וסדקים במבנה.

מערכות האיטום תכלולנה את כל הנדרש )בעבודה ובחומרים( על פי התקנים,
המפרטים ,התוכניות וכתב הכמויות ,לביצוע מושלם של העבודות סופיות במקומן
לרבות ביצוע שכבות יסוד )פריימר( ,שכבות חיזוק ,שכבות חיפוי ,העגלת פינות,
תשתית טיח צמנט לאיטום מעקות ,הגבהות וכו' ,פרופילי ומיתדי קיבוע מכניים בלתי
מחלידים לחלוטין" ,חבקים" לצנרת בולטת ממתכת בלתי מחלידה לחלוטין ,ביצוע
סיפי יציאה )מוגבהים או שלא מוגבהים( ,דבקים ,מסטיקים לאטימה ולהדבקה,
אטמי לחץ ל"חבקים" וכו'  -הכל כנדרש לביצוע עבודה מושלמת.

.3

יישום מעשי של מערכות האיטום בגגות יבוצע בהתאם לתוכניות וכן בהתאם
לדוגמאות הכלולות בתקנים הישראליים כנ"ל.
כמו כן ,יכול הקבלן להתייחס בביצוע העבודות גם לדוגמאות הניתנות במדריך לפרטי
איטום של חברת "פזקר" ו/או "ביטום".

 05.01.05הוראות מקדימות לכל עבודות איטום ובידוד
.1

על הקבלן מוטלת החובה ,שאינה ניתנת לערעור ,לדאוג לשלמותו ותקינותו של
האיטום ,שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת האתר למזמין בכל האמצעים
הדרושים ושביעות רצונו המלאה של המפקח .כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום,
יתוקן לאלתר ע"י הקבלן ועל חשבונו בלבד.

.2

מערכת האיטום העליונה )הראשית( תבוצע במועד אשר יתואם מראש עם המפקח.

.3

מרצפי ותקרות הבטון )לרבות שטחי מדה בטון( עליהם יש לבצע עבודות איטום,
חייבים להיות מפולסים ומוחלקים וללא כל בליטות ,שקעים ,סדקים ,חורים וכו' ,ע"י
החלקת הליקופטר ,המשולם בנפרד .

.4

רק פני בטון רזה ,ופני "בטון-קל" המיועדים לקבל מערכות איטום יוחלקו
בהליקופטר גם כן וזאת ללא תוספת מחיר כלשהי.
המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך ,פסולת ואבק.
גם קירות בטון ,צדי מסדים וכו' ,המיועדים לקבל מערכות איטום ,יוכנו ויטופלו
בדומה לאמור לעיל לתקרות.

.5

המצעים מסוג כלשהו ,עליהם יונחו שכבות האיטום ,חייבים להיות יבשים לחלוטין
מרטיבות או לחות ,כמפורט במפרט הכללי לעבודות בנין ו/או על פי הנחיות המפקח.

 05.01.06איטום רצפות באזורים רטובים
.1

עבודות האיטום יבוצעו ב"חדרים הרטובים" ובכל מקום שבו יורה המפקח.
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.2

יש להימנע ככל שניתן מצנרת העוברת ברצפה.

.3

איטום הרצפה יעלה על הקירות בהיקף האיטום עד לגובה  20ס"מ.

 05.01.07איטום הרצפה
איטום הרצפה/הקירות יעשה כדלהלן:
.1

בהיקף האזור המיועד לאיטום יבוצעו רולקות בטון בחתך משולש  6X6ס"מ.

.2

לפני יישום האיטום יכין הקבלן את השטח ע"י ניקוי הבטון ,סתימת חורים ,החלקת
הבטון ,מריחת פריימר וכו'

.3

התזה של איטום ביטומני )מסטיגום ספריי( בכמות של  4ק"ג/מ"ר ) 4מ"מ עובי(.

.4

סביב צנרת חודרת תעשה אטימה באלסטומר פוליאוריטני או ש"ע ,בנוסף תבוצע
יציקת בטון שתקיף את החדירה ותאטם ב"לטסיל"" כנ"ל.

.5

סביב הקוצים יבוצע עיבוי בהתזה.

 05.01.08איטום הגג
.1

יריעות האיטום
.1.1

יריעות החיזוק לאיטום הרולקות תהינה בעובי  4מ"מ עם פולימר 250 S.B.S
גרם למ"ר ארג פוליאסטר ,העומדת בדרישות ת"י  1430חלק  3ליריעות
ביטומניות.

.1.2

יריעת החיפוי ברולקות תהיה כדוגמת יריעת איטום הגג עם ציפוי שבבי אבן
לבנים.

.1.3

יריעת האיטום תהיה יריעה ביטומנית משוכללת בעובי  4+5מ"מ ,משופרת
בפולימר  S.B.Sוהמכילה  250גרם ארג .היריעות תהיינה מסוג "פוליפז" או
שווה-ערך .היריעה העליונה עם גמר עליון שבבי אבן מוטבעים.

.2

מריחת שכבת יסוד
.2.1

מיד עם גמר ניקוי התשתית הקיימת ,יש למרוח שכבת יסוד )פריימר(.

.2.2

הפריימר יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית כגון  474 G.Sבכמות  300-350גר'
למ"ר של גג .

.2.3
.3

יש לוודא את הידבקותו המלאה של הפריימר לתשתית ויישומו בשכבה
אחידה על גבי התשתית.

איטום רולקות )הגבהות(
.3.1

יישום יריעת חיפוי לאורך קווי מפגש בין מישורים כגון :רולקות ,הגבהות
סביב משקים ,מעברי צנרת וכד'.

.3.2

יריעת חיפוי  -היא רצועת יריעה שתולחם החל מפני המעקה או מאף המים
פחות  8ס"מ ותרד אנכית ותחפוף לפחות כ 15-ס"מ אחרי הרולקה על-פני
יריעת האיטום העיקרית האופקית.
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.3.3

מתחת ליריעת החיפוי תיושם יריעת חיזוק מיריעה כדוגמת יריעת הגג ,אך
ללא שבבי אבן .החלק האופקי של היריעה יהיה  25ס"מ והחלק האנכי עד 10
ס"מ מאף המים.

.4

ביצוע איטום הגג
.4.1

היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל התשתית הקיימת על-גבי פריימר 474
.G.S
חפיפה בין היריעות  10ס"מ.

.4.2

סידור היריעות על הגג יהיה כמו סידור "גג רעפים" ,כאשר מתחילים
מהמקום הנמוך בגג לכיוון המקום הגבוה.

.4.3

החפיות בין היריעות תבוצענה תמיד באופן שהיריעה הנמצאת בחלק הגבוה
יותר מודבקת על-גבי היריעה הנמצאת בהמשך לה בחלק הנמוך יותר של הגג.
יש "לגהץ" את כל אורך החיבור בין היריעות.

.4.4

בסיום עבודת האיטום יש לבדוק את טיב העבודה ע"י הצפת הגג לתקופה
רצופה של לא פחות מ 72-שעות.

.4.5

לצורך ביצוע ההצפה יש לסתום את פי המרזב באופן אשר לא יזיק למערכת
האיטום ,אך ימנע ביעילות את כניסת המים מהגג למרזבים.

.4.6

הגג יוצף כך שגובה המים יהיה  3ס"מ מעל הנקודה הגבוהה ביותר של פני הגג
בכל תקופת ההצפה.

.4.7

יש לוודא שגובה המים המרבי לא יעלה על  15ס"מ ,במקרה וכן יש להציף
בדרוג.

.4.8

יש לוודא כי פני המים בעת ההצפה לא יהיו גבוהים באף מקום מהקצה
העליון של יריעת החיפוי.

.4.9

יציאת מים מהמרזב או מכל נקודה אחרת או כתמי רטיבות בשטח הגג הינם
סימן לכשל.

.4.10

לאחר סיום זמן ההצפה ולאחר שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש
התקרה ,יראה כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה.

.4.11

בכל מקרה בו הופסקה ההצפה עקב נזילות או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה,
ירוקן הגג ,ייובש ויתוקן.

.4.12

כל התיקונים וההצפות החוזרות יבוצעו על חשבון הקבלן עד אישורו הסופי
ובכתב של המפקח.

 05.01.09אביזרי קבוע
.1

אביזרי הקיבוע המכני של היריעות בהיקף הגג או סביב להגבהות יבוצעו באמצעות
פרופילים מאלומיניום .הפרופיל יהיה בעובי  2מ"מ עם קצוות משופעים ב 45 -על-
מנת לתת תושבת למסטיק המבוצע בקצה היריעה ,כאמור להלן.

חמי זוהר – שלב ב'

408
.2

קיבוע הפרופיל למעקה /הגבהה ,ייעשה באמצעות דיבלים בעלי חוזק שליפה מזערי
של  500ניוטון.

.3

הדיבלים יהיו מטיפוס מוחדר במעקה דוגמת  HILTI HPS 5/6או UPAT- T 5/6/36

 .UNקוטר הקידוח יהיה  5מ"מ ועומקו  35מ"מ.
.4

חיבור הפרופיל ייעשה כל  30ס"מ ובכל מקום בו מופסק הפרופיל.

.5

אסור להשתמש בדיבלים מוחדרים בירייה.

.6

בין הפרופיל לבין המעקה ייושם מסטיק כדוגמת "אלסטיק  "244או ש"ע .

 05.01.10אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

מחירי איטום הגג כוללים בדיקות הצפה למשך  72שעות בגמר עבודות האיטום וכן
בין היתר את כל האמור לעיל.

.2

מדידת שטחי האיטום במ"ר ,חפיפות לא ימדדו.

.3

איטום הגג במ"ר נטו בין מעקות.

.4

רולקות ימדדו במ"א.
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פרק  – 06מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.01
 06.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
.1.1

כל עבודות הפלדה והנגרות יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה
פרק  06מהדורה חמישית ,יולי " – 2008מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה",
למפורט במפרט המיוחד ,ולתקנים הישראלים והזרים המפורטים בסעיף
 19001במפרט הכללי.

.1.2

אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית,
סימני תפרים ,סימני ארגון ,שמות מסחריים של המערגלים וכיו"ב.

.1.3

הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור
לאימות המידות המדויקות.

.1.4

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה ,עבודה וכל סוג של
חלק ,אביזר או חומר הדרושים להתקנתם ,וכל העבודה הדרושה כדי לענות
לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

.2

.3

תכולת עבודה בתת פרק זה
.2.1

דלתות פלדה ומשקופים.

.2.2

רפפות פלדה מסוגים שונים.

.2.3

סורגי פלדה.

.2.4

קונסטרוקציית פלדה לפרגולה.

דוגמאות
.3.1

לפי דרישת האדריכל ,על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים ,כגון
פרופילים ,זכוכית לסוגיה ,דגמי פרזול וכו' .כמו כן ,עליו להכין כל דגם של
רכיב ,אשר יידרש על ידי האדריכל )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל(
ולהרכיבו בבניין.

.3.2

אין להתחיל בייצור של הפירטים האחרים לפני קבלת אישור האדריכל על כל
דגם ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב .הרכיבים שהקבלן
יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

.3.3

הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר על
ידי האדריכל.

.3.4

בכל אלמנט החוזר למעלה מ 6 -פעמים ולחלקי אלמנטים החוזרים למעלה
מ 6 -פעמים ובכל מקרה לפי דרישת המפקח ,יגיש הקבלן דוגמא ע"פ הפרטים
וההוראות ליצור .הקבלן יציג דוגמאות צבועות ע"פ דרישות מפרט הצבע,
כמפורט להלן.
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.3.5

היקף הדוגמאות לא יעלה על הכמות המצוינת בכתב הכמויות .דוגמאות
שיפסלו אינן כלולות בכמות זו.

.3.6

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי האדריכל(
על חשבונו הוא ,וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל
לשפוט את טיב הדגם.

.3.7

העבודה הנוספת הכרוכה בדוגמאות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה
כל תשלום .הדוגמאות יוצבו באתר לאישור ,במקום עליהן יורה המפקח.
תנאי להתחלת הייצור הוא אישור בחתימת ידו של האדריכל ובאישור
המהנדס של הדוגמאות כמתאימות לייצור .לא תתקבל טענה לאיחור בלוח
הזמנים בשל עיכוב בתהליך אישור הדוגמאות.

.3.8

הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל לפני התקנתם באתר:
 .3.8.1סורגי פלדה.
 .3.8.2רפפות פלדה ,מסתור פריק למעבה מזגן ולארונות שירות.

.4

דגמי דמי ) (Mock- upsובדיקות
.4.1

הקבלן יבנה דגם דמי-חזותי כדלהלן:
 1מ"ר של משטח רפפות למסתור ארונות חשמל ושירות .

.4.2

על הקבלן להכין אב-טיפוס של כל אחד מן המרכיבים ,בהתאם להוראות
האדריכל והפיקוח במקום.

.4.3

אין להתחיל בייצור של הפירטים האחרים לפני קבלת אישור האדריכל על כל
דגם ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב .הרכיבים שהקבלן
יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

.4.4

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי האדריכל(
על חשבונו הוא ,וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל
לשפוט את טיב הדגם.

.4.5

הקבלן יספק דגמי דמי ,שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי
האדריכל/מפקח .דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך
הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית .דגמי דמי אלה יוקמו
בצורה מתאימה ,מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים .כל פרטי
העגינה והתמיכה יותקנו.

.4.6

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את
אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי .דגמי הדמי יקבעו את
סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.

.4.7

אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים
בדגמי הדמי ,אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי
המפקח.

.4.8

חמי זוהר – שלב ב'

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי
האדריכל/מפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.
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.5

.4.9

דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

.4.10

כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח ,הקבלן יהרוס את דגמי -הדמי
ויפנה אותם מאתר הפרויקט.

הגשת שרטוטי יצרן )(SHOP DRAWING
.5.1

שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום ויוגשו מראש לאדריכל
ולקונס' לאישור.

.5.2

הקבלן יגיש שרטוטי יצרן עבור האלמנטים הבאים:
 .5.2.1סורג פלדה בחלון חדר עזרה ראשונה.
 .5.2.2עמוד הפרגולה על חלקיה.

.6

הנחיות כלליות לביצוע עבודות מסגרות וסיכוך
.6.1

עבודות ריתוך
 .6.1.1אין לבצע עבודות ריתוך בשטח .כל האלמנטים יעברו ריתוך וצביעה
במפעל.
 .6.1.2אין להאריך אלמנטים בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף .חיבורי
אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים ומאושרים לפי
תכניות .ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון החלקים.
 .6.1.3בכל הריתוכים במבנה יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  1225סעיף
 11.9.61ובדיקת רנטגן או בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף 11.9.6.2
כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע.
 .6.1.4הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך
יהיה מסוג ריתוך מלא ,ללא שלקה )סיגים( הריתוך יעשה בכל
הכיוונים לסירוגים.
 .6.1.5עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה .לאחר גמר עבודות
הריתוך והגלוון הצורה והגיאומטריה של האלמנטים יישארו ללא
שינוי ישרים ללא עיוותים או שינוי מידות.

.6.2

עבודות חיבור באמצעות ברגים
 .6.2.1בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו ,ע"ג פרט מיוחד ,בהתאם
לשרטוטי היצרן הנדרשים ,בנוסף לנדרש לעיל בסעיף  ,5.2.2מיקום
החורים ,קוטרם המדויק החירור ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג
פחי הקשר .אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא ע"פ תכניות
ללא אישור בכתב.
 .6.2.2הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם ,באורכם ,בחוזקם,
בפרטי ההברגה ובכוח הדריכה לנדרש בת"י.
 .6.2.3אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.
 .6.2.4באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים ,הדסקיות והאומים מגולוונים.
בכל מקרה יוצמדו שני אומים מהודקים היטב לכל בורג.
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 .6.2.5הרכבתה ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים
ומנוסים ובפיקוח של מנהל העבודה.
.6.3

הובלה ואחסנה
 .6.3.1הובלת האלמנטים תעשה בדרך זהירה .טעינת האלמנטים תבטיח
את שלמותם ושלמות שכבת הצבע .יש לקשרם היטב תוך שימוש
בתמיכות ושומרי מרחק מעץ בכדי למנוע התעקמותם ,פיתולם או
פגיעות ונזקים אחרים.
 .6.3.2בזמן ההובלה קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית או אחד
בשני יהיו עטופים בקרטון .האלמנטים המגולוונים יועמסו רק
בנוכחות המפקח ולאחר שאושרו על ידו.
 .6.3.3פריקת האלמנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיהם תעשה
בנוכחות מנהל העבודה.
 .6.3.4אין להכניס לאתר אלמנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ
תכניות .המפקח יהיה רשאי לפסול הכנסה לאתר של אלמנטים אם
נוכח כי אינם עומדים בדרישות לעיל.
 .6.3.5האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי
מרחק מעץ ובאופן שיבטיח מניעת פגיעה בהם מכל סיבה שהיא.
המפקח יהיה רשאי לדרוש כיסוי האלמנטים.
 .6.3.6אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפסלו בבדיקות
ריתוך או אלמנטים המכילים חיבורים שלא לפי אישור מפורש או כל
אלמנט אשר נפסל לשימוש ע"י המפקח או המתכננים .כל אלמנט
כנ"ל יפונה מידית ע"י המבצע.

 06.01.02דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות
.1

דגשים להתקנת דלתות פלדה ומשקופים
דלת מוסדית חד כנפית מפח מגלוון במידות  90/210ס"מ ,הכנף מורכבת משני לוחות
פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן ,ציפוי  P.V.Cאו צביעה בתנור ,לרבות משקוף
פח מגלוון בעובי  1.5מ"מ ,מנעול צילינדר לפי ת"י  ,101ידיות מתכת ומחזיר קפיצי.
תוצרת "רינגל" או ש"ע ,גוון לפי בחירת האדריכלי.

.2

מפתחות מאסטר
.2.1

כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני" או ש"ע .כל מפתחות הצילינדר יותאמו
לסדרות "מאסטר" ו"תת-מאסטר" ,דו צדדי ,לפי רשימה שימסור המפקח עד
למועד הרכבת הצילינדרים.

.2.2

אספקת המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד ,לדלתות
נגרות ומסגרות.

.2.3
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כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תת-מאסטר" ,לפי החלוקה שיוחלט עליה
על ידי המזמין.
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.2.4

המזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח מאסטר קיים.
כל קבוצות ה"תת-מאסטר" יותאמו למפתח מאסטר ראשי אחד .גם מפתח
זה יותאם )אם יידרש( ,למפתח מאסטר קיים.

.2.5
.3

כל ההוצאות הכרוכות בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר"
ו"תת-מאסטר" ,כמתואר לעיל ,יהיו כלולות במחיר הדלת.

דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות
.3.1

מבנה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון והדלת
המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה ,יעמוד בפגיעת כוח אופקי בשיעור של 100

ק"ג במהירות של  10מ' בשנייה.
.3.2

במשקופים המתאימים לדלתות חדרי השירותים ובית האוכל יהיו
המשקופים מותקנים להורדת רעש בשיעור של  ,45DBכשהדלתות בהן
סגורות ונעולות .על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת כי הפרטים
והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור הנדרש.

.3.3

משקוף הדלת יעשה במישור אחד עם הקיר .יש להשתמש במשקופים עם שן
הפרדה לכל הדלתות לצורך קבלת תוצאה נקייה של החיבור בין הקיר
למשקוף:

.3.4

בדלתות הכניסה בלבד )ולא בדלתות הרפפה( יש להשתמש באטם גומי
במשקוף.

.3.5

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא ,כי כל ההתקנות המפורטות להלן
הדרושות במשקוף ,לרבות ניקובים וחיזוקים לחיבורי פרזול בהברגה,
והפתחים המתאימים לסוג הפרזול שנקבע לכל דלת יתוכננו ויכללו בייצור
המשקוף במפעל ולא ידרשו עבודות מסוג זה בשטח.

.3.6

מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת .טיפוס שמחזיק את
הדלת במצב פתוח וע"פ דוגמאות מאושרות .מעצורי הרצפה כלולים במחירי
הדלת בכל הסוגים.

.3.7

חיבורים כל החיבורים ייעשו ,במידת הניתן להסתרה  -בהברגה ,וכשלא ניתן
 -בריתוך מלא.

.3.8

תהליכי אישור ובדיקה:
הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ  1:1אשר יכללו תיאור
מלא של כל הפרופילים ,האטמים ,הפרזולים ושיטת הרכבתם .שרטוטים
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אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך .הקבלן
יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה .כל הבדיקות
המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י
הקבלן ועל חשבונו.
.4

דלתות לארון מחלק מים בנישה בנויה
דלתות מפח מגולוון  1.5מ"מ לרבות משקוף פח ,סוגר קפיצי שקוע וגמר צביעה בתנור,
מורכבת בנישה בנויה תוצרת "רינגל" או ש"ע.

.5

דלת רפפות פלדה מסוגים שונים
דלתות רפפה דו כנפיות מפח מגולוון ,פתיחה צירית ,בגובה  210ס"מ ורוחב משתנה
בהתאם לתוכנית אדריכלית .לרבות משקוף פח צבוע בגוון ע"פ בחירת האדריכל,
מנעול ידני חבוי במערכת מאסטר קי  +צילינדר" זוג ידיות חסינות אש מנירוסטה
ורוזטות .תוצרת רינגל או ש"ע ,ע"פ פרט אדריכלי.

.6

סורגי פלדה

.7

סורג קבוע לחלון חדר עזרה ראשונה ,מפרופיל שטוח  25/8מ"מ .ע"פ פרט וגוון
בבחירת האדריכל.
מסתור רפפות אוורור קבוע
מסתור רפפות אוורור קבוע בנישה למעבה מזגן ,מפח מגולוון בעובי  1.5מ"מ ,לרבות
מסגרת ומחברים לפירוק ע"פ פרט אדריכל.

.8

קונסטרוקציית פלדה לפרגולה )פרטים נוספים בפרק הקונסטרוקציה(
.8.1

עבודות קונסטרוקציה מפלדה באתר יכללו את כל העבודות לתכנון ,ייצור,
הובלה ,הקמה והרכבת מרכיבים מפלדה באתר.

.8.2

הצעת הקבלן תכלול התאמה לדרישות ארכיטקטורה והכנות לחיבורי
אלמנטים אחרים.

.8.3

בנושא מסגרות חרש הקבלן יכין תכניות לביצוע  SHOP DRAWINGשל
הפרגולה על כל פרטיה ,לרבות חיבור אלמנט הצללה )רפפות מעץ ממוחזר(
למסגרות ,חיבור גופי תאורה לעמודים וחיבור מסגרות הפלדה
לקונסטרוקציה ואל המבנה.

.8.4

על הקבלן חלה חובת קבלת אישור מאת האדריכל ,המהנדס והמפקח על
התוכניות אשר יספק ,ואופן הביצוע .קבלת אישור זה מבין הגורמים אינה
גורעת מאחריותו על עבודה זו על כל מרכיביה ושלביה.

.9

הערות כלליות והנחיות להתקנת פרגולות ואלמנט סיכוך
.9.1

תהליכי אישור ובדיקה לפרגולות ועבודות סיכוך שאינם מוצר קטלוגי.

.9.2

תיאור מבנה הפרגולה:
עמודי פלדה
מסגרות פלדה
רפפות לסיכוך
אלמנטי תאורה אינטגרלים
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.9.3

הקבלן יגיש לאישור האדריכל ,המהנדס והמפקח שרטוטי יצור SHOP

 DRAWINGבקנ"מ  1:50 – 1:1אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים,
הפרזולים ושיטת הרכבתם .שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר
יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך .הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי
והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה .כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת
בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו ,כולל אישור
מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח .תחילת העבודה מותנית באישור
כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן ,ע"י המפקח ,האדריכל ,המהנדס
ויועץ החשמל.
.9.4

על הקבלן לאשר את גוף התאורה בפני יועץ התאורה והאדריכל ולהציג
לאישור את אופן החיבור של גופי התאורה לעמודים ,הפעלתם והחזקתם
באופן מפורט בשרטוט.

.9.5

הקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי הפרגולה על פי הפרט כולל
גלוון ,צבע וחומר הכיסוי ,שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי
האדריכל/מפקח .דגמי דמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך
הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית .דגמי דמי אלה יוקמו
בצורה מתאימה ,מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים .כל פרטי
העגינה והתמיכה יותקנו.

.9.6

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את
אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי .דגמי הדמי יקבעו את
סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.

.9.7

אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים
בדגמי הדמי ,אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי
המפקח.

.9.8

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי
האדריכל/מפקח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.

.9.9

דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

.9.10

כאשר נתנה הוראה על ידי המפקח ,הקבלן יהרוס את דגמי -הדמי ויפנה
אותם מאתר הפרויקט

.9.11

חמי זוהר – שלב ב'

תכניות הייצור שימסור הקבלן לאישור המפקח תכלול ,בין היתר ,את נתוני
מכשיר ההרמה ,משקל האלמנטים ,סדר ההקמה ,פרטי תמוך ארעי ,סידורי
בטיחות וכו' .התכנית תביא בחשבון את יציבות הקונסטרוקציה בכל מצבי
הביניים .אישור התכנית ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה
והבלעדית להקמת הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו או הנובע ממנה.
בזמן ההקמה ייבדקו כל האלמנטים ויחלפו או יתוקנו במפעל במידת הצורך.
תיקון האלמנטים בשטח יאושר במקרים יוצאים מן הכלל ע"י המפקח.
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.9.12

אין להרכיב אלמנטים הכוללים ריתוכים בטרם העביר המבצע למפקח אישור
מעבדה המעיד על תקינות הריתוכים.

.9.13

חיבור האלמנטים השונים יבוצע ע"י הברגה או באמצעות מחברים מיוחדים.

.9.14

חיבור באמצעות ריתוך יותר רק אם אושר במפורט בנפרד וניתנו הנחיות
מפורטות לאופן הריתוך באתר.

.9.15

הקמת הקונסטרוקציה תעשה עפ"י הסדר שאושר בתכניות ובאופן שלא יוצרו
מאמצים שלא חושבו ,תזוזות אופקיות ושקיעות.

.9.16

לפני הרכבת האלמנטים תבוצע בדיקת דיוק האלמנטים והתאמת האלמנטים
למצב הקיים בשטח .המפקח יאשר ,לאחר שקיבל תוצאות בדיקה זו ,את
חיבור האלמנט או שייתן הוראה לתקנו או להחליפו.

.9.17

חיבור האלמנטים יעשה רק לאחר קיבועם וייצובם באמצעות תמיכות חיזוק
ואביזרי חיבור ארעיים.

.9.18

הרמת האלמנטים תעשה באופן שלא יפגע בהם ,ביציבות הקונסטרוקציה
הנבנית ,ביציבות אמצעי ההרמה ועפ"י כל כללי הבטיחות.

.9.19
.10

דריכת הברגים והשימוש בהם יעמדו בדרישות ת"י  1225סעיף .10.2

הנחיות כלליות לעבודות עץ או עץ סינטטי
.10.1

החיפוי יבוצע בהתאם לפרטים ולתוכניות.

.10.2

על הקבלן להכין דוגמא בשטח של לפחות  6מ"ר.

