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פרק  - 00מוקדמות
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  00במפרט הכללי ,או פרקים רלבנטיים
אחרים שלו.
 00.1תיאור העבודה
מכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות עפר ,סלילה ופיתוח ותשתיות (עבודות חשמל
ותאורה ,עבודות מים ,עבודות גינון והשקייה) בכביש  200צפון חתכים  2183÷2229כולל
הרחבת כביש  20בסמוך לחווה האקלוגית ,סלילת מיסעה ,בניית מדרכות ,מפרדות,
שבילי אופניים ,פיתוח סביבתי הכולל גינון והשקיה.
עבודה זו כוללת:
.1

עבודות הכנה ופירוק

.2

עבודות ריצופים ואבני שפה.

.3

עבודות עפר

.4

עבודות קירות פיתוח

.5

עבודות מצעים

.6

עבודות אספלט

.7

עבודות ניקוז

.8

עבודות צביעה ותמרור

.9

עבודות חשמל ותאורה

.10

עבודות מים

.11

עבודות גינון והשקיה

 00.2היקף המפרט
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן
אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט
המיוחד.
 00.3בדיקת התנאים ע"י הקבלן
רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל
תנאי העבודה היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים
החורגים .לא תוכר ע"י המנהל כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי
נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.
 00.4התאמת התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות ,הנתונים
והאינפורמציה המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בנתונים,
במפרט הטכני ובכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת
המפקח וירשמו ביומן העבודה .את הערעורים יש להגיש תוך שבועיים לאחר צו התחלת
עבודה .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך
טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.
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 00.5עבודה ,ציוד וחומרים
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון ,בכפיפות לדרישות התקנים
הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח .עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכד' של
רשות מוסמכת ,תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ,תקנות וכד' .המפקח ראשי לדרוש
שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות ,תקנות וכו' של אותה
רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה ,באם יידרש.
 00.6אישור דגימות
אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע במאומה
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת
אותן דגימות ,כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.
 00.7בדיקת דגימות
דמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות ,כולל בדיקות קרקע צפיפות-רטיבות ,הנדרשים
במסגרת מפרט זה עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על
חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכללו במסגרת מחירי היחידה של העבודות השונות.
כל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י המפקח בלבד.
 00.8אספקת מים
הקבלן יספק על חשבונו ,במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר ,את המים בכמויות
ובטיב הדרושים לביצוע נאות של כל העבודות ,כולל התחברות אל מקורות מים קיימים.
הספקת המים ע"י הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י
המהנדס/המפקח באתר ובהתאם לדרישות לוח הזמנים.
על הקבלן לדאוג למיכלים ,לכלי הובלה ופיזור מתאימים ,ללחץ מים ומתקנים לפיזור
המים בכלי ההובלה.
בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו בלבד ,את כל הצינורות ,החיבורים ,האביזרים
והמתקנים הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.
חיבור המים ,אספקת המים ,כולל מחיר המים ,ההובלה ,הפיזור והמתקנים ,יהיו על
חשבון הקבלן בלבד ויכללו במחירי היחידה של העבודות השונות .הקבלן ישיג את כל
האישורים הדרושים על מנת להתחבר אל מקור מים קיים או חדש.
 00.9צינורות ,מתקנים תת-קרקעיים ועמודי חשמל
בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים .הקבלן יבדוק ויוודא את
מיקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על
שלמותם.
חפירות לגילוי הצינורות ,הכבלים והשוחות למיניהן ,השימוש במכשירים מיוחדים
לבדיקת מיקומם וגילויים ,איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל
הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל ,חלים על הקבלן ללא תשלום
נוסף.
על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול
על הקבלן ללא תשלום נוסף.
עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם
ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק" .כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.
על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא
תשלום נוסף.
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העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין
הנ"ל יחולו על הקבלן .קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע
עבודות בקרבת המערכות הנ"ל ,הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
המנהל לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.
 00.10עבודה בשלבים ובהפסקות
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים
לאורך הכביש או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים.
הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים
כאילו נלקח דבר זה בחשבון.
באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה
להמשיך בעבודות רק כשיושלם הטיפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות
הנדרשות.
 00.11מהנדס באתר
בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של ( 5חמש) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק,
לדעת המנהל בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.
 00.12אחריות הקבלן
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מכיר את התכניות,
הכמויות ,סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה
המפרטים ,רשימת
זו ,וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים
על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון ,אי
התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי .לא עשה כן,
רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
 00.13מניעת הפרעות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה
המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל
סוג שהוא.
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד
בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא ,לחסום
דרכים או לפגוע במתקנים קיימים .הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט ,תמרור
,צביעה ,דגלים ,פנסים ,הצבת עובדים וכו'.
הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם
בנפרד.
באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית
בכל האתר הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורה של עיריית מודיעין .
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי
התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים
למניעת פרעות.
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הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח  ,בדק את המצב הקיים ולמד את המצב
המתוכנן .כמו כן מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין
המצב הקיים לבין המצב המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.
 00.14תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות
כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומאטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר
המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
 00.15אמצעי זהירות
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה ,לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחת קווי צינורות,
הובלת חומרים ,הפעלת ציוד כבד וכו'.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים ,התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות
בעניינים אלו .הקבלן יתקין פגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש
כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות
עפר ,פגומים ,ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר .מיד עם סיום העבודה בכל חלק
של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק
את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי
נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו.
לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא
לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן .את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר
יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר
סמכא .כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר ,או תביעת
פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח
מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.
כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט ,תמרור ,צביעה וכו' (כמופיע
בסעיף  00.9שלעיל) יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד ,מלבד סעיפים רלוונטיים
בכתב כמויות.
התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח:
העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל .יחד עם זאת ,על הקבלן לנקוט
בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו ,ועליו
להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך .על הקבלן יהיה לתאם עם חברת
החשמל מועדים להפסקת המתח.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם ,עקב אי נקיטת
אמצעי זהירות כנדרש.
הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה ,הפירוק
והחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא.
 00.16הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הכביש הקיים והקטעים
שבוצעו במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח ,מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות
אדמה ,שיטפונות  ,רוח ,שמש וכו' .ובמיוחד ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לפי דרישת המפקח
ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור
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מים אחר ,כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים ,החזקת האתר במצב תקין במשך
עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.
כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן
אם לא עשה כן ,יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי ,על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של
המפקח.
 00.17סמכויות המפקח
א.
ב.

ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

ח.

האמור להלן בא להוסיף ,אך לא לגרוע או להחליף ,את האמור בשאר סעיפי
המפרט והחוזה.
המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות ,המפרט הטכני
וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי-בהירות לפי מיטב הבנתו .בכל
מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו
או צריכות להתבצע.
הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה ,כולה או חלקה,
לקבלני משנה .אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של
הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים ,ללא תוספת מחיר לקבלן.
המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של
איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את
העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג
מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר ,לפי מיטב כללי המקצוע,
כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו .מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו
משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו ,הכל לפי תנאי החוזה.
המפקח ימסור לקבלן ,טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות
לביצוע ושל המפרט הטכני .לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו
לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע .כל עבודה שתבוצע לא לפי
התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

 00.18תוכניות
התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד" .לפני
הבצוע ימסרו תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים
והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.
לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב
עדכונים אלה.
 00.19תוכניות "לאחר בצוע"
על הקבלן להכין על חשבונו ,תכניות "לאחר ביצוע" ( )AS MADEבתוכניות וכן בקבצים.
תכניות אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה לפחות אחת לשלושה חודשים,
ע"פ החלטת המפקח .יש להנפיק תוכניות  AS-MADEבשלב מצעים ,אגו"ם ואספלט
הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח .התכניות תיראנה את
המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן
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וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח .כמו כן יכללו התכניות את המפלסים
ומיקומם הסופי של כל המערכות ,הצינורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.
תוכניות אלה יכללו את כל הנתונים (ובאותה רמת פירוט) שנכללו בתוכניות ובקבצים
לביצוע ומפלסים באותם הנקודות שניתנו בתוכניות
תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך .
בסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע ( ) AS MADEגם כקובץ אלפא נומרי
ממוחשב על גבי דיסקט הכולל קובץ אוטוקאד וכן קבצי .REG DIS
הקבצים יהיו בשכבות העונות על דרישות מערכת ה GIS -של החברה הכלכלית מודיעין
ואו עיריית מודיעין ו/או רשות מקומית וע"י המפרט מצ"ב.
כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.
 00.20רישיונות ואשורים
לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות
והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות .לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי
דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות
הנ"ל .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת
הרישיונות .תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.
כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה :רשות מקומית מודיעין ,משרדי ממשלה ,חברת
חשמל ,משרד התקשורת ,חב' "בזק"" ,מי מודיעין" ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל
מחלקותיהם ,משטרה ,מקורות ,רשויות הניקוז רשות העתיקות וכו'.
 00.21לוח זמנים ותקופת ביצוע
הקבלן מתחייב תוך  7ימים מיום מתן צו התחלת עבודה להיות מאורגן באתר לתחילת
ביצוע העבודה .תקופת הביצוע של כל הפרויקט הינה 20 :חודשים.
 00.22סדרי עדיפויות
המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות,
הקטעים בו יבוצעו וכו'.
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.
 00.23מדידות
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

הגבהים הקיימים המופיעים בתכניות ישמשו כבסיס למדידת הכמויות ,אלא אם כן
ערער הקבלן על הנתונים תוך  14יום מצו התחלת עבודה.
לקבלן יימסרו בשטח נקודות  B.M.לקשירת הרומים ,נקודות  I.P.עם רשימת
קואורדינאטות של נקודות אלה ,פרטי התווית כבישים ,קשתות ורדיוסים.
הקבלן חייב לסמן את צירי הכבישים .כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות
שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח .כל
העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.
הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח ,יחדשן
במקרה של נזק או אומדן וישמור על שלמותן ,על חשבונו הוא ,עד למסירת העבודה
הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה ,סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל
שגיאה ,סטייה או אי-התאמה ,אשר נובעת מתוך מדידה ,סימון ומיקום כנ"ל ,ללא
תשלום נוסף ,ולשביעות רצונו של המפקח .אם כתוצאה משגיאה ,סטייה או אי
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התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית ,יתקן אותן הקבלן לפי דרישת
המפקח ולשביעות רצונו ,עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.
ו .על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי .מטרתם של קווים אלה,
לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור ,חידוש ו/או שינוי בסימון .קו
ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו ,במרחק שיקבע על ידי המפקח.
ז .לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה ,הן
מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות .הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח
אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב).
בכל מקרה ,אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.
ח .את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית .כל היתדות ימוספרו בצבע
בלתי נמחק ובצורה ברורה.
ט .נוסף למדידות הנ"ל ,לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות ,יהיה הקבלן חייב
למדוד על חשבונו ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב
כמויות לתשלום.
י .המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית
שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה
בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.
יא .על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה
אחרות ,באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו-אופטי "דיסטומט" .המודד
יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה
וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.
יב .אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות  )I.P.הוא יחדש וינעץ
נקודות אלה ,על חשבונו ,ע"י מודד מוסמך.
כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ט'
שלעיל.
יג .כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.
 00.24קבלת העבודה
מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות ,תבוצע רק לאחר
שכל השטח והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא ,אשר יוצאו אל
מחוץ לשטח העבודות למקום שיבחר על ידי המפקח באתר.
ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה .מובא בזאת
לידיעת הקבלן ,שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל ,חב' "בזק",
חב' מקורות והעירייה .אולם ,בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ,אלא
באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם החברה בנוהלים המקובלים.
רק הוראות המפקח מטעם המנהל מחייבות את הקבלן.
למען הסר כל ספק ,מוצהר בזאת ,שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י
המנהל ,מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה :עירית מודיעין
על מחלקותיה ,חב' "בזק" ,חב' חשמל וכו'.
 00.25קבלני משנה
העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם
המפקח העסקת קבלני משנה ,גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור
גם אם יאשר
עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.
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המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה ,או כל פועל של הקבלן,
אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ,ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע
העבודה .ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
הקבלן נדרש לאשר קבלן משנה בכתב ע"י המפקח לפני תחילת העסקתו באתר ,הקבלן
נדרש להעביר את כל המסמכים הנדרשים על מנת להוכיח את ניסיון קבלן המשנה
לעבודות הנדרשות.
 00.26כמויות
כל הכמויות ניתנו באומדנא.
כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא
תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה.
 00.27תאום עם גורמים אחרים
בנוסף לאמור בסעיף  0048של המפרט הכללי פרק מוקדמות ,מובא בזה לתשומת לב
הקבלן ,כי במהלך עבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל שיידרש (כגון חברת מקורות
וכו').
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום
הפרעות ,כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק ,סלילת דרכים עוקפות על
חשבונו וכו' .על הקבלן להביא כל זאת בחשבון .הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה
מלא עם גורמים אלה ,והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה .לא
תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.
לא יינתן תשלום נוסף בגין עבודות גורמים אחרים ו/או קבלנים אחרים אשר ימונו ע"י
המזמין ו/או בתיאום עם המזמין בשטח הפרויקט ,לצורך הבהרה לא ישולם תשלום נוסף
בגין רווח קבלן ראשי ,באחריות הקבלן לוודא את הבטיחות באתר ועל חשבונו.
 00.28התארגנות באתר
משרד שדה
על הקבלן לספק ולהציב מבנה בנוי במידות כלליות  4.00 X 4.00מ' ובגובה  2.20מ' ,עם
דלת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח ,ולציידו לפי
דרישת המפקח בנוסף למפורט להלן.
הריהוט יכלול:
 2 שולחנות משרדיים בגודל  80 X 160ס"מ עם מגירות מצוידות במנעולים
ומפתחות.