.10.3

כל חומרים יהיו מסוג א' ולפי התקן.

.10.4

כל העץ יטופל במפעל באימפרגנציה הן נגד מזיקים ונזקי מזג אוויר והן נגד
אש על הקבלן להמציא למפקח מסמכים המעידים על סוגי החומרים בהם
טופל העץ במפעל ,שיטות האימפרגנציה והתקנים בהם עומדים החומרים.

.11

.10.5

על מעכב הבעירה לעמוד בתקנים ובדרישות של כיבוי אש מועצה אזורית תמר
וזאת באחריות הקבלן.

.10.6

לאחר אישור העבודה על הקבלן להגן על החיפוי מנזק וזאת עד למסירה.

.10.7

מחיר היחידה כולל את כל חומרי הגלם כולל האימפרגנציה ,כל עבודות
החיתוך וההרכבה למצב מושלם לשביעות רצון המפקח והאדריכל.

דגשים פרטניים להתקנת אלמנט הצללה מלוחות עץ סינטטי
.11.1

פרגולת צל המורכבת על גבי קונסטרוקציית פלדה )עפ"י פרטי יועץ קונס'
ובהתאם לסעיפי המפרט הרלוונטיים( מלוחות עץ סינטטי כגון "פל-דק"",בול
דק"" ,קנה קש" או שווה ערך באישור האדריכל והקונסטרוקטור  ,ובגוון ע"פ
בחירת האדריכל.

.11.2

חמי זוהר – שלב ב'

הלוחות יהיו בחתך של  24/140מ"מ וירכבו ע"ג קוסטרוקצית פלדה )ישולם
בנפרד( ע"פ פרט.
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.11.3

העבודה כוללת הספקה והובלת הלוחות ומערכת העיגון לשטח העבודה,
חיתוך לפי הצורך ,עיגון הלוחות עם ברגים לקונסטרוקציית הפלדה על פי
פרט ביצוע.

.12

דגשים פרטניים להתקנת רפפות בצדי מבנה השירותים
.12.1

מערכת רפפות המורכבת על גבי קונסטרוקציית פלדה )עפ"י פרטי יועץ קונס'
ובהתאם לסעיפי המפרט הרלוונטיים( ,מחופה לוחות עץ סינטטי כגון "פל-
דק"" ,בול דק"" ,קנה קש" או שווה ערך באישור האדריכל והקונסטרוקטור,
ובגוון ע"פ בחירת האדריכל.

.12.2

הלוחות בגודל  14/2.5ס"מ ובאורכים משתנים לפי תכנית.

.12.3

העבודה כוללת הספקה ,צביעה בתנור במפעל והרכבה בשטח ללא ריתוך
וקדיחה.
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פרק  – 07מתקני תברואה
07.01

מתקני תברואה

 07.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
.1.1

העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניין )"האוגדן
הכחול"( ,תקנים של מכון התקנים הישראלי והוראות למתקני תברואה
מטעם משרד הפנים.

.1.2

מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה ,וחלים על העבודות
המשמשות נושא למכרז/חוזה זה.

.2

תיאור העבודה
בפרק זה יכללו העבודות הבאות:
.2.1

אסלות ,מכלי הדחה ומשתנות.

.2.2

כיורים וקערות.

.2.3

מקלחות.

.2.4

ברזים.

.2.5

משטחי שיש "אבן קיסר".

יתר הסעיפים בנושא מערכות מים ,ביוב וניקוז ראה תת פרק .07.02
.3

דוגמאות
הקבלן יספק לשטח ,לצורך קבלת אישור המפקח ,האדריכל והמתכנן,
3.1
דוגמאות ודגמים של כל הקבועות הסניטריות ,לרבות הברזים והסוללות,
אותם הוא עומד לספק .כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו במבנה יהיו זהים
לדגמים שאושרו.
בדיקות שדה והתאמה לתקן  -הקבלן יבצע נטילת דגימות בהתאם למפרטים
3.2
ולתקנים ,או כפי שיקבע המפקח .כל ההוצאות לביצוע בדיקות השדה
ובדיקות מעבדה להתאמה לדרישות התקן ,הנדרשות ע"י המהנדס והמפקח,
אם לפי המפורט במפרט ובתכניות ואם לפי דרישות המפקח ,יהיו על חשבון
הקבלן .על הקבלן למסור את כל תוצאות הבדיקות למפקח.

.4

הנחיות כלליות לאביזרים
.4.1

כיורים ואסלות יהיו מחרס לבן סוג א' ,מן הטיפוס והמין המצוינים בכתב
הכמויות וברשימות.

.4.2

הקבלן ידאג לקבל נתונים מדויקים לכל נקודה לפני ביצוע ההכנות לחיבורה.

.4.3

מרכזי הכלים יהיו על פי תכנית אדריכלית ,כאשר:
 .4.3.1תכניות לביצוע – לקראת תחילת הביצוע וגם במהלכו ,יימסרו לקבלן
תכניות מאושרות לביצוע ,ולפיהן על הקבלן להוציא לפועל את
העבודות השונות .התכניות לביצוע עשויות לכלול תוספת פרטים
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ושינויים מקומיים בהתאם לצורך ,כפי שיתברר לפני ותוך כדי
הביצוע .התכניות הנ"ל לא יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה.
 .4.3.2לפני עבודות ההכנה והרכבת הצנרת ,על הקבלן לבדוק את תוואי
הצנרת ולוודא שאין הפרעות למהלך קווי הצנרת ,ורק לאחר מכן
להתחיל בעבודות הייצור .לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עבודות
נוספות ותיקונים שייגרמו כתוצאה מכך שהקבלן לא בדק אם תוואי
הצנרת פנוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא .על הקבלן לקחת בחשבון
בתמחור העבודה את כל העבודות שהוזכרו לעיל.
 .4.3.3הקבלן מקבל על עצמו להכין את התכנון המפורט של קונזוליים,
אביזרי תליה וחיזוק לצנרת ,הקשורות בציוד הנדרש .התכנון יוכן
ע"י הקבלן על יסוד תכניות מוכנות ועל סמך הפרוגרמה והדרישות
הכלולות במפרט .המתכנן רשאי לשנות ולהשלים את הדרישות עם
האישור הסופי של התכניות .הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד
שייגרמו עקב ביצוע או תכנון לקויים וכנ"ל נזק למערכת אחרת.
 .4.3.4בדיקת תכניות – על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון
והתכניות הנמסרות לו לביצוע העבודה ,וכן להפנות את תשומת לב
המפקח לכל חוסר/סתירה/אי התאמה בין התכניות ,המפרטים וכתב
הכמויות .אי הפניית תשומת לב המפקח במועד לאמור לעיל ,תחייב
את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים.
.4.4

יש לוודא שכל כלי הנירוסטה המותקנים במבנה מתאימם לשימוש בסביבת
ים המלח .יש להשתמש בנירוסטה מסוג  316ומעלה ,בשל תכונות עמידות
טובה בפני קורוזיה ובנתוני סביבה קשים ,תוך שמירה על ניקיון וסטריליות
מוחלטים.

.4.5

כיורים ומשטחים בהם מתוכנן להתקנה ברז עומד ,יהיו עם הכנה חרושתית
לפתח המתאים.

.4.6

קבועות שהורכבו בבניין יוגנו ויישמרו בזמן הבנייה ,ובסיום יימסרו במצב
תקין.

.4.7

כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השונים של הקבועות.

 07.01.02דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות
.1

אסלות ,מכלי הדחה ומשתנות
.1.1

אסלות יותקנו כאשר מכלי ההדחה והמנגנונים יוסתרו בקיר באופן מושלם.
הקיר עליו יותקן המזרם אחיד ושטוח לכל גובהו .המזרם מותקן כך
שמסתיים במפלס אחד עם אריחי הקיר כולו ואינו בולט.

.1.2

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם " 381אסטרה" עם גלזורה כפולה בתעלה
תוצרת "חרסה" או שו"ע מאושר ,כולל מושב כבד טרמוסטי עם צירי
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נירוסטה ,גומיית חבור לאסלה ,זווית לאסלה או קטע חבור ישר כולל
התחברות לצינור שפכים מ HDPE -לקבל עבודה מושלמת.
.1.3

משתנות תלויות דגם " 370קריסטל" או שו"ע מאושר ,מחרס לבן לרבות
מתלה ומפזר מים.

.1.4

מזרם מנתי לאסלה תלויה אנטי ונדלי ,מותקן סמוי עם כניסת מים " 1הפעלה
ע"י כפתור לחיצה דגם  PRESTO 1000KEתוצרת

 PRESTOאו שו"ע

מאושר ,כולל ברז ניתוק ,מעמד מתכוונן ,פנל נירוסטה מנג'ט ,צינור שטיפה
והתחברות לאסלה לקבלת עבודה מושלמת.
.2

כיורים וקערות
.2.1

כיורי רחצה בתאי שירותי נכים ,בחדר עזרה ראשונה ובחלל לשירות הציבור,
מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה  "51במידות  41*49ס"מ מק"ט
 113תוצרת חרסה או שו"ע מאושר ,כולל סיפון בקבוק בקוטר " 1 1/4וחיבור
לצינור דלוחים לקבלת עבודה מושלמת.

.2.2

.3

כיור רחצה שולחני עגול למלתחות ושירותים דגם "רקפת" מחרס לבן סוג א'
דוגמת "חרסה" או שו"ע מאושר ,קוטר  41ס"מ איטום בין הכיור למשטח
שיש וחיבור לצינור דלוחים לקבלת עבודה מושלמת.

מקלחות
.3.1

מערכת קיר )אינטרפוץ( למקלחת  3דרך לתא מקלחת סטנדרטי )סה"כ ב4-
תאי מקלחות( ,דוגמת חמת – סדרת "אלגרו" מק"ט  300189או שו"ע מאושר,
לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח ולכיסוי חיצוני .למערכת הקיר
זרוע וראש מקלחת.

.3.2

מערכת קיר )אינטרפוץ( למקלחת  4דרך לתא מקלחת נגיש )סה"כ ב 2-תאי
מקלחות( ,דוגמת חמת סדרה אברסט מק"ט  202883או שו"ע מאושר ,לרבות
מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח ולכיסוי חיצוני .למערכת קיר זרוע
וראש מקלחת.

.4

ברזים
.4.1

סוללה לכיור בעמידה לחדר עזרה ראשונה וחלל לשירות הציבור ,עם פיה
בינונית קבועה באורך  165מ"מ דגם "אוורסט" תוצרת חמת או שו"ע מאושר,
כולל ברזי  3/8" Tמק"ט  ,300224תוצרת חמת או שו"ע מאושר.

.4.2

ברז מנתי בעמידה לכיור מים קרים בשירותים ומלתחות ,עם מחט ניקוי
אוטומטי ,זמן פתיחה ל 5-שניות ,דגם  ,PRESTO 600Sכולל צינורית חיבור
וברז  3/8" Tמק"ט  300224תוצרת חמת או שו"ע מאושר.

.5

משטחי שיש
.5.1

חמי זוהר – שלב ב'
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 .5.1.1כאשר מרכז הכיור החיצוני ,מצד הקיר או קצה השיש ,רחוק לפחות
 50ס"מ מהקצה.
 .5.1.2כאשר הכיורים ממוקמים במרחקים שווים זה מזה וישנו מרחק של
לפחות  90ס"מ ממרכז כיור אחד לבא אחריו.
 .5.1.3מיקום הברז ע"פ הפרט האדריכלי.
.5.2

חמי זוהר – שלב ב'

משטח "אבן קיסר" או שו"ע מאושר ,קבוצה  ,5דגם  . 4220עומק  60ס"מ
ואורכים משתנים ע"פ תכנית אדריכלית ,לרבות חיתוך פתחים לכיור ,חיבור
הגבהה אחורית בגובה  15ס"מ וקנט קדמי תחתון בגובה  30ס"מ .הקבלן
אחראי גם על מדידה ,הובלה והרכבה.

422
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פרק  – 08מתקני חשמל
מתקני חשמל
08.01
 08.01.01הנחיות כלליות
.1

פרק זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותאורה למבנה השירותים.

.2

כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי פרק  - 08מפרט כללי
למתקני חשמל בהוצאה האחרונה ,ובכפוף לתכניות ,כתב הכמויות ודרישות פרק 08

.3

ביצוע הארקות יסוד למבנה יעשה באמצעות פס ברזל 40x4מ"מ מרותך בהיקף
המבנה בקורות היסוד בחפיפת ריתוך של 5ס"מ וארבע יציאות מגולוונות מרותכות
בארבע פינות המבנה לתוך קופסאות "פטיש" ממתכת להארקה ייעודיות לפי
הדרישות במפרט הנ"ל.

.4

יש לדאוג שהמרחק של הפס ברזל מכל נק' במבנה יהיה לכל היותר 10מ' לפי דרישות
חוק החשמל.

.5

היציאות יחוברו לתאי בקרה עם אלקטרודת הארקה 19מ"מ תקנית מנחושת בעומק
של 3מ' .כמות התאים תהיה בהתאם לצורך לשיפור טיב ההארקה בהתאם לתוצאת
לולאת התקלה ולפי דרישות בודק חשמל.

.6

כל לוח חשמל במבנה שירותים מעל ל 63-אמפר יכלול מערכת גילוי עשן ואמצעי ניתוק
הזנה לפי דרישות של מכון התקנים בנושא.

.7

כל לוח חשמל במבנה שירותים מעל ל 100-אמפר יכלול מערכת כיבוי אש בגז לפי
דרישות של מכון התקנים בנושא.
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פרק  – 09עבודות טיח
09.01

עבודות טיח

09.01

הנחיות כלליות
.1

כללי
.1.1

פרק זה מתייחס לעבודות טיח פנים וחוץ .בכל מקרה שלא נקבעו
הוראות מפורשות בתכניות ,או במפרט המיוחד  ,קובעות הוראות פרק  09של
המפרט הכללי של הוועדה הבינמשרדית ו/או לפי הנחיות ספקי ציפויים
דקורטיביים.

.1.2

כמו כן ,קובעות הוראות התקנים הישראליים המעודכנים בכל הנוגע לטיב
החומרים וכו' ,כגון תקן  1920מלא א' ו-ב'.

.2

.3

תיאור העבודות
בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:
.2.1

טיח פנים.

.2.2

טיח חוץ.

דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים בשטח של כ –  2.0מ"ר לפחות מכל סוג
טיח לאישור המפקח והאדריכל .את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או
להרוס עד גמר הבניין וקבלתו.

 09.01.02הנחיות כלליות לביצוע עבודות טיח
.1

הכנת השטחים
.1.1

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים ,כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום
הפגישה ברשת פלסטית מאושרת ע"י המפקח .על פי הצורך ועל פי דרישת
המפקח יש לבצע גישורים ברשת ברזל.

.1.2

חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט )ללא סיד וטיט(  .1:3המילוי יבוצע
לכל האורך והעומק עד קבלת מישור אחיד .על פי דרישת המפקח במקומות
מסוימים יש לבצע כיסוי ברשת פלסטית.

.1.3

עם התחלת עבודת טיח כלשהי ,יש להרטיב היטב את המשטח המיועד.

.1.4

במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או בניה יושארו קטעי קיר שקועים )אך ללא
גילוי הברזלים( על הקבלן לבצע יישור הקיר ע"י טיט מלט עם ערב משפר
הדבקה שיאושרו על ידי המפקח .בעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה
כשכבת טיח נוספת.

.2

סרגלי פילוס ופינות
.2.1

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח
והבטחת טיח מישורי בעובי אחיד של כל השטח.
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.3

.2.2

פינות לטיח פנים יהיו עם זוויתנים  ,XPNדמוי פינה גרמנית או שווה ערך.

.2.3

גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח.

תיקונים בטיח חדש אחרי עבודות שונות
כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השונים )כגון :נגרים,
מסגרים ,רצפים ,חשמלאים ,שרברבים ,מזוג אויר וכו'( או במפגשים בין טיח חדש
לקיים יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הטיח – ללא תשלום נוסף.

 09.01.03דגשים פרטניים לפי רשימת עבודות נדרשות
.1

טיח פנים
.1.1

טיח פנים יהיה בשתי שכבות ,סרגל בשני הכיוונים על שטחים מישוריים ועל
תקרות על פי פרטים ,ותוכניות.

.1.2

יש לאשפר את השכבה התחתונה  2ימים ,ורק לאחר מכן ליישם את השכבה
השנייה.

.1.3

את הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות.

.1.4

יש לראות דרישה זו כעקרונית ,והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה
והקבלן לא עומד בדרישות.

.2

טיח בחדרים השירותים והמקלחות
התוצאה הסופית שצריכה להתקבל היא שהטיח והקרמיקה הם במישור
2.1
אחד ,אחיד וחלק לכל גובהו.
לשם כך יש קודם כל להניח את הקרמיקה ולאחר מכן להשלים את הטיח על
2.2
מנת לקבל קו אחיד ללא מדרגה.

.3

חיזוק כל פינות הטיח בזויתני רשת מגולוונת
.3.1

יש לקבוע זויתני מגן עשויים רשת  XPMמגולוונת בפינות כל הקירות למלוא
גובהם ,במפגש חיצוני בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות המפקח.

.3.2

הרשת תחובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה .אחרי הקביעה יש לצבוע
את פינות הפח בצבע מגן ,שתי שכבות צבע בגוון הנדרש.

.3.3

זויתני המגן יהיו לכל גובה הפינה .בפתחים ללא משקופים – פינות רשת
מגולוונת בכל היקף הפתח.

.4

חיתוך הטיח
במפגש בין הטיח של הקירות והטיח של התקרות ,יבוצע חיתוך טיח.

.5

טיח חוץ
.5.1

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות הרבצה תחתונה ,שכבת טייח מיישרת
ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן ,בגוון ע"פ אדריכל.

.5.2

העבודה כוללת:
 .5.2.1שטיפת השטח לטיוח וניקוי במים.

חמי זוהר – שלב ב'
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 .5.2.2ביצוע שכבה ראשונה )הרבצה( במלט צמנט וחול גם ביחס 1:3
ובתוספת מוסף סינתטי דוחה מים ,תכולת הצמנט לא פחות מ400-
ק"ג למ"ק מלט מוכן ,מוסף יהיה דוגמת "סולן  " 413במינון לפי
הוראות היצרן או שווה ערך .סומך התערובת יהיה ממין השמנה
הסמיכה .הרבצה תבוצע על הקיר בכף טייחים ותכסה באופן שווה
את כל השטח בעובי מינימלי של  4מ"מ.
 .5.2.3ביצוע שכבה שנייה בעובי של  15מ"מ לפחות.
 .5.2.4הרכב המלט )טיט(  200 :ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן ותמיסת חומר
סינתטי דוחה מים )כגון :מלפלסט ,סולן  474או שווה ערך מדולל
 ,3:1בכמות של  5%מהתערובת(.
 .5.2.5השכבה תעובד בשפשפת עץ ,פני השכבה יהיו חלקים ללא חורים ו/או
סדקים.
 .5.2.6עבודה כוללת עיבוד גליפים ,קנטים ,פינות וכו'.
 .5.2.7יש לבצע אשפרת הטיח במשך  3ימים ולהמתין אחר כך עד לייבוש
מוחלט ,לפני התחלת עבודות שכבת הציפוי העליונה.
 .5.2.8במידה ושכבת הציפוי העליונה תהיה ציפוי דקורטיבי מחוספס
מורכב משרפים אקריליים ,או תמיסות שרפים סינטטיים עם
אגרגטים ,השכבה השנייה )המיישרת( כמפורט לעיל תכיל ,במקום
הסיד ,מוסף מתאים אחר אשר יאפשר את העבודות ,ולא יתקוף
מבחינה "כימית" את הציפוי העליון ,הכל בהתאם להנחיות והוראות
של יצרן הציפוי העליון ובתיאום עמו .כל זה ללא תוספת למחיר
שנקוב בכתב הכמויות.
.6

פיגום
.6.1

פיגום לחזיתות המבנה .כל העבודה תבוצע באמצעות פיגומים תקניים
ובטיחותיים בהתאם לתקנות משרד העבודה.

.6.2

יש להקפיד שביצוע הפיגום לא יגרום נזק למבנה או לעבודה.

.6.3

סוג הפיגום שייבחר לשיקול דעת הקבלן ואישור המפקח.

.6.4

על הקבלן לקחת בחשבון שהפיגום אמור לשרת אותו לחזיתות בהם/ן הוא
מוקם ,לכל משך העבודה עד להשלמתה ואישורה .לצורך זה יתאפשר אישור
העבודה בשלבים בתיאום בין הקבלן והמפקח.

.6.5

בכל מקרה ובכל צורך שהוא ,לא תאושר תוספת עלות בגין הקמה מחודשת
של פיגום לכל צורך שהוא.

 09.01.04אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

פרופילי אלומיניום או פח כהפרדה בין סוגי טיח שונים ו/או בגמר טיח ,יבוצעו
בהתאם לדרישת הגמר מהאדריכל והינם כלולים במחירי עבודות החיפוי ולא ישולם
עליהם בנפרד.
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.2

החיתוך ,החריצים ,אפי המים ,עיגול הפינות וכיו"ב ,כמסומן בתכניות ובפרטיהן,
כלולים במחירי הטיח השונים ולא ימדדו בנפרד.

.3

כל אלמנטי פח או אלומיניום ,המוכנס להפרדה בין משטחי טיח ובין טיח לאבן,
יותקנו לאורכו משני צדיו שתי רצועות  ,XPMשיאפשרו הדבקות הטיח .לא תשולם
תוספת עבור רצועות אלה והן יכללו במחירי היחידות ,דהיינו מדידה צד אחד במ"א
או ביחידות כפי שהוצגו בכתב הכמויות.

.4

מחיר הטיח יהיה לכל גודל השטח ,כולל בשטחים קטנים בקווים עגולים ומשופעים
וכן בחללים גבוהים ,ללא תוספת עבור גובה החלל והמחיר כולל גם את הפיגום.

.5

מדידת הטיח לפי שטח במ"ר.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
10.01

עבודות ריצוף וחיפוי

 10.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק  10מהדורתו
העדכנית .כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

.2

.3

תיאור העבודות
בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:
.2.1

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה.

.2.2

חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה.

דוגמאות
.3.1

לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף
והחיפוי בהתאם כמוגדר בסעיף  40001של המפרט הכללי ואשר יתאימו
לעמידות שחיקה למבני ציבור.

.3.2

הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בכמות לפי
דרישת המפקח.

.3.3

הקבלן יגיש את הדוגמאות לאישור האדריכל בתחילת העבודה ,על מנת למנוע
עיכוב באספקת האריחים במידה ואלה לא עונים על הדרישות.

.3.4

הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה .כל חומרי
הריצוף והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו
בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור.

.3.5

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו על ידי האדריכל לרבות הגוונים השונים
ואפשרות הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת ייצור.

.3.6

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני
ורלוונטי עד לאישור האדריכל .יצוין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את
כל שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט
כהוראות ביצוע לקבלן .מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות ,כולל
פירוקם ,אשר לא ישולמו בנפרד.

.3.7

האדריכל רשאי לדרוש סידור אחר של חומרי הריצוף והחיפוי )בדוגמה( הן
לקירות והן לרצפות וזאת ללא תוספת תשלום.

.3.8

בחירת האדריכל ומוצרים שווי ערך :בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות,
בחירת צבעים וגוונים ,בחירת סוגי ריצוף ואפיון גמר ,יהיו האדריכל והמפקח
הקובעים והפוסקים הבלעדיים ,ועל הקבלן לבצע העבודות בהתאמה מלאה
לדרישות האדריכל והמפקח .בכל מקרה בו נכתב במפרט שם היצרן ו/או
הספק ,שווה ערך פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב  ,אך
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לא פחות חשוב גם מבחינה אסטטית ,למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוגו
ומחירו של המוצר שווה הערך טעונים אישור מוקדם של האדריכל והמפקח.
.4

דגמי דמי ) (Mock-upsובדיקות
הקבלן יגיש את דגמי הדמי הבאים:
.4.1

 3מ"ר חיפוי מקטע של רצפה ,הכולל שילוב של אריחי גרניט פורצלן דרג R12

במידות  20x20ס"מ דגם  BURROמק"ט  E522014או שו"ע )אריחים בגוון
אחיד( ,יחד עם אריח גרניט פורצלן דגם  R10במידות  20x20ס"מ דגם
 BURROמק"ט  E522033או שו"ע.
.4.2

 3מ"ר חיפוי מקטע של קיר הכולל אזורים מחופים סביב קבועות סניטרים
)מקלחות/אסלות( .במקטע זה יש לבצע דוג' לחיפוי עם דוג' באריחי גרניט
פורצלן דרג  R10במידות  20x20ס"מ דגם  BURROמק"ט  E522033או שו"ע,
כאשר הדוג' תמוקם בהתחשבות מוחלטת במיקום אביזרי ההסניטריה
)במרכז הדוג' בהתאם לפריסות( וכן גם ביישור לסיומת אזורים בהם חיפוי
באריחי קרמיקה לבנה מבריקה במידות  30/60ס"מ דגם PC rgmaongsby

תוצרת נגב קרמיקה או שו"ע.
 10.01.02הנחיות כלליות לביצוע עבודות ריצוף וחיפוי
.1

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרג ופלס בכל הכיוונים –
פרט אם צוין אחרת בתכניות .פני השטחים המיועדים לפני הביצוע הריצוף והחיפוי
צריכים להיות נקיים מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח.

.2

סיבולות
תיאור העבודה

מרצפות )ריצוף(

סטייה
סטייה
הפרש
סטייה
במ"מ
במ"מ
הגובה
במ"מ
מהניצב
במפלס
במישוריות במ"מ
המתוכנן ומהצירים
בין
לאורך 3
בקירות
אריחים
מ'
לאורך 3
מ'
2.5
0.4
-+3
3

.3

-+2
0.25
-+2
2
אריחים קרמיים )ריצוף(
-+2
 0באנך 0.5
2
קרמיקה ,חרסינה ושיש לחיפוי
במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים ,או שיהיה צורך
לבצע חיתוכים אלכסוניים ,ייעשה חיתוך במסור וקצות המרצפות או האריחים
ילוטשו )מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודות החיפוי(.

.4

עבודות הריצוף והמוזאיקה כוללות במחיריהן גם ליטוש במכונה וכן ליטוש ביד בכל
מקום בו אין גישה למכונה ,דינוג והברקה )"ווקס"( לפני מסירת המבנה.

.5

עבודות לכל סוגי הריצוף והחיפוי יכללו את כל אמצעי ההגנה והשמירה הדרושים
בכדי למנוע פגיעות מכל סוג בעבודות שהושלמו ,לרבות כיסוי והגנה בעזרת לוחות
קרטון גלי ויריעות פוליאתילן.
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.6

מידות כל האריחים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה אחידים ,כמו כן,
הגוון חייב להיות אחיד .יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח
שאינו מתאים בשל גודל גוון או פגם .הקבלן יזמין כמות מרצפות עודפת למחושב
וזאת כרזרבה לליקויים ולתיקונים שיידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי.