 6כיסאות
 2מתלים לתכניות.
 1ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח.
המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע.

 הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום-יומי ולתאורתו בחשמל,
להתקנת מזגן מפוצל  2.5כ"ס ,טלפון ו/או טלפון אלחוטי ,וכל זאת על חשבון
הקבלן.
כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן .המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו
ולסלקו מאתר העבודה על השלמתה ובאישורו של המפקח.
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משרד מנהל פרויקט
בנוסף לאמור לעיל באחריות הקבלן ועל חשבונו לספק משרדי מפקח לפי הדרישות
הבאות.
על הקבלן לספק ולהציב מבנה בנוי במידות כלליות  5.00 X 4.00מ' (ושלא יקטן מ20-
מ"ר) ובגובה  2.20מ' (מינימום) ,עם דלת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים
ואטומים בפני מים ורוח ,ולציידו לפי דרישת המפקח בנוסף למפורט להלן ,המבנה יכיל
שירותים ,מטבחון מתקן כדוגמת תמי  4למים מטוהרים חמים וקרים.
הריהוט יכלול:
 2 שולחנות משרדיים בגודל  80 X 160ס"מ עם מגירות מצוידות במנעולים
ומפתחות.
 2 כיסאות מתכווננים באיכות גבוהה כולל משענת וידיות
 10 כיסאות





 2מתלים לתכניות.
 2ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח.
המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע.
הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום-יומי חיבור למערכת החשמל
ולתאורת בחשמל ,להתקנת מזגן מפוצל  2.5כ"ס ,טלפון ו/או טלפון אלחוטי,
אינטרנט ,חיבור למים וכל זאת על חשבון הקבלן.

התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד מנהל הפרויקט:
 על הקבלן לספק ולהתקין  3תחנות עבודה וציוד היקפי לשימושו הבלעדי של
מנהל הפרויקט.
 הדרישות טכניות מכל תחנה תהיינה כדלקמן:
 3תחנות עבודה (מחשב נייד  +מדפסת אלחוטית וסורק ) מפרט טכני
כדלקמן:
 המפרט מתייחס לתחנה אחת הקבלן יספק  3תחנות.
Win 8 Pro DG 7Pro

מערכת הפעלה

גרפיקה
15.6 LED-backlit HD antiglare
1336x 768
Intel® HD Graphics 4000
YES

גודל תצוגה
רזולוציית תצוגה
כרטיס גרפי
מצלמת אינטרנט

לוח אם
Mobile Intel® HM76 Express

ערכת שבבים

מעבד
Intel® Core™ i5-4200M
2.60 GHz

זיכרון
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מעבד
תדר

1333 MHz
2XSODIMM

מהירות זיכרון
חריצי זיכרון

 תוכנות  -עבור כל התוכנות צ"ל רישיון בודד ,מקורי בגרסה אחרונה בשוק.
מפרט

הרכיב
תוכנה
מערכת הפעלה

 Windows XP proאו שווה ערך

אנטי וירוס

 Symantecאו שווה ערך

שליטה

 Pc Anywhereאו שווה ערך

ניהול פרויקטים

 Msprojectאו שווה ערך

ניהול משרד

 Msoffice 2003או שווה ערך

חישוב כמויות עפר

בינארית עבודות עפר או שווה ערך

שרטוט וצפיה בתכניות בפורמט

אוטוקאד 2004

DWG


 שלושה קווי גישה לאינטרנט מהיר  +תיבת דוא"ל .רוחב פס של  100מגה
לפחות  +חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט.
 שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.
אספקת והתקנת פקסימיליה
 על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה פקסימיליה שמדפיסה על דפי צילום.
אספקת והתקנת מכונת צילום
 העבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום שתומכת  WIFIלגודל נייר , A4
 ,A3ובהתאם לדרישות החברה .עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק
ממחירי היחידה השונים .הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן עד לגמר עבודות הקבלן.
הקבלן ידאג לתקינות הציוד לדיו לנייר לטיפולים וכדומה.
 לא ישולם בנפרד וסעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בפרטי התשלום השונים .בגמר
עבודות הקבלן יעבור הציוד והרכוש לבעלות החברה הכלכלית במצב תקין ללא
כל תמורה.
ביטוח הציוד
 החברה תבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.
 הקבלן יכלול עלות הקמת ואספקת הפריטים הנ"ל על הפרויקט כולו.

משרד הבטחת איכות

11

הקבלן יספק חדר עבור הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ 10.0 -מ"ר .החדר יכלול שולחן
עבודה בגודל של  120/70ס"מ ,כיסא מתכוונן באיכות גבוהה כולל משענת וידיות ,שני
כיסאות וארון פח עם אמצעי נעילה ,לשמירת תיקים ,כולל עמדת עבודה ממוחשבת
כמפורט במשרד מנהל הפרויקט.
משרד בקרת איכות
הקבלן יספק חדר עבור הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ 10.0 -מ"ר .החדר יכלול שולחן
עבודה בגודל של  120/70ס"מ ,כיסא מתכוונן באיכות גבוהה כולל משענת וידיות ,שני
כיסאות וארון פח עם אמצעי נעילה ,לשמירת תיקים ,כולל עמדת עבודה ממוחשבת
כמפורט במשרד מנהל הפרויקט.
באחריות הקבלן לחבר את המבנים הנ"ל לרשת החשמל (לפי התקנות ולקבל אישור בודק
מוסמך לחיבורים) ,לרשת המים ,לתקשורת (קווית או אלחוטית).
באחריות הקבלן לבצע תחזוקה שוטפת ונאותה של המבנים הכוללת :אחזקה ונקיון,
רשיונות לתוכנות ,תשלום מים ,תשלום חשמל ,תשלום ארנונה וכד'.
באחריות הקבלן לגדר את אתר ההתארגנות בגדר איסכורית בגובה  2.1מ' לפחות.
כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן .המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו
ולסלקו מאתר העבודה בסיומה ולאחר השלמתה ובאישורו של המפקח.
 00.29חשבונות
בכל חשבון יוגשו :חישובי כמויות ,תכניות אזמייד ע"י מודד מוסמך ,יומני עבודה,
תמונות ,מסמכי בקרת איכות ,לוח זמנים מעודכן ע"פ ביצוע ,בדיקות מעבדה וכל
המסמכים הנדרשים לאישור החשבון אשר יידרשו ע"י המפקח הכל יוגש מודפס בתיק
מסודר ,בנוסף למפורט לעיל כל החשבונות יוגשו בתכנת הרמדור.
הקבלן יכין את חישובי הכמויות לחשבון הסופי ולחשבונות חלקיים ע"י מחשב ובעזרת
מומחים אשר יאושרו למטרה זו ע"י המפקח ,תוך תאום אתו .שם החברה שתכין את
העיבוד יוגש לאשור המפקח לא יאוחר מאשר תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת
העבודה.
ההכנה לעיבוד תעשה בתיאום עם המפקח ,ונתוני הקלט ימסרו להרצה לאחר אישור
בכתב מאת המפקח .הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות,
בנוסף על הקלט שיוגש ב -3העתקים.
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב ,לרבות הדרכה ויעוץ של מומחים ,אם
יידרש ,שלומים בעד עיבוד במחשב ,עדכון ,תיקונים וכו'  -יחולו על הקבלן.
מובהר כי כל חריגה מכתבי הכמויות נדרשים להיות מאושרים מראש ולפני ביצוע ע"פ
נוהל המזמין והמסמכים הנדרשים על ידו לאישור החריגה ,הן בכמויות נוספות אשר
בסעיפי כתב הכמויות והן בעבודות נוספות אשר לא היו חלק מתכולת הפרויקט וכתב
הכמויות המקורי.
 00.30בקרת איכות
באחריות הקבלן לבצע התקשרות מול חברת בקרת איכות ולהציב באתר בקר איכות
למהלך כל משך העבודות ,בקר האיכות יגיש תכנית בקרת איכות לפרויקט שתעמוד
בדרישות נספח ג' 2בקרת האיכות ,אשר תאושר ע"י המפקח.
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הקבלן נדרש לאשר את חברת בקרת האיכות מראש ע"י הקבלן ותוך  14ימים מיום מתן
צו התחלת העבודה.
הקבלן יספק חדר עבור משרדו של צוות בקרת האיכות בשטח נטו לא קטן מ 10.מ"ר.
החדר יכלול שולחן עבודה בגודל של  120/70ס"מ ,שני כיסאות וארון פח עם אמצעי נעילה
לשמירת תיקים.
כמו כן יספק הקבלן מבנה לצוות הבטחת האיכות בדומה למבנה לעיל.
מובהר כי בקרת האיכות תבוצע לכל העבודות אשר יבוצעו ע"י הקבלן וע"פ נספח בקרת
איכות.
מובהר כי התשלום לחברת בקרת האיכות הינו ע"ח הקבלן וכלול במחירי החוזה ולא
תשלום תוספת בגין העסקת חברת בקרת האיכות.
 00.31היתר חפירה
לפני תחילת העבודות יוציא הקבלן היתר עבודות בשטחים פתוחים לפי כל הדרישות של
עיריית מודיעין ,מובהר כי באחריות הקבלן ועל חשבונו להוציא את כל האישורים
הנדרשים ע"י הרשויות וביצוע התיאום מול כל התיאום מול הרשויות כגון :עיריית
מודיעין ,מי-מודיעין ,חברת חשמל ,בזק ,הוט וכו'.
לא תשולם תוספת תשלום בגין הוצאת היתר חפירה הכל כלול במחירי החוזה.
 00.32בטיחות
הבטיחות באתר העבודות הינו באחריות הבלעדית של הקבלן ,באחריות הקבלן למנות
אחראי בטיחות ממונה ומוסמך באתר אשר יוציא דוחות שבועיים ויעביר אותם למפקח
והמזמין.
באם וימונה קבלן חיצוני אשר יבצע עבודות באתר העבודות האחריות הבטיחותית הינה
של הקבלן הראשי ועל חשבונו ולא תשולם תוספת כגון רווח קבלן ראשי בגין זאת.
 00.33תכנת רמדור
מובהר כי החברה הכלכלית עובדת בתכנת רמדור לצורך ניהול הפרויקט ,בכדי לייעל את
העבודה נדרש מהקבלן להגיש את דיווח החשבונות ,להגיש יומני עבודה ממוחשבים ולנהל
את בקרת האיכות במערכת הרמדור של החברה.
לצורך כך ,על הקבלן לרכוש על חשבונו רישיון שימוש ( )NAMEDבמודולים באים:
מודול הגשת החשבונות
מודול בקרת איכות
מודול יומני עבודה
 00.34תיאום מול עיריית מודיעין
מובהר לקבל ן כי כל העבודות יימסרו לעיריית מודיעין ובאחריות למסור את העבודות
לעיריית מודיעין לכן נדרש הקבלן לעבוד בתיאום מול גורמים השונים בעיריית מודיעין
כגון :מחלקת תשתיות ,מחלקת חשמל ,מחלקת גינון ונוף וכו'.
מובהר כי באם ויהיו סתירות בין בקשות הגורמים השונים בעיריית מודיעין לבין המפורט
בחוזה המכרז ,כתב הכמויות ,המוקדמות והמפרטים הטכניים החלטת המפקח היא
הקובעת.
 00.35מסירה ותיק מסירה
באחריות הקבלן לבצע מסירה מושלמת של הפרויקט לעיריית מודיעין ולגורמים השונים
מהעירייה ולקבל את אישורים למסירת הפרויקט.
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באחריות הקבלן להכין תיק מסירה מושלם ב 3עותקים וע"פ דרישות עיריית מודיעין,
התיק יכלול בנוסף את הדברים הבאים:


תכניות ביצוע בנייר וע"ג דיסק ו/או דיסק און קי בפרורמטיםDWG ,PDF :
ובכל פורמט נוסף אשר יידרש ע"י המפקח.