.7

חיפוי וריצוף הקרמיקה יבוצע בעזרת "מרווחונים" )צלבים( ,הקובעים את רוחב
הפוגה לשני הכיוונים .המרווחונים יושארו במקום עד לייבוש מלא של השטח .הכל
לפי דרישת האדריכל בכל שטח או חלקי שטחים או בסוגים שונים של מרווחונים
באותו אזור .בכל מקום בו יהיה הפרשי גובה בריצוף )חדרים רטובים ,מרפסות( יש
להניח פס אלומיניום בהפרדה לכל האורך.

.8

העבודה כוללת חיתוך אריחים במסור במידות מיוחדות בצורות שונות בזוויות שונות
לרבות חיתוך בעיגולים לקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול ,לרבות ליטוש
החיתוכים .על פי העיצוב בתכנית באופן שגם בין אריחים חתוכים יישמר מרווח
הפוגה ברוחב  2או  4מ"מ בהתאם למפורט בפריסות ,הכל לפי התכניות או דרישות
המזמין או האדריכל.

.9

לאחר ייבוש החיפוי והוצאת המרווחונים ימולאו הפוגות העוברות ברובה מסוג
 ,FLEXTILאו ש"ע ,מתאים לפוגה ברוחב  2או  4מ"מ בהתאם למפורט בפריסות,
בגוון לבחירת האדריכל.

.10

יישום הרובה יהיה בהתאמה מלאה להוראות היצרן .לאחר השלמת ביצוע הרובה
ינוקה המשטח המחופה באופן מושלם כולל ניקוי בחומצה על פי הצורך להסרת כל
השאריות.

 10.01.03דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות
.1

עבודות ריצוף
.1.1

ריצוף באריחי גרניט פורצלן דגם  DESIGN BURROתוצרת "נגב קרמיקה"
או ש"ע בגוון ע"פ אדריכל  ,נגד החלקה דרג  ,R10במידות  20*20ס"מ ובעובי
 8מ"מ ,שילוב של אריחים עם דוגמה וללא דוגמה ע"פ המפורט בכתב
הכמויות ,ובתכניות האדריכל ,ייושם בחדרי השירותים ,בחדר עזרה ראשונה
ובחדר חלל לשירות הציבור.
העבודות כוללות את אספקת החומרים ,איטום חדרים רטובים לפני יישום
הריצוף ,מצעים ,והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה
האדריכלית.

.1.2

ריצוף באריחי גרניט פורצלן דגם  DESIGN BURROתוצרת "נגב קרמיקה"
או ש"ע בגוון ע"פ אדריכל נגד החלקה דרג  ,R12במידות  20*20ס"מ ובעובי 8
מ"מ ,ע"פ המפורט בכתב הכמויות ובתכניות האדריכל ,ייושם בחדרי
המקלחות.
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העבודות כוללות את אספקת החומרים ,איטום חדרים רטובים לפני יישום
הריצוף ,מצעים ,והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה
האדריכלית.
.1.3

ביצוע הריצוף
 .1.3.1הריצוף יבוצע ע"ג תשתית חול נקי ,מודרג ומיוצב בצמנט ודבק טיט
"ריצופית סופר" תוצרת תרמוקיר או ש"ע .שיפולים שקועים לפי
פרט בהדבקה ו/או בדבק טיח כנ"ל.
 .1.3.2הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול
הצמנט בשיעור של  200ק"ג צמנט למ"ק .מעל תבוצע שכבת מילוי לא
מיוצב מחול ים בעובי  4ס"מ .שכבות המילוי יונחו ישירות על גבי
שכבת המדה )או רצפות הבטון( .המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים
יחסית לפי מידת התקדמות של הנחת הריצוף .התערובת תוכן
בערמה מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי.
 .1.3.3כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה
יחסית )לחה(.
 .1.3.4מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט.
 .1.3.5הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד( בתוספת
ערב למניעת חדירת רטיבות ,כדוגמת  A155של "פקורה" או ש"ע.
 .1.3.6בזמן הנחת מרצפות קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל
שטח המרצפות ,כך שלא יישאר אף מקום ריק .בגמר העבודה תיעשה
בדיקה ובמקומות שיימצאו ריקים יפורקו המרצפות ויורכבו מחדש
על חשבון הקבלן .הטיט להדבקה יחיל מוסף מיוחד לשיפור
ההידבקות של אריחי הקרמיקה.
 .1.3.7אין לדרוך על משטחים שרוצפו במשך  48שעות .כל שקיעת ריצוף,
שהיא כתוצאה מאי הקפדה על סעיף זה ,תתוקן באופן מיידי.
 .1.3.8על גבי כל סוגי הריצוף תבוצע הגנה למניעת פגיעה עד למסירה
)יריעות פוליאתילן ,לוחות גבס וכד'(.

.2

עבודות חיפוי
.2.1

חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג  ,R10במידות  20*20ס"מ
ובעובי  8מ"מ ,שילוב של אריחים עם דוגמה וללא דוגמה ואריחי קרמיקה
במידות  14.7/60ס"מ ו 30/60-ס"מ דגם  PERGAMON GLOSSYתוצרת
"נגב קרמיקה" או ש"ע בגוון לבן מבריק ,ע"פ המפורט בכתב הכמויות
ובתכניות ופריסת קירות האדריכל ,ייושם בחדרי השירותים ,ובחדרי
המקלחות.
העבודות כוללות את אספקת החומרים ,איטום חדרים רטובים לפני יישום
הריצוף ,מצעים ,והנחת האריחים בצורה מושלמת לפי תכנית הפריסה
האדריכלית.
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.2.2

ביצוע החיפוי
 .2.2.1לפני ביצוע עבודות החיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד
כתשתית לחיפוי .מחירי עבודות החיפוי כוללים את שכבת הרקע
הנ"ל .הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל
 "215תוצרת "שחל" או ש"ע מאושר על ידי המפקח.
 .2.2.2אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט במפרט הכללי .החיפוי
יבוצע בקווים עוברים ,ישרים ,בשני הכיוונים .,מידת האריחים
כמצוין בתכניות האדריכל ובכתב הכמויות .סידור הנחת האריחים
יהיה לפי תכניות החיפוי של האדריכל.
 .2.2.3יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים
היוצאים מן הקירות כגון צינורות וברזים על ידי אטימה
לאסטרומרט באזור המפקח וכן יש לסתום בחומר הנ"ל את הרווח
שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה .עבוד סביב הפתחים של
הצינורות מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך מדויק של
פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי אישור המפקח.
 .2.2.4בפינות הבולטות יש לבצע גימור עם פינת קרמיקה בגוון ע"פ בחירת
האדריכל.
 .2.2.5סדר הנחת חיפוי עם דוגמה:
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 .2.2.6במידה וע"פ הפריסות נדרש לבצע חיתוך של אריחים במרווח בין
סידורי האריחים עם הדוגמאות )סביב המתקנים הסניטרים( יש
לבצע זאת באופן שבו המפגש בין האריחים החתוכים יוסתר בהמשך
מאחורי מחיצת הטרספה.

 10.01.04אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים אריחים בחתכים שונים ותמורתם תשולם ללא
אבחנה במידותיהם .המדידה במ"ר.

.2

המחירים כוללים סידורי שיפועים ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה
וכד' ,מותאמים לחומר מסביבם ,לרבות ניסור המרצפות למידות מדויקות במיוחד
במקומות שאין שיפולים וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה
וכיו"ב.
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.3

תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אלומיניום/פליז ,בין חדרים ובין פנים וחוץ ,אלא אם
נאמר אחרת בכתב הכמויות.

.4

הריצוף והחיפוי יהיו בקווים עוברים ,לרבות ניקוי ודינוג בכל מקום שיידרש.

.5

הליטוש של השטחים היצוקים באתר אופקיים ואנכיים ,כולל שימוש במכונה ו/או
עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה ,כדי להבטיח ליטוש מושלם גם במקומות שאין
גישה אליהם במכונה .הליטוש כלול במחיר היציקה.

.6

לא תשולם כל תוספת עבור ריצוף ,או הנחת שיש כדוגמאות.

.7

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני ורלוונטי
עד לאישור האדריכל .יצוין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את כל שילוב הגוונים
והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרויקט כהוראות ביצוע לקבלן .מחירי
היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות ,כולל פירוקם ,אשר לא ישולמו בנפרד.

.8

כל מקום בו נדרש בתכניות או בפרטים שציפוי הרצפה )מכל סוג שהוא( ימשיך ויעלה
על הקירות כפנלים ,תימדד ההגבהה כהמשך שטח הרצפה ובמחיר תהיה כלולה גם
הרולקה הנדרשת ליצירת ההעגלה.

.9

מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב ,וביצוע "רובה".

.10

מחירי היחידה כוללים רזרבה בכמות של  4ארגזים מכל סוג של אריחי הריצוף
והחיפוי .ארגזים אלו יימסרו לידי אחזקת אחראי במועצה המקומית ויישמרו
לתחזוקה בהמשך.

.11

מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי  +פוליאתילן ,או לוחות גבס/דיקטים/יוטה
עם הגבס וכיו"ב ,על רצפות רגישות ,כדוגמת רצפות שיש וכיו"ב ,כולל תחזוקה
שוטפת עד למסירה הסופית.

.12

בכל מקום בו מצוין מחיר יסוד יהיה רשאי המזמין לספק את החומר על חשבונו ולקזז
ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצוין בתוספת  8%ממחיר היסוד הנקוב בגין פחת.

.13

כל מקום בו נדרש בתכניות או בפרטים שציפוי הרצפה )מכל סוג שהוא( ימשיך ויעלה
על הקירות כפנלים ,תימדד ההגבהה כהמשך שטח הרצפה ובמחיר תהיה כלולה גם
הרולקה הנדרשת ליצירת ההעגלה.

.14

חיפוי הקירות והשיפולים יבוצעו שקועים במישור הקיר כך שתתקבל מישוריות אחת
אחידה בין הטיח כך שמישור החיפוי יהיה זהה למישור הטיח שמעל בגמר העבודה
וזאת בכל סוגי הריצוף והחיפוי.
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פרק  - 11עבודות צביעה
11.01

עבודות צביעה

 11.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק  ,11מפרט מיוחד זה
וכתב הכמויות.

.2

.3

תיאור העבודה
בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:
.2.1

צביעת קירות ותקרות בצבע פלסטי.

.2.2

צביעת קירות ותקרות בצבע מגן כנגד עובש ופטריות.

.2.3

צביעת אלמנטים נוספים.

דוגמאות
על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר ,חומר ועבודה לאישור ,שבועיים לפני
תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר .על המבצע לתקן את הדוגמאות
ולהחליף הפרטים לפי הנחיות המפקח .דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי
המפקח ,עד לגמר העבודות .הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות
היא לפי שיקול דעתו של המפקח.

 11.01.02הנחיות כלליות לביצוע עבודות צביעה
הצביעה תעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והוראות היצרן .הגוון יהיה בהתאם
לדרישות האדריכל.
.1

גימור וגוון
הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל ,לפי קטלוג ייצרן .הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד,
בהתאמה לדרישות האדריכל .הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל
פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה .האדריכל יהיה
רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא
נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש יוכל הקבלן
להמשיך בצביעה.

.2

מס' השכבות
מס' שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק  ,11הוא מס' מינימלי נדרש של
שכבות צבע .בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח .שטחים
שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות ,עד לקבלת גוון
אחיד .מודגש בזאת ,כי דעתו של האדריכל או המפקח לעניין זה היא הקובעת .כל
ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד ,יהיו על חשבון הקבלן.
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.3

אופן הצביעה בשכבות
יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות .מספר השכבות הרשום לכל
מערכת צבע הוא מינימלי ,מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור באישור
האדריכל .כיסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן.

 11.01.03דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות
.1

צביעת קירות ותקרות בצבע פלסטי
צבע "סופרקריל" מהסדרה הירוקה של "טמבור" או ש"ע בשתי שכבות ,על טיח פנים,
לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל  "2000או ש"ע.
גוון לפי בחירת האדריכל .הצביעה תעשה לפי הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית
כנדרש לרבות ניקוי .שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון .הכנת השטח תכלול
בין היתר גם הסרת לכלוך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן וסתימת חורים.

.2

צביעת קירות ותקרות בצבע מגן כנגד עובש ופטריות
מסוג "סטרידקס" ,או ש"ע – ישמש לצביעת קירות ותקרות בשירותים ומקלחות.
ביצוע הצביעה כדלהלן :ניקוי מאבק לכלוך ,סתימת חורים וצביעת  3שכבות צבע עם
דילול מים  5-15%שעתיים או  4שעות בין שכבה לשכבה לצורך ייבוש הגוון הלבן.

.3

צביעת אלמנטים נוספים
.3.1

צביעת מוצרי מסגרות
 .3.1.1הצביעה למוצרים מגולוונים תעשה לאחר תיקון פגמים בגלוון ,על
ידי צבע אבץ  30מיקרון ותכלול לפחות  2שכבות ,צבע יסוד "מגינול"
אפור ושתי שכבות צבע עליון.
 .3.1.2במוצרים שאינם מגולוונים הצביעה תיעשה לאחר ניקוי בחול ,תיקון
פגמים מקומיים בשפכטל ,ותכלול לפחות  2שכבות צבע יסוד תואם
לצבע עליון ושתי שכבות צבע עליון.

.3.2

צבע מעכב אש )אם תהיה דרישה(
 .3.2.1על הקבלן לבצע ציפוי הגנה מפני אש לאלמנטים הקונסטרוקטיביים
מפלדה )עבור האלמנטים הנושאים בלבד ( .צבע חד רכיבי על בסיס
מים תופח ,למבני פלדה המסופק על ידי חברת " "COPONאנגליה,
או ש"ע .גוון הצבע – על פי בחירת האדריכל.
 .3.2.2הכנת השטח וערכת הצבע – הצבע חד – רכיבים יש לערבב
להומוגניות שלפני השימוש .על הפלדה – ניקוי אברזיבי לדרגה 2.5
 .SAיש ליישם יסוד אפוקסי  EA-9מק"ט  649-020שכבה אחת בעובי
 50מיקרון .בצביעה על צבע קיים יש לבצע לפי הוראות היצרן .על פח
מגולוון – הסקת שומנים וחספוס מכני על פני השטח .יסוד אפוגל
שכבה אחת בעובי  50מיקרון .צביעה על צבע קיים מחייבת
התייעצות עם היצרן.
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.3.3

עבור אלמנטי פלדה גלויים
 .3.3.1ציפוי הגנה מפני אש בחומר  COPON PYRO TECH SPXשל
"טמבור" או ש"ע.
 .3.3.2הביצוע בהתזה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה על מנת
להביא את האלמנט לעמידות אש במשך  90דקות.
 .3.3.3מחיר הצביעה אינו כלול בעבודות הקונסטרוקציה וישולם בנפרד
בפרק  19.02של כתב הכמויות.

.3.4

עבור אלמנטי פלדה לא גלויים
 .3.4.1ציפוי הגנה מפני אש בחומר  COPON PYRO TECH SPXשל
"טמבור" )קוד מוצר  (66140או ש"ע.
 .3.4.2הביצוע במשיכה לפי הוראות היצרן ובשכבות ככל שתידרשנה ,על
מנת להביא את האלמנט לעמידות אש למשך  90דקות.
 .3.4.3מחיר הצביעה כלול בעבודות הקונסטרוקציה.

.3.5

אחריות הקבלן
אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות ,מסגרות ,צנרת וכד',
וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי ,תהיה לשלוש שנים מיום
קבלת העבודה על ידי המזמין.

.3.6

בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע
 .3.6.1בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה ,במיוחד לגבי צביעת מסגרות
פלדה ,יעמוד הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה.
 .3.6.2על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים ,מאושר על ידי
המפקח ,אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות.
 .3.6.3בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה ,לצבוע את כל
הצנרת הגלויה ,לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו ,ולצבוע את שכבת
הצבע העליונה השנייה.

.3.7

הקפדה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה
נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:
 .3.7.1בהכנת הרקע.
 .3.7.2במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש ,בין כל שכבה
ושכבה.
 .3.7.3בהגנת המוצרים כגון :פרטי אלומיניום ,מסגרות ,נגרות ,צנרת או כל
אביזרים אחרים שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת
בעונה אחת בבניין בזמן שיבצעו את עבודות הצביעה .הקבלן חייב
לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים.
 .3.7.4העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת.
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 .3.7.5הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם ,לשביעות רצונו של
המפקח.
.3.8

.4

אישור מכון התקנים
על הקבלן לקבל אישור מעבדת בדיקה מאושר לביצוע על צביעת ההגנה מפני
אש.

צביעת דלתות ומשקופים מפח מגולוון
.4.1

הכנת השטח
 .4.1.1במידת הצורך ,הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין
באמצעות דטרגנט חם בהתזה.
.4.1.2

התזת תערובת גרגרי פלדה ) GRIT (ANGULARבהרכב של GL 80%

GH 20% +בגודל  0.5-1.0מ"מ.
.4.2

צביעה
 .4.2.1איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי-
פוליאסטר או פוליאסטר טהור בגוון לפי דרישת המזמין בעובי 80
מיקרון לפחות.
 .4.2.2הערה :האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת
"אוניברקול" סדרה  7000מאושרת לפי תקן  G.S.Bהגרמני לעמידות
בקרינת  UVאו ש"ע .הגוון לפי דרישת המזמין.
.4.2.3

הצביעה תבוצע בשתי שכבות .שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון A

ושכבה שניה בטקסטורה בעובי מינימלי של  80מיקרון בגוון  ,Bלפי
בחירת האדריכל ,מותאם לקטלוג .RAL
.4.3

קלייה
בתנור בטמפ' של  200 ºCלמשך  15דק' לפחות ,מותנה בסוג האבקה ועובי
החומר.

.4.4

הערה :טמפ' המתכת לא תפחת מ 185ºC -למשך  10דק' לפחות.
בקרת איכות
 .4.4.1בדיקה וויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
 .4.4.2בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת.
 .4.4.3תתבצע בדיקת אדהזייה באמצעות משרט במרווחים של  1מ"מ על
גבי לוחיות ביקורת אשר יספקו על ידי המזמין.
 .4.4.4הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף.

.4.5

.5

אריזה
כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם
בועות אוויר להגנה מושלמת מפני פגיעות ושריטות.

צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח(
קירות בטון – צבע פלסטי "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם.
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עמודי בטון – צבע אקרילי מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם.
 11.01.03אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

בנוסף לנאמר בפרק  11של המפרט הכללי ,תכלולנה עבודות הצביעה גם את הנושאים
הבאים ולא תשולם כל תוספת עבורם.
.1.1

כל העבודות ,לרבות עבודות ההכנה ,הנדרשות לביצוע הצביעה.

.1.2

התאמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות האדריכל.

.1.3

תיקוני צבע
במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי צביעה ויסוד קירות ותקרות כלולים
תיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנהל.

.2

המדידה לפי מ"ר.

.3

לא תשולם עבור צביעת אלמנטי מסגרות ו/או נגרות ,צביעתם כלולה במחיר היחידה
של האלמנט.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
12.01

עבודות אלומיניום

 12.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק  12מהדורה
חמישית ,יולי  .2008כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות
המפרט הכללי.
.1.1

מודגש בזאת ,כי כל מוצרי האלומיניום יהיו מסוג א' של היצרן.

.1.2

הדרישות המפורטות מטה מתייחסות לפרטי האלומיניום.

.1.3

הנחיות אלו ,מהוות תוספת מחייבת למפרט הכללי לעבודות אלומיניום של
הוועדה הבין משרדית המיוחדת ,בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד העבודה
בהוצאת משרד השיכון – בהוצאה האחרונה.

.1.4

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה והתכניות לבין המפרט
הכללי הנ"ל ,הנחיות אלה עדיפות ומחייבות.

.1.5
.2

רואים את המפרט  ,0891כמפרט מנחה ,המחייב דרישות מינימליות.

תיאור העבודה
בפרק זה יכוסו העבודות הבאות

.3

.2.1

תריסי גלילה.

.2.2

רשתות יתושים.

.2.3

חלונות הזזה.

דוגמאות
.3.1

לפי דרישת המהנדס ,על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים ,כגון:
פרופילים ,זכוכית לסוגיה ,דגמי פרזול ,וכו' .כמו כן ,עליו להכין כל דגם של
רכיב אשר יידרש על ידי האדריכל )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל(
ולהרכיבו בבניין.

.3.2

אין להתחיל בייצור של הפירטים האחרים לפני קבלת אישור האדריכל על כל
דגם ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב .הרכיבים שהקבלן
יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

.3.3

הקבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי המהנדס(
על חשבונו הוא.

.3.4

הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור  SHOP DRAWINGשל חלונות
הזזה כולל פירוט חלקי הפרופיל והחלונות וחלוקה לכנפיים ,בקנ"מ – 1:1
 1:50אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים ,האטמים ושיטת הרכבתם.
שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך.
הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה .כל
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הבדיקות והמכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות
ע"י הקבלן ועל חשבונו ,כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם
המפקח .תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי
הקבלן.
 12.01.02הנחיות כלליות לביצוע עבודות אלומיניום
.1

התאמה לדרישות התכנוניות
.1.1

תכניות האדריכל והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה
ראשונית מחייבת ,ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה
שבכתב הכמויות( ייעשו על ידו ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות
שתועלנה על ידי האדריכל ו/או המפקח ,כגון :סוגי הפרופילים ,גודל
הפרופילים ועוביים ,שיטות החיבור ,חיזוק וייצוב וחיבורם לאלמנטים
הקונסטרוקטיביים של הבניין )סוג וחומר החיבור ביניהם( ,שיטות וחומרי
האיטום ,שיטות הזיגוג והרכבת הפרזול לאלמנטים השונים ,ההגנה על
המוצרים וכד' ,כך שהמוצר הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין מכל
הבחינות ,בצורה המושלמת ביותר ,וזאת גם אם חלק מהדרישות לא תהיינה
נתונות בתכניות האדריכל.

.1.2

כל זאת ,בתנאי שדרישות האדריכל /ואו המפקח אינן חורגות חריגה
משמעותית מהמצוין בתכניות ו/או במפרטים מבחינת עיצוב וגודל המוצרים.

.1.3

.2

אם ברשימות רכיבי האלומיניום צוינה תוצרת מסוימת לגבי רכיבי
האלומיניום או לגבי חלקים מהם ,על הקבלן לספק רכיבים וחלקים אלה מן
התוצרת הנדרשת ,פרט אם האדריכל אישר תוצרת אחרת כשוות ערך לה.

תכניות והרכבה
.2.1

הקבלן יעביר לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר .התכניות הנ"ל
תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל .חתכים ופרטים הנוגעים
לאופן הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד ,כולל כל החיבורים
והחיזוקים למעטפת.

.2.2

התכניות הנ"ל תהיינה חייבות באישור האדריכל ,וזאת לפני התחלת הייצור.

.2.3

מערכת תכניות מאושרות וחתומות על ידי האדריכל תימסרנה לקבלן
באמצעות המפקח.

.2.4

אישור תכניות ההרכבה על ידי האדריכל אינו משחרר במאומה את הקבלן
מאחריותו המלאה והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל התאמת
המוצר למציאות במבנה.

.3

ניתוק מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים
.3.1

אין להצמיד חלקי אלומיניום לקירות בטון במגע ישיר.

.3.2

על הקבלן לספק ולהרכיב חומרי עזר להפרדת החומרים הנ"ל.

.3.3

אין להרשות מגע ישיר בין האלומיניום למתכת ברזלית ו/או מתכת אחרת.
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.3.4
.4

בנוסף ,יקבע מבנה החלון באופן שלא ייוצר גשר תרמי בין חוץ לפנים.

חיבורים
.4.1

כל החיבורים בעבודות האלומיניום יבוצעו ללא מסמרות ,ברגים וכד',
הגלויים לעין ,אלא אם אישרו זאת האדריכל והמפקח מראש.

.4.2
.5

יותר שימוש אך ורק בברגים עשויים פלדת אל-חלד.

זכוכית
.5.1

כל לוחות הזכוכית יהיו בעיבוד  ,TAOLFבאיכות הגבוהה ביותר ומישוריים
לחלוטין ,וללא בועות ,גלים ,פגמים וכד'.

.5.2
.6

עובי הזכוכית בכל רכיב ברשימה או בחלק מרכיב יהיה כמתואר בדף הרכיב
או לפי ת"י ) 9901לעבה מבין השניים(.

עבודות פירזול לאלומיניום
.6.1

בכל רכיבי מכרז/חוזה זה ,שלצורך השלמתם והפעלתם יש לספק ולהרכיב
פרזול כגון :צירים ,ידיות ,כל סוגי המנעולים ,מפתחות ,עיניות הצצה ,סגרים,
בריחים ,רוזטות ,שלטים ,כפתורי דלת וכו' ,כל הפרזול השייך לדגם המצוין
כשווה ערך בתוספת פרזול מיוחד כמתואר בדף הרכיב.

.6.2

כל חלקי הפרזול יכללו במחירי הרכיבים למיניהם ,לרבות האספקה
וההרכבה של כל הפרזול הדרוש .לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או
אחרת בגין אספקת והרכבת פרזול זה או אחר.

.6.3

העבודות יבוצעו על ידי הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את
ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.

.6.4

קביעת הפרזול לרכיבי האלומיניום תעשה על ידי אביזרים וברגים מקוריים
לסוג הפרופיל המצוין .גוון הידיות לבחירת האדריכל.

.6.5

בכל העבודות אותן יש לצבוע – חייב הקבלן לפרק את כל הפרזול לקראת
ביצוע הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה.

.6.6

כל המפתחות של המנעולים ימוינו ,יושחלו על טבעת ,יסומנו בצורה ברורה
וימסרו למזמין בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי
האגף והדלת אליהם הותאם .מס' עותקים מהמפתחות הדרושים לכל מנעול,
יקבע בלעדית על ידי המזמין.

.7

הגנה על רכיבים באתר
כל רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית .לאחר
ההרכבה ,ינקוט הקבלן בכל האמצעים ,לצורך הבטחת מוצרים מפני פגיעה ,עד
מסירת המבנה למזמין.

.8

בדיקות מעבדה
המזמין רשאי לדרוש בדיקת כל אלמנט בחזית ,במעבדת מכון התקנים ועל פי בתקן
המתאים וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים שהוא מציע
לדרישות המפרט ,כל הבדיקות הנ"ל ,לרבות בדיקות חוזרות ,אם תידרשנה ,תהיינה
כלולות במחירי הסעיפים ולא תשולמנה בנפרד.
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 12.01.03דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות
.1

תריסי גלילה
יותקנו בחלל לשירות הציבור בהתאם לתכנית האדריכלית .תריסי גלילה עם רפפות
מפח אלומיניום שחול )משוך( בגובה  150ס"מ ובאורכים משתנים ,לרבות ארגז תריס
מונבלוק ,מנוע חשמלי לתריס  30ומנגנון נעילה אינטגרלי לנעילת התריס משני
הצדדים.

.2

רשתות
.2.1

בפתחי האוורור של השירותים והמקלחות יתקנו רשתות יתושים ,זזות ע"ג
מסילה ,מתוחות על גבי מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן וניתנות לפירוק
לצורכי תחזוקה.