תכניות אזמייד בנייר וע"ג דיסק ו/או דיסק און קי בפרורמטיםDWG ,PDF :
ובכל פורמט נוסף אשר יידרש ע"י המפקח.



אישור מחלקת  GISשל עיריית מודיעין ושל מי מודיעין.






בדיקות מעבדה
אישורי הרשויות השונות :מי מודיעין ,חברת חשמל ,בזק ,הוט וכו'.
אישור מתכננים אשור ימונו ע"י הקבלן.
צילום פנים בטלוויזיה במעגל סגור של תשתיות תת קרקעיות כגון :מים ,ביוב
וניקוז מובהר כי הצילום הינו על חשבון הקבלן וכלול במחירים של ביצוע
העבודות.

 דוחו"ת בקרת האיכות.
מובהר כי אם ביידרש הקבלן יכין תיקי מסירה נפרדים לכל נושא (תשתיות ,חשמל ,גינון
וכו') בנפרד ו/או ביחד ע"פ דרישת המפקח.
באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע בדיקות מעבדה מוסמכת לכלל העבודות אשר יבוצעו
בחוזה זה בין אם רשומות בכתב הכמויות ובנספחים ולכל עבודה אשר יורה לו המפקח
ונספח בקרת האיכות.
הקבלן נדרש לאשר את המעבדה המוסמכת ע"י המפקח תוך  14ימים מקבלת צו התחלת
עבודה וכן נדרש הקבלן להציג חוזה התקשרות מול המעבדה.
מובהר כי עלויות הבדיקות הינן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי החוזה והעבודות.
 00.36קדימות מסמכים
סדר קדימות המסמכים בפרויקט תיהיה להלן לפי חשיבות בסדר יורד:
 .1חוזה.
 .2כתב כמויות.
 .3מוקדמות ומפרט טכני.
 .4ספר כחול.
מובהר כי המסמכים הינם משלימים אחד את השני ,אם ותיהיה סתירה בין המסמכים
לעיל הקובע הינו ע"פ סדר המסמכים לעיל ,בכל מקרה קבלת ההחלטה הסופית תיהיה על
ידי המפקח.
 00.37אופני מדידה
מובהר בזאת שכל המחירים בכתב הכמויות כוללים אספקה הובלה והתקנה וכוללים את
כל הנדרש לצורך ביצוע העבודה המפורטת בסעיף עד להפעלה ו/או סיום העבודה בצורה
מושלמת אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות.
בנוסף מחירי היחידה השונים כוללים את הנדרש בכ"כ ,במוקדמות ,במפרט הטכני ובספר
הכחול.
באם ויבוצע סעיף חריג ממחירון משהב"ש ו/או מחירון דקל ,תכולת העבודה של המפרט
הטכני לסעיפים דומים היא הקובעת.
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מכרז פומבי מס' 01/2019
לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ עמק 13
במודיעין מכבים רעות

נספח ג'2
המפרט הטכני
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פרק  -08חשמל
 08.00עבודות תאורה
08.1

מבוא
במסגרת מכרז זה תבוצענה עבודות תאורת כביש  200באזור מודיעין לאורך כ –  920מ' בין כביש
 20צפון ציר  2228ועד ציר  2182בדרום.

08.2

מפרטים משלימים
העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  /פרק  : 08מתקני חשמל ובקרה תת
פרק : 02מערכות ומתקני תאורה .ולפי מפרט מיוחד זה.
מפרטים נוספים המפורטים בסעיפי המכרז.
הערה :למפרט המיוחד :מפרט מיוחד זה בא כהשלמה למפרטים המשלימים ,במקרה של סתירה
בינו למפרטים הנ"ל מפרט מע"צ פרק  08בגרסתו האחרונה הוא הקובע.
כמו כן יעמוד המתקן המנהל לענייני חשמל ודרישות חברת החשמל באזור בו מתבצעת העבודה.
8.3

מפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי LED

גופי תאורת כבישים
א .דרישות סף מספק גופי התאורה בארץ:
המציע יצרף את האישורים הבאים:
.1

אישור ממכון מוסמך ,כדוגמת מכון התקנים הישראלי ,טכניון וכו' ,המעיד כי ארגונו של
המציע בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  ,ISO- 9001:2008בתחום של "מערכות
תאורה ותחום החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף).

.2

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ ,אשר מסמיך את המציע
למתן שרות ,אחריות ,חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה ,לתקופה של  10שנים
לפחות (יש להציג כתב הסמכה רשמי).

.3

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל
מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין .במקרים בהם זכויות הקניין בגופי התאורה
שייכות לצד שלישי ,יפורט הדבר בהצהרה ,בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע
למזמין את גופי התאורה .כמו כן ,יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת
צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.

.4

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין
כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.

.5

הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון ,לפחות בחמש השנים האחרונות ,בביצוע תכנון תאורה,
יצור ו/או אספקת גופי תאורה.

.6

הצהרה כי המציע הינו בעל זיכיון בארץ ,לפחות בשלוש השנים האחרונות ,לאספקת גופי
תאורה ,של יצרן הגופים המוצעים על ידו.
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.7

אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי בסך של  ₪ 2,000,000לפחות (לא כולל
מע"מ) ,בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

.8

הצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורת כבישים ושצ"פ
מבוססי  ,LEDאשר הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב (יש לוודא שהציוד מיועד לתדר
ומתח הרשת בארץ)  ,בכמות של  1,000יחידות לפחות במהלך השנים .2011-2013
נדרשת הרשימה כמפורט להלן:



אתרים שבהם בוצעה ההתקנה,



כמות ,הספק ,דגם גופי התאורה ,תאריך ההתקנה ,שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין,



דגם והספק מקורות האור ) (LEDשסופקו בהתקנה זו ,כולל שם יצרן ה,LED -



שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל.

.9

מסמך עם פרטי איש קשר קבוע בחברת המציע למתן תמיכה טכנית .בעל התפקיד יהיה עובד
מן המניין בחברת המציע ,בעל רשיון חשמלאי מתאים  ,עם נסיון מוכח של  3שנים לפחות
בהתקנת גופי תאורה ויכולת מוכחת לערוך חישובים פוטומטריים רלוונטיים.

.10

המציע ימלא את כל הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב.

ב .מפרט טכני מיוחד
גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  LEDבעל
תפוקת אור ,הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח
נתון ,בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.
גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:
.1

גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק  2.3ויתאים לעבודה בטמפרטורות סביבה
של ( )-10עד ( ,)+35יש להציג תעודת בדיקה מלאה.

.2

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי ,להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור
וממערכת ההפעלה ,ללא מערכת אוורור חשמלית.

.3

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגרלית
ייעודית המותקנת בתוך גוף התאורה ) –(Driverההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה
המקוריות של היצרן .מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ,ללא תלות
בשינויים במתח הרשת בתחום של .± 10%

.4

מערכת ההפעלה ) (Driverתכלול כניסת תקשורת  DALIבהתאם לדרישות תקן IEC62386
ותסומן בהתאם ,יש להציג אישור ממכון  DALIמוסמך.
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.5

גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי ,ליישום דרישות
התקן לתאורה עבור סוג הכביש הנדרש ,ויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם
לדרישות המזמין ותקן ישראלי.

.6

גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג ( 2בידוד כפול) בהתאם לדרישות תקן
ישראלי .20

.7

גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  IP-65לפחות.

.8

גוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של .10KV/10KA

.9

גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IK-08לפחות בהתאם לדרישות
תקן .IEC62262

 .10גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.
 .11גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  0.92לפחות בהעמסה מלאה או בכל מצבי
העמעום האפשריים ,בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
 .12מקורות האור יהיו מסוג  LEDמתוצרת  CREEאו שווה תכונות ,איכות וערך.
 .13מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  65%לפחות.
 .14אורך חיי מקור האור  LEDוגוף התאורה הנדרש  50,000שעות לפחות (מתייחס למקור האור
ולמערכת ההפעלה  )Driver -בטמפרטורת סביבה של  35מעלות צלסיוס ,מותרת ירידת שטף
האור עד  .70%המדידה תתבצע בהתאם לתקן  IESLM-80ולתקן .IES TM21
 .15גוון מקור האור יהיה בתחום של  , 2600K-3700Kבהתאם לדרישת המזמין ,מאותה קבוצת
 Binningבהתאם לתקן .IEC62707
 .16טמפרטורת הצבע של הנורות תהייה  2700-3000מעלות קלווין או כאמור במסמכי החוזה מאותה
קבוצה  BINNINGבהתאם לתקן  .IEC62707הערך המרבי של הקרינה בתחום הכחול של
ספקטרום  420-450NMויהווה עד  45%מהעוצמה המרבית הנפלטת ,יש להציג אישור ממעבדה
מוסמכת .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות גוון וספקטרום על פי שיקול דעתו במשך
כל חיי הפרויקט ועל הספק יהיה להחליף כל גוף תאורה שאינו עונה על דרישות הגוון
והספקטרום.
 .17גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת
החשמל ,וכמפורט להלן:
יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי .במידה ובמועד הגשת
החומר יוגש דו"ח ממעבדה מאושרת  -CBהמשיב יעביר תוך  6חודשים מיום ההגשה גם בדיקה
של מכון התקנים הישראלי (יש לצרף התחייבות חתומה ע"י עו"ד):
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תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  20חלק  ,2.3לרבות תחום טמפרטורת סביבה,
קיימות מגן מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברים לדרישות תקן ישראלי
 61347חלק .2.13



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק .2.1



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 12.3הפרעות מולכות ,זרמי הרמוניות
.)IEC 61000, 3-2



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 12.5הפרעות מולכות ,שינויים רגעיים IEC
.)61000, 3-3



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי ( 62471בטיחות פוטו-ביולוגית) ,בהתאם לסוג
גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62031דרישות בטיחות מנורת ה.)LED -



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62717דרישות ביצועים מנורת ה.)LED -



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC62262דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים IK-
)08



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC61547תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד
תאורה)



תעודת בדיקה להתאמה לתקן  – RFI( EN-55015הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד
תאורה).



אישור ממכון מוסמך להתאמת התקשורת  DALIלתקן .IEC62386



דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכות ,ISO17025ובנוסף יסופק
קובץ דיגיטלי בפורמט  IESאו , LUMDATעבור כל סוג גוף תאורה מוצע .המדידה
תתבצע בהתאם לדרישות תקן .LM-70



תעודת בדיקה לאורך חיים בהתאם לתקן  IESLM-80ולתקן . IES TM21



תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן .IESLM-79



תעודת בדיקה לתקן (binning( IEC 62707
אחריות ותחזוקת גופי התאורה

.1

לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של עשר שנים .הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול
במהלך תקופת האחריות .עלות החלפת גופי התאורה והעבודה תחול על הקבלן ו/או הספק.
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.2

המציע יגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה לאישור המזמין.
טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים
הערות למילוי הטבלה( :הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד וההתייחסות
תהיה לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט).

.1

המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים (תנאי סף).

.2

על המציע למלא את הנתונים בטבלה ,באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה
המפורטים בטבלה להלן ,יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל
על הסף.

.3

כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה .אם אין ביכולת המציע
לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה ,הצעתו תפסל על הסף.

.4

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים
הנדרשים ,שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו .המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה ,יש לסמן את
מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע ,ניתן להפנות למספר סעיפים
באותו המסמך.

.5

תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט
במסמכי המכרז.

.6

תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פותר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי
הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

טבלת ריכוז מסמכים ,התחייבויות ואישורים
תשובת המציע

מסמך
מס'

הדרישה

1

תעודת הסמכה לתקן  ISO-9001:2008בתחום תאורה וחשמל

2

כתב הסמכה מאת היצרן למתן שירות אחריות......

3

הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי התאורה ...וכתב התחייבות
לשיפוי המזמין במקרה של תביעת צד ג'.....

4

הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה ביצור שוטף........

5

ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה .........אשר הותקנו בארץ ו/או
במערב אירופה .....בכמות  1,000יח' בשנים ....2010-2013

6

הצהרה כי המציע...בעל ניסיון ,לפחות בחמש השנים האחרונות,
בביצוע תכנון תאורה ,יצור ו/או אספקת גופי תאורה.
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7

הצהרה כי המציע...בעל זיכיון בארץ ,לפחות בשלוש השנים
האחרונות ,לאספקת גופי תאורה ,של יצרן הגופים המוצעים על
ידו.

8

המציע הינו בעל מחזור שנתי עסקי בסך של  ₪ 2,000,000לפחות,
בשלוש השנים האחרונות .יש לצרף אישור רו"ח.

9

פרטי איש קשר

10

תעודות בדיקה מלאה לת"י  20לכל דגמי גופי התאורה
המוצעים.........

11

מק"ט גופי התאורה המוצעים (לציין מקורי או שווה איכות וערך)

12

מפרט טכני של גופי התאורה המוצעים הכולל פירוט המבנה,
חומרים ,וכו'.