.2.2
.3

מידות הרשתות יהיה בגובה  80ס"מ ובאורכים משתנים עד  1מ"ר ע"פ תכנית
אדריכלית.

חלונות הזזה
.3.1

פרופיל חלונות הזזה מאולגן לכל החדרים 3-4 ,מסילות בהתאם לצורך על
מנת לאפשר אוורור דרך לפחות  2/3מהפתח ,כדוגמת "קליל  "7000או ש"ע.
בגובה  80ס"מ ובאורכים משתנים עד  1מ"ר ,ע"פ פרט ותכנית האדריכל.

.3.2

זכוכית שקופה בעובי  6מ"מ לכל הפחות ,איטום גומי איכותי ומנגנון נעילה
בסגירה לחלון .גוון בהתאם לבחירת האדריכל.

 12.01.04אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לפי יחידות והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.
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פרק  – 14עבודות אבן
14.01

הנחיות כלליות
העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי.
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פרק  - 18תשתיות תקשורת
18.01

הנחיות כלליות
העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק  08במפרט מיוחד זה וכן פרק  18במפרט הכללי
הבינמשרדי.
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פרק  - 19מסגרות חרש
19.01

מסגרות חרש

 19.01.01תיאור העבודה
התקנה של פרגולה עשויה מפרופילי פלדה מעורגלים ,מגולוונים בחום ,וצבועים בצבע
.1
בהתאם למפרט ,על יסודות חדשים ,והחיבור למבנה בטון .אחסון כל הרכיבים יערך
בכל התקופה בה יבוצעו עבודות עפר ופיתוח אחרות בחוץ .מקום האחסון יאושר על
ידי המפקח כך שלא יפריע לביצוע עבודות העפר ולדרכים לחוף.
ייצור ,אספקה והרכבה בחוף של אלמנטי פלדה חדשים יבצעו על כל מרכיביהם בבית
.2
המלאכה ומפעל הצביעה המאושרים מראש ע"י המזמין ,כולל יסודות ,גלוון חם,
צביעה ,ריתוך והרכבה .יש להימנע מעבודות ריתוך ,וצביעה בשטח ככל שניתן.
חיבורים הדורשים ריתוכים וצביעה בשטח יעשו באישור המנהל.
העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המיוחד ,ולהוראות הבאות.
.3
 19.01.02דרישות לאישור מפעל הצביעה
.1

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 וגהות ,ושאושרו ע"י המנהל מבחינה מקצועית.

.2

מפעל המתכת ישלים את כל הריתוכים ועבודות המתכת לפני מסירה לגלוון חם,
ויקבל את אישור המנהל לפני מסירה לגלוון ולפני צביעה .באחריות הקבלן הראשי
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".

.3

קבלן הצבע/מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת לפי ISO

.9002
.4

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

.5

אין לקבל קריאות עובי צבע יבש מתחת  80%מעובי הצבע היבש הנומינלי.
ניתן לקבל ערכים בודדים בלבד בין  80%לבין  100%מעובי הפילם היבש הנומינלי,
בתנאי שעובי צבע יבש ממוצע באזור הוא שווה או מעל לעובי הפילם היבש הנומינלי.

.6

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.
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.7

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.

.8

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.

.9

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
.9.1

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.

.9.2

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

.10

למפעל הצביעה יהיה מקום מסודר לאחסון צבעים ומדללים ,ומקום מסודר לאחסון
כלים.
ברשותו יהיו כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה  -מערכת ניקוי גרגירים,
מערבלים מכאניים ופניאומטיים לצבעים ,מערכת שקילה ,מערכת צביעה ומכשירי
בדיקה ובקרת איכות עם אישור תקינות ע"י גורם חוץ ,על פי הצורך.

.11

עבודות הצביעה כוללות אריזה מקצועית מתאימה של כל החלקים לצורך הובלה
לשטח ,וביצוע כל תיקוני הצבע הנדרשים ובדיקתם לאחר הרכבה באתר )כולל צביעת
ברגים מגולוונים קבועים שאינם לפתיחה לאחר הרכבה לאחר ניקוי ,במערכת אפוקסי
בעובי  300מיקרון לפחות(.

.12

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

.13

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

.14

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.

 19.01.03תנאים אטמוספריים לצביעה )לחות וטמפרטורה(
.1

הלחות היחסית תהייה מתחת  .85%טמפרטורת המתכת מעל .150 C
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.2

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

 19.01.04הובלה ,אריזה ואחסון
.1

הקבלן יקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח ,אחסון החלקים באתר ומהלך
ההרכבה.

.2

באחריות קבלן הצבע להגן על החלקים הצבועים בהובלה ואחסון באריזה מתאימה
)עם הפרדה בין החלקים( .האחסון באתר יהיה אך ורק במקום מתאים ,מסודר וישר.

.3

העמסה ופריקה של חלקים יבוצעו בזהירות בעזרת חגורות רחבות ,לא מתכתיות.
אין להרשות העמסה ופריקה של חלקים צבועים בעזרת כבלי מתכת ושרשרות מתכת.

 19.01.05תיקוני צבע באתר לאחר הרכבה
.1

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.

.2

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.

.3

הקבלן יבצע בדיקות "הולידיי דטקטור" של כל תיקוני הצבע באתר לפי ASTM D

 ,5162-01, Method Aבעזרת מכשיר בדיקה נייד במתח נמוך  90וולט ,עם ספוג רטוב.
יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט .יש לבצע קטע ניסיוני לאישור המתכנן ויועץ
הקורוזיה.
 19.01.06מערכת צביעה על גבי גלוון  -מערכת דופלקס לפלדה מגולוונת
.1

כללי
.1.1

מערכת הצבע המוצעת לחלקים מגולוונים בחום חדשים ,לאחר שטיפת
גרגירים של פני שטח הגלוון.

.1.2

היכן שהגלוון החם יפגע ובריתוכים יש להשחיז ולחספס השטח וליישם צבע
יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ העומד בתקן .(SBV 62%) .SSPC

.1.3

צביעה תיעשה לפני הופעת חלודה לבנה )תחמוצות אבץ(.

.1.1

במידה ויש הופעת קורוזיה לבנה ,יש לחזור ולהסירה באמצעות שטיפה במים
מתוקים.

.2

הכנת שטח פני הגלוון לפני צביעה
.2.1

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.
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.2.2

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 !!!.

.2.3

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 ,300 :מרחק
פייה של התזה מפני השטח :כ 0.5-0.8 -מטר.
.2.4

חספוס שטח פני הגלוון ) 15-25 ,Comparator G-Fine :(ISO 8503-2מיקרון,
 .Ry5נישוב ושאיבת אבק.

.2.5

בדיקת אבק עם סרט שקוף ) :(ISO 8502-3רמת אבק לא תעלה על דרגה .1

.2.6

בדיקת מלחים מסיסים במים ) :(ISO 8502-9מוליכות מקסימאלית מותרת
.20 mg/m2 NaCl

.3

צביעה
.3.1

התחלת צביעה :צביעה תבוצע תוך שעה מגמר שטיפת החול וחספוס הגלוון.
אין להתחיל צביעה של הגלוון לאחר יותר מ 4 -שעות מגמר חספוס פני שטח
הגלוון.
הצביעה תבוצע מיד בגמר הכנת השטח והניקוי.

.3.2

מערכת הצבע על גלוון) :יצרן "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב ע"י
המנהל(.

.3.3

יסוד " -אפוגל" קוד  ,649-050צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי לפלדה וגלווןSBV ,

 ,45%בעובי  40-50מיקרון בלבד .גוון בז' .9642
.3.4

ביניים " -אקופוקסי  80אלומיניום" קוד  640-655או "אקופוקסי  80מיו"
קוד  ,640-654אפוקסי פוליאמיד רב-עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי
 125-150מיקרון.

.3.5

ביניים " -אקופוקסי  "RAL 7035 80קוד  ,640-650אפוקסי פוליאמיד רב-
עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי  125-150מיקרון ,בגוון אפור בהיר.

.3.6

עליון )שטחים מעל קו המים(  -טמגלס  ,PEקוד  ,39x-xxxצבע עליון
פוליאוריתני פוליאסטר-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
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.3.7

סה"כ עובי צבע יבש כולל )מעל הגלוון( 350-400 :מיקרון לפחות  +מריחות
במברשת לאחר כל שכבה בריתוכים ,קצוות ופינות חדות ,כמפורט להלן:
 .3.7.1מגובה מטר מעל קו המים והקרקע עובי צבע  350מיקרון לפחות
)כולל טמגלס .(PE
 .3.7.2מתחת למים עובי צבע  400מיקרון לפחות )אין צורך בעליון טמגלס
 PEממש מתחת למים ,אבל במקומו יש ליישם שכבה נוספת של
אקופוקסי .(80
 .3.7.3מתחתית העמודים ועד 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.

.4

הערות:
.4.1

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.
.4.2

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.

.4.3

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

.4.4

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

.4.5

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

.4.6

במקום "אקופוקסי  80אלומיניום"" ,אקופוקסי -80מיו" ,ו"אקופוקסי 80
 "RAL 7035ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום",
אפיטמרין "סולקוט-מיו" ואפיטמרין "סולקוט  ,"RAL 7035בהתאמה.

.4.7

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

.Made
.4.8
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.4.9

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.

.4.10

יש לחכות  4ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה ,שינוע והובלה.

.4.11

הנתונים עבור .25 0C - 65 % R.H.

.4.12

יש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  ,PDSגיליונות בטיחות  ,MSDSוהוראות
היישום של יצרן הצבע .יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים
בשימוש.

.5

מפרט תיקוני צבע בריתוכים ,ותיקון גלוון חם
.5.1

מערכת הצבע לתיקוני גלוון וצבע מקומיים ) Touch-up -יצרן "טמבור" או
שו"ע מאושר מראש ע"י המזמין(:

.5.2

יסוד  -יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ לפי תקן  ,SSPCבעובי  2x50מיקרון.
).(SBV 62%

.5.3

ביניים " -אקופוקסי  80אלומיניום" או "אקופוקסי  80מיו" ,בעובי 125-150
מיקרון.(SBV 78%) .

.5.4

ביניים " -אקופוקסי  ,"RAL 7035 80בעובי  125-150מיקרון בגוון אפור-
בהיר.(SBV 78%) .

.5.5

עליון )שטחים מעל קו המים(  -טמגלס  ,PEבעובי  50מיקרון,(SBV 50%) ,
בגוון לפי המנהל וברק משי או מבריק .צבע עליון פוליאוריטן טמגלס PE

יסופק מהיצרן  Ready Madeאו שו"ע מאושר.
.5.6

הערות:
 .5.6.1סה"כ עובי צבע יבש כולל נומינלי ממתכת חשופה :כ400-450 -
מיקרון לפחות.
 .5.6.2השמה במברשת תדרוש יותר שכבות לקבלת עובי לפי מפרט הצביעה.
 .5.6.3יסוד אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ  SSPCיכיל מעל  80%אבץ בפילם
היבש ,לפי משקל.
 .5.6.4יש לחכות את זמן ההמתנה בין השכבות לפי דפי הנתונים .יש לקרוא
ולעבוד לפי דפי הנתונים  ,PDSגיליונות הבטיחות  ,MSDSוהוראות
היישום של יצרן הצבע.

.6

נוהל תיקוני צבע
.6.1

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 -070או שו"ע מאושר( ושטיפה במים
מתוקים לשתייה בלחץ גבוה ,להסרת שומנים ,גריז ומלחים ,וייבוש השטח.
יש לשטוף היטב את שאריות חומר הניקוי מהשטח עד קבלת  pHנייטרלי,
ולייבש.
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.6.2

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.

.6.3

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.

.6.4

צביעה במערכת הצבע לתיקוני צבע מקומיים  /צביעה במערכת לפי המפרט
לעובי המקורי.

.6.5

בהברשה יש ליישם יותר שכבות צבע לעומת התזת איירלס להשגת העובי
המקורי לפי המפרט.

.6.6

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.
.6.7

מומלץ להשתמש בערכות קטנות של צבע לתיקונים ) 2.5עד  5ליטר(.

 19.01.07מערכת הצבע על פלב"מ
.1

כללי
.1.1

צביעת פלב"מ ומעקות פלב"מ 316L

.1.2

צביעה על גבי פלב"מ – מערכת צבע לפלדה בלתי מחלידה 316L

.1.3

הכנת שטח פני הפלב"מ לפני צביעה

.1.4

גמר עבודות מתכת במפעל המתכת ) Grade 3 :(ISO 8501-3לפחות ,כולל
ביצוע ריתוכים מלאים וחלקים ,הסרת כל נתזי הריתוך ,עיגול כל הקצוות
והפינות.

.2

הכנת השטח
.2.1

ניקוי ראשוני של הפלב"מ :יבוצע עם סבון אקוקלין  2230ואחר כך שטיפה
במים מתוקים בלחץ ו/או שטיפה יסודית בקיטור .חובה לשטוף בקיטור לפני
התזת גרגירים !!!.
)הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל שלא מכיל כלורדים(.

.2.2

הכנת השטח Sa 2.5 :(ISO 8501-1) :התזת גרגירים מינרלים עדינים
משוננים  Grits blastingלא מתכתיים ,ללא כלורידים לדרגת ניקיון Sa 2.5

לפחות ,ולהשגת פרופיל חספוס מעל  40מיקרון .למשל ,גרגירים שוחקים
יורוגריט  ,A3ג'בלסט או קורונדום )אלומינה( ,היוצרים פני שטח מט עם
חספוס  40מיקרון .אין להשתמש בחול ,בזלת או גרגרי פלדה.
.2.3

חספוס פני שטח הפלב"מ 40-55 :(ISO 8503-2) :מיקרון .Ry5 ,נישוב ושאיבת
אבק.
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.2.4

הסרת אבק ,ובדיקת אבק עם סרט שקוף ) :(ISO 8502-3רמת אבק לא תעלה
על דרגה .1נישוב יבוצע עם אוויר יבש ,ללא רטיבות וללא שומנים.

.2.5

בדיקת מלחים מסיסים במים :(ISO 8502-9) :מוליכות מקסימאלית מותרת
) .20 mg/m2 NaClיצרן צבע יהיה "טמבור" או שוו"ע מאושר מראש ובכתב
ע"י המנהל והפקוח(.

.3

צביעה
.3.1

יסוד :יסוד אפיטמרין  EA9אלומיניום קוד  ,842-050צבע יסוד אפוקסי
פוליאמין אדוקט דו-רכיבי ,SBV 38% ,בעובי  50-60מיקרון ,גוון אדום
מתכתי.

.3.2

ביניים" :אקופוקסי  80אלומיניום" קוד  640-655או "אקופוקסי  80מיו" קוד
 ,640-654אפוקסי פוליאמיד רב-עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי 100-
 125מיקרון.

.3.3

ביניים" :אקופוקסי  "RAL 7035 80קוד  ,640-650אפוקסי פוליאמיד רב-
עובי וגבה מוצקים ,SBV 78% ,בעובי  100-125מיקרון ,בגוון אפור בהיר.

.3.4

עליון )שטחים מעל קו המים( :טמגלס  ,PEקוד  ,39x-xxxצבע עליון
פוליאוריתני פוליאסטר-אליפטי ,SBV 50% ,בעובי  50מיקרון לפחות ,בשכבה
אחת או שתיים עד קבלת כיסוי מלא ואחיד ,בגוון לפי המנהל וברק משי או
מבריק) .טמגלס  PEיהיה .(Ready Made

.3.5
.4

סה"כ עובי צבע יבש כולל 300 :מיקרון לפחות +מריחות במברשת לאחר כל
שכבה בריתוכים ,קצוות ופינות חדות.

הערות
.4.1

לביצועי מערכת צבע אופטימליים ,מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין
שכבות הצבע של  48שעות.

.4.2

לפני צביעה ביסוד אפיטמרין  EA9אלומיניום ,יש לערבב ולהמתין  30דקות
בטמפרטורה .25 0C

.4.3

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

.4.4

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

.4.5

במקום "אקופוקסי  80אלומיניום"" ,אקופוקסי -80מיו" ,ו"אקופוקסי 80
 RAL 7035ניתן להשתמש בצבעים אפיטמרין "סולקוט אלומיניום",
אפיטמרין "סולקוט-מיו" ואפיטמרין "סולקוט  ,"RAL 7035בהתאמה.
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.4.6

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

.4.7

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

.4.8

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.

.4.9

יש לחכות  4ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה ,שינוע והובלה.

.4.10

הנתונים עבור .25 0C - 65 % R.H.

.4.11

יש לקרוא ולעבוד לפי דפי נתונים  ,PDSגיליונות בטיחות  ,MSDSוהוראות
היישום של יצרן הצבע .יש להגיש תעודות מעבדה מהיצרן עבור כל הצבעים
בשימוש.

.5

בחינת עבודות הצביעה
.5.1

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

.5.2

הקבלן יזמן את הפיקוח לפני תחילת עבודות ניקוי וצביעה.

.5.3

יש לבצע בדיקת הולידיי לפי ASTM D 5162-01, Test Method A-Low

 Voltage Wet Spongeבמתח  90וולט.
.6

תיקוני צבע מקומיים  Touch-upעל פלב"מ )פגיעה מכאנית עד למתכת ,ופגיעה
שטחית(
.6.1

שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה של אזור התיקון או במדלל נקי 1-32
להסרת שומנים וייבוש) .הסרת שומנים בעזרת מדלל מותרת רק עם מדלל
שלא מכיל כלורידים ,כדוגמת .(1-32

.6.2

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

.6.3

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.

.6.4

צביעה בשתי שכבות צבע מסטיק אקופוקסי (SURFACE TOLERANT) 80
וצביעה בעליון טמגלס  PEאו שו"ע מאושר ,ברק משי לעובי המקורי.
בהברשה יש ליישם יותר שכבות לעומת התזת איירלס להשגת העובי המקורי.

.6.5

הקבלן יבדוק באתר את תיקוני הצבע בעזרת בדיקת הולידיי . 5162-01 TMD
 Test Method A-Low Voltage Wet Spongeבמתח  90וולט .יש לתקן כל אי-
רציפות בציפוי.

.6.6
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 19.01.08מידות
.1

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות
הקונסטרוקציה הבטון והפלטות הטמונות בו ואת התאמתה לחלקי המבנה
המועברים העשויים להתחבר לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט
וביצוע ההעברה.

.2

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת
המתקנים במקומם החדש ,מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה ,וכן מיקומם
ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך קביעת
המידות המדויקות של קונסטרוקצית הפלדה המועברת.

.3

הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:
.3.1

הדיוק במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למיניהם  1.5מ"מ.

.3.2

הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  3.0מ"מ.

.3.3

הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות(  2.0מ"מ.

.3.4

הדיוק במפלסי העמודים  2.0מ"מ.

 19.01.09חיבורי ברגים
הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים תרמודיפוזי )בעובי אבץ
 45מיקרון לפחות( במידות תקניות ,והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים ,נקיים
ומתאימים לקטרי הברגים .מחיר הברגים האומים והצביעה שלהם לאחר הרכבה כלול
במחיר הקונסטרוקציה.
 19.01.10חיבורי עיגון
.1

עיגון של חלקי הברזל ,יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים
בתכניות ו/או כפי שיקבע ע"י המתכנן.

.2

הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר,
ויוברג מעליו באמצעות אום כפול או אום ושייבה קפיצים.

.3

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקציית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי
בטון ,ויהיה אחראי להתקנה המדויקת של כל העוגנים בשטח  -אליהם מיועדת
להתחבר קונסטרוקציית הפלדה.

.4

בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי-דיוק במיקום ,או אי התאמת העוגנים
הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן .מחירם כלול במחיר
הקונסטרוקציה.

 19.01.11ביקורת
.1

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות ,טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים
בבית המלאכה ,ביקורתו הסופית של המנהל לפני הבאתם למקום העבודה.
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.2

אשור להבאתם למקום החדש יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המפקח
ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו.

.3

כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה ,על פי
דרישות ת"י ) 1225בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות( לפי
הנחיות הבודק המומחה .הקבלן יישא בעלות הבדיקות.

.4

הקבלן יגיש את דוחות הבחינה למפקח לאישור.

 19.01.12הרכבה
.1

על הקבלן לסייר באתר )שטח העבודה( ולבדוק את כל דרכי הגישה ,האפשרויות
להובלה ולאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות.

.2

שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא חייבת
לקבל מראש ,את אישורו של המתכנן.

.3

מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים ליסודות
החדשים ,כולל תמוכים זמניים נדרשים.

.4

על הקבלן לנקוט ,בעת ההרכבה ,בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות
הקונסטרוקציה הקיימת.

.5

בעת ההרכבה יש לדאוג לתמיכה זמנית הולמת ,הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי
למנוע התהוותם של מאמצים ,בלתי מחושבים ,בחלקים הנושאים.

.6

מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן .האישור הנ"ל אינו פוטר
את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל
תקופת ההרכבה.

.7

כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.
האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו,
יהיה על חשבונו.

 19.01.13תכניות עבודה מפורטות
הקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות ייצור מפורטות של כל אלמנטי הפלדה .אשר יכילו
בתוכם בין השאר את פרטי החיבור וכיו"ב ,וכן את דרכי הרכבתם.
 19.01.14אריזה ושינוע
.1

יש לארוז את חלקי הפלדה באופן מקצועי ומתאים על מנת למנוע פגיעות בהובלה
ופירוק.

.2

המוצרים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי  0.05מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו
בעזרת סרט הדבקה .בין החלקים תהייה הפרדה בעזרת לוחות הפרדה מגומי.

.3

שינוע ייעשה במשאיות ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית
ובצורה שתימנע פגיעה בצבע.
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.4

תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי עובדי צביעה מקצועיים
ומיומנים ,ליטוש האזור הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו סוג מערכת צבע
הקיימת והגוון .הרכבה ותיקוני צבע תיעשה על ידי בעלי מקצוע מאומנים.

.5

לעובדי הצביעה יהיה ניסיון מוכח ביישום צבע אפוקסי דו-רכיבי ,ציוד ואמצעים
מתאימים לערבוב חלק א' וחלק ב' ביחסי ערבוב נכונים.

.6

עובדי הצביעה יקבלו הדרכה והסמכה מיצרן הצבע.

.7

יש לזמן את יועץ הקורוזיה לבדיקה בהתחלת תיקוני צבע באתר.

 19.01.15גלוון חם
.1

הגלוון יבוצע בטבילה חמה באמבט בהתאם לת"י  918עם קירור אוויר בלבד )ו/או
בהתאם לתקן  ISO 1461עם קירור אוויר בלבד( .המפעל המגלוון יהיה בעל מערכת
ניהול איכות מאושרת ומוסמכת לתקן  .ISO 9002יש לתאם מראש עם מפעל הגלוון
לפני מסירת החלקים לגלוון ,שהחלקים המגולוונים המיועדים לצביעה יעברו במפעל
הגלוון תהליך קירור אוויר בלבד ,ולא קירור באמבט מים עם כרומטים.

.2

הפלדה תהייה בהרכב כימי מתאים לגלוון חם .בכל מקרה של חשש לטיב הגלוון החם,
יש לתת למגלוון דוגמא לגלוון ניסיוני על מנת לקבוע אם הפלדה בהרכב כימי מתאים
לגלוון חם .יש להתייעץ עם מפעל הגלוון בנושא הרכב כימי של הפלדה ובנושא הכנות
לגלוון .פלדה מתאימה לגלוון באבץ חם היא  FE 360או שו"ע .תכולת סיליקון )(Si

בפלדה תהייה פחות מ ,0.03% -ותכולת הזרחן ) (Pפחות מ .0.024% -לחלופין ,תכולת
סיליקון ) (Siתהייה בין  0.14%לבין  ,0.25%ותכולת זרחן ) (Pפחות מ.0.035% -
הקבלן אחראי שהפלדה תתאים לגלוון באבץ חם .באם משתמשים בפרופילים
מגולוונים בחום מראש לפי ת"י  ,918ייעשו תיקוני גלוון לאחר ריתוך בצבע אפוקסי
דו-רכיבי מיוחד עשיר אבץ  ,SSPCתיקונים כנ"ל יבוצעו גם בחלקים שיורכבו באתר
לאחר גלוון .יש לאשר את הצבע לתיקוני גלוון מראש.
.3

עיבוד הרכיב יושלם לפני תחילת הגלוון .באחריות הקבלן לבצע פתחים מתאימים
באמצעים מכאניים בלבד )לא בחיתוך בלהבה( לשחרור גזים ואבץ ,בתיאום עם
המפעל המגלוון והמתכנן .אסור לשלוח לגלוון חם חלקים שבהם חללים אטומים.
לפני מסירה לגלוון חם ,יש להכין חורי ניקוז לגלוון לפי הוראות מפעל הגלוון ובקדח
בקוטר עד  14מ"מ בלבד .לדוגמא :קידוח בפרופילים )בכיפות( האוטמות את ראשי או
קצוות הפרופילים .באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד
בברגים או באומים למתקן )כלים( יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל .יש
לעגל קצוות לרדיוס  2מ"מ לפחות .הריתוכים יהיו  CO2ו/או לפי הוראות יועץ
הריתוך ,ובהתאם לאישור המעבדה לבדיקות אל-הרס ,ויהיו היקפיים ומלאים ,כולל
הורדת פיקים ונתזים .חורים יבוצעו בקדיחה בלבד בבית המלאכה .אין לעבוד
בלהבה ,אלא רק בעיבוד מכני/שבבי.
כל הריתוכים יהיו מלאים ,רציפים ונקיים .יש לרתך ריתוכי אטימה במעברים צרים.
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.4

לפני תהליך הגלוון יהיו פני השטח נקיים משבבים ,סיגי ריתוך )שלקות ריתוך( ,נתזי
ריתוך ,צבע )לרבות צבע סימון ,וצבע שנשאר מהבדיקות ללא-הרס( ,זפת ובטון .חלקי
פלדה ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע ,צבע סימון ,זפת ,סיגי ריתוך
)"שלקה"( וכו' .הסרת נתזי ריתוך ,שלקות ריתוך וצבע סימון באחריות מפעל המתכת
 /המסגריה לפני המשלוח לגלוון.

.5

היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגלוון.

.6

עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה כמוגדר בת"י  918לפחות.

.7

הגלוון ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות ,חספוסים ,קוצי גלוון ושיירי פלקס.
לאחר הגלוון יש להחליק את השטחים כך שבמגע יד אדם לא יורגשו חספוסים.
במידה ויהיה צורך בליטוש ,הדבר ייעשה באמצעות דיסקת נייר לטש או דיסקה
מחומר פלסטי  .3Mאין להשתמש בדיסקת השחזה .יש להסיר קוצי אבץ ונזילות גלוון
חריגות במפעל הגלוון באופן מקצועי וכהכנה לפני צביעה .התחלת עבודות צביעה
תבוצע רק לאחר שקבלן המתכת בדק ותיקן את הגלוון ,לפני שטיפת חול וצביעה.