13

הוראות ההתקנה והתחזוקה

14

שם היצרן/יבואן

15

גדלים חשמליים

16

שטף אור (לומן)

17

גוון אור (טמפ' קלווין)

18

צריכת חשמל כוללת ((W

19

מקור אור

20

הערך המרבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום440- ,
 , 465nmיהווה עד  40%מהעוצמה המרבית הנפלטת ,יש להציג
אישור ממעבדה מוסמכת.

21

תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן
.IESLM-79

22

אורך חיים של גוף התאורה ומקורות האור  IESLM-80ולתקן
IES TM21

23

דרגת הגנה חשמלית "בידוד כפול"

24

דרגת הגנה מפני לחות ואבק IP65

25

תעודת בדיקה להתאמה לתקן )IK-08( IEC62262

26

21

27

תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC61547

28

תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק 2.1

29

תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק 12.3

30

תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק 12.5

31

תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC62471

32

תעודת בדיקה להתאמה לתקןIEC 62031

33

מקדם ההספק של גוף התאורה  0.92לפחות ,בהספק מלא ובכל תחום
מתח הרשת

34

דו"ח מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכת לתקן ISO17025

35

תעודת בדיקה להתאמה לתקן EN55015

36

תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC62717

37

תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC62707

38

הגנות מתחי יתר

39
תעודת בדיקה  LM70ו LM80
40

אמצעי תפיסת גו"ת על ראש עמוד ,זרוע ,קיר.

41

מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגראלית )(Driver

42

מערכת ההפעלה ) (Driverתכלול כניסת תקשורת  DALIבהתאם
לדרישות תקן IEC62386

43

קובץ דיגיטלי בפורמט  IESאו LUMDAT

44

כתב אחריות ....לעשר שנים...

45

הוראות התקנה ותחזוקה לגוף התאורה המוצע

 08.4חוקים ,תקנות ודרישות
 .1העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות ,למפרט הטכני ולכתב הכמויות כשהיא מושלמת על כל פרטיה
מכל הבחינות .המפרט מהווה השלמה לתכניות העבודה .אין זה מן ההכרח של כל העבודות
המתוארות בתכניות תמצא הטויה במפרט זה.
במקרה של סתירה בין התוכניות לבין כתב הכמויות ,יהיו התוכניות קובעות.
.2

אין לבצע כל שינוי בלי אישור מוקדם בכתב מאת המתכנן או נציגו בשטח .במידה ויבוצע שינוי כל
שהוא בלי אישור ,יהיה על הקבלן ,במידה ויידרש לכך ,לשנותו על חשבונו הוא.
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.3

כל החומרים ,האביזרים ,המכשירים וכו' אשר יסופקו ע"י הקבלן ,יהיו חדשים ומהמין המשובח
ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים ובהיעדרם ,לתקנים הבריטים או
הגרמנים המתאימים .הם יתאימו ,כמו כן ,לדוגמאות אותם החומרים או האביזרים אשר נבדקו
ונמצאו מתאימים ע"י המפקח או המתכנן ובהתאם למפרט זה .חומרים ,אביזרים ,מכשירים וכו'
אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו .כל החומרים ,אביזרים
וחלקי ציוד אשר בדעת הקבלן להתקין במתקן זה טעונים אישור המפקח לפני התחלת ביצוע
העבודה .ציוד אשר לא יאושר ,יוחלף ע"י הקבלן בציוד מאושר על חשבון הקבלן.
כל העבודות תבוצענה לשביעות רצון המפקח ותתקבלנה ע"י המתכנן ובודק מוסמך פרטי.
המתקנים על כל חלקיהם ימסרו לידי המפקח כשהם פועלים בצורה תקינה ומושלמת ובאופן
שישביע את רצונו מכל הבחינות ולאחר בדיקתם ללא הסתייגות ע"י בודק מוסמך פרטי .בדיקת
הבודק המוסמך תוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.4

הקבלן יבצע את עבודתו במהירות האפשרית ובהתאם לדרישות המזמין או בא-כוחו .על הקבלן
לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.
הקבלן ידאג לסימון מקום כל האביזרים ותוואי מעבר הכבלים ו/או הצינורות שבדעתו להתקין
ולקבל את אישור המהנדס לסימון הנ"ל.
הסימון חייב לקחת בחשבון את פני הקרקע ומערכות תת קרקעיות שונות .הקבלן יתאם את
מיקום האביזרים ותוואי הכבלים ו/או הצינורות עם המהנדס המזמין ,מתכננים וקבלנים של
מתקנים אחרים.
הקבלן יתקן על חשבונו הוא כל שגיאה בביצוע כתוצאה מסימון בלתי נכון או בלתי מדויק,
שנעשתה באשמתו כתוצאה מחוסר תאום .הקבלן יתאם את מידות הלוחות וחלקי ציוד אחרים
למידות המקום שהוכן עבורם.
הקבלן ישא בכל ההוצאות אשר תיגרמנה לקבלנים אחרים בבנין בגלל חוסר תאום מוקדם של
עבודתו איתם בין אם ההוצאה נגרמה לא מכיוון שעבודתם מקשה על ביצוע עבודתו ובין אם יש
לשנות עבודה אשר בוצעה על ידי קבלנים אחרים בכדי לאפשר את ביצוע עבודת קבלן זה.

 08.5תכניות לאישור
.1

כל תכניות הביצוע של תיבות מעבר מיוחדות ,תיבות מהדקים מיוחדות  ,קונסטרוקציות של בסיס
העמודים ,יוגשו לאישורו של המהנדס מבעוד מועד .אין הקבלן רשאי להתחיל בביצוע בטרם קיבל
את אישור המהנדס בכתב ,הקבלן יוודא שהמידות של תיבות הציוד וכד' מתאימות למקום
המיועד להן.

.2

כמו כן יגיש הקבלן לאישור דפי ייצור עם פרוט טכני של כל ציוד או חומר אשר בדעתו לספק .אין
הקבלן רשאי להזמין ציוד או לבצע עבודה כלשהיא כאשר אין לו תוכנית מאושרת או כל אישור
אחר של המהנדס לעשות זאת .הזמנת ציוד או ביצוע עבודה בלי אישור כזה ,אם תעשה ,תעשה על
אחריותו ולא תחייב את המהנדס לאישור שלאחר מעשה .המהנדס רשאי לא לאשר ציוד שהוזמן
או עבודה שנעשתה שלא באישורו ועל הקבלן יהיה לסלק ציוד או עבודה זו על חשבונו ולבצע את
העבודה מחדש או להזמין ציוד מחדש אחרי אישור המהנדס.

.3

לפני שתוזמן הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן ע"י המהנדס והרשות המוסמכת יכין הקבלן
תוכניות של המתקנים כפי שבוצעו למעשה ויסמן בהן את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע
ביחס לתוכניות המקוריות.
תוכניות אלה יכללו גם את מתקן התאורה הקיים עם החדש  -לקבלת תמונת מצב עדכנית של כל
מערך התאורה .למהנדס תימסרנה  3מערכות של תוכניות בנוסף לתוכניות הדרושות למסירה
לחברת החשמל ו/או לבודק הפרטי לשם בדיקת המתקן.
התוכניות המעודכנות  AS MADEתשורטטנה בתוכנת מחשב אוטוקד  2006על ידי קבלן החשמל
ועל חשבונו.

08.6

עמודי תאורה  -מתכתיים

.1

עמודים חדשים יהיו מברזל מגולבן בחתך קוני עגול בגובה  12מטר כולל הזרוע.

.2

העמוד מגולוון וצבוע בגוון שיאושר ע"י המפקח  -בצבע אפוקסי אפוי בתנור בתהליך
אלקטרוסטטי.
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.3
.4
08.7

העמוד יבוצע בהתאם להנחיות מפרט  08של מ.ע.צ.
מחיר העמוד כולל מספור של העמוד ע"פ דרישות מחלקת חשמל עיריית מודיעין.
מעברי כביש
מעברי כביש יבוצעו בצנור מגן מ PVC -עב דופן לפי תקן חה"ח .קוטר צינור המגן " 4לפחות.

08.8

התקנת כבלים
כבלים יושחלו בצנורות שהוכנו על ידי הקבלן או על ידי אחרים .חיבורים והסתעפויות יבוצעו על
מגש שבעמוד או במרכזיה .אין לבצע מופות או חיבור אחר מכל סוג שהוא מחוץ לעמודים.
צנרת לסוגיה תותקן בחפירה עם מצע חול מנופה בגובה  10ס"מ מתחת ומעל לצנרת ויש להניח
סרט סימון תקני לחשמל ו/או תקשורת בעומק  40ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים.
בעליה לעמוד יותקן הכבל בצינור שרשורי המותקן ביציקת הבסיס .הצינורות יהיו שרשוריים
חלקים בקטעים שלמים בין יסודות העמודים ללא חיבורי ביניים.
אין להשאיר בשטח קצוות כבל פתוחים במהלך העבודה .בשלב ההשחלה תישאר רזרבת כבל עבור
החיבור לעמוד בצנרת לולאה .קצה כבל בסוף הקו או בהסתעפות ייאטם ע"י כובע מודבק וסרט
בידוד למניעת חדירת רטיבות .כל קטע כבל ישולט בכיוון העמוד/מרכזיה אליו הוא מחובר.
השילוט יבוצע על ידי דגלון מסנדביץ חרוט וחבק.

08.9

הובלה
כל העמודים יובלו לאתר העבודה עם עטיפת שרוול פלסטי עמיד לשמירת הצבע.
בזמן ההובלה והשינוע יש לשמור שלא ייגרמו לעמודים חבלות ,מכות ושריטות .פריקת העמודים
תיעשה על ידי מספר מספיק של אנשים שיחזיקו בעמודים בקצוות או כלי מכני או מנוף מתאים.
אין לגרור עמודים על הקרקע.

08.10
.1

התקנת העמודים
הצבה
הצבת העמוד תבוצע אך ורק בעזרת כלים מכניים תוך הקפדה על שלמות העמודים בכל חלקיהם.
להרמת העמוד יש להשתמש בחגורת עור ולא בשרשרת ברזל .העמוד יוצב כך שפתח האבזרים לא
יהיה בכיוון הזרועות .העמוד יפולס ויועמד אנכית .ברגי היסוד שמעל היסוד ימרחו במשחה מונעת
החלדה .הברגים יוגנו ע"י שרוול ממולא גריז עד להתקנת העמוד.
לאחר הצבת העמוד יש למרוח זפת חמה על הפלטה והברגים .לפני הצבת העמוד יש למרוח זפת
חמה בחלק התחתון של הפלטה .במידה והברגים יהיו מתחת לפני ריצוף יש לכסות הברגים גם
בשכבת בטון רזה.

.2

חיווט
החיווט בעמוד יבוצע בכבל נפרד  3 X 2.5 N2XYעבור כל פנס מתיבת החיבורים שבבסיס העמוד.

.3

חיבור הארקה
חיבור ההארקה יבוצע אל מוליך נחושת גלוי בחתך  35ממ"ר ./המוליך יחובר ע"י נעל כבל אחת
ללא חיתוך אל פס הארקה שבעמוד.

 08.11ביקורת מתקן התאורה על ידי בודק פרטי מוסמך
תבוצע ע"י הקבלן לגבי כל האינסטלציה החשמלית .הקבלן יתקן ,יחליף או יוסיף כל חלק שיידרש
ע"י הבודק הפרטי .הודעה מוקדמת של  72שעות מראש על מועד ביצוע הביקורת תימסר
למהנדס/מפקח ולנותן העבודה.
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 08.12אופני מדידה.
המחירים כוללים את כל המפורט בכ"כ ,מוקדמות ובמפרט הטכני.
 מחירי החפירה ו/או החציבה השונים בכל העבודות השונות (תעלות ,יסודות ,גישוש וכו')
כוללים את פינוי עודפי החפירה לאתר מורשה וכוללים את כל תשלומים והאגרות הנדרשים.
המדידה הינה ע"פ המפורט בכ"כ.
 עמוד תאורה – מחיר העמוד כולל :אספקה והרכבה ,זרוע התאמה לגוף התאורה ,גירוז
הברגים ,מספור העמוד ע"פ דרישות עיריית מודיעין וכל הנדרש להפעלה מושלמת.
המדידה היא לפי קומפלט.
 תאי בקרה – מחירי תאי הבקרה כוללים :הובלה ,אספקה ,חפירה ו/או חציבה ,הצבת התא
ומילוי.
מכסה פלדה עם סמל הרשות וכיתוב סוג התא ע"פ העומס הנדרש בתקן ,מסגרת מרובעת ו/או
עגולה לפי מיקום ההתקנה.
המדידה היא לפי תא קומפלט.
 גופי תאורה – המחיר כולל :אספקה ,הובלה ,הרכבה ,חיבור ,לרבות  DEIVERלגופי התאורה
וכל הציוד הנדרש להפעלה מושלמת.
המדידה הינה קומפלט לגוף תאורה.
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פרק  – 40עבודות פיתוח
פרק  – 00מוקדמות לפרק  40עבודות פיתוח ופרק  41גינון והשקייה

רשימת מסמכים אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה:
פרסומים של משרד החקלאות
הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ונוי – משרד החקלאות המחלקה להנדסת
הצומח ,שירות ההדרכה והמקצוע מהדורת  2016לרבות עדכון התקנים לעצים ()09/2016
רשימת צמחי הנוי בישראל  -משרד החקלאות
המחלקה להנדסת הצומח ,שירות ההדרכה
והמקצוע ()2001
המלצות הדברת עשבים ביערות ,בשדרות עצים,
גני נוי ובשטחים ללא צמחייה תרבותית-משרד
החקלאות האגף להנדסת הצומח ,שירות
ההדרכה והמקצוע ()2001
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים בישראל -משרד החקלאות האגף להגנת
הצומח ,בית דגן.
המלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן הנוי -משרד החקלאות אגף שירות השדה/האגף
( אפריל ) 2004
להנדסת הצומח ,שירות ההדרכה והמקצוע

הערות נוספות:
בפרק  -00מוקדמות -במפרט הכללי הבינמשרדי ,מפורטים התנאים הכלליים לבצוע העבודות של
מכרז/חוזה זה ,כללים אלה מצטרפים לכל הוראות ותנאי המכרז/חוזה שייחתם עם המבצע.
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" ,הכוונה היא למפרטים הכלליים של הוועדה
הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון והחברה הלאומית לדרכים
בע"מ-מע"צ ,ו/או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל ויש לקרוא גם" :המפרט
הכללי הבינמשרדי" ,ו/או "האוגדן הכחול".