.8

אם לאחר הגלוון נדרש לבצע שינויים )חיתוך ,קידוח ,ריתוך וכו'( בקונסטרוקציה -
במפעל או באתר  -יש צורך בתיקון הגלוון .התיקון של הגלוון יבוצע על ידי ניקוי ידני
או מכני יסודי לדרגה  St 3לפחות לפי תקן  ISO 8501-1במרחק של  5ס"מ לפחות
מעבר לאזור התיקון ,ליטוש ,ומיד לאחר מכן צביעה בשתי שכבות של צבע יסוד
אפוקסי דו-רכיבי עשיר אבץ  SSPCלעובי יבש כולל של  100מיקרון .בכל מקרה ,סוג
צבע היסוד עשיר אבץ יאושר מראש ובכתב על ידי המנהל ,ויכיל לפחות  82%אבץ
ממשקל המוצקים .תיקון פגמים בגלוון יורשה בכפוף לדרישות המובאות בתקן ISO

) .1461אין לתקן גלוון ,לאחר ריתוך ,בצבע אלומיניום סינתטי חד-רכיבי(.
.9

חומרים מגולוונים המאוחסנים בחוץ יש לסדר עם מרווחים ביניהם מלוחות עץ,
באופן שיאפשר מגע חופשי של אוויר בחלקים ,ובשיפוע שימנע הצטברות של מים.

 19.01.16הכנת שטח הגלוון במפעל הגלוון ,לפני מסירה למפעל הצביעה
.1

לאחר גלוון יבוצע קירור אוויר בלבד.

.2

מפעל הגלוון ינקה שטחים מגולוונים משאריות תלחים ) ,(FLUXואבץ קשה
).(DROSS
מראה ציפוי האבץ צריך להיות חלק ,בעל צבע אחיד ,ללא שטחים מחוספסים וללא
נטיפים עם קצוות חדים .על המגלוון להסיר מהשטח המגולוון שאריות אפר-אבץ
וקוצי גלוון לפני מסירתם למפעל הצביעה .אם נתגלו פגמים בגלוון או בציפוי ,כגון
עובי פחות מן הנדרש ,או שכבות סיגים ,או שאריות תלחים או קוצי אבץ  -לא יאושרו
הרכיבים לצביעה והרכבה.

.3

יש לבצע בדיקה של הגלוון החם במפעל הגלוון לפני מסירת החלקים המגולוונים
לצביעה.

.4

כמו כן תבוצע בדיקה של הפיקוח במפעל הצביעה לפני התחלת עבודות הכנת שטח
לצביעה ,בדיקה של הכנת השטח לפני צביעה ,בדיקת טיב הצביעה והאריזה למשלוח.
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.5

פני השטח צריכים להיות חלקים וללא קוצי ונזילות אבץ על מנת לא לפגוע בעובדים
ובנופשים.

 19.01.17איטום חורי הגלוון )במפעל הצביעה(
.1

עקרונית ,איטום חורי הגלוון וחריצים/מרווחים צרים ייעשה בריתוך אטימה לפני
צביעה.

.2

לאחר יישום צבע היסוד קבלן הצביעה יאטום את כל החורים לשחרור גזים ואבץ
מתהליך הגלוון החם בעזרת ריתוך או באישור המנהל בעזרת חומר אטימה
פוליסולפידי דו-רכיבי בהברשה ,למשל.PPG PR-1750 B-11/2 :

.3

אם אין אפשרות לרתך ,עבור חריצים צרים בלבד ניתן לאטום לאחר יישום צבע יסוד,
במרק פוליאסטר מקצועי למכוניות ,לדוגמא ,Stucco Creme :שהוא מרק עדין
לפחחות וצבע רכב.

 19.01.18ברגים ,אומים ,דסקות ,ומוטות הברגה
.1

ברגים ,מוטות הברגה ועוגנים יהיו כמופיע בתוכניות ,וחייבים אישור המתכנן
והקונסטרוקטור לסוג החומר ,חוזק וציפוי) .כללית ,ברגים יהיו  ,8.8וברגי עיגון .(5.6

.2

כל הברגים והעוגנים יסופקו עם תעודות בחינה  COAמהיצרן המקורי לפי Type 3.1

.EN 10204
.3

ברגי קונסטרוקציה  M16ומעלה יהיו בחוזק  8.8מגולוונים בגלוון תרמודיפוזי לפי
ת"י  4271לעובי  45מיקרון לפחות  +איטום סיליקטי ) .(Silicate Sealerבקרת איכות
הגלוון :יש להגיש תעודות בחינה מהיצרן ומפעל הציפוי.

.4

היצרן יבצע לגלוון התרמודיפוזי מדידות עובי ציפוי אבץ והידבקות ,כולל על דגמים
שטוחים מלווים לכל מנת ייצור ,אשר יוגשו יחד עם תעודות האיכות מהיצרן לאישור
הפקוח.

.5

אין להשתמש בברגים ,מוטות הברגה ,אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )אין
להשתמש בברגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי(.

.6

ברגי עיגון ,מוטות הברגה וברגים  -עובי הגלוון לעוגנים לפי ת"י  1255כ 56-מיקרון.
ציפוי האבץ יהיה גלוון חם או גלוון תרמודיפיוזי ,בעובי  56מיקרון ולא פחות מאשר
 45מיקרון בכל נקודה .גלוון תרמודיפיוזי יהיה עם פסיבציה פוספאטית ואיטום
).(SEALER

.7

צביעת הגילוון  -לא יהיה גלוון חשוף לסביבה .כל גלוון צריך להיות צבוע ומבודד
מהסביבה .צביעת הגלוון באביזרי קצה לכבלי דריכה ,מחברי עיגון מגולוונים )מזלג(
וכד' .לאביזרים אלו עובי גלוון נדרש  150מיקרון לפחות .לא יהיה שימוש בציפוי
אלקטרוליטי.

.8

כבל מגולוון וצבוע  HEAVY GALVANIZED CABLESמכוסה בשרוול פלסטי .ציפוי
אבץ של חוטי הכבל המגולוון יהיו HEAVY GALVANIZED CABLE :CLASS A
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 .CLASS A COATING ACCORDING EN10244-2 OR BS2763, SECTION 11יש
להשתמש במחברים מקוריים של יצרן הכבלים ,עם גלוון בעובי  150מיקרון לפחות,
ומעליו ציפוי כמו  BRIDON METALCOATאו TENSOCOAT WAX TITANIUM

או צביעה במערכת הצבע של הפרויקט.
.9

יש לאשר עם יועץ קורוזיה טרם הזמנת אביזרי חיבור  +כבלים.

.10

קשיחים מגולוונים )ברגים ,אומים ,דסקות( ,יצבעו על ידי קבלן המתכת בגמר עבודות
ההרכבה באתר באופן ידני בשלוש שכבות צבע אפוקסי מסטיק סובלני להכנת שטח
)אקופוקסי  80או אפיטמרין סולקוט( ובשכבת פוליאוריטן עליונה טמגלס  PEבגוון
הסביבה .הקבלן יצבע לאחר הרכבה את כל הברגים ,דסקות ואומים מגולוונים וברגי
פלב"מ במערכת צבע אפוקסי דו-רכיבי בעובי  300מיקרון ,כדלקמן :שתים-שלוש
שכבות אקופוקסי  80ועליון פוליאוריטן טמגלס  PEבגוון הנדרש.

.11

הברגים ייסגרו באמצעות שני אומים ושתי דסקיות שאחת מהן קפיצית ולפי
התוכניות והנחיות הקונסטרוקטור .סגירת הברגים תעשה בדריכה בשיטת מדידת
הסיבוב .הקצה החופשי של הלולב יבלוט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת
לפחות.

.12

ברגים ואומים בתוך המים יהיו ברגים ואומים פלב"מ ) A4 (316לפחות.
באלמנטים בטיחותיים קריטיים יש לקבל אישור המנהל והמפקח מראש לחומר
וחוזק בורגי פלב"מ ,עקב חשש לסידוק במנגנון קורוזיה של מאמצים בבורגי פלב"מ
רגילים ,במאמץ גבוה וחום .גם את ברגי הפלב"מ יש לצבוע במערכת אפוקסי בעובי
 300מיקרון לאחר הרכבה

 19.01.19עבודות נירוסטה
.1

בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה  316Lבלבד.

.2

יש להימנע מעבודות ריתוך ככל הניתן .במקומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש לטפל
בנירוסטה כדלקמן :יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד ריתוך מתאים.
פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת שכבת המגן הפסיבית,
ולכן יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת לפני השטח ,יש להבריש עליה
משחת פסיבציה מסוג "פולינוקס"  Pמק"ט סקופ  2801540030או ש"ע בהתאם
להוראות היצרן ולשטוף במים לאחר כ 10-דקות .כל נקודות הריתוך יהיו משויפות
ומוחלקות היטב.

.3

כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן ההתקנה,
היציקה והעבודות באתר.

.4

כל אביזרי הריתוך – שייבות ,ברגים ,אומים וכו' יהיו מנירוסטה  316בלבד.

.5

מעקות הנירוסטה מפלב"מ  316Lיעברו צביעה לפי המפרט הטכני.
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 19.01.20אופני מדידה ותכולת מחיר
למרות האמור בפרק  19שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו:
קונסטרוקציית הפלדה
.1

המחיר כולל את פירוק ,אחסנת ,הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם,
קונסטרוקציית הפלדה תימדד ב-טון .המחיר כולל את כל מרכיבי האלמנט לרבות
ייצור אלמנט הפלדה ,הגלוון ,הצביעה לפי הפירוט לעיל ,השינוע ,ההרכבה ,הביסוס
וכל המפורט בפרק זה ,בפרקים ,ובסעיפים הרלוונטיים האחרים למפרט הטכני
המיוחד.

.2

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

.3

הברגים יהיו ברגים מגולוונים תרמו דיפוזי בעובי  45מיקרון לפחות  +סילר סיליקטי
)ברגים לחיבור הקונסטרוקציה M16 :לפחות( וצבועים לאחר הרכבה לפי המפרט,
ומחירם כלול במחיר קומפלט.
אין להשתמש בברגים מגולוונים בתוך המים.
בתוך המים הברגים יהיו ).A4 (316
ברגים בגלוון תרמודיפוזי וברגי פלב"מ יצבעו על ידי הקבלן לאחר הרכבה לפי המפרט.
מחיר הצביעה כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם בנפרד.

.4

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

.5

המחיר כולל גלוון תרמודיפוזי לעובי  45מיקרון וצביעה לאחר הרכבה ,אריזה ושינוע
לפי המפרט.
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פרק  – 22רכיבים מתועשים
22.01

אלמנטים מתועשים במבנה

 22.01.01הנחיות כלליות
.1

כללי
מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק  22מהדורה רביעית
משנת  .2007כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט
הכללי.

.2

תיאור העבודה
בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:
מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות.

.3

דוגמאות
.3.1

הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור  SHOP DRAWINGשל מחיצות
הטרספה בשירותים בקנ"מ  1:50 – 1:1אשר יכללו תיאור מלא של כל
הפרופילים ,האטמים ושיטת הרכבתם.

.3.2

שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך.

.3.3

הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה.

.3.4

כל הבדיקות והמכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם
בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו ,כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם
המפקח.

.3.5

תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן.

 22.01.02הנחיות כלליות לביצוע רכיבים מתועשים
.1

פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה ,השינוע ,האחסנה ,ההרכבה והגימור של
רכיבים מתועשים בלתי נושאים המהווים רכיבים מושלמים של הבניין.

.2

הרכיבים המתועשים מיוצרים ומורכבים על פי שיטה והתכן – בחלקו ובשלמותו – של
הקבלן ,לאחר שהשיטה והתוכניות אושרו על ידי המפקח.

.3

הקבלן יעבד וימציא לאישור האדריכל והמפקח תכניות עבודה מפורטות שתכלולנה
את אופן ההרכבה של האלמנטים השונים ,חיבורים ,עיבוד מסביב לגופים ,מפזרים
ופתחים ,אופן התליה מהתקרה או מאלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים,
המסגרות הנושאות וכד' – הכל כנדרש ע"י האדריכל והמפקח.

.4

הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים בתכניותיו לפי דרישת האדריכל והמפקח,
ולהמציא תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל והמפקח.
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 22.01.03דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות
.1

מחיצות טרספה לשירותים
מחיצות ודלתות לתאי השירותים יהיו עשויים לוחות "פנוליק" )טרספה( בעובי 13
מ"מ ,אנטי ונדאלי ועמידה בפני שריטות ,שחיקה ,מים ולחות ,כדוגמת חברת "פנל
פרויקטים" או ש"ע ,מותקנים מרצפה לתקרה ,כולל פרזולם בחיפוי .P.V.C
גוון הטרספה והפרזול לבחירת האדריכל.

 22.01.04אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה ע"פ יחידות ובהתאם לתכנית ,כאשר כל יחידה מוגדרת בגודלה בכתב
.1
הכמויות.
המחיר כולל את כל האמור לעיל ,התכניות ,הפרטים והרשימה עד גמר מושלם
.2
במקום.
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פרק  – 30ריהוט וציוד מורכב בבנין
30.01

ריהוט וציוד במבנה
.1

תיאור העבודה
בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

.2

.1.1

שירותי נכים מונגשים.

.1.2

מקלחות מונגשות.

.1.3

אביזרי עזר לנכים.

.1.4

שילוט.

.1.5

אביזרים להתקנה בחדרי המלתחות.

.1.6

אביזרים להתקנה בתאי מקלחות.

.1.7

אביזרים להתקנה בתאי שירותים.

.1.8

ספסלי הלבשה.

.1.9

לוקרים לשמירת חפצים.

דוגמאות
.2.1

הקבלן יספק דגמים מכל הקבועות ומכל האביזרים ,ואלה טעונים אישור
האדריכל והמפקח.

.2.2

כל הקבועות ואביזריהן שיותקנו יהיו זהים לדגמים שאושרו.

 30.01.02הנחיות כלליות לביצוע ריהוט וציוד
.1

כל סידורי נגישות לנכים יהיו בכפוף ליועץ נגישות ובאישורו.

.2

יש לוודא שכל כלי הנירוסטה המותקנים במבנה מתאימם לשימוש בסביבת ים המלח.
יש להשתמש בנירוסטה מסוג  316ומעלה ,בשל תכונות עמידות טובה בפני קורוזיה
ובנתוני סביבה קשים ,תוך שמירה על ניקיון וסטריליות מוחלטים.

.3

את האביזרים יש להתקין במיקום ע"פ המופיע בתכנית האדריכלית ובפריסות
הקירות ,ובהתאם לתקנים המחייבים בדקל.

 30.01.03דגשים פרטניים לפי רשימת העבודות הנדרשות
.1

תא שירותי נכים מונגש – כולל )התקנה בהתאם לתכנית ופריסות(
.1.1

אסלת חרס ארוכה תלויה דגם "ברקת" או ש"ע בצבע לבן ,עם מיכל הדחה
סמוי "פלסאון" או ש"ע בקיר גבס בגובה  42ס"מ.

.1.2

מאחז יד קבוע בצורת  Lבגודל  60/60עד  ,75/75להתקנה על הקיר ליד
האסלה ,ממתכת בציפוי  , P.V.Cע"פ ת"י .1918

.1.3

מאחז יד מתרומם עם אישור מכון התקנים באורך  75-90ס"מ ,עם ציר
מובנה מוגן התפסות ממתכת בציפוי  , P.V.Cלפי תקן .1918
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.1.4

מאחז יד בקוטר  30מ"מ ברוחב  60ס"מ  ,ממתכת בציפוי  , P.V.Cלפי תקן
 1918להתקנה על כנף דלת תא השירותים.

.1.5

התקנת מראה מעל לכיור התא ,מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" בגודל
תקני –  45/90ס"מ.

.1.6

זוג ווי תליה מאקריל על דלת התא.

.1.7

בשירותי הגברים יותקנו מאחזי יד נוספים בצדי משתנה נגישה  -מאחזי יד
בקוטר  30מ"מ ברוחב  60ס"מ  ,ממתכת בציפוי  P.V.Cלפי תקן .1918

.2

תא מקלחות נכים מונגש – כולל )התקנה בהתאם לתכנית ופריסות(
.2.1

מושב רחצה מתקפל לנכים ,במידות  40/40ס"מ מפלסטיק קשיח ,עם תו תקן.

.2.2

מאחז יד מתרומם עם אישור מכון התקנים באורך  75-90ס"מ ,עם ציר
מובנה מוגן התפסות ממתכת בציפוי  , P.V.Cלפי תקן .1918

.2.3

מאחז יד קבוע בצורת  Lבגודל  60/60עד  ,75/75להתקנה על הקיר ליד כסא
מתקפל ,ממתכת בציפוי  , P.V.Cע"פ ת"י .1918

.2.4

מאחז יד בקוטר  30מ"מ ברוחב  60ס"מ  ,ממתכת בציפוי  , P.V.Cלפי תקן
 1918להתקנה על כנף דלת תא המקלחת.

.2.5

מאחז יד בקוטר  30מ"מ ברוחב  80ס"מ  ,ממתכת בציפוי  , P.V.Cלפי תקן
.1918

.2.6

זוג ווי תליה מאקריל על דלת התא.

.2.7

ספסל הלבשה לנכים במלתחות  HPLברוחב 60ס"מ ובאורכים משתנים
בהתאם לתכנית וכתב כמויות .תוצרת צהל"ש או ש"ע.

.2.8

בתא המקלחת הנוסף יותקן מאחז יד קבוע בצורת  Lבגודל  60/60עד 75/75
ס"מ ,ממתכת בציפוי  , P.V.Cע"פ ת"י .1918

.2.9

בקיר הסמוך לספסל ההלבשה יותקן מאחז יד מתרומם עם אישור מכון
התקנים באורך  75ס"מ ,עם ציר מובנה מוגן התפסות ממתכת בציפוי ,P.V.C
לפי תקן .1918

.3

שילוט
שילוט מחומר עמיד בקורוזיה וחלודה ימוקם ע"פ צורך ובהתאם לתכניות
אדריכליות.
.3.1

שילוט הכולל סמלים מוסכמים נשים ונכים /גברים ונכים ימוקמו בקיר
הכניסה לכל אזור בהתאם לפריסות ותכנית אדריכל.

.3.2
.4

שילוט הכולל סמל מוסכם לנכים ימוקם על גבי דלתות התאים הנגישים.

אביזרים להתקנה בחדרי המלתחות )התקנה בהתאם לתכנית ופריסות(
.4.1
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מראה קריסטל סוג א בעובי  6מ"מ ,שטוחה ללא ריקוע של הקצוות .משוקעת
בקירות מחופים קרמיקה במידות ע"פ תכנית אדריכל ובאישורו .כולל הובלה
והרכבה.

467
.4.2

מתקן החתלה מתקפל מחובר לקיר במידות גובה  46:ס"מ ,רוחב 87 :ס"מ
עומק  11.5ס"מ תוצרת  BOBRICKע"י שיינזון או ש"ע בעל תו תקן ישראלי
כולל הובלה והרכבה.

.4.3

פח מלבני  23ליטר מפלסטיק קשיח לתלייה לרבות מכסה ,ע"י דאלאס ,דגם
 774מק"ט  4740או ש"ע.

.4.4

מתקן למגבות צץ רץ אוטומטי דגם קוסמו ,מק"ט  4846ע"י דאלאס או ש"ע.

.4.5

מתקן לסבון קצף לבן דגם קוסמו ,מק"ט  4845ע"י דאלאס או ש"ע.

.4.6

מתקן אוויר חם לייבוש ידיים  -מייבש ידיים סילוני TORNADO VAMA

מק"ט  4584ע"י דאלאס או ש"ע.
.5

.6

אביזרים להתקנה בתאי מקלחות
.5.1

מתקן סבון משולש בגדול בינוני מנירוסטה לתא מקלחון .תוצרת צהל"ש או
ש"ע.

.5.2

זוג ווי תליה מאקריל על דלת התא.

אביזרים להתקנה בתאי שירותים
.6.1

פח מלבני  10ליטר לרבות מכסה שובך הגייני מפלסטיק קשיח לתלייה בתאי
שירותים  .דגם  509ע"פ צהל"ש או ש"ע.

.7

.6.2

דיספנסר לנייר טואלט ג'מבו לבן .דגם  167ע"י צהל"ש או ש"ע.

.6.3

זוג ווי תליה מאקריל על דלת התא.

.6.4

מדף מתקפל לשירותי נכים  14+37בהתאם לתקן.

ספסלי הלבשה )התקנה בהתאם לתכנית ופריסות(
.7.1

ספסל הלבשה למלתחות  HPLברוחב  40ס"מ ובמידות משתנות ע"פ תכנית
וכתב כמויות .תוצרת צהל"ש או ש"ע.

.7.2
.8

מעל לכל ספסל יותקן לוח ווי תלייה .HPL

לוקרים לשמירת חפצים )התקנה בהתאם לתכנית וחזיתות(
ארונות לוקרים ננעלים לשמירת חפצים ,HDP ,במידות  61/30ס"מ ועומק  40ס"מ

.9

ליחידת ארון .גוון ע" בחירת האדריכל ,תוצרת צהל"ש או ש"ע.
כללי  -גופי תאורה
יש להתקין גופי תאורה עפ"י תוכנית החשמל .עבור גופי התאורה יש להציג דוגמה
ולקבל אישור מהאדריכל ובנוסף נדרש אישור עמידה בתקנים גם מיועץ החשמל.

 30.01.04אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לפי הסיווג בכתב הכמויות והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל לרבות
הרכבה על פי הוראות היצרן.
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נספחים
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נספח א'
רשימת תוכניות

מבנה  - 01התארגנות
תה"ל מהנדסים
מס' שרטוט
 -חל"י

שם הקובץ תיאור

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

התארגנות
02-230-00

 PS-HZאתר התארגנות- Constructionתנוחה ,פרטים
 Siteוחתכים-גיל' 1

1:1000

00

26.07.16

למכרז

02-231-00

 PS-HZאתר התארגנות- Constructionתנוחה ,פרטים
 Siteוחתכים-גיל' 2

1:200

00

26.07.16

למכרז

02-232-00

 HZ-SHLAVסכמה שלבי ביצוע – BIZUA.dwgשלב  1ו2-

1:2000

00

29.09.16

למכרז

02-233-00

 HZ-SHLAVסכמה שלבי ביצוע – BIZUA.dwgשלב  3ו4-

1:2000

00

29.09.16

למכרז

02-234-00

 CULV-MMתעלת ניקוז .19-23 1.dwg.מעביר מים מס' ,1
שלבי ביצוע

1:200

00

29.09.16

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

470

מבנה  - 02תעלת ניקוז 19-23
תה"ל מהנדסים
קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

שם הקובץ תיאור

מס'
שרטוט -
חל"י
02-400-00

 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 KLALI.dwgתנוחה כללית וחתך
לאורך

1:1000

00

27.07.16

למכרז

 02-401.dwgתעלת ניקוז תכנית
קונסטרוקציה .19-23
חתכי אורך) פריסת
קירות(

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-402-00

 CANAL0-TYPתעלת ניקוז 19-
.23 SEC.dwgחתכים אופייניים

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-403-00

 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 LAYOUT.dwgתנוחה וחתך לאורך
בין יתדות 0-6

1:100

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-401-00

02-404-00

02-405-00

 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 CS.dwgחתכים לרוחב יתדות
0-6
 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 LAYOUT.dwgתנוחה וחתך לאורך
יתדות 6-13

02-406-00

02-407-00

 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 CS.dwgחתכים לרוחב יתדות
6-13
 CANAL0תעלה ניקוז .19-23 LAYOUT.dwgתנוחה וחתך לאורך
יתדות 13-23

02-408-00

02-409-00

 CANAL0תעלה ניקוז .19-23 CS.dwgחתכים לרוחב יתדות
13-23
 CANAL0תעלה ניקוז .19-23 LAYOUT.dwgתנוחה וחתך לאורך
יתדות 23-33

02-410-00

חמי זוהר – שלב ב'

 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 CS.dwgחתכים לרוחב יתדות
23-33

471
מס'
שרטוט -
חל"י
02-411-00

שם הקובץ תיאור
 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 LAYOUT.dwgתנוחה וחתך לאורך
יתדות 33-41

02-412-00

 CANAL0תעלת ניקוז .19-23 CS.dwgחתכים לרוחב יתדות
33-41

02-413-00

 CANAL0תעלות ניקוז .19-23 LAYOUT.dwgמעביר מים מס' .2
תנוחה ותוכנית בינוי

02-414-00

 CULV-MMתעלות ניקוז .19-23 1.dwg.מעביר מים מס' .1
תנוחה ותוכנית בינוי

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

1:200

00

27.07.16

למכרז

1:200

00

27.07.16

למכרז

00 1:200,1

27.07.16

למכרז

:50

00 1:200,1
:50

27.07.16

למכרז

02-415-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  23בכביש 90
לתעלה - 19-23תנוחה
וחתכים

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-416-00

 CULV19-23חיבור מעביר המים MIVNE.dwg.מס'  23בכביש 90
לתעלה - 19-23תכנית
בינוי

1:50

00

27.07.16

למכרז

02-417-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  22בכביש 90
לתעלה - 19-23תנוחה
וחתכים

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-418-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  22בכביש 90
לתעלה - 19-23תכנית
בינוי

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-419-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  21בכביש 90
לתעלה - 19-23תנוחה
וחתכים

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-420-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  21בכביש 90
לתעלה - 19-23תכנית
בינוי

1:200

00

27.07.16

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

472
קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

מס'
שרטוט -
חל"י
02-421-00

שם הקובץ תיאור
 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  20בכביש 90
לתעלה - 19-23תנוחה
וחתכים

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-422-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  20בכביש 90
לתעלה - 19-23תכנית
בינוי

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-423-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  19בכביש 90
לתעלה - 19-23תנוחה
וחתכים

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-424-00

 CANAL0חיבור מעביר המים LAYOUT.dwgמס'  19בכביש 90
לתעלה - 19-23תכנית
בינוי

1:200

00

27.07.16

למכרז

02-430-00

 02-430.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חיבור מעביר מסי 19
לתעלה .19-23תנוחה,
חתך לאורך ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-431-00

 02-431.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חיבור מעביר מסי 19
לתעלה  .19-23חתכים
לרוחב ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-432-00

 02-432.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חיבור מעביר מסי 20
לתעלה .19-23תנוחה,
חתך לאורך ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-433-00

 02-433.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

חיבור מעביר מסי 20

לתעלה  .19-23חתכים
לרוחב ,פרטים.

חמי זוהר – שלב ב'

473
קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

מס'
שרטוט -
חל"י
02-434-00

 02-434.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חיבור מעביר מסי 21
לתעלה .19-23תנוחה,
חתך לאורך ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-435-00

 02-435.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חיבור מעביר מסי 21
לתעלה  .19-23חתכים
לרוחב ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-436-00

 02-436.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
מעביר מסי  .1תנוחה,
חתך לאורך ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-437-00

 02-437.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
מעביר מסי  .1חתכים
לרוחב ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-438-00

 02-438.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חיבור מעביר מסי 22
לתעלה .19-23תנוחה,
חתך לאורך ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-439-00

 02-439.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חיבור מעביר מסי 22
לתעלה  .19-23חתכים
לרוחב ,פרטים.