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל -המהווים חלק בלתי-נפרד מכלל מסמכי המכרז/חוזה -אך לא
צורפו פיזית לתיק המסמכים של המכרז ואינם ברשותו של הקבלן -ניתנים לרכישה על-פי נוהלי
ההפצה לפרסומי ממשלה.
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פרסומים של משרד החקלאות המצוינים לעיל ,המהווים חלק בלתי-נפרד מכלל מסמכי
המכרז/חוזה -אך לא צורפו פיזית לתיק המסמכים של המכרז ואינם ברשותו של הקבלן -ניתנים
לרכישה במשרד החקלאות ,הקרייה החקלאית ,בית-דגן.
 00.01הערות כלליות
אזור העבודה הינו בעל רגישות נופית גבוה וכולל ערכי טבע חשובים לשימור .העבודה

מספור הסעיפים במפרט זה אינו חופף בהכרח את מספור הסעיפים במפרט הכללי הבינמשרדי
( "האוגדן הכחול" ).
א.
ב.

ג.

הכותרות במסמכי מכרז/מכרז/חוזה זה הן להתמצאות כללית בלבד .על הקבלן מוטלת
החובה לקרוא את כל המסמכים וללמדם.
הביטוי "העבודות" בהסכם/מכרז/חוזה זה פירושו כל הפעולות ,החומרים הרכיבים,
חומרי הלוואי ,עלויות רישוי ובדיקות למיניהן  ,מכלול פעולות אבטחת איכות וכל הכרוך
בביצוע מושלם של מכלול תוצרי פעולות הפיתוח הנדרשות ,הן במפורש בתוכניות,
פרטיםם ומפרטים ובין במשתמע ולפי העניין.
הגדרות-
"המפקח" -פירושו גם “מנהל הפרוייקט” ,ו/או "המהנדס" -כפי שמופיע בחלק ממסמכי
המכרז/חוזה.

 00.02חוקים ותקנות
בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף " 00.01.03חוקים ותקנות" בפרק  -00מוקדמות ,להלן רשימת
חלק מהחוקים והתקנות המחייבים את העוסקים בנושא:

א .חוק הגנת הצומח ,תשט"ז – . 1956
ב .תקנות הגנת הצומח ( "הסדר מכירת תכשירים כימיים") ,תשכ"ז – . 1967
ג .תקנות הגנת הצומח ( קיום הוראות בתווית אריזה ) ,תשל"ז –. 1977
ד .תקנות בריאות העם ( איסור קיום מתקן דישון במערכת מים ) ,התשמ"ז – .1987
ה .תקנות בדבר בטיחות וגיהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות.
ו .תקנות בריאות העם ( התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת ) ,התשנ"ב – . 1992
ז .חוק התכנון והבניה תיקון מס'  -89שמירה על עצים בוגרים.
ח .תקנות הבטיחות לעבודה בגובה.

 00.03תקנים ומפרטים כלליים של מכון התקנים
במכרז/חוזה זה תבוצענה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים על-פי כל התקנים
והמפרטים הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים (כולל מהדורות זמניות) עד ליום ביצוע
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תפוקח ישירות

העבודות -בין שהוכרזו כתקנים רשמיים ובין שלא..
 00.04תיאור העבודה
מכרז/מכרז/חוזה זה מתייחס לעבודות פיתוח ,גינון והשקיה לכביש  200בתחום היישוב מודיעין
ובקרבתו.
העבודה כוללת :עבודות פיתוח ,גינון ,השקיה ואחזקת הגינון לתקופה המצויינת.
על הקבלן לוודא כי לא תהיה חריגה מגבולות אזור הביצוע ,כפי שיצויין בידי המפקח.
אחסנת חומרים מותרת אך ורק בתחומי אתר העבודות ובתוכו -על-פי הוראות המפקח.
הקבלן אחראי לבירורים מוקדמים עם הרשויות המתאימות ,לגבי מיקומם של תשתיות תת-
קרקעיות וינקוט בכל האמצעים הנדרשים והסבירים למניעת פגיעה בהם.

טיב החומרים והמלאכה  -דמי בדיקת דגימות

00.05

לצורך בדיקות קרקע להתאמה גננית ובדיקת התאמת הקומפוסט לתקן ,תיקבע מעבדה לבדיקות
חקלאיות ,מאושרת ע"י משרד החקלאות והמתמחה בבדיקות קרקע לשימושים חקלאיים.

הזמנת המעבדה החקלאית וביצוע בדיקות הקרקע להתאמה גננית תהיה על חשבון הקבלן.
על הקבלן לשקלל הוצאה זו במסגרת הצעת המחיר שלו.

00.06

תכולת העבודות

בנוסף לאמור במפרט הכללי  ,כוללות כל העבודות הנדרשות גם את המפורט להלן:
א .ההוצאות הכרוכות במדידות ובסימון ,לרבות פירוקו וחידושו של הסימון ,העסקת מודד
מוסמך וכו'.
ב .מובהר ,כי כל סעיפי כתב הכמויות כוללים גם את כל עלויות העבודה (עלויות ישירות ועקיפות).
 00.07שווה-ערך ( ש"ע )
בנוסף לאמור במפרט הכללי תת-פרק  ,008סעיף  ,0082חלות הדרישות הבאות לגבי אישור
מוצר/רכיב/אלמנט שווה -ערך:

א .אישור המתכנן בכתב.
ב .כל המידות זהות לחלוטין.
ג .הגוון/צבע זהה לחלוטין.
ד .כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה -ערך" חלות על הקבלן ,לרבות המצאת תוצאות בדיקות/
ניסיונות/אישורים וכו'.
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ה .בניגוד לאמור במפרט הכללי תת-פרק  ,008סעיף  ,0082המפקח בתאום עם המתכנן ובכתב-
הוא המחליט הבלעדי בכל שווה-ערך בנושאי גינון והשקיה לרבות קרקע גננית ,דשן מבוקר-תמס,
דשן יסוד ,כבול ,קומפוסט ,אביזרי השקיה ,סוגי צמחים ,גדלי מיכלים וכו'.
ו .במידה ובוצע שווה-ערך בניגוד לאמור בסעיפים הנ"ל יפרק הקבלן לאלתר ועל חשבונו ,את כל
אשר בוצע .לא תשולם כל תמורה בגין עבודות ,אשר בוצע בהם שווה-ערך חלקי ,או מלא -שלא
באישור מוקדם של המפקח.
ז .המפקח יפרט ובכתב  ,למזמין העבודה ,מדוע בוצע שווה-ערך -אם בוצע -בניגוד לנדרש לעיל

 00.07חומרים
במידה והקבלן משתמש בחומר מקומי ,כגון :עפר חפור ,מסלעות ,אבנים לקירות וכו' ,יחולו כל
ההוצאות בגין השימוש בחומרים והוצאת הרישיונות הנדרשים על הקבלן ועליו לקחת אותם
בחשבון ככלולים במחירי היחידות.

 00.08דוגמאות
א .מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמאות רכיבי בניה ,פיתוח ,גינון והשקייה לאישור
המפקח -לפני אישור ן/או רכישה והתקנה.
המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה .הדוגמא המאושרת תישאר ותישמר
במקום עד לגמר העבודה.
ב .בנוסף חלות על הקבלן דרישות באשר לביצוע דוגמאות של כל העבודות הנכללות במסגרת
מכרז /מכרז/חוזה /הסכם בעניין הפרוייקט.

ג .נוהל ביצוע והצגת דוגמאות
 .1הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים ,לרבות דוגמאות צמחים ( להלן "הדוגמאות")
הנדרשים לביצוע העבודה ,לאישור מוקדם של המפקח.
 .2לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/מכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים
שלא אושרו ויציג דוגמאות נוספות ,עד קבלת אישור המפקח.
 .3הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח ,באתר העבודות ,אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום
אחר.
 .4כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז במועד אחד שיקבע המפקח.
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 .5אם לא צוינה הדוגמא הנדרשת במפורש ו/או לא צויין הגודל הנדרש ,יקבע המפקח את גודל
הדוגמא.
 .6על-פי אישור המפקח – על-פי פנייתו בכתב של הקבלן – מראש ובכתב שלא לבצע דוגמא לפני
ביצוע סעיף כלשהו הרי מוסכם וברור כי הקבלן הסכים שכל ביצוע הסעיף מהווה דוגמא על כל
המשתמע מכך לרבות דרישה לפירוק ,פינוי וביצוע מחדש ללא תשלום במידה והביצוע לא תואם
את דרישות מכרז/מכרז/חוזה זה.
 .7הוראות לגבי ביצוע "דוגמאות" -ראה להלן.
 .8כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן ,הובלתן ושמירתן ,חלות על
הקבלן ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.

ד .הדרישות לביצוע דוגמאות לעבודות המתוכננות
פירוט הדרישות לביצוע דוגמאות מסעיפי העבודות לפרק  :40עבודות לפיתוח האתר
לסעיפי עבודות ריצוף ומדרגות:

.1

בכל העבודות בהן צויין "אבן טבעית" מסוג כלשהו יחולו כל הוראות ת"י  2378לגבי תכונות האבן
ומידותיה.
לגבי ביצוע העבודות באבן טבעית ו/או באבן מתועשת ("אבן מתורבתת") יחולו הוראות התקן
הנ"ל וכן מפמ"כ  378בהתאמה ,לפי העניין ,לרבות אופני העיגון הנדרשים.

.2

בכל עבודות הריצוף תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף.
הדוגמה לכל סוג תהיה בשטח שיכלול מודול אחד שלם בתוספת  60ס"מ בכל היקפו של המודול,
ובכל מקרה לא פחות מ 15 -מ"ר.
לכל שטח מרוצף שיש בו שילוב של רכיבי/חומרי ריצוף ו/או מפגש בין חומרי ריצוף שולים נדרשת
גם דוגמה של כל טיפוסי המפגש בפרוייקט.

.3

דוגמאות כל שולי משטחים מרוצפים/מדרכות תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף ובאורך שלא
יפחת מ 5 -מטר ,ולכל הרוחב המצוין בתוכניות ,ויכללו את אבני שפה/אבני גן/צד שנדרשו.

.4

דוגמאות אבני שפה ו/או אבני צד לסוגיהן תבוצענה כאמור בתת-סעיף ב.2-

.5

דוגמאות של משטחים מבטון יצוק – הדוגמא תהא באורך של  5.00מטר לפחות ,ברוחב השביל
במקום הרחב ביותר המתוכנן והדוגמה תכלול עיבוד השוליים משני הצדדים של הדומה .בקטע
של רחבה -שטח הדוגמה 5 -על  4מטר וכולל לפחות שולי משטח מצד אחד של הדוגמה.
הדוגמאות יכילו גם דוגמאות של כל טיפוסי התפרים/המישקים הנדרשים.

.6

דוגמאות של מדרגות -יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות ,מכל סוג .בגרם/ים לדוגמה תהיינה
לפחות  5מדרגות ,ואם בכל המכרז/חוזה מספר המדרגות המרבי קטן מ - 5 -לפי המספר הגבוה
במכרז/חוזה.
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.7

דוגמאות של פתח לעץ תהיינה דוגמאות שלמות כולל חגורת בטון פנימית ,ריצוף פס ריצוף ברוחב
 40ס"מ לפחות בהיקף הפתח ו/או אלמנט בטון טרומי או מתכתי לרבות בדיקת התאמת הפתח
לשריג פלדה שנדרש לפי כתב הכמויות ,וזאת באמצעות שבלונה מדוייקת שתוכן על ידי ועל חשבון
הקבלן.