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-440-00

 02-440.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
מעבר תעלה 19-23
בחתך . 2+15.45
תנוחה ,חתכים לרוחב
ופרטים

1:50,
1:20

00

20.11.16

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

שם הקובץ תיאור

474
קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

מס'
שרטוט -
חל"י
02-441-00

 02-441.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
מעבר תעלה 19-23
בחתך .8+10.49
תנוחה ,חתכים לרוחב
ופרטים

,1:50
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-442-00

 02-442.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
מעבר תעלה 19-23
בחתך .28+15.53
תנוחה ,חתכים לרוחב
ופרטים

,1:50
1:20

00

20.11.16

למכרז

02-443-00

 02-443.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חתכים  . 0-9תנוחה,
חתכים לרוחב ופרטים

,1:200
1:50
1:20,

00

20.11.16

למכרז

02-444-00

 02-444.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חתכים . 06-16
תנוחה ,חתכים לרוחב
ופרטים

,1:200
1:50
1:20,

00

20.11.16

למכרז

02-445-00

 02-445.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חתכים . 16-26
תנוחה ,חתכים לרוחב
ופרטים

,1:200
1:50
1:20,

00

20.11.16

למכרז

02-446-00

 02-446.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
חתכים . 26-36
תנוחה ,חתכים לרוחב
ופרטים

,1:200
1:50
1:20,

00

20.11.16

למכרז

02-447-00

 02-447.dwgתעלת ניקוז .19-23
,1:200
תכנית קונסטרוקציה1:50 .
חתכים  . 36-41תנוחה1:20, ,
חתכים לרוחב ופרטים

00

20.11.16

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

שם הקובץ תיאור

475
שם הקובץ תיאור

מס'
שרטוט -
חל"י
02-448-00

 02-448.dwgתעלת ניקוז .19-23
תכנית קונסטרוקציה.
פרטי איטום ובידוד.

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

,1:25
1:10

00

20.11.16

למכרז

מהוד הסדרי תנועה
מס' תכנית
02-891-0

תיאור
הסדרי תנועה בתעלה 19-23
שלב א'

קנ"מ
1:500

מהדורה
0

תאריך
9.12.2016

סטטוס
למכרז

02-892-0

הסדרי תנועה בתעלה 19-23
שלב ב'

1:500

0

9.12.2016

למכרז

02-893-0

הסדרי תנועה בתעלה 19-23
שלב ג'

1:500

0

9.12.2016

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

476

מבנה  - 03כביש המלונות
חג"מ  -מערכות מים ,ביוב ומי תמלחת
שם קובץ

מס'
תוכנית

מהדורה

תאריך

סטטוס

תיאור התוכנית

קנ"מ

9.12.16

למכרז

500

02-

500

02-

תנוחה כללית.

1 : 2500

00

למכרז

501

02-

500

02-

תנוחה .גיליון .1

1 : 500

00

9.12.16

502

02-

500

02-

תנוחה .גיליון .2

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

503

02-

500

02-

תנוחה .גיליון .3

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

504

02-

500

02-

תנוחה .גיליון .4

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

505

02-

500

02-

תנוחה .גיליון .5

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

506

02-

500

02-

תנוחה .גיליון .6

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

507

02-

500

02-

תנוחה .גיליון .7

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

521

02-

521

02-

חתך לארוך קו ביוב .1

1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

522

02-

521

02-

חתכים לאורך
ביוב .6 ,5 ,4 ,2

קוו 1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

523

02-

521

02-

חתך לאורך קו ביוב .3

1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

524

02-

521

02-

חתכים לאורך קווי 1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

525

02-

521

02-

526

02-

521

02-

527

02-

521

02-

528

02-

521

02-

ריקון .R1, R3
חתך לאורך קו ריקון 1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

.R2
חתך לאורך קו גלישה 1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

מת"ש חמי זוהר.
חתך לאורך קו סניקה 1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

מת"ש חמי זוהר.
חתך לאורך קו ביוב 1:1000/1:100

00

9.12.16

למכרז

4.1-2.4-1.28
529

02-

529

02-

פרטים .גיליון .1

ללא

00

9.12.16

למכרז

530

02-

529

02-

פרטים .גיליון .2

ללא

00

9.12.16

למכרז

חשמל  -י .אהרוני הנדסת חשמל
מס"ד מספר תכנית

שם התכנית

קנ"מ מהדורה תאריך

סטטוס

1

02-700-00

מפתח גיליונות

00 1:1000

 9.12.16למכרז

2

02-701-00

תשתיות חשמל,תאורה,בזק והוט לאורך 00 1:250

 9.12.16למכרז

הכביש ובחופים

חמי זוהר – שלב ב'

477
מס"ד מספר תכנית
3

02-702-00

4

02-703-00

5

02-704-00

6

02-705-00

7

02-706-00

8

02-707-00

קנ"מ מהדורה תאריך

שם התכנית

תשתיות חשמל,תאורה,בזק והוט לאורך 00 1:250

סטטוס

 9.12.16למכרז

הכביש ובחופים
תשתיות חשמל,תאורה,בזק והוט לאורך 00 1:250

 9.12.16למכרז

הכביש ובחופים
תשתיות חשמל,תאורה,בזק והוט לאורך 00 1:250

 9.12.16למכרז

הכביש ובחופים
תשתיות חשמל,תאורה,בזק והוט לאורך 00 1:250

 9.12.16למכרז

הכביש ובחופים
תשתיות חשמל,תאורה,בזק והוט לאורך 00 1:250

 9.12.16למכרז

הכביש ובחופים
תכנית פרטי ביצוע ללוחות חשמל ולמבנים 00 1:100

 9.12.16למכרז

בכביש ובחופים
תה"ל מהנדסים
מס'
שרטוט -
חל"י
02-480-00

שם הקובץ תיאור
 PS-KV1מערכת ניקוז – NIKUZ-תנוחה כללית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

1:1000

00

08.11.2016

למכרז

1000.dwg

02-481-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
1

1:250

00

08.11.2016

למכרז

02-482-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
2

1:250

00

08.11.2016

למכרז

02-483-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
3

1:250

00

08.11.2016

למכרז

02-484-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
4

1:250

00

08.11.2016

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

478
קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

שם הקובץ תיאור

מס'
שרטוט -
חל"י
02-485-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
5

1:250

00

08.11.2016

למכרז

02-486-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
6

1:250

00

08.11.2016

למכרז

02-487-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
7

1:250

00

08.11.2016

למכרז

02-488-00

 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
8

1:250

00

08.11.2016

למכרז

02-489-00

 KV-1-NIKUZמערכת ניקוז בכביש HAT-חתך לאורך-גיל'1

1:500

00

08.11.2016

למכרז

) OREH.dwgשוחות (H1-H13
02-490-00

 KV-1-NIKUZמערכת ניקוז בכביש HAT-חתך לאורך-גיל '2

1:500

00

08.11.2016

למכרז

) OREH.dwgשוחות H38-

(H44,H61-H66
02-491-00

 KV-1-NIKUZמערכת ניקוז בכביש HAT-חתך לאורך-גיל' 3

1:500

00

08.11.2016

למכרז

) OREH.dwgשוחות (H51-H60
02-492-00

02-493-00

חמי זוהר – שלב ב'

 HZ-KV1כביש מס' – 1תאום CROSSתשתיות-חתכים TEUM.dwgלרוחב גיל' מס' 1
)(108-128
 PS-KV1מערכת ניקוז ותאום NIKUZמערכות בכביש 250.dwgהמלונות-תנוחה-גיל'
9

1:125

00

06.11.2016

למכרז

1:250

00

08.11.2016

למכרז

479
קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

מס'
שרטוט -
חל"י
02-494-00

-

00

29.08.2016

למכרז

02-495-00

 HZ-KV1כביש מס' – 1תאום CROSSתשתיות-חתכים TEUM.dwgלרוחב גיל' מס' 2
)(131-155

1:125

00

06.11.2016

למכרז

02-496-00

 HZ-KV1כביש מס' – 1תאום CROSSתשתיות-חתכים TEUM.dwgלרוחב גיל' מס' 3
)(156-172
ופרט התקנת פתחים
למובל ניקוז.

1:125

00

06.11.2016

למכרז

02-497-00

 HZ-KV1דרך גישה למלון CROSSלאונרדו ים המלח – TEUM.dwgתאום תשתיות-
חתכים לרוחב

1:125

00

06.11.2016

למכרז

1:100
1:50
1:25

00

01.12.2016

למכרז

02-498-00

שם הקובץ תיאור
 HZ-Typ-Secמערכת ניקוז ותאום Zinor.dwgמערכות -חתכים
טיפוסיים להנחת
צינורות

 KVA-NIKUZתוכנית ניקוז PRATIM.dwgמובל ניקוז בחתך
170+15
פרט הגנה שוחות
שטח

כבישים  -מהוד הנדסה בע"מ
מס' תכנית

תאור

קנ"מ

מהדורה תאריך

סטטוס

02-801

תנוחה

1:500

0

 9.12.2016למכרז

02-811

חתכים טיפוסיים גל' 1

1:50

0

 9.12.2016למכרז

02-812

חתכים טיפוסיים גל' 2

1:50

0

 9.12.2016למכרז

02-813

חתכים טיפוסיים גל' 3

1:50

0

 9.12.2016למכרז

02-814

חתכים טיפוסיים גל' 4

1:50

0

 9.12.2016למכרז

02-815

תכנית פרטים גל' 1

1:10

0

 9.12.2016למכרז

02-816

תכנית פרטים גל' 2

שונים

0

 9.12.2016למכרז

02-818

חתך לאורך כביש  1גל' 1

0 1:100/1:1000

 9.12.2016למכרז

02-819

חתך לאורך כביש  1גל' 2

0 1:100/1:1000

 9.12.2016למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

480
מהדורה תאריך

סטטוס

מס' תכנית

תאור

קנ"מ

02-820

חתך לאורך כביש  1גל' 3

0 1:100/1:1000

 9.12.2016למכרז

02-821

חתכים לרוחב כביש  1גל' 1

1:200

0

 9.12.2016למכרז

02-822

חתכים לרוחב כביש  1גל' 2

1:200

0

 9.12.2016למכרז

02-823

חתכים לרוחב כביש  1גל' 3

1:200

0

 9.12.2016למכרז

02-824

חתכים לרוחב כביש  1גל' 4

1:200

0

 9.12.2016למכרז

02-825

חתכים לרוחב כביש  1גל' 5

1:200

0

 9.12.2016למכרז

02-826

חתכים לרוחב כביש  1גל' 6

1:200

0

 9.12.2016למכרז

02-841

הסדרי תנועה

1:500

0

 9.12.2016למכרז

02-842

הסדרי תנועה חניון דרומי

1:500

0

 9.12.2016למכרז

02-881

חתכים לרוחב דרך כניסה למלון 1:200
לאונרדו ,גל' 1

0

 9.12.2016למכרז

02-850

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
0

0

 9.12.2016למכרז

02-851-1

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
א' ,גל' 1

0

 9.12.2016למכרז

02-851-2

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
א' ,גל' 2

0

 9.12.2016למכרז

02-851-3

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
א' ,גל' 3

0

 9.12.2016למכרז

02-851-4-1

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
א'1

0

 9.12.2016למכרז

02-851-4-2

הסדרי תנועה באתר עבודה שלב 1:500
א'2

0

 9.12.2016למכרז

02-861-1

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500

0

 9.12.2016למכרז

ב' ,גל' 1
02-861-2

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ב' ,גל' 2

0

 9.12.2016למכרז

02-861-3

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ב' ,גל' 3

0

 9.12.2016למכרז

02-862-1-00

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ב' ,1-גל' 1

0

 9.12.2016למכרז

02-862-2-00

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ב' ,1-גל' 2

0

 9.12.2016למכרז

02-862-3-00

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ב' ,1-גל' 3

0

 9.12.2016למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

481
מס' תכנית

תאור

מהדורה תאריך

קנ"מ

סטטוס

02-862-2-1-00

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ב'3-

0

 9.12.2016למכרז

02-862-3-1-00

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ב'3-

0

 9.12.2016למכרז

02-871-1

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500

0

 9.12.2016למכרז

ג' ,גל' 1
02-871-2

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ג' ,גל' 2

0

 9.12.2016למכרז

02-871-3

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ג' ,גל' 3

0

 9.12.2016למכרז

02-871-3-1

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ג'1

0

 9.12.2016למכרז

02-871-3-2

הסדרי תנועה באתר העבודה שלב 1:500
ג'2

0

 9.12.2016למכרז

1:500

0

 9.12.2016למכרז

תכנית פירוקים

02-830

פיתוח  -אהרונסון
מספר שם השרטוט
גיליון

קנ"מ

תאור

110

תכנית פיתוח כביש 1/5

ROAD PLAN - 1\3

111

תכנית פיתוח כביש 2/5

ROAD PLAN - 2\3

112

תכנית פיתוח כביש 3/5

ROAD PLAN -3\3

113

תכנית פיתוח כביש 4/5

ROAD PLAN - 4\3

114

תכנית פיתוח כביש 5/5

ROAD PLAN - 5\3

120

תכניות שרוולים וראשי
מערכת  1 -מתוך 6

IRRIGATION

121

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 2 -מתוך 6

מהדורה תאריך

00 1:500,

סטטוס

 9.12.2016למכרז

1:250
00 1:500,

 9.12.2016למכרז

1:250
00 1:500,

 9.12.2016למכרז

1:250
00 1:500,

 9.12.2016למכרז

1:250
00 1:500,

 9.12.2016למכרז

1:250
00 1:250

 9.12.2016למכרז

 SYSTEM PLAN1\6
IRRIGATION
 SYSTEM PLAN2\6

חמי זוהר – שלב ב'

00 1:250

 9.12.2016למכרז

482
מספר שם השרטוט
גיליון
122

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 3 -מתוך 6

123

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 4 -מתוך 6

124

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 5 -מתוך 6

125

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 6 -מתוך 6

147

פרטים פיתוח

קנ"מ

תאור
IRRIGATION

מהדורה תאריך

00 1:250

סטטוס

 9.12.2016למכרז

 SYSTEM PLAN3\6
IRRIGATION

00 1:250

 9.12.2016למכרז

 SYSTEM PLAN4\6
IRRIGATION

00 1:250

 9.12.2016למכרז

 SYSTEM PLAN5\6
IRRIGATION

00 1:250

 9.12.2016למכרז

 SYSTEM PLAN6\6
 DETAILS: SITEמשתנה 00
FURNISHINGS

חמי זוהר – שלב ב'

 9.12.2016למכרז

483

מבנה  - 04תחנת שאיבה לביוב
ח.ג.מ מהנדסים
תיאור התוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

מס'
תוכנית

שם קובץ

580

02-

580

02-

העתקת קווי ביוב ,סניקה
עבור בניית ת"ש .תנוחה.

1 :250

00

9.12.16

למכרז

581

02-

580

02-

העתקת קו מים עבור בניית
ת"ש .תנוחה.

1 : 250

00

9.12.16

למכרז

582

02-

582

02-

העתקת קו מים עבור בניית
ת"ש .פרטים .גיליון .1

1 : 25

00

9.12.16

למכרז

583

02-

582

02-

העתקת קו מים עבור בניית
ת"ש .פרטים .גיליון .2

1 :25

00

9.12.16

למכרז

584

02-

582

02-

העתקת קווי ביוב ,סניקה
עבור בניית ת"ש .פרטים

1 :25

00

9.12.16

למכרז

600

02-

600

02-

תוכנית כללית.

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

601

02-

600

02-

פיתוח שטח .תנוחה.

1 : 250

00

9.12.16

למכרז

602

02-

600

02-

פיתוח שטח .חתכים.

1 : 250

00

9.12.16

למכרז

603

02-

603

02-

תכנית במפלס .0.00

1 :50

00

9.12.16

למכרז

604

02-

603

02-

605

02-

603

02-

606

02-

603

02-

חתך .A-A
תכנית במפלס .-3.20
חתכים

1 :50

00

9.12.16

למכרז

B-B, M-M

תכנית במפלס .-5.50
חתכים

1 :50

00

9.12.16

למכרז

.C-C, K-K

תכנית במפלס .-7.00

1 :50

00

9.12.16

למכרז

חתך .D-D
607

02-

603

02-

תכנית גג .חתך .L-L

1 :50

00

9.12.16

למכרז

608

02-

603

02-

חתך .J-J

1 :50

00

9.12.16

למכרז

609

02-

603

02-

חתך .E-E

1 :50

00

9.12.16

למכרז

610

02-

603

02-

חתך .G-G ,F-F

1 :50

00

9.12.16

למכרז

611

02-

603

02-

חתכים I-I, H-H, O-O

1 :50

00

9.12.16

למכרז

612

02-

603

02-

חזיתות.

1 :50

00

9.12.16

למכרז

613

02-

603

02-

חתך .N-N

1 :50

00

9.12.16

למכרז

614

02-

603

02-

חתך .P-P

1 :50

00

9.12.16

למכרז

615

02-

615

02-

רשימת אביזרים.

00

9.12.16

למכרז

616

02-

616

02-

תכנית גמרים

00

9.12.16

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

1 :100

484
מס'
תוכנית

שם קובץ

617

02-

617

02-

תיאור התוכנית

קנ"מ

תרשים תהליך

מהדורה

תאריך

סטטוס

00

9.12.16

למכרז

חלופת חפירה פתוחה
630

02-

630

02-

חלופת חפירה פתוחה -
תוכנית רצפות במפלסים
-4.95 -7.00

1 :50

00

9.12.16

למכרז

631

02-

631

02-

חלופת חפירה פתוחה -
תוכנית רצפות במפלסים
-0.60 -0.10 -3.30

1 :50

00

9.12.16

למכרז

632

02-

632

02-

חלופת חפירה פתוחה -
תוכנית רצפות במפלסים
+4.80 +3.80

1 :50

00

9.12.16

למכרז

633

02-

633

02-

חלופת חפירה פתוחה -

1 :50

00

9.12.16

למכרז

634

02-

634

02-

635

02-

635

02-

636

02-

636

02-

חתכים M-M F-F K-K G-G

חלופת חפירה פתוחה -

1 :50

00

9.12.16

למכרז

חתכים H-H I-I O-O E-E

חלופת חפירה פתוחה -

1 :50

00

9.12.16

למכרז

חתכים P-P J-J

חלופת חפירה פתוחה -

1 :50

00

9.12.16

למכרז

חתכים N-N L-L

חלופת קיר סלארי
640

02-

640

02-

חלופת קיר סלארי  -תוכנית
רקירות סלרי וקורת ראש

1 :50

00

9.12.16

למכרז

641

02-

641

02-

חלופת קיר סלארי  -תוכנית
רצפות במפלסים -4.95 -7.00

1 :50

00

9.12.16

למכרז

642

02-

642

02-

חלופת קיר סלארי  -תוכנית
רצפות במפלסים -0.10 -3.30
-0.60

1 :50

00

9.12.16

למכרז

643

02-

643

02-

חלופת חקיר סלארי  -תוכנית
רצפות במפלסים +3.80
+4.80

1 :50

00

9.12.16

למכרז

644

02-

644

02-

חלופת קיר סלארי -

1 :50

00

9.12.16

למכרז

645

02-

645

02-

חתכים M-M F-F K-K G-G

חלופת קיר סלארי -
חתכים H-H I-I O-O E-E

חמי זוהר – שלב ב'

1 :50

00

9.12.16

למכרז

485
מס'
תוכנית

שם קובץ

646

02-

646

02-

647

02-

647

02-

תיאור התוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

חלופת קיר סלארי -

1 :50

00

9.12.16

למכרז

חתכים P-P J-J

חלופת קיר סלארי -

1 :50

00

9.12.16

למכרז

חתכים N-N L-L

רשימת תוכניות חשמל
650

02-

650

02-

651

02-

651

02-

652

02-

652

02-

653

02-

653

02-

654

02-

654

02-

655

02-

655

02-

656

02-

656

02-

657

02-

657

02-

658

02-

658

02-

659

02-

659

02-

660

02-

660

02-

661

02-

661

02-

662

02-

662

02-

לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

תכנית חד קווית
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

סכמה העברת חה"ח  -גנרטור
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

חיבור ציוד למכשיר SATEC
לוח חשמל ראשי LCP-A

00

9.12.16

למכרז

מתנע טיפוסי עם בקר
מתוכנת
לוח חשמל ראשי LCP-A

מתנע טיפוסי עם  VFDעם
בקר מתוכנת

חמי זוהר – שלב ב'

00

9.12.16

למכרז

486
מס'
תוכנית

שם קובץ

663

02-

663

02-

קנ"מ

תיאור התוכנית
לוח חשמל ראשי LCP-A

מהדורה

תאריך

סטטוס

00

9.12.16

למכרז

מתנע טיפוסי עם בקר
מתוכנת למנוע עם הפיכת
כיוון סיבוב
665

02-

665

02-

תכנית כוח ושקעים במפלס
0.00

00

9.12.16

למכרז

666

02-

666

02-

תכנית כוח ושקעים במפלס
-3.20

00

9.12.16

למכרז

667

02-

667

02-

תכנית כוח ושקעים במפלס
-4.95

00

9.12.16

למכרז

668

02-

668

02-

תכנית תאורה במפלס 0.00

00

9.12.16

למכרז

669

02-

669

02-

תכנית תאורה במפלס -3.20

00

9.12.16

למכרז

670

02-

670

02-

תכנית תאורה במפלס -4.95

00

9.12.16

למכרז

671

02-

671

02-

מערך צנורות תת קרקעיים
עבור כבלי חשמל ומכשור

00

9.12.16

למכרז

672

02-

672

02-

תכנית תוואי ראשי של
כבליחשמל ומכשור

00

9.12.16

למכרז

673

02-

673

02-

תכנית הארקות בחדר חשמל
ראשי במפלס 0.00

00

9.12.16

למכרז

674

02-

674

02-

תכנית הארקות במפלס 0.00

00

9.12.16

למכרז

675

02-

675

02-

תכנית פסי השוואית
פוטנציאלים ופסי הארקות

00

9.12.16

למכרז

676

02-

676

02-

תכנית הארקות בחדר חשמל
ראשי  -מקרא והערות

00

9.12.16

למכרז

681

02-

681

02-

00

9.12.16

למכרז

CONTROL PANEL

1 :50

CONSTRUCTION
DRAWING
682

02-

682

02-

1 :50 POWER SUPPLY

00

9.12.16

למכרז

683

02-

683

02-

1 :50 DISCRETE INPUT CARD

00

9.12.16

למכרז

684

02-

684

02-

685

02-

685

02-

1 WIRING
1 :50 DISCRETE INPUT CARD

00

9.12.16

למכרז

1 WIRING
1 :50 DISCRETE INPUT CARD
2 WIRING

חמי זוהר – שלב ב'

00

9.12.16

למכרז

487
סטטוס

תאריך

מהדורה

למכרז

9.12.16

00

קנ"מ

תיאור התוכנית

1 :50 DISCRETE INPUT CARD

שם קובץ

'מס
תוכנית

02-

686

02-

686

02-

687

02-

687

02-

688

02-

688

02-

689

02-

689

02-

690

02-

690

02-

691

02-

691

2 WIRING

למכרז

9.12.16

00

1 :50 DISCRETE OUTPUT
CARD 3 WIRING

למכרז

9.12.16

00

1 :50 DISCRETE OUTPUT
CARD 3 WIRING

למכרז

9.12.16

00

1 :50 ANALOG INPUT CARD 4
WIRING

למכרז

9.12.16

00

1 :50 ANALOG INPUT CARD 4
WIRING

למכרז

9.12.16

00

1 :50 ANALOG OUTPUT
CARD 5 WIRING

'חמי זוהר – שלב ב

488

מבנה  - 05עבודות בחוף
פיתוח נופי  -שלמה אהרונסון אדריכלים
מספר
גליון

שם השרטוט

100

תוכנית פירוקים

101

תוכנית פיתוח כללית 1/3

102

תוכנית פיתוח כללית 2/3

103

תוכנית פיתוח כללית 3/3

104

תכנית פיתוח חוף 1/3

105

תכנית פיתוח חוף 2/3

106

תכנית פיתוח חוף 3/3

110

תכנית פיתוח כביש 1/5

111

תכנית פיתוח כביש 2/5

112

תכנית פיתוח כביש 3/5

113

תכנית פיתוח כביש 4/5

114

תכנית פיתוח כביש 5/5

120

תכניות שרוולים וראשי
מערכת  1 -מתוך 6

121

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 2 -מתוך 6

122

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 3 -מתוך 6

קנ"מ

מהדורה

Description (in
)English
 GENERAL SITEמשתנה 00

תאריך

סטטוס

9.12.16

למכרז

PLANE
1:500 SITE PLAN

00

9.12.16

למכרז

1:500
1:500 SITE PLAN

00

9.12.16

למכרז

1:500
1:500 SITE PLAN

00

9.12.16

למכרז

1:500
1:250 BEACH PLAN -

00

9.12.16

למכרז

1\3
1:250 BEACH PLAN -

00

9.12.16

למכרז

2\3
1:250 BEACH PLAN -

00

9.12.16

למכרז

3\3
1:500, ROAD PLAN -

00

9.12.16

למכרז

1:250 1\3
1:500, ROAD PLAN -

00

9.12.16

למכרז

1:250 2\3
1:500, ROAD PLAN -

00

9.12.16

למכרז

1:250 3\3
1:500, ROAD PLAN -

00

9.12.16

למכרז

1:250 4\3
1:500, ROAD PLAN -

00

9.12.16

למכרז

1:250 5\3
1:250 IRRIGATION

00

9.12.16

למכרז

SYSTEM PLAN
- 1\6
1:250 IRRIGATION

00

9.12.16

למכרז

SYSTEM PLAN
- 2\6

חמי זוהר – שלב ב'

1:250 IRRIGATION

00

9.12.16

למכרז

489
מספר
גליון

שם השרטוט

Description (in
)English
SYSTEM PLAN

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

- 3\6
123

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 4 -מתוך 6

124

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 5 -מתוך 6

125

תכניות שרוולים וראשי
מערכת 6 -מתוך 6

130

חתכים נופיים לרוחב

131

חתך מפורט  -טיילת

140

פרטים :אלמנט הצללה
מרכזי בחוף ובטיילת

141

פרטים :אלמנט הצללה
במים ,ברציפי הירידה למים
ובאיזור הספורט

142

פרטים :ריצופים ,דקים
וקירות ישיבה

1:250 IRRIGATION

00

9.12.16

למכרז

SYSTEM PLAN
- 4\6

1:250 IRRIGATION

00

9.12.16

למכרז

SYSTEM PLAN
- 5\6
1:250 IRRIGATION

00

9.12.16

למכרז

SYSTEM PLAN
- 6\6
1:100 LANDSCAPE

00

9.12.16

למכרז

 SECTIONSBEACH
1:100 LANDSCAPE

00

9.12.16

למכרז

 SECTIONSROAD
 DETAILS:משתנה 00

9.12.16

למכרז

SHADING
ELEMENTS ON
BEACH,
ALONG
PROMENADE
 DETAILS:משתנה 00

9.12.16

למכרז

SHADING
ELEMENTS IN
WATER,
DECKS AND
SPORT AREA
 DETAILS:משתנה 00
PAVING,
DECKS AND
SITTING
WALLS

חמי זוהר – שלב ב'

9.12.16

למכרז
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מספר
גליון

שם השרטוט

143

פרטים :ריהוט רחוב

144

פרטים :גדר הפרדה

145

פרטים :מעקות

146

פרטים:

147

פרטים:

150

תוכנית צמחייה חוף 1 -
מתוך 3

151

תוכנית צמחייה חוף 2 -
מתוך 3

152

תוכנית צמחייה חוף 3 -
מתוך 3

153

תוכנית השקיה חוף 1 -
מתוך 3

154

תוכנית השקיה חוף 2 -
מתוך 3

155

תוכנית השקיה חוף 3 -
מתוך 3

156

פרטי השקייה

קנ"מ

מהדורה

Description (in
)English
משתנה
00
DETAILS:

תאריך

סטטוס

9.12.16

למכרז

STREET
FURNITURE
 DETAILS:משתנה 00

9.12.16

למכרז

FENCE
 DETAILS:משתנה 00

9.12.16

למכרז

RAILINGS
 DETAILS:משתנה 00

9.12.16

למכרז

BENCHES
 DETAILS: SITEמשתנה 00

9.12.16

למכרז

FURNISHINGS

1:250 BEACH

00

9.12.16

למכרז

VEGETATION
PLAN - 1\3
1:250 BEACH

00

9.12.16

למכרז

VEGETATION
PLAN - 2\3
1:250 BEACH

00

9.12.16

למכרז

VEGETATION
PLAN - 3\3
1:250 BEACH

00

9.12.16

למכרז

IRRIGATION
PLAN - 1\3
1:250 BEACH

00

9.12.16

למכרז

IRRIGATION
PLAN - 2\3
1:250 BEACH

00

9.12.16

למכרז

IRRIGATION
PLAN - 3\3
  IRRIGATIONמשתנה 00DETAILS

חמי זוהר – שלב ב'

9.12.16

למכרז
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קונסטרוקציה  -י .לבני מהנדסים
סטטוס

מס'

מס' גיליון

שם תוכנית

קנ''מ

תאריך

1

02-300

תכנית פיתוח-מיקום מצללות
ושבילים חלק 1

1:250

 09/12/2016למכרז

2

02-301

תכנית פיתוח-מיקום מצללות
ושבילים חלק 2

1:250

 09/12/2016למכרז

3

02-302

תכנית פיתוח-מיקום מצללות
ושבילים חלק 3

1:250

 09/12/2016למכרז

4

02-303

תכנית פיתוח-קירות תומכים

1:250

 09/12/2016למכרז

5

02-304

תכנית פיתוח-מיקום מצללות
ושבילים חלק 4

1:250

 09/12/2016למכרז

6

02-305

פרטים וחתכי פיתוח-תכנית שביל

1:25

 09/12/2016למכרז

7

02-306

8

02-307

ירידה למים ,פרטי ביסוס מצללות
במים
פרטים וחתכי פיתוח-פרטי עמודים 1:25

 09/12/2016למכרז

ובסיסי מצללות חוף ושבילים חלק
1
פרטים וחתכי פיתוח-פרטי עמודים 1:25

 09/12/2016למכרז

ובסיסי מצללות חוף ושבילים חלק
2
9

02-308

פרטים וחתכי פיתוח-,פרט
מקלחות חוף,פרט שטיפת רגלים

1:25

 09/12/2016למכרז

10

02-309

פרטים וחתכי פיתוח-,פרטי ביסוס 1:25

 09/12/2016למכרז

סוכת מציל
11

02-310

פרטים וחתכי פיתוח-פרט שביל
פלדק,פרט דק עץ ,פרט קיר וספסל
ישיבה

1:25

 09/12/2016למכרז

12

02-311

פרטים וחתכי פיתוח ,תכנית מבנה 1:25

 09/12/2016למכרז

13

02-312

מלתחות
פרטים וחתכי פיתוח ,חתכים מבנה 1:25

מלתחות

חמי זוהר – שלב ב'

 09/12/2016למכרז
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תה"ל מהנדסים
שם הקובץ תיאור

מס' שרטוט
 חל"י02-200-00

 ACAD-Mapaתנוחה כללית

קנ"מ
1:7500

מהדורה תאריך
00

2.6.16

סטטוס
למכרז

Klalit.dwg

02-201-00

 PS-ZOHARמפת מצב קיים גלי2 ,1 MEDIDOT.dwg

1:500

00

2.6.16

למכרז

02-202-00

 PS-ZOHARמפת מצב קיים גלי3 MEDIDOT.dwg

1:500

00

2.6.16

למכרז

02-203-00

 PS-ZOHARמפת מצב קיים גלי5 ,4 MEDIDOT.dwg

1:500

00

2.6.16

למכרז

02-204-00

 PS-ZOHARמפת מצב קיים גלי7 ,6 MEDIDOT.dwg

1:500

00

2.6.16

למכרז

02-205-00

 PS-ZOHARמפת מצב קיים גלי8 MEDIDOT.dwg

1:500

00

2.6.16

למכרז

02-206-00

 PS-AS MADE-חוף נירוונה דרומי–

1:500

00

2.6.16

למכרז

 NIRVANA-תכניות AS MADE

 AFAR.dwgעבודות עפר
 PS-AS MADE-חוף נירוונה דרומי–

02-207-00

1:250

00

2.6.16

למכרז

 NIRVANA-PIT.dwgתכניות AS MADE

פיתוח שטח
02-208-00

 PS-AS MADE-חוף נירוונה דרומי–

1:250

00

2.6.16

למכרז

 NIRVANA-תכניות AS MADE

 NIK.dwgעבודות ניקוז
02-209-00

 PS-AS MADEחוף סולמד שיף SOLMAD-תכנית AS MADE

 AFAR.dwgעבודות עפר

חמי זוהר – שלב ב'

1:250

00

2.6.16

למכרז

493

חג"מ
תיאור התוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

מס'
תוכנית

שם קובץ

530

02-

531

02-

תנוחה כללית.

1 : 1000

00

9.12.16

למכרז

531

02-

531

02-

תנוחה.

1 : 500

00

9.12.16

למכרז

532

02-

531

02-

מבנה שרותים .מערכת מים
וביוב .תנוחה.

1 : 100

00

9.12.16

למכרז

535

02-

535

02-

ת"ש לביוב מבנה שרותים.
תנוחה וחתך ד-ד.

1 : 50

00

9.12.16

למכרז

536

02-

535

02-

ת"ש לביוב מבנה שרותים.
חתכים.

1 : 25

00

9.12.16

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'
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מבנה  – 06תחנת שאיבה לתמלחת
חג"מ
מס' תוכנית שם קובץ

תיאור התוכנית

קנ"מ

מהדורה תאריך

סטטוס

570

02-

 02- 570-01תנוחה כללית.

00 1:500

9.12.16

למכרז

571

02-

 02- 570-01חתך לאורך קו יניקה מי ים
המלח.

00 1:250

9.12.16

למכרז

572

02-

 02- 572-01מבנה עץ.

1:25

00

9.12.16

למכרז

573

02-

 02- 573-01תנוחה וחתכים.

1:20

00

9.12.16

למכרז

חמי זוהר – שלב ב'

495

מבנה  - 07מבנה מלתחות ושירותים
אדריכלות  -שלמה אהרונסון אדריכלים
מספר
גליון

שם השרטוט

160

מבנה לשירות הציבור
 -תכנית קרקע

161

מבנה לשירות הציבור
 -תכנית גגות

162

מבנה לשירות הציבור-
חתכים

163

מבנה לשירות הציבור-
חזיתות

164

מבנה לשירות הציבור

)Description (in English

1:50 PUBLIC SERVICES BULDING -

165

166

מבנה לשירות הציבור
 פריסות פנים שירותיגברים

167

מבנה לשירות הציבור-
פריסות פנים מלתחות
גברים

168

מבנה לשירות הציבור

 9.12.16למכרז

FLOOR PLAN
1:50 PUBLIC SERVICES BULDING -

 9.12.16למכרז

ROOF PLAN
1:50 PUBLIC SERVICES BULDING -

 9.12.16למכרז

SECTIONS
1:50 PUBLIC SERVICES BULDING -

 9.12.16למכרז

ELEVATIONS
1:25 PUBLIC SERVICES BULDING -

 פריסות פנים שירותינשים
מבנה לשירות הציבור
 פריסות פניםמלתחות נשים

קנ"מ

תאריך

סטטוס

 9.12.16למכרז

WOMEN BATHROOM
ELEVATIONS
1:25 PUBLIC SERVICES BULDING -

 9.12.16למכרז

WOMEN SHOWERS ROOM
ELEVATIONS
1:25 PUBLIC SERVICES BULDING -

 9.12.16למכרז

MEN BATHROOM
ELEVATIONS
1:25 PUBLIC SERVICES BULDING -

 9.12.16למכרז

MEN SHOWERS ROOM
ELEVATIONS

 PUBLIC SERVICES BULDING -משתנה  9.12.16למכרז

 -פרטים

DETAILS

קונסטרוקציה  -פרי-רבין
מס' שרטוט

שם קובץ

02-381-00

קנ"מ

מהדורה תאריך

תיאור

 Hame-zohar-תכנית רצפה

1:50
1:25

00

 Hame-zohar-תכנית תקרה  -תבניות

1:50
1:25

 Hame-zohar-תכנית תקרה  -זיון

1:50
1:25

toilet

02-382-00

toilet

02-383-00

toilet

חמי זוהר – שלב ב'

00
00

9.12.16

9.12.16

9.12.16

סטטוס
למכרז
למכרז
למכרז
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מס' שרטוט

תיאור

שם קובץ

קנ"מ

מהדורה תאריך

סטטוס

1:50
1:25

00

9.12.16

למכרז

02-385-00

 Itum-sherאיטום רצפות רטובות

1:50
1:25

00

9.12.16

למכרז

02-386-00

 Itum-gagאיטום גגות

1:50
1:25

00

9.12.16

למכרז

 mehizotפרטי חגורות ועמודונים 1:50
1:25
בבניה

00

9.12.16

למכרז

 Itumrzאיטום רצפות

02-384-00

02-387-00

חג"מ
תיאור התוכנית

קנ"מ

מהדורה

תאריך

סטטוס

מס'
תוכנית

שם קובץ

530

02-

531

02-

תנוחה כללית.

1 : 1000

02

9.12.16

למכרז

531

02-

531

02-

תנוחה.

1 : 500

02

9.12.16

למכרז

532

02-

531

02-

מבנה שרותים .מערכת מים
וביוב .תנוחה.

1 : 100

02

9.12.16

למכרז

535

02-

535

02-

ת"ש לביוב מבנה שרותים.
תנוחה וחתך ד-ד.

1 : 50

01

9.12.16

למכרז

536

02-

535

02-

ת"ש לביוב מבנה שרותים.
חתכים.

1 : 25

01

9.12.16

למכרז
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נספח ב'
בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם
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.1

כללי
.1.1

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

.1.2

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

.1.3

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

.1.4

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

.1.5

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

.1.6

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

.1.7

.2

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

מערך בקרת האיכות – תנאים וכוח אדם
.2.1

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

.2.2

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

.2.3

מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של
הקבלן ושלה ניסיון מוכח של  7שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.

.2.4

מערך בקרת האיכות יכלול מהנדסי בקרה בעלי ניסיון בתחומי התשתיות ,ותחומים
אחרים על פי תחומי הביצוע העיקריים בפרויקט .בראש מערך בקרת האיכות יעמוד
מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות
בפרויקט .מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון של  5שנים לפחות
בתחום בקרת האיכות ובעל ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות  7שנים.
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.2.5

כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות
בפרויקט בכל שלבי הביצוע .כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל הבטחת
האיכות מטעם המזמין.

.2.6

מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של
הקבלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד.

.2.7

בהמשך לאמור בסעיף  2.5מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדסי
בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:
 .2.7.1מהנדס אחראי לתחום תשתיות ,עבודות עפר ופיתוח.
 .2.7.2מהנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה.

.2.8

מהנדסי בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות
בתחום בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות  5שנים

.2.9

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות צוותי
מדידה בראשות מודד מוסמך.

 .2.10כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות ,בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט
כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום בגין
ביצוע עבודה זו.
 .2.11דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה.
.3

לימוד הפרויקט
 3.1באחריות מנהל בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים הנדרשים
מהמנהל לפני תחילת הביצוע.
 3.2על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים
הבאים:
 .3.1.1תיאור הכללי של הפרויקט
 .3.1.2התוכניות
 .3.1.3המפרטים
 .3.1.4כתבי הכמויות
 .3.1.5האומדנים
 .3.1.6לוחות הזמנים
 .3.1.7הגורמים המעורבים
 .3.1.8מבנה הארגוני של הפרויקט
 .3.1.9חוזה עם המזמין
 .3.1.10מפרט בקרת איכות של המזמין
 .3.1.11תכנית הבטחת איכות
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.4

תכנית בקרת איכות
4.1

4.2

תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע
העבודות בפרויקט ,יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין
תכנית בקרת איכות שתציג את שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט.
תכנית ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות ועל
סמך המסמכים הבאים:
 .4.2.1החוזה הביצוע
 .4.2.2דרישות ומפרטי האיכות של המזמין
 .4.2.3מסמכי התכנון של הפרויקט ,כולל תכניות ,מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות
 .4.2.4תקנים ומפרטים כלליים רלוונטיים

4.3

 .4.2.5תכנית הבטחת האיכות
תכנית בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:
 .4.3.1תיאור כללי של הפרויקט.
 .4.3.2פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי
הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט.
 .4.3.3צוות בקרת האיכות
 .4.3.4קבלני משנה כולל אנשי איכות
 .4.3.5מעבדות ומודדי הבקרה ,כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה לפעילויות ולציוד
 .4.3.6לוחות זמנים ,כולל אבני דרך בנושא האיכות
 .4.3.7נקודות בדיקה ועצירה
 .4.3.8נוהל מעקב וטיפול באי התאמות ,כולל:
 .4.3.9ייזום פתיחת אי-התאמה
 .4.3.10פירוט דרגות חומרה
 .4.3.11טפסי אי-התאמה וריכוזים
 .4.3.12התייחסות לאי-התאמות חוזרות
 .4.3.13הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות
 .4.3.14אופן הדיווח כולל התייחסות ללו"ז
 .4.3.15תיעוד אי-התאמות
 .4.3.16נוהל בקרת מסמכים ,נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד.
 .4.3.17תכנית בדיקות לפרויקט  -סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה שכבה  /אלמנט /
מוצר )פרוגראמת בדיקות(.
 .4.3.18תכנית מדידות
 .4.3.19ישיבות איכות
 .4.3.20ניהול המידע ,תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות
 .4.3.21נהלי ותהליכי העברת מידע
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 .4.3.22נהלי בקרת מסמכים ומידע
 .4.3.23ניתוח ועיבוד מידע
 .4.3.24נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות
 .4.3.25דיווחים ודו"חות
 .4.3.26מבדקי איכות פנימיים
 .4.3.27הכשרה והדרכה
 .4.3.28תיעוד וניהול ריכוזי נתונים
 .4.3.29בדיקות קבלה ומסירה
 .4.3.30תיקי איכות לשלב המסירה
 .4.3.31תכנית ותהליכי פיקוח עליון
 .4.3.32נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה )מוקדמת ,שוטפת ,קבלה
4.4

ומסירה( וטפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.
סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.
נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פעילות:
 .4.4.1מטרת הנוהל.
 .4.4.2תפוצת הנוהל.
 .4.4.3מסמכים ישימים.
 .4.4.4הגדרות.
 .4.4.5יישום השיטה:
 .4.4.6בקרה מוקדמת.
 .4.4.7ביצוע קטעי ניסוי.
 .4.4.8בקרה בתהליך.
 .4.4.9תכנית ניטור ובדיקה.
 .4.4.10פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה ,כולל הגורמים
המשתתפים.
 .4.4.11הגדרת סטיות מותרות  /מה מהווה אי-התאמה.
 .4.4.12רשימת מסמכי האיכות הנדרשים )אישורים ,בדיקות ,מדידות וכד'(.
 .4.4.13קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט.
 .4.4.14תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה.
 .4.4.15רשימות תיוג.

.5

תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן
מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט .הכנת הנהלים
תסתמך על לוחות הזמנים ,ספקים ,חומרים ,ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש לפעילויות
השונות בפרויקט.
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מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות
עפ"י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד
מהמכרז/החוזה ,ויאשר או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות בדיקות
המעבדה ,איכות הביצוע והמדידות שיתקבלו.
את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט ,ובאופן כזה
שמועדי נטילת המדגמים ,בצוע הבדיקות ,הרישום והדיווח ,לא יעכבו את שלבי העבודה
הבאים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח
הזמנים של הפרויקט .מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות החוזיות,
אלא פירושו כי גם אם נוצרו אי–התאמות בנושאי איכות ,חובת הקבלן לתקנן ולבדקן בשנית
וכל זאת מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של הפרויקט.
כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה ,אלא
אם כן נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המנהל ,כמות בדיקות שונה מהנ"ל.
מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים ,המוצרים ,ציוד ,איכות הביצוע ניהול
תהליכי העבודה ,מעקב לבקרת עדכון תכניות ,שליטה בבדיקות מעבדה ,ניתוח תוצאותיהן,
דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד הנתונים ,טיפול באי
התאמות ,הכנת תיקי מסירה למזמין.
מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות ,לכל סוג שפעילות
בפרויקט ,במתכונת של יומני דיווח מיוחדים )רשימת תיוג( לבקרת האיכות .סוגי הפעילות
לדיווח בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש במהלך
העבודה:
.5.1

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

.5.2

חישוף שטח עבודה כללי.

.5.3

עבודות חפירה.

.5.4

מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות.

.5.5

מילוי סוללה בתוך בריכה ) 5מתחת פני מים(.

.5.6

שתית לעבודות המילוי.

.5.7

שתית למבנים וצינורות.

.5.8

עבודות מתכת

.5.9

עבודות מים וביוב

 .5.10עבודות חשמל
 .5.11עבודות ניקוז
 .5.12עבודות בטון יצוק באתר.
 .5.13התקנת נקודות בקרת תזוזה.
 .5.14התקנת צינורות תצפית.
 .5.15איזון ואיתור צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה.
 .5.16כיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ).(HDPE Textured
 .5.17השפלת מי תהום
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תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרטי
החוזה.
בנוסף לאמור לעיל ,יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן ,תיעוד שוטף של שלבי העבודה
השונים ,ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות
השונות וכן אירועים מיוחדים ,אם יהיו ,לאורך תקופת הבצוע.
.6

דיווחים שוטפים וחודשיים
מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת האיכות
והפיקוח של המזמין.
נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים שעל פי
דעתו ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה לחוזה .כל
תוצאות בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת האיכות של הקבלן שיתעד את כל תוצאות
הבדיקות המבוצעות באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט .איש בקרת האיכות ישמור
ויעדכן מיד את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו
להכנת דוחות בקרת איכות כפי שיפורט בהמשך.
הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות בפרויקט
יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת עיבוד/כל אלמנט או
שלב ביצוע.
לאחר כל פעילות בדיקה ,בקרה ומדידות ,תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל בקרת
האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של הבטחת האיכות בפרויקט
בכל עת שתידרש.
רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת התאמתו
לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים ,וכן שתוצאות הבדיקות ו/או המדידות ,מאפשרות
המשך בצוע העבודות – יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות הבאות ,עפ"י סדר העבודות
שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.
הוכחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי
לתשלום עבור אותו אלמנט.
בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין ,המנהל ומנהל הבטחת האיכות דוחות
חודשיים שיכללו את הנושאים הבאים:
.6.1

סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח.

.6.2

שלבי העבודה לכל סוג פעילות בחודש המדווח.

.6.3

פרוט של מיקום ,סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות.

.6.4

הצגת תוצאות הבדיקות ,ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל
והסיבות לכך.

.6.5

תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש.

.6.6

פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות.

.6.7

פרוט עדכני של רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן.
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.6.8
.7

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

שלבי ביצוע בקרת האיכות
בקרה מוקדמת
בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות ,כפי הנדרש במסמכי תכנית
א.
הבקרה וכפי שתוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע במדריך בקרת האיכות של
הקבלן.
נושאי הבקרה המוקדמת.
ב.
הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:
קריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים בתכנית בקרת
האיכות .כולל חזרה על דרישות היצור ,הפיזור ,האחסון ,ההרכבה וההובלה
של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.
אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה
אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט
ובטון ,אלמנטים טרומיים ,מוצרים גיאוסינטטיים וכל מוצר תעשייתי
המיועד להתקנה באתר.

ג.

אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר.
בדיקת כמות ,איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם.
אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה.
בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים
המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה.
ביצוע קטעי ניסוי.
מתן אישור להתחיל בביצוע העבודה השוטפת
ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת
הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנון
לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות ,יבוצע קטע ניסוי .קטע הניסוי ישמש
לבדיקת התאמת כוח האדם ,הציוד והחומרים הדרושים לתנאי החוזה .נציגי המזמין
רשאים לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי ו/או חזרה על קטעי
ניסוי ,עד להשגת האיכות הנדרשת.
מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות
לפחות 48 ,שעות מראש.
עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה/אלמנט יופק דו"ח סופי כאמור לעיל )סעיף תכנית
בקרת האיכות(.
משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת
הקבלן יגדיר בתכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה
המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים .בין המשתתפים ייכללו :מנהל,
מהנדס הבקרה בתחום הייעודי של תחום העבודה ,מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן
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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(.
אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין ,יהיה
תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.
בקרה שוטפת
פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם לדרישות
א.
החוזה והמפרט המיוחד וכמפורט בתכנית האיכות ובתרשימי הזרימה המוצגים
בתכנית בקרת האיכות של הקבלן .הפעילויות כוללות מעקב אחר ביצוע העבודה,
בדיקות מעבדה ,מדידות ובדיקות אחרות ,עד להשלמת כל שלב של העבודה .אבני
הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה"
)שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( וישיבות שבועיות קבועות ,על פי
הפרוט המובא להלן:
נקודות עצירה
ב.
נקודות עצירה ,הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה
והמחייבים נוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות ו/או הפיקוח מטעם המזמין,
לפני המשך העבודה .חלק מנקודות העצירה ,מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב

ג.

נוכחות ובחינה של גורמי המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות
כתוצאה מתקלה באיכות העבודה ו/או מאיכות ציוד שסופק ו/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 פיקוח באתר
בהתרעה בכתב )למספר פקס' מוסכם( של  48שעות לפחות לפני קיום הפעילות
המדוברת .בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתכנית בקרת האיכות ,חובת עצירה
וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל :ביצוע כל אלמנט אופייני
כגון:עיבוד קרקע טבעית ,יישום ראשוני של יריעות בקרקעות רגישות ,וכו' כל מקרה
של אי התאמה מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.
בכל המקרים המתוארים לעיל ,הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל
אישור המנהל ,לעשות כן .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת
למזמין לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה ,על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות
לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.
להלן פירוט פעילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת:
.1

קיום וניהול מסמכי החוזה ,כולל תכניות )עפ"י רשימת תכניות מעודכנת(,
מפרטים ,נהלים ,אישורים וכד'.

.2

קיום וניהול תכנית ונהלי בקרת האיכות.

.3

קיום וניהול הפרוגראמות לבדיקות.

.4

מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל.
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.5

פיקוח צמוד ,מקצועי ,קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה ,בהתאם לנהלים
ועפ"י רשימות התיוג.

.6

בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר ,כולל במפעלים ואצל ספקים.

.7

מילוי רשימות התיוג וקיום כל מסמכי האיכות הנדרשים.

.8

ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים )ביצוע
מול תכנון(.

.9

מעקב ובקרה על קיום הנהלים.

.10

פיקוח ,מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים ,המוצרים והציוד שנכנסים
לאתר ,כולל ניהול טבלאות ריכוז.

.11

וידוא בדיקת החומרים והמוצרים המסופקים לאתר ואישור התאמתם
לדרישות ,כולל עריכת בדיקות מדגמיות.

.12

התאמת תכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך.

.13

תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע השונים ,כולל:
-

הזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם לדרישות האיכות
במסמכי חוזה הביצוע.
מעקב אחרי ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות ,כולל ניהול טבלאות
ריכוז.
בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות
והמשך הטיפול לפי הצורך ,כולל ניהול טבלאות ריכוז.
דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות.

.14

תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות ,כולל:
הזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע.
מעקב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות ,כולל ניהול טבלאות
ריכוז.
בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות
והמשך הטיפול לפי הצורך ,כולל ניהול טבלאות ריכוז.
דיווח על בעיות בתפקוד המודדים.
-

.15

ניהול ,מעקב ותיעוד מקצועי ומסודר כולל תמונות של כל הפעילויות באתר
המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות ,כולל ניהול טבלאות ריכוז.

.16

דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה.

.17

ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות.

.18

ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הביצוע.

.19

דיווח ,תיעוד ומעקב אחרי פסילות.

.20

תיאום והשתתפות בישיבות איכות שבועיות עם המנהל ומנהל והבטחת
האיכות.

.21

השתתפות בסיורי פיקוח עליון ומעקב אחרי ביצוע סיורי פיקוח העליון
הנדרשים בהתאם לתכנית וקבלת הדו"חות.
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.22

מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאות ריכוז.

.23

ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות במסגרת
ישיבות ,סיורים ,מבדקים ,התייחסויות לבדיקות ולמדידות ,התכתבויות,
דו"חות פיקוח ,פיקוח עליון ,דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי
ביצוען.

.24

ניהול וטיפול שוטף באי-התאמות )ראה פירוט בהמשך(:

.25

ביצוע מבדקי איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות לפחות פעם בחודש ,גם
באתר וגם מחוץ לאתר )במפעלים ,אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק
למנהל ומנהל להבטחת האיכות .המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל
פעילויות הבקרה ,כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת
האיכות.

.26

זיהוי הצורך בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות עבור אנשי בקרת האיכות
ועובדים אחרים ,ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.

.27

מתן הערכות לתפקוד  /ביצועי ספקים ,קבלני משנה וכד'.

.28

מתן המלצות לשינויים  /עדכונים  /תוספות לנהלים ו/או לשיטות העבודה
ו/או לספקים ,כחלק מתהליך מתמשך של הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

.29

ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט ,ניהול המסמכים
ומרכז מידע אינטרנטי ,שמטרתו לנהל ,לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות
הבקרה המבוצעות בפרויקט .במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי
האיכות במערכת המידע הקשורים לאיכות המוצר הסופי ומסירתם לצורך
תחזוקה שוטפת בעתיד ,כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו
לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת.

.30

שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות
הבקרה ,הבדיקות המעבדתיות והמדידות ,בדרך שתאפשר הצגה ברורה של
רמות האיכות שהושגו.

.31

הכנת תיקי איכות לכל אלמנטי הביצוע ,עם כל מסמכי האיכות הנדרשים
והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.

.32

דיווחים שוטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות.

.33

דיווחים מידיים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות במקרים חריגים.

.34

הכנת דו"חות שבועיים וחודשיים מצטברים אשר יכללו התייחסות לשלל
פעילויות הבקרה המוקדמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(.

ד.