.8

לשבילים ממצע/כורכר"/מצע מיוחד""/חומר ואדי" – תבוצע דוגמא באורך  20מטר ולכל רוחב
השביל וכולל דוגמת השוליים.
לסעיפי עבודות של קירות תמך ,קירות גדר ,קיר ישיבה/ספסל/מסד בטון וכו'

.1

מכל סוג קיר (גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי) תבוצע דוגמה באורך של  4.0מטר ולכל
הגובה הנדרש .לביצוע הדוגמה ייבחר קטע בקטע שלא יפחת מ 2.0 -מטר או בגובה הקיר הגבוה
במסגרת המכרז/חוזה .הדוגמה תכלול גם את בניית הכרכוב (קופינג) ,דו-פנים ,ביצוע תפר אחד
מכל סוג ועיבודו ,גימור פני הקיר לרבות עיבוד מיכני או ידני ,טיח ,מערכת איטום וצביעה,וכל
העבודות הנילוות.

.2

דוגמת כל קצה קיר שצויין במסמכי המכרז/החוזה תבוצע והדוגמה תכלול כרכוב וחיפוי דו-פנים.

.3

לגבי כל קיר שמיועד בו (או בחלקו) עיגון מעקה בטיחות ,מאחז-יד ,גדר או אלמנט אחר  -תכלול
הדוגמה גם את הכנת העיגון (פלטה/עיגון בקידוח/עיגון אחר כפי שנדרש בפרט).

לסעיפי עבודות מעקי בטיחות ,מאחזי-יד ,מעקה הגנה לצמחיה וגידור:

 .1מכל סוג/טיפוס/דגם תבוצע בשלב ראשון דוגמה של קטע/מודול אחד לפני הגילבון (אלא אם
הרכיב מיובא כשהינו מגולבן).
 .2לאחר אישור בכתב של הדוגמה יבוצע הגילבון (טבילה באבץ חם) והצביעה ותוצג דוגמנה
מושלמת ,לפני העיגון.
 .3מכל סוג/טיפוס/דגם יבוצע עיגון קטע לדוגמה ,באורך של  3קטעים/מודולים לפחות .באם
מתוכננות קפיצות בגובה המעקה/גדר או עיגון מעקה/גדר ,בשיפוע יבוצע גם קטע נוסף באותו
אורך ,ובו קפיצות ו/או עיגון קטע בשיפוע.
לסעיפי עבודות הכנה וגינון

לעבודות ההכנה והגינון תבוצענה דוגמאות כלהלן:
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 .1דוגמאות חפירהו/או חציבה של בורות נטיעה לעצים 5 -בורות לנטיעה במדרונות מילוי ו5 -
בורות לנטיעה במדרונות חפירה ו 5 -בורות לנטיעה במפרדות .כמו-כן  5בורות לנטיעה בפתחי
עצים במדרכה מרוצפת.
 5 .2בורות לכל גודל צמח שאינו עץ.
 5 .3גומות לעצים במדרונות.
 .4דוגמאות הכנת תערובת מילוי לבורות הנטיעה/שתילה ,על כל רכיבי התערובת –  1מ"ק.
 .5דוגמאות שטח שהוכן על-פי הוראות הכשרת קרקע ולפני הצנעת החומרים ( תוספת
כבול,קומפוסט ודשן יסוד) – גודל שטח מינימלי  100 -מ"ר לכל טיפוס שטח גינון -מדרון מילוי,
מדרון חפירה ,מפרדה.
 .6דוגמאות צמחייה 2 :צמחים מכל מין/זן.
 .7דוגמת תימוך שתיל עץ שעוצב על גזע יחיד -לפחות  3עצים.

 40.00.00הוראות כלליות לכל עבודות הפיתוח

 40.00.00כללי
א.

כל הסעיפים כוללים אספקה ,ייצור והתקנת הרכיבים ,הובלתם התקנתם/עיגונם כנדרש.

ב.

בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט של כל הרכיבים/האבנים/המרצפות וכו' מכל שאריות טיט,
בטון צבע ,סימני צמיגים וכו' .רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים שאינם נקיים לחלוטין יוחלפו
בידי הקבלן ועל חשבונו.לאחר ביצוע מדרכות ,או חלק מהן ,יגן הקבלן על פני כל השטחים שבוצעו
בכל האמצעים הסבירים ,למניעת כל פגיעה בהם ,לרבות טיט ,בטון טיח ,צבע ,סימני צמיגים וכו'-
עד השלמת כל הליכי המסירה הסופית.

ג.

כל הסעיפים כוללים אספקה ,ייצור ,הובלה והתקנה  ,לרבות כל חומרי/רכיבי העזר/הלוואי וזיון
פלדה לבטון הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות -אף אם לא צויינו במפורש ,וכל זאת במחירי
היחידה המצויינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה.
 40.00.01יציקות בטון

א.

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ,לרבות חלקי בטון יצוק המיועדים לחיפוי ,כוללת העבודה
אשפרת הבטון.
האשפרה תבוצע בכיסוי כל פני הבטון ,לרבות משטחים אנכיים/משופעים ביריעות כמצויין בפרק
 50של המפרט הבינמשרדי ושמירת פני הבטון רטובים באופן רצוף ,במשך  7ימים .הרטבת היוטה
תבוצע במספר פעמים ביום ככל שיידרש עפ"י תנאי מזג האוויר ומצב הבטון היצוק ,וההרטבה
תבוצע בעודף עד נגירה בשולי המשטחים.

ב.

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ולא צויין שנדרשת שכבת בטון רזה תבוצע היציקה על-גבי
יריעת פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ ,אשר תונח על-גבי התשתית .היריעה – אספקה ,הנחה כולל
חפיפה – כלולה במחיר סעיפים אחרים ואינה למדידה ותשלום.
 40.00.02הידוק שתית תשתית /מצע בבקרה מלאה

א.
ב.

אם לא צויין אחרת תהודק השתית בבקרה מלאה לצפיפות  96%לפי מוד .אשטו.
איזורי מילוי יהודקו לצפיפות  98%לפי מוד .אשטו.
המצע יהודק בבקרה מלאה לצפיפות  98%לפי מוד .אשטו.
מחיר ההידוק כלול במחיר היחידה
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 40.00.03אבן טבעית
א.

לאישור האבן תבוצענה כל הבדיקות המצויינות בתקן הישראלי ת"י  .2378נדרשו סוגי אבן שונים
לסעיפים שונים-יחולו ההוראות הנ"ל על כל סוג אבן בנפרד.

ב.

הבדיקות תבוצענה במעבדה מורשית ודוחות המקור יועברו למפקח ,לאישורו.

ג.

הגדרת גוון האבן והעיבוד הנדרש בפיאותיה הינה כללית .הגוונים והעיבודים הנדרשים יוצגו
בדוגמאות בסיור הקבלנים ו/או יתוארו ביתר פירוט מהמצויין במסמכי המכרז/חוזה.
לא תתקבלנה כל טענות ו/או תביעות מצד הקבלן בשל אי-אישור דוגמאות שהציג ,ו/או עלויות
נוספות הכרוכות ,לטענותיו ,באספקת האבנים כנדרש ולשביעות -רצון המפקח ויועציו.

ד.

כל העיבודים שצויינו נדרשים לפני האבן נדרשים גם בכל הפיאות הגלויות של האבנים.
תת פרק40.01.00:

עבודות הכנה ופירוק

 40.01.00הוראות כלליות לתת -הפרק
א .סילוק הפסולת וכל העודפים שאינם לשימוש מחומרי בניה ורכיבים כלשהם שפורקו ,הוא
באחריותו הבלעדית של הקבלן ,ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפים וסילוק זה כלול
במחיר הסעיפים השונים כולל מחירי האגרות השונות ואספקת תעודת קבלה ע"י אתר הפסולת.
ב .גיזום ועיצוב עצים קיימים לשימור יבוצע אך ורק בידי בעל תעודת "גוזם מוסמך" מטעם משרד
החקלאות ובנוכחות האגרונום ונציג מוסמך של מחלקת הגנים של העירייה ,בכל זמן ביצוע
העבודה העבודות לעיל כלולות במחירי החוזה ולא תשולם תוספת כספית למחירי החוזה.
ג .חל איסור מוחלט לבצע פעולה כלשהי בעצים קיימים התואמים הגדרת "עץ בוגר" כהגדרתו
בתיקון  89לחוק התכנון והבנייה ,אלא על פי הוראה מראש ובכתב מנציג מוסמך של מחלקת
הגנים בעירייה ,אישור בכתב מפקיד היערות השיפוטי באתר העבודות ואישור המפקח בנוסף לכך.
לא תבוצע כל פעולה בעצים קיימים לשימור ,אלא בנוכחות נציג מוסמך של מח' הגנים בעירייה
והאגרונום.
חובת תיאום נוכחות בעלי התפקיד/המקצוע הנ"ל חלה על הקבלן.
ד .עקירת ו/או כריתת עצים ו/או העתקה תבוצע אך ורק לפי הוראה בכתב של המפקח ובנוסף-
נדרשת קבלת כל האישורים הנדרשים מהעיריה ו/או מפקיד היערות מוסמך -בכתב -והצגתם
למפקח.
העקירה כוללת סילוק כל גוש השורשים של העץ ופינוי כל החומר למקום שפך מותר.
גודל העצים ומין העצים משתנה.
בסעיפי עקירה/כריתה כולל המחיר גם אגרות -ככל שתידרשנה.
ה .הגדרות-
לכל עניין הקשור להגנה על עצים בוגרים יחולו הגדרות תיקון  89לחוק התכנון והבנייה וכן
הוראות פקיד היערות הארצי ו/או פקיד היערות האיזורי/מקומי.
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מודד -הקבלן יעסיק לעניין העצים הבוגרים מודד מוסמך.
האגרונום -אגרונום מורשה על-פי הנחיות פקיד היערות הארצי לטיפולים משמרים בעצים
בוגרים ,שימונה בידי ועל חשבון הקבלן לליווי בפועל ובנוכחות של כל הפעולות בעצים לשימור
ובקרבתם .מחירי החוזה כוללים את כל המפורט לעיל ולא תשולם תוספת כספית מעבר למחירי
החוזה.
 40.01.01עבודות הכנה לקראת עבודות עפר בקרבת עצים לשימור

א.
.1

.2
.3

סימון העצים

שבוע ימים לפני תחילת העבודות יבוצע סימון העצים לשימור .בקביעת העצים לשימור ישתתפו
נציג פקיד היערות הרלוונטי לאתר העבודות ,נציג מוסמך של הרשות המקומית ,המפקח ,מנהל
העבודה מטעם הקבלן והאגרונום שמונה ללוות את כל פעולות השימור.
חסר אחד או יותר מהמשתתפים שצויינו לעיל – תעוכבנה כל העבודות בקרבת העצים לשימור עד
ביצוע ההליך בשלמותו.
באחריות הקבלן ועל חשבונו ,לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך ,לאישוש מיקומם המדוייק
של כל העצים לשימור .קובץ המדידה יועבר למתכנן עבודות העפר ותופק תוכנית עבודות עפר
ותוכנית שלד וטופוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם העדכני של כל העצים לשימור.
הסימון יהא באמצעות סרט צבעוני ירוק ,אשר ייקשר סביב הגזע בגובה  2.5מטר או סביב כל
הנוף -אם הגזע נמוך יותר.
ב.