קטע למסירה
לכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן למזמין .סיום קטע
עבודה/אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה למזמין שיכלול את כל תוצאות
הבדיקות ,מדידות ,רשימות תיוג ,רשימת אי התאמות והליך הטיפול השוטף בהן עד
לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מערך הבקרה בקטע העבודה.
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על בקרת האיכות להכין תיקי איכות לשלב המסירה ,המוכיחים קיום של כל מסמכי
האיכות הנדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו .פורמאט התיקים יהיה לפי
דרישות הבטחת האיכות.
ה.

.8

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

אי התאמות
אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה ,עלולה
להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט .לפיכך ,הקבלן יבנה שיטה לזיהוי ,לבקרה
ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות .השיטה תכלול בין היתר ,גם סווג ודירוג אי ההתאמות
בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:
.8.1

אי התאמה מדרגה  - 1אי התאמה קלה ,יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד
חוזר או תיקון ,ללא התערבות גורמי המזמין.

.8.2

אי התאמה מדרגה  - 2אי-התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה בקטע
וביצוע פעולה מתקנת מיידית לתיקון הבעיה או פירוק וביצוע מחדש .סגירת אי
ההתאמה תתבצע לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.

.8.3

אי התאמה מדרגה  - 3חריגה מדרישות המפרט והתקנים העלולה להשפיע על
ההתאמה הסופית של העבודה ,או סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה
מסוג  .2יש צורך בהתערבות המנהל ,מנהל הבטחת האיכות ו/או המתכנן .אי התאמה
מסוג זה ,מוגדרת כנקודת עצירה.

.8.4

אי התאמה מדרגה  - 4חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים ,נדרש פירוק
האלמנט או השכבה והחלפה בחדש ,יש צורך בהתערבות המתכנן .אי התאמה
המוגדרת כנקודת עצירה.

.8.5

כל אי ההתאמות ,ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך הבטחת
האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן .אי התאמות
בדרגת חומרה  3ו 4-ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי .במהלך תקופה זו ,הקבלן
לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה
קיבלו אישור מנהל.

.8.6

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

.8.7

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה ,יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק
חומרים או מוצרים ,קבלן משנה ,צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים
שננקטו למניעת הישנות הבעיות.
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.8.8

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

.8.9

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

 .8.10להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי-התאמות הנדרשות:
 .8.10.1פתיחה
 .8.10.2תיעוד
 .8.10.3דיווח תוך  24שעות
 .8.10.4קביעת דרגת חומרה
 .8.10.5קביעת תאריך משוער לטיפול
 .8.10.6ניתוח
 .8.10.7התייחסות לאי-התאמות חוזרות
 .8.10.8קביעת פעולות מתקנות ומונעות נדרשות
 .8.10.9תיעוד הפעולות שננקטו
 .8.10.10התייחסות לעמידה בלו"ז
 .8.10.11סגירה
 .8.10.12פתיחת כל אי-ההתאמות שבקרת האיכות נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים
במסגרת ישיבות ,סיורים ,מבדקים ,התייחסויות לבדיקות ולמדידות,
התכתבויות ,דו"חות פיקוח ,פיקוח עליון ,דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב
אחרי הטיפול בהן.
 .8.10.13ניהול ומעקב אחרי כל אי-ההתאמות משלב הפתיחה עד לשלב הסגירה ,כולל
ניהול טבלאות ריכוז.
 .8.11ניכויים עקב אי-סגירת אי-התאמות ועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר של מנהל
בקרת האיכות .
כללי:
כל אי-התאמה תטופל על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.
בפתיחת אי-התאמה יציג הקבלן את מועד הסיום המתוכנן לסגירה.
במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע.
בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי-ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן על
תהליך תיקון הליקויים.
במידה וחלף זמן סגירת אי-ההתאמה וטרם תוקן הליקוי ,תינתן לקבלן אפשרות להציג את
סיבת דחיית סגירת אי-ההתאמה.
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חישוב הניכויים )לכל אי-התאמה בנפרד(:
כמות ימי איחור = הסגירה בפועל  -הסגירה המאושרת
ניכוי חודשי = כמות ימי האיחור  xהניכוי הכספי
ערכי ניכוי לפרויקט מתחת ל  25מלש"ח:

חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  100 = 1ש"ח ליום
חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  200 = 2ש"ח ליום
חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  500 = 3ש"ח ליום
חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  1000 = 4ש"ח ליום
ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל  25מלש"ח:

חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  200 = 1ש"ח ליום
חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  500 = 2ש"ח ליום
חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  1000 = 3ש"ח ליום
חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  3000 = 4ש"ח ליום
ערכי ניכוי עקב אי נוכחות צמודה של מנהל בקרת איכות באתר
על כל יום בו לא תהא נוכחות צמודה באתר )משמרת יום ו/או משמרת לילה( ינוכה מהקבלן
סכום של  1,500ש"ח .למען הסר ספק ,נוכחות מנהל בקרת איכות הינה צמודה לכל
הפעילויות הקבלניות המתרחשות בשטח ,בין אם העבודה נערכת ביום או בלילה .בהעדר
מנהל בקרת איכות חובה על הקבלן באמצעות מערכת בקרת האיכות מטעמו להציב מנהל
בקרת איכות רלוונטי לתחום הפעילות הקבלנית .הפעילות תתועד כאמור במדריך בקרת
האיכות ביומן איכות יומי.
.9

שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות
9.1

9.2

אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן – יהיה עליו לנקוט באמצעי
תיקון כפי שיורה נציג הבטחת האיכות .במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן
לתביעות הבטחת האיכות ,יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה .הפסקת עבודה
כאמור בסעיף זה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות
כספיות נוספות ,מעבר למצויין בחוזה.
הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של
הפרויקט .שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות .למען הסר ספק,
כל שינוי מעין זה ,גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות ,לא יזכה את הקבלן בכל
תשלום נוסף.
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.10

הבטחת איכות )(Quality Assurance

המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות ) (Quality Assuranceכמערך פיקוח על עבודת
בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמן העבודה בפרויקט.
למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של הקבלן
המבצע:
 .10.1לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות .הפחתה או הגדלה בהיקף כוח
האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי הפרויקט.
 .10.2לאשר ,לפסול או לדרוש תיקונים בתכנית בקרת האיכות.
 .10.3הסמכות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי
החוזה )כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט ,הצורך בבדיקות
חוזרות במקרים של ספק וכו'(.
 .10.4מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצרים
המסופקים לאתר ,כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.
 .10.5הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תכנית בקרת
האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה" בנהלי העבודה
של הקבלן.
 .10.6אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים ,מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה ,טפסי
הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .
 .10.7הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת
בקרת האיכות .במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי
התאמה משמעותית ,רשאי מנהל הפרויקט מטעם המזמין להורות על קיום מבדק
איכות בהתראה של  24שעות בלבד.
 .10.8הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה.
 .10.9הסמכות 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.
 .10.10הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא
הומוגניים.
 .10.11הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת ב"א לפתוח אי
התאמות.
כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.
כל פעילות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך
הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.
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נספח ג'
בטיחות
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.1

כללי:
 1.1עבודות הפרויקט הגבהת סוללת חוף מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות בחופים
הציבוריים מושא המכרז.
 1.2ביצוע העבודה שלעיל ,כרוך בסיכונים מרובים.
לפיכך ,על הקבלן מבצע העבודה במקום ,להקפיד לקרוא ,להבין ולבצע בצורה נאותה
את העבודה ,בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.
 1.3על 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 .
 1.4לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר העבודה ,מצורף כנספח א'.

.2

דרישות 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 תשתית וסלילה וביסוס קרקע
סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית )ובהם התהפכות כלים ,הדרדרות ,טביעה
וכיו"ב(
סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה
סיכוני עבודה בגובה
סיכוני חשמל
סיכונים סביבתיים כלליים
סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר(
עבודה בחוף עם תיירים
לעובדים חל איסור להיות במגע עם אנשי המלון ,או להיכנס לשטח המלון או לדבר
ולהטריד את צוות המלון והנופשים בו.

מס'
1.2.1

סוג הסיכון

חומרת
הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

סיכוני עבודות בניה בינונית כל עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד סופה מוגדרות
כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך יבוצעו בנוכחות מנהל
בעבודות
כלליים
עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו.
וסלילה
תשתית
העבודות ילוו ע"י ממונה בטיחות במינוי משרד התמ"ת,
וביסוס קרקע
מטעם הקבלן.
ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת העבודה
סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות המיועדות לביצוע
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חומרת
הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
ויעבירם למנהל/ממונה הבטיחות המזמין לאישורו ,לפני
תחילת העבודות באתר )ראה בהקשר לכך נהלי הבטיחות
במזמין המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד מדרישות
אופיון זה(.
העבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות המזמין – וכן
בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה ,ראה הערה למטה.
לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף  1.2.7להלן

1.2.2

עבודות בניה בסביבה גבוהה
ימית

הקבלן יביא בחשבון כי בשטח העבודה קיימת מגבלת
רוחב בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של קו חשמל עילי,
המחייבים פעולה בצורה מתאימה ושימוש בכלים
מתאימים .יש להביא לידיעת הנוהגים בכלים כבדים
ובמשאיות את הסיכונים הכרוכים בירידה לצדי שטחי
העבודה והחשש להידרדרות/התהפכות למים/טביעה.
בזמן ביצוע הידוק דינמי יש להרחיק עובדים מיותרים
מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

1.2.3

סיכונים בעבודה עם גבוהה
ציוד ומתקני הרמה

בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על:
רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ולמתקנים
הרלבנטיים.
רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ולאתתים.
תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין עגורנים/מנופים,
במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר.
שימוש בקסדות מגן.

1.2.4

עבודה בגובה

גבוהה

כל עבודה בגובה תתבצע על-פי כללי הבטיחות על-פי
הוראת כל חוק או תקנים מחייבים.
בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה ,עם מתן ההיתר
ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של הקבלן
את מערך העבודה ,תקינות ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו
ויאשר את תחילת העבודה.
על כל העובדים בגובה להיות בעלי הסמכה בתוקף
ל"עבודה בגובה".
על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן
אישי מתאים ל"עבודה בגובה ".

1.2.5

חשמל

גבוהה

ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי
רישיון חשמל מתאים.
על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן אישי
מתאים לעבודתם.
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חומרת
הסיכון

אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם לחוק
ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על:
שימוש בכבלים מאריכים בעלי בידוד כפול )גידים
ומעטפת( ,מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי
שטח.
כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים,
)בגובה מעל  2.50מטר( ,למניעת סיכוני פגיעה והיתקלות.
תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית תוך
שיחזור מלא של הבידוד ואטימותו.
אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך.
הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים
באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.
המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות  0.03אמפר כנגד זרמי
קצר.
כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים ,מתאימים
לכל הוראת חוק ותקן קיים .הכלים יהיו מותאמים לעובד
ומתאימים לסוג ואופי העבודה המיועדת.
השימוש בכלי עבודה ידניים יהיה על-פי ובכפוף להוראות
וכללי הזהירות של יצרן הכלי.

חובה להקפיד על תחזוקת הכלים באופן יעיל ובצורה
שוטפת ,לשמור על מצבם התקין ,ניקיונם.
כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על-ידי
בעל חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל 6 -חודשים.
יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש
התחשמלות .יש להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל בכל
הנוגע לציוד ,לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה.
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.
1.2.6

סיכונים
כלליים
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המבצע לצורך הפחתת הסיכונים
רעילה עפ"י החוק.

1.2.7

סיכוני עבודה כלליים בינונית עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור ,נדרש הקבלן לבודד את
אתר העבודות ,ע"י הקמת צמתים זמניים ,סגירת מסלולי
תנועה
)כולל
כבישים וגידור מתאים.
ותעבורה באתר(
בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין
הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבלן )שינוע ,הובלת
חומרים ,העבודות בחופים וכיוצא בזה( יהיה על הקבלן
לכלול בתכנית הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו כן לתת
מענה להפחתת הסיכונים בנקודות אלו.
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 מע"צ לביצוע הסדרי
תנועה באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים".
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.
בכל מקרה של עבודה באש גלויה ,היא "עבודה חמה"
)חיתוכים ,ריתוכים(:
אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא קבלת הרשאה
בכתב ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו מוסמכים לביצוע
עבודות אלו.
ביצוע עבודה חמה:
מחייבת "צופה אש" שידעה להגיב במקרה של התלקחות
דליקה
עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה
ציוד הכיבוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ובגודל המתאים
ומיועד לכיבוי חומרי הבערה הפוטנציאליים הנמצאים
בקרבת מקום העבודה.
יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה החמה ,זאת עוד
לפני תחילת כל עבודה.
במערכות ריתוך )חיתוך( בגז חובה להתקין בולמי להבה על
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אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים ,הנדרשים מהקבלן
המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

חומרת
הסיכון

צנרת הגזים לריתוך בסמוך לנקודות ההספקה בקרבת
ווסתי הלחץ ובקרבת נקודת החיבור למבער.
יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו/או חיתוך בקשת
חשמלית באמצעות סרט אדום.
ידית הריתוך החשמלי )מחזיק האלקטרודה( תהיה
מבודדת כראוי להגנה על העובד ,תתאים לעצמת הזרם
המרבי לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר כאשר
הידית תונח על-גבי חומרים מוליכים המוארקים לאדמה.
בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה ,חובה לנקוט אמצעי
הגנה כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם בעובדים אחרים.
כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי לעבודות 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 העבודות.
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.
שלבי ביצוע העבודה המתוכננת באופן כללי:
עבודות מוקדמות.
עבודות עפר.
עבודות מצעים ותשתיות.
עבודות ניקוז.
הקמת סוללה
ועבודות פיתוח חוף כמפורט בפרט זה
מפרט ביצוע כולל תכניות ושרטוטי ביצוע מפורטים ,יינתנו ע"י מנהל המזמין והם אלה המחייבים את
הקבלן לביצוע העבודה מבחינה איכותית.
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.4

הערות כלליות:
כל הנאמר לעיל הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין ולנהליו,
ביחס לעבודות קבלנים.
מצ"ב נהלי בטיחות רלבנטיים לצורך:
הכרת הדרישות של המזמין
עמידה בדרישות במהלך כל העבודה
מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן.

.5

נהלים מצורפים:
נוהל מספר  1מדיניות הבטיחות המזמין
נוהל מספר  4דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין
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
כל הנאמר לעיל ,הינו בנוסף לדרישות המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ.
כל הנאמר לעיל ,הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן ,שכל מתקניו ,ציודו וכלי עבודתו ,יהיו
תקינים ,כשירים ,בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו ,במשך כל תקופת עבודתו
באתר זה.
אזהרה:
אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של
המזמין לממונה הבטיחות של המזמין וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו

.6

הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו" -מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות
בניה( תשמ"ח  ,1988 -ועל כן יישא באחריות הבלעדית לבטיחות האתר ,העובדים והשוהים
באתר .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא כי כל העבודות מבוצעות
בהתאם לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.

.7

ממונה בטיחות ועזרה ראשונה
הקבלן יעסיק מנהל עבודה רשום ,ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה שיהיו נוכחים באתר
בכל עת ביצוע העבודות .לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה .העבודה תבוצע תוך
שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות .הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים )ראה להלן(
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וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות .הקבלן ,על כל עובדיו ,מבקריו וכו' ,ינהגו
בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות ,במשך כל מהלך העבודה ושהותם באתר .כמו כן יטופלו
בהתאם לנוהלים אלו כל ציוד העזר ,כלי רכב ,מכבשים ,ציוד חשמלי והידראולי וכו' .המזמין
יתייחס בחומרה רבה ,לכל תקלה או תקרית בטיחותית ,עד כדי הפסקת עבודת הקבלן ,על
כל המשתמע מכך.
אמצעי כיבוי אש
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן ויתקין אמצעי כיבוי אש ,וכל הדרוש למילוי
הוראות הבטיחות והזהירות בעבודה על פי דרישות הרשויות המוסמכות ,כגון :מכבי אש,
משטרת ישראל ,משרד העבודה ,חברת החשמל וכיו"ב ודרישות ממונה הבטיחות של
המזמין.
.8

ביגוד מגן ואמצעי זהירות
הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש ,כגון קסדות מגן ,משקפי מגן ,כפפות,
חליפה זוהרת ומגנים על כלי עבודה ידניים ,ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם
ולובשים/מרכיבים אותם בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן ליעודי הציוד והבגד .כל
סולם יהיה עפ"י תקן ישראלי רשמי ומתוחזק כחדש .כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן,
והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות .כל כלי ידני יתוחזק
במצב תקין ,כלי החיתוך יהיו חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על
ידי בעלי מקצוע המוכשרים לכך .בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך
אחד רצוף ,בגודל המתאים לזרם ,מאובטח על ידי מנתק מעגל ומוגן נגד ניתוק מקרי .בורות
ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו או יגודרו לבטח ויסומנו מיד .צביעה ושימוש אחר בנוזלים
מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כנדרש.

.9

סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי
המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר ,באופן זמני או לצמיתות ,של כל עובד או
ציוד ,אשר ,עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית .הקבלן יחליף
מיידית את העובד או הציוד ,כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

.10

הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים
המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים
או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל .הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות
עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי
בטיחות וגהות נאותים כנדרש עפ"י כל דין ו/או החוזה.

.11

תכנית בטיחות
על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות ,יציג הקבלן למנהל ,לפני תחילת העבודה באתר ,סקר
סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה ,וכן את השמות וקורות החיים של
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עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה ,הבטיחות והעזרה הראשונה ,כולל הממונה על
בטיחות .לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן )לרבות
עובדיו של כל קבלן משנה( ,הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה .לצורך כך מצורף לקבלן
לפני תחילת עבודתו מיפרט בטיחות מטעם המזמין ,אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו
באתר )ראה נספח ג'(.
.12

עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים
במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים ,או מקומות וחללים
מוקפים אחרים ,יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים או החללים המוקפים,
להמצאות גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה ,בצמידות להוראות הכלליות
והספציפיות למקרה מטעם הממונה על הבטיחות .במקרים של הימצאות גזים רעילים
תתבצע העבודה רק באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות מטעם
הקבלן.
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נספח ד'
ספרי מתקן ותכניות עדות
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פרק  - 1ספרי מתקן ותוכניות עדות
האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל מקום
אחר במפרט זה.
הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין
מסירה חלקית  -הקבלן ימסור למזמין לבדיקה תכניות 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 .תכניות עדות מתוקנות ימסרו
בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פרוק והרכבת התקרה או כיסוי הפיר
מחדש.
מסירה סופית  -הקבלן ימסור למזמין ,עם סיום ההקמה ועד  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  1ו 2 -שלהלן
ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק  4שלהלן .במקרה של סתירה בין ההנחיות
הכלליות להנחיות המשלימות ,יגברו ההנחיות המשלימות.
תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות – עבור החצר ,התשתיות ,המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן
ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:
א.

החצר כולל גדרות היקפיות ,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.

ט.

מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור.

י.

מערכת אינסטלציה.
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.1

פורמט ההגשה
 1.1הקבלן יגיש את כל החומר ,במועדים כאמור לעיל ,לרבות תכניות ,סכמות ,קטלוגים,
הוראות תפעול ואחזקה ,בשני סוגי פורמטים:
פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים
א.
בעלי כריכה קשה ,כמפורט להלן.
ב.

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט AUTOCAD

בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( אך לא פחות
מגרסה  ,2010צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה
סרוקה ,אף הם ע"ג סי.די.רום.
1.2

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 תכנית 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 :תכנית ,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.

1.3
1.4

כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חורים ,למניעת
ז.
קריעת השקיות.
כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.
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'.
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1.5

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 הפרויקט שגם יאשר את התכניות .תכניות 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 הפרויקט )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

תכניות תאום מערכות
תכניות תאום מערכות )סופר-פוזיציה( של כלל המערכות בפרויקט .התוכניות יכללו את כל
המערכות שהותקנו .התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים
הסמויים .בתוכניות יסומנו קווי החצר ו\או הבניין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים.
בכל תכנית יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות.

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
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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 הוויסות 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

תיאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה
תיאור 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 יידרש 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.

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
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המכלולים השונים ,תכניות 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.

2.11

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

2.12

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

2.13

תיאור מפורט של פעולת המערכת
תיאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות
למצבים שונים של המערכת .ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים
באותה מערכת .ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון
אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות .הנחיות ההפעלה יציינו את כל
שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה .הנחיות ההפעלה יפנו את
המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים .ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:
א.

הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד.

ב.

הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות.

ג.

ניתוק חלק מהמערכות ו\או המבנים כנדרש במצבי חירום.

ד.

הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום.
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ה.

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום ,לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל
ובעת ולאחר שריפה.

ו.

סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.

2.14

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.

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.
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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.
 4.1.2תיאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.
 4.1.3תיאור מפורט של מערכות החשמל ,הפיקוד ,הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן .על
הסכמות של לוחות החשמל יצוינו 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.
 4.1.4תיאור מפורט של הפעולות הנדרשות לסנכרון גנרטורים.
 4.1.5להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
א.

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל ,מערכי ציוד ,תעלות הולכת כבלים,
תכניות בסיסים והגבהות.

4.2

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.

מיזוג אוויר
 4.2.1תיאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה ו\או הפסקה בזמן אש.
 4.2.2להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
א.

תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת וכל התעלות .תכניות אלה יכללו את סדור
התעלות ,את התליות ,ההידוקים 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.
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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 הבידוד לתעלות וצנרת
ושל אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם תידרש בדיקה.

ט.

תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.

י.

תכניות פתחים בקירות ותקרות ,אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.

יא.

תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.

יב.

תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן ,כולל נתונים מפורטים על הרעש
שהם יוצרים.

יג.

פרטים ,קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.

יד.

ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות ,גופי חמום משני ובתיהם.

טו.

תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.

טז.

תכניות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.

יז.

תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת הקרקע,
שיכללו חישובי משקל ,חוזק קונסטרוקציה ,פרטי תמיכות וחישובי התפשטות.

4.3

מערכות מתח נמוך מאוד  -טלפוניה ,מחשב ,בקרה ,גילוי אש ,פריצה ,טמ"ס
 4.3.1תכניות 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.
 4.3.2רישום 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(

מיקום במסד )המסד ,הפנל במסד ,השקע בפנל(
ד.
 4.3.3תיאור מפורט של המערכות ,המחשבים והתוכנות .התיאור יכלול סכמות המפרטות
את פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הקישוריות 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.
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 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
 4.4.1תיאור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש.
 4.4.2טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.
 4.4.4להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
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.
שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.
תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.
תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.
תכניות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.

פרק  - 5הנחיות ספציפיות להכנת ספרי מתקן לחצרות ומבנים
5.1

חצרות ותשתיות בחצרות
 5.1.1תכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת
קרקעיות העוברות בחצר .המערכות יצוינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים
המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות ,ציון שיפועים ,כיווני זרימה והספקים
מתוכננים .האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.
 5.1.2תכנית מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים ,סוג הגדר ,מיקום מצלמות
ואמצעי חישה אחרים.
 5.1.4תיאור מפורט של השערים ואופן פעולתם .השערים המכניים הממונעים יטופלו ברמת
פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו-מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה
ומיזוג אוויר.
 5.1.5תיאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תכניות הבסיסים ,תכנית קונסטרוקציה של
התורן ,סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.
 5.1.6חתכים של מבנה כבישים ,רחבות ,שבילים וכדומה.
 5.1.7תיאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל תכנית פריסת צנרת ,מיקום ברזים ומחשבי
הפעלה והנחיות לתפעול ואחזקה.
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5.2

מבנים
 5.2.1כל תכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה ,מחיצות
פנימיות ,חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים ,שכבות מידות וכדומה .תכניות
הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור
החדרים וחללים אחרים .בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבניין
בהם אסור לקדוח חורים.
 5.2.2כל תכניות הקונסטרוקציה .בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים
והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.
 5.2.3תכניות עבודה של כל סוגי הדלתות ,החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרוט
האביזרים והפרזול.
 5.2.4תכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום ,שיטת אגון החיפוי
למבנה ,האבן והמחצבות מהן הובאה ,כושר ספיגת נוזלים וכדומה.
 5.2.5תכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.

5.3

רכיבי מבנה
 5.3.1תיאור 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.
 5.3.2טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי המבנה.
 5.3.3להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין:
תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים ,חיזוקים והתקנים מיוחדים.
א.
שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים.
ב.

חמי זוהר – שלב ב'

532

נספח ה'
דוח קרקע אזור הביניים ותעלה 19-23

חמי זוהר – שלב ב'

533

חמי זוהר – שלב ב'

534

חמי זוהר – שלב ב'

535

חמי זוהר – שלב ב'

536

חמי זוהר – שלב ב'

537

חמי זוהר – שלב ב'

538

חמי זוהר – שלב ב'

539

חמי זוהר – שלב ב'

540

חמי זוהר – שלב ב'

541

חמי זוהר – שלב ב'

542

חמי זוהר – שלב ב'

543

חמי זוהר – שלב ב'

544

חמי זוהר – שלב ב'

545

חמי זוהר – שלב ב'

546

חמי זוהר – שלב ב'

547

חמי זוהר – שלב ב'

548

חמי זוהר – שלב ב'

549

חמי זוהר – שלב ב'

550

חמי זוהר – שלב ב'

551

חמי זוהר – שלב ב'

552

חמי זוהר – שלב ב'

553

חמי זוהר – שלב ב'

554

חמי זוהר – שלב ב'

555

חמי זוהר – שלב ב'

556

חמי זוהר – שלב ב'

557

חמי זוהר – שלב ב'

558

חמי זוהר – שלב ב'

559

חמי זוהר – שלב ב'

560

חמי זוהר – שלב ב'

561

חמי זוהר – שלב ב'

562

חמי זוהר – שלב ב'

563

חמי זוהר – שלב ב'

564

חמי זוהר – שלב ב'

565

חמי זוהר – שלב ב'

566

חמי זוהר – שלב ב'

567

חמי זוהר – שלב ב'

568

חמי זוהר – שלב ב'

569

חמי זוהר – שלב ב'

570

חמי זוהר – שלב ב'

571

חמי זוהר – שלב ב'

572

חמי זוהר – שלב ב'

573

חמי זוהר – שלב ב'

574

חמי זוהר – שלב ב'

575

חמי זוהר – שלב ב'

576

חמי זוהר – שלב ב'

577

חמי זוהר – שלב ב'

578

חמי זוהר – שלב ב'

579

חמי זוהר – שלב ב'

580

חמי זוהר – שלב ב'

581

חמי זוהר – שלב ב'

582

חמי זוהר – שלב ב'

583

חמי זוהר – שלב ב'

584

חמי זוהר – שלב ב'