פעולות הכנה וגיזום

 .1שבוע ימים לפני תחילת העבודות יבוצע גיזום קל בכל העצים להקטנת הנוף ולהשלמת עבודות
הסניטציה.
 .2בעת הגיזום לא יורד יותר מ 25%-מהנוף הירוק.
 .3חל איסור לפגוע בתקינות שלד העץ ובמידותיו .לא תבוצע כל פעולה בענפים שקוטרם מעל רבע
( )1/4מקוטר הגזע בגובה  130ס"מ מהקרקע .לאחר הגיזום תבוצע מריחה יסודית של כל פצעי
הגיזום מקוטר  3ס"מ ומעלה ,במשחת עצים מאושרת בידי האגרונום.
 .4כל הפעולות בעץ ובפעולות ההגנה עליו (שיפורטו להלן) תבוצענה בנוכחות האגרונום המלווה.
 .5באחריות הקבלן ועל חשבונו ,לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך ,לאישוש מיקומם המדוייק
של כל העצים לשימור .קובץ המדידה יועבר למתכנן עבודות העפר ותופק תוכנית עבודות עפר
ותוכנית שלד וטופוגרפיה עדכנית אשר בה יוטמע מיקומם העדכני של כל העצים לשימור.
 .6הסימון יהא באמצעות סרט צבעוני ירוק ,אשר ייקשר סביב הגזע בגובה  2.5מטר או סביב כל
הנוף -אם הגזע נמוך יותר.
 .7לאחר שהושלם הגיזום יבוצע סימון וגידור כל עץ בנפרד או כל קבוצת עצים לשימור.
הגדר תהא גדר פח "אסכורית" או גדר "רשת מעויינים" מגולוונת בגובה  1.8מטר לפחות.
ביצע הקבלן גדר רשת -יסומן ראש הגדר בסרט צבעוני כמו צבע סימון העץ.
עמודי הגדר יינעצו במרחק שלא יקטן מ 3 -מטר מפני הגזע/ים אלא אם הורה המפרט המיוחד על
מידה גדולה יותר.
על הקבלן לבצע תיאום מערכות קודם לנעיצת העמודים .עומק מירבי לנעיצת העמודים  40-ס"מ.
 .8המרחק המירבי בין עמודי הגדר לא יהא גדול מ 2.50 -מטר.
 .9הגדר תהא תקינה לחלוטין בכל עת ,עד השלמת כל העבודות.
 .10לא תשולם תוספת כספית בגין הסעיפים לעיל והכל כלול במחירי החוזה אלא אם צויין סעיף
מיוחד לעבודות לעיל בכתב הכמויות אם לא הכל יבוצע חשבון הקבלן.
עבודות חפירה וריצוף
.1

בתחום הגידור סביב העץ אסורה כל פעולת חפירה ו/או מילוי עולה על גובה של  15ס"מ .חפירה זו
אם הורה המפקח לבצעה -מראש ובכתב -תבוצע אך ורק בכלים ידניים ובנוכחות האגרונום.
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.2
.3
.4
.5
.6

מחוץ לגידור סביב העץ /ים לשימור ועד מרחק של  4מטר מהגזע מוגבלת החפירה לעומק של 40
ס"מ .חפירה זו מותר שתבוצע בכלי מיכני ובלבד שיהא נוכח האגרונום והמפעיל והקבלן יישמעו
להוראותיו להגביל ו/או להפסיק את החפירה בשל גילוי/חשיפת שורש עבה.
התגלה שורש עבה יחליט האגרונום האם לנתקו בניסור ומריחה או לדרוש שינוי בעבודות העפר
הנדרשות במקום.
ממרחק של  4מטר מהגזע ועד  7מטר מהגזע תוגבל החפירה לעומק של  60ס"מ והפעולות כמצויין
לעיל.
מכלול ההוראות לעיל יחולו גם לגבי חפירת תעלות למטרה כלשהי.
במידת האפשר ובמקומות בהם הריצוף ו/או קירות אינו נדרש ,יש להימנע לחלוטין מחפירה בצד
העץ הפונה אל שטחי הגינון.
ג.

.1
.2

.4
.5
.6

השקייה

מערכת זמנית להשקיית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו התחלת העבודות.
צינור  25מ"מ ייפרש כצינור מחלק ויחובר למקור מים קיים בגן.
כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף כל  30ס"מ  -טפטפת של  2.3-2.0ל/ש' בכל היקף
.3
הגזע.
מספר הטפטפות ייקבע כך שכל השטח המגודר סביב העץ/ים לשימור יורטב -לפי הוראות
המפקח.
צינור הטפטוף יעוגן לקרקע באמצעות ווי מתכת.
ראש המערכת יהיה ממוחשב  DCובתוך ארגז הגנה.
הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת לאישור המפקח.
העצים יושקו במשך כל תקופת העבודות עד להתקנת מערכת ההשקייה הקבוע והכמויות
והתדירות יהיו לפי הוראות מח' הגנים ברשות המקומית.
 .7הקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של מערכת ההשקייה במשך כל תקופת העבודות.
 .8התשלום בגין המים יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא תשלום תוספת כספית בגין זאת.
 40.01.02אדמת גן

(ראה פרוט פרק  41במפרט זה)
אדמת הגן במדרונות:
עומק אדמת הגן במדרונות תהייה  60ס"מ מאדמת חישוף עליונה שתאסף במהלך עבודות החישוף
לאורך תוואי הכביש .במידה ולאחר החישוף יידרש שימור של הקרקע עד למועד ביצוע המדרונות,
יש לנהוג על פי הנחיות היועץ האקולוגי והמפקח מטעם רשות הטבע והגנים על מנת לשמור על
המבנה הביולוגי של הקרקע עד למועד פיזורו.

אדמת גן באיי התנועה ,בכיכר ובשולי שביל הלכי הרגל והאופניים:
עומק אדמת הגן יהיה מינימום  60ס"מ מאדמת עומק שנחפרה במקום או אדמת גן אחרת אשר
עברה את הבדיקות המפורטות בפרק  41במפרט זה ,ואושרה לפיזור ע"י המפקח באתר.

 40.01.03פיזור סלעים לאחר שלב עבודות העפר
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פיזור הסלעים ייעשה מסלעים שנמצאו באתר במסגרת עבודות החפירה והחציבה באתר .את
הסלעים שימצאו יש למיין באתר שיבחר ע"י המפקח באתר ,המיון יבוצע באופן כזה ,שפני הסלע
העליונים יונחו כלפי מעלה ,המיון ייעשה לפי גודל האבן ,סלעים שנחפרו בשלמותם יונחו בנפרד
מסלעים שנחצבו בסלע .פיזור האבנים בשטח יעשה מאבנים בגדלים שונים בפיזור חופשי .יש
לשים דגש על סלעים שישמשו כתמיכה לקרקע סביב עצים המיועדים לנטיעה במדרונות .האבן
תונח כך שכשליש עד חצי מגובהה שקוע מתחת לפני הקרקע ,כמות האבנים לדונם יקבע לאחר
המיון בשטח .אופן הפיזור ייעשה על פי דוגמה שתאושר ע"י האדריכל באתר

תת-פרק 40.02.00 :ריצופים ,מדרגות ,אבני שפה וגן.

 40.02.00הוראות כלליות

א.

חיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור .לא יותר השימוש בגליוטינה.
בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימוש במרצפות מסוג כלשהו יהיו כל החיתוכים וההשלמות
בגבולות שטחי הריצוף ו/או בקווי שינוי כיוון דוגמת הריצוף ,ו/או במעבר בין גוון לגוון ובמפגש
עם אלמנט כגון מדרגות ,קיר וכו'  -בניסור.

ב.

חל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ 30% -משטח
רצפת/אבן סטנדרטית .להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את המרצפות/אבנים סמוכות
והכול על-פי הוראות האדריכל.
חל איסור על השימוש במילוי בטון  /טיט להשלמת שטחי ריצוף ,אלא אם התקבל אישור אדריכל
לכך מראש ובכתב.

ד.

לביצוע מדרכה/רחבה/שביל שהינו שילוב של ריצוף עם יציקת בטון באתר (עם גימור כלשהו),
יבצע הקבלן ראשית את כל יציקות הבטון ,לרבות התושבת האינטגרלית לאבני השפה ,ואחר-כך
ישלים את הריצוף.

ה.
ו.

לביצוע זווית כלשהי באבני שפה ואבני צד מסוג/דגם כלשהו ישתמש הקבלן בזווית שלמה
(יחידה אחת) מייצור של יצרן אבני של אבני השפה ומאותה סדרת ייצור ,או יבצע כל זווית של 90-
 45מעלות משלושה חלקים שווים במידותיהם ומנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן שהמרווח
המירבי בין אבן לאבן לא יעלה על  5מ"מ.

ז.

לביצוע אבני שפה לשולי שבילים מסוג כלשהו -חובה על הקבלן להכין -בניסור מדוייק  -אבנים
באורך שווה ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.רוחב מישק (פוגה) מירבי בין אבני שפה לא יעלה על 8
מ"מ.

ח.

לביצוע עבודות לבטון גלוי כלשהו (מסורק ,חלק" ,החלקת מדה"" ,דפוק" -עם פיגמנט או ללא
פיגמנט) נדרש בטון ב 30-עם גרגר מירבי של ".3/8

ט.

גמר פני הבטון -החלקה אחידה של כל פני הבטון -ללא סימנים מעגליים או אחרים.

י.

בכל הסעיפים שבהם צויין המצע כולל המחיר את המצע והוא לא יימדד בנפרד .בסעיפים בהם
לא צויין המצע -יימדד המצע וישולם ע"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

ג.
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 40.02.01ריצוף גשרונים עם גמר בטון מסורק ופיגמנט

שכבת הגמר העליונה תיושם בשלב שמסד הבטון עודו רך ,לקבלת איחוי טוב.

יא.

תבוצענה מספר דוגמאות עם פיגמנטים שונים ובשיעור פיגמנט שונה ,עד קבלת אישור המתכנן.

יב.

לאחר החלקת הבטון יבוצע גמר פני הבטון בסירוק במטאטא ,לפי הנחיות המתכנן ובמספר
דוגמאות לקבלת אישורו .הסירוק יבוצע לרוחב והפסים/חריצים המתקבלים בסירוק יהיו
מקבילים ,בעומק אחיד ובניצב לציר האורך של השביל /הרחבה.

יג.

הסירוק יבוצע במשיכה רצופה -מכיוון אחד -של המטאטא וללא הפסקות.
יש לעבד את שולי משטחים/השבילים היצוקים ,בכף מתאימה לקבלת קנט קטום/מעוגל של 2
מ"מ .העיבוד יבוצע לפני התקשות מלאה של הבטון.

המדידה – פני משטח/שביל בטון יצוקים ומסורקים נטו.
התושבת לאבני השפה לא תימדד.
המחיר כולל את הכנת השתית ,מצע סוג א' בעובי  18ס"מ ,ברזל הזיון ,תפרי ניסור ותפרי
התפשטות מכל סוג שהוא ,שכבת בטון רזה של  5ס"מ ,בניית פתחי עצים עגולים ,גימור פני
הבטון ,לרבות השוליים.

יד.

 40.02.02ריצוף אבנים משתלבות
טו .העבודה כוללת הידוק שתית (צורת דרך); שכבת מצע סוג א' בעובי  15ס"מ ,מהודקת בבקרה
מלאה עד  98%צפיפות לפי מוד.א.א.שהו ,.וחגורת בטון מזויינת וסמויה בחתך  15X15ס"מ מבטון
ב.-20
טז .במקום שריצוף משתלבות נפגש בריצוף אבן נסורה ,יבוצע הריצוף בהתאמה לפסי האבן הנסורה,
כולל שורת מרצפות משתלבות בניצב לפס האבן מכל צד של הפס ,וכן במפגש שטחי ריצוף עם
קירות המבנה .יתרת הריצוף בדוגמת פרקט ,כמצוין בתכניות .המחיר כולל ריצוף בדוגמת פרקט,
או בדוגמת קווים אורכיים ומעגליים לפי הפרטים.
סוג וסידור סוג וסידור האבנים הן מבחינת כווני ההנחה והן מבחינת הצבעים יהיה לפי התכנית ו/או
דרישת האדריכל.

יז.

העבודה כוללת סידור אבנים לטובת סימון חניות ,מעביר חציה וצורות אחרות.

יח .שכבת החול מתחת לאבנים:
 שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך ,עובר נפה  ,95% - 60עובר נפה  5% - 140יבש,
חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק.
תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על .4%


לפני פיזור החול תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים .אין להתחיל בפיזור שכבת החול לפני
אישור המפקח לטיב התשתית.
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החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים לפני
הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח.



שכבת החול לאחר הנחת הריצוף והידוקו תהיה בעובי אחיד של  3ס"מ .לא תותר כל תנועת
כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורה ופילוסה לפני הנחת האבנים.



שכבת החול אשר מבוצעת מעל תקרת החניון או על גבי כל משטח בטון אחר יהיה מיוצב
בצמנט ועוביו יהיה בעובי משתנה ,מפני האיטום /או משטח הבטון ועד מפלס תחתית אבני
הריצוף.



לא תשולם כל תוספת להנחת שכבת חול בעובי משתנה .הכל כלול במחירי היחידה של עבודות
הריצוף.

יט .ביצוע הריצוף
 לפני תחילת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה (תחולת הרטיבות
לא תעלה על .) 4%
 ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה ,במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית ,בהתאמה לקו
הגימור של אלמנט השפה.
 השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה יבוצע בצבע תואם לצבעי הריצוף ובמרצפות שלמות
וחלקיות ,בהתאם לצורך .האבנים החלקיות ייחתכו ,לפי מידה ,בעזרת מכשיר ניסור מיוחד
שיאושר ע"י המפקח .יש להקפיד שהאבן מנוסרת תשאר שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות
ניצבות לאחר הניסור.
 האבנים המשולבות תהיינה מסוגים שונים כמפורט בתכניות ויונחו בעבודת ידיים בסידור
כמצויין ,בהתאם לתכנית .האבנים יונחו כך שתשתלבנה במרווחים מינמליים ביניהם ,כל
זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר בשטח הניסיוני .השלמות בקצוות ובפינות תעשנה ע"י
חיתוך אבנים לגודל המתאים ובמקומות צרים מ  3 -ס"מ ע"י השלמת יציקת בטון בצבע
המתאים.


הרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה  3מ"מ ,הרווח המכסימלי
המותר בין אבנים סמוכות  2מ"מ.



בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח (על גבי
האבנים המשתלבות) באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטריפוגלי של 2,000
ק"ג ותדירות של  100הרץ ובגודל של  0.5מ"ר לפחות .הידוק זה יבוצע ב  -3מעברים.



הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה
שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני.
לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ  24 -שעות לאחר ביצוע הריצוף .יש לפזר על
המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.
לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב  4 -מעברים
נוספים.



בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש  12טון או מכבש
פניאומטי כבד ב  8 -מעברים ,לפי הוראות המפקח ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע
המשטח הניסיוני ,לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.



מדידה לתשלום:
התשלום יהיה ע"פ מ"ר נטו של שטח הריצוף.
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 40.02.02ריצוף ריפ ראפ

כללי
1.1

עבודה זו מתייחסת לציפוי תעלות בשיפועים אורכיים משתנים ואזורי יציאה ממתקני ניקוז
בריצוף ריפ  -ראפ במקומות המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח בשטח.

1.2

העבודה תבוצע על-פי הפרט בתוכניות.

הכנת השטח
2.1

העבודה כוללת הכנה מדויקת של פני השתית לביצוע הריפ-ראפ ,כולל הידוק השתית במכבש
ויבראציוני מתאים לתנאי ומיקום העבודה.ההידוק הנדרש הינו שווה-ערך להידוק רגיל כמפורט
במפרט הבינמשרדי.

2.2

לאחר הכנת השטח על הקבלן לקבל אישור המפקח להמשך העבודה.
חומרים

3.1

האבן תהיה חזקה ועמידה במים ,וצפיפותה המינימלית תהיה  2.5טון  /מ"ק .האבנים תהיינה
שטוחות או קרוב לשטוחות בפניהן העליונים ,אך לא חלקות .לפחות  2/3מהאבנים תהיינה בעלות
גובה מינימלי של  3/4מעובי השכבה הנדרשת בתכנית .המידות המינימליות של פני כל אבן ואבן
לא תהיינה קטנות מ 0.03 -מ"ר.

3.2

הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושני חלקים של חול נקי .הגדרת החול לפי ת"י  ,3אך
השיעור המרבי של סילט+חרסית לא יעלה על .25%
דרישות הביצוע
הריפ-ראפ יונח על שכבת מצע נקבובי בעובי  10ס"מ של חצץ או צרורות שיהודק לצפיפות 90%
מודיפייד א.א.ש.ה.ו .על שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין מסוג ב 20 -בעובי  12ס"מ עם רשת
זיון  @6 20ועליה תונחנה האבנים כשהן שטופות ורטובות ,באופן שתשקענה לתוך הבטון כ6 -
ס"מ לפחות ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות .במדרונות
הגדולים ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון .העבודה
תתחיל מ"רגל המדרון" ותימשך לכוון "מעלה המדרון" .החללים ימולאו בדיס-צמנט .בגמר
העבודה יטואטאו פני המשטחים הבנויים במטאטא קשה .את הריפ-ראפ יש לשמור במצב רטוב
למשך  4ימים אחרי מילוי החללים בדיס.
יש להקפיד על ניקיון מוחלט של האבנים ,ולמנוע לכלוכן בבטון או בדיס-צמנט.

המדידה
מ"ר נטו שטח בנוי ,כולל שוליים ,אך לא יימדד הצד החיצוני של שולי המשטחים הבנויים.
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 40.02.03אבני שפה וגן
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים ,מדרכות ,ובכל מקום שם יורה המפקח.
העבודה כוללת אספקה והנחה לרבות יסוד מבטון הכל כמופיע במפרט הכללי.
טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן יהיה כאמור בפרק  - 40פיתוח האתר וסלילה סעיף
.40.05.08
דיוק ההנחה של אבני השפה  -/+ 5מ"מ לגובה ולמיקום.
קטעי רדיוסים יבוצעו מאבנים טרומיות באורך  0.50מ' או  0.25מ' בהתאם לגודל הרדיוס
(מודגש שלא יורה שימוש באבנים שבורות) .העבודה כוללת גם תושבות מבטון ב -15לפי
פרטים בתוכניות.
מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון תקני .לא תורשה יצירת תערובת בטון
בשטח והוספת מים לתערובת יבשה .כמו כן יש לבצע את גב הבטון באמצעות תבנית.
מילוי המישקים ייעשה באמצעות דייס בלבד ולא יורשה שימוש בטיט.
בפינות (רדיוס קטן מ –  1.0מטר) תבוצע חגורת בטון בעובי  30ס"מ לפחות.

מדידה לתשלום:
התשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי.

תת-פרק  40.03.00 :קירות תומכים

 40.03.00הוראות כלליות לתת -הפרק

הקירות יבוצעו על פי הפרט המצורף בחוברת הפרטים וכולל את כל המרכיבים להשלמתו
במלואו.

 .1בכל סעיפי בניית קירות תמך כוללת העבודה עיגון פלטות למעקה ו/או גדר כמפורט בתוכניות או
הכנות לעיגון הגדר/המעקה/העמודים כמפורט בתוכניות ללא מדידה ותשלום נפרד.
 .2לצורך עיגון מעקות אחיזה בחזית הקיר ,יש לקדוח את חיפוי האבן לקבלת חורים עגולים ,ולעגן
את הצינור בבטון מתחת לחיפוי האבן ,לא יותר עיגון באמצעות "קוצי" פלדה (מיתדים) קדוחים
מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון וריתוך הצינור לקוצים.
 .3בכל העבודות בהן האבן הנדרשת הינה "אבן טבעית ו/או אבן מתועשת ו/או אבן מלאכותית ו/או
אבן מתורבתת" מסוג כלשהו ( לרבות מרצפות המשמשות לחיפוי או בנייה מורכבת) ,יחולו כל
הוראות ת"י  2378לגבי תכונות האבן ומידותיה.לגבי ביצוע העבודות יחולו הוראות התקן הנ"ל
ומפמ"כ  378בהתאמה ,ולפי העניין.
 .4ביצוע חורי ניקוז בקירות התמך ,מכל סוג שהוא ועיבוד שולי הפתחים ,כמפורט בתוכניות
ובפרטים כלול במחיר הקירות ואינו למדידה ותשלום נפרד.
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 .5ברזל הזיון בקירות תמך ,קירות גדר ,קירות ישיבה/מושבים בנויים ולרבות היסודות שלהם כלול
במחירי היחידות ואינו למדידה ותשלום בנפרד.
 .6התוויה וסימון לקירות ,קירות גדר וקירות ישיבה
המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן .הסימון יכלול את:
א.
ב.

הציר האורכי של הקיר התומך.
נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.
על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר בצורה
שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו .על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות
ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה ,יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי -על חשבונו
ואחריותו.לא ישולם בנפרד עבור העבודה הנ"ל ,והתמורה עבורה תראה ככלולה במחירי היחידות
המתייחסות לבצוע הקירות התומכים.

 .7תבניות
בכל עבודות היציקה חובה על הקבלן להשתמש בתבניות מלוחות עץ לבוד (דיקט) חדשים.
הקשירה של התבניות תהיה באמצעות "מרווחונים" (ספייסרים) מ. P.V.C-
 .8מדידת נפח הקיר
בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי נכלל נפח היסוד בחישוב נפח קיר-התמך ולא יימדד
בנפרד .המחיר כולל
 מילוי חוזר בגב הקירות ,כנידרש בתוכניות. תפרי ומשקי התפשטות ,ועיבודים כולל מילוי מסטיק כנדרש. נקזים בתוך הקירות ובגבם בהתאם לתוכניות. ברזל הזיון בהתאם לתוכניות. חפירת ויציקת יסודות. איטום גב הקירות. כרכוב בטון או כרכוב אבן -כמצויין בתוכנית/פרטים. כיחול (מילוי מישקים/פוגות) ,עיבוד פתחי ניקוז וכו'. .9לכל הקירות לסוגיהם ,נדרשות אבני פינה גושניות ולא תאושרנה אבני פינה מודבקות
 .10העבודה והמחיר כוללים כיחול בחומר על בסיס מלט לבן בתוספת פיגמנט לפי הנחיות האדריכל
לגבי הגוון ,ומהנדס הקירות לגבי הרכב ואיכות החומר לכיחול.
 .11בנוסף להוראות הנ"ל תבוצענה כל העבודות על-פי כל הוראות מהנדס הקירות!
 .12מדידה ותשלום:



עבור חיפוי אנכי קדמי (חזית) ואחורי (דו-פנים) ישולם לפי מחיר מ"ר חיפוי אנכי .
התשלום לכרכוב יהא לפי מ"א מדוד בחזית הקיר ללא תוספת לכרכוב קיר בתנוחה מעגלית.
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 40.03.01קירות כובד מורכבים מאבן טבעית

 .1גמר קירות התומכים מאבן טבעית יעשה בהתאם לפרט המצורף לחוברת הפרטים וכדוגמת
הקירות המופיעים בתצלום המצורף למסמכי המכרז.
 .2גודל האבנים יהיה בהתאם לפרט המתאים המצורף לחוברת הפרטים.
.3
.4

הקופינג יבוצע בהתאם לפרט ובהתאם לדוגמה שתאושר ע"י האדריכל באתר
העבודה כוללת את כל הפעולות ,החומרים והרכיבים הנדרשים על-פי התוכניות ,הפרטים ומסמכי
המכרז/חוזה הכתובים ,לרבות כל פעולות הגימור (כיחול ,עיבוד פתחים ,כרכוב וכו').

.5

חומרים לקיר אבן טבעית
האבן שתשמש לבניית הקיר תהיה מאבני לקט מהאתר או אבן מובאת כדוגמת האבן הקיימת
באתר .על הקבלן לספק אישור בדיקות המעבדה הדרושות לאישור האבן .ביצוע רק לאחר אישור
דוגמת בנייה ע"י האדריכל בהתאם להנחיות אישור דוגמאות במפרט זה.
 .6נקזים בקירות תמך
בתוך קירות הנציבים וקירות הכנפיים יורכבו ויבוטנו צינורות ניקוז מפי.וי.סי .אפור בקוטר
 .Ø110מאחורי צינורות הניקוז יותקנו שקים עשויים מבד גאוטכני במשקל  200גרם/מ"ר במדות
 30/30/30ס"מ ובתוכם ימולאו אבני חצץ מדורגים שקוטרם אינו קטן מ 1.5 -ס"מ ,ואינו גדול מ-
 5.0ס"מ.חזית הנקז תבוצע לפי הפרט האדריכלי בגליון "קירות תמך  -פרטים אדריכליים".

 .7מדידה ותשלום
המדידה לפי מ"ק קיר נטו.
עבור גב הקיר (דו-פנים) .לפי מ"ר
עבור הקופינג המדידה לפי מ"א

מדידת נפח הקיר
בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי נכלל נפח היסוד בחישוב נפח קיר-התמך ולא יימדד
בנפרד .המחיר כולל
 מילוי חוזר בגב הקירות ,כנידרש בתוכניות. תפרי ומשקי התפשטות ,ועיבודים כולל מילוי מסטיק כנדרש. נקזים בתוך הקירות ובגבם בהתאם לתוכניות. ברזל הזיון בהתאם לתוכניות. חפירת ויציקת יסודות. איטום גב הקירות. כרכוב בטון או כרכוב אבן -כמצויין בתוכנית/פרטים. -כיחול (מילוי מישקים/פוגות) ,עיבוד פתחי ניקוז וכו'.
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תת-פרק  40.04.00עבודות שונות

הוראות כלליות

א.

עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב

 .1העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצויין במסמכי המכרז/חוזה ,או לפי הנחיות היצרן
אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח  -בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן.
 .2הבטון יהא ב ,30-אלא אם צויין אחרת.ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידות ולא
ימדד/ישולם בנפרד.
 .3ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף (לרבות אספלט) לפחות  10ס"מ ,ו/או מתחת לפני קרקע
גננית (סופית) לפחות  6ס"מ.
 .4יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמציעות תבנית ריבועית מדוייקת או עגולה – לפי המידות
הנדרשות ,ופני הבטון יוחלקו.
 .5חל איסור לעגן עמודים (למעקה ,גדר ,מאחזי-יד ,וכו' מסוג כלשהו – להלן "עמודים") לפלטה
חיצונית,מעוגנת בברגים" ,פיליפסים" ,לראש או צד קיר ,דופן ,סלע וכו'.
 .6אופן העיגון הנדרש מצויין בפרט והינו מחייב ,ובאם לא צויין העיגון יבוצע ע"י קידוח מקצועי
ו/או לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה  1לעיל.כל עלויות העיגון כלולות במחיר היחידה ,לרבות
כל עבודות החפירה  /חציבה ,בטון (אספקתו ושימתו) וזיון ביסודות כמצויין.

ב .הוראות כלליות לגלוון וצביעה
 .1כל רכיבי הגדרות ,המעקים ומאחזי היד וכל החומרים שישמשו לביצועה יהיו מפלדה ומגולוונים
לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ חם ,עובי ציפוי האבץ  80מיקרון לפחות ,וביצוע
הגילוון יהא לפי ת"י .918
 .2הגילוון יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך ,הקידוח ,השיוף וכל פעולה אחרת בהכנת חלקי
הגידור/המעקה.
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 .3הקבלן ייתן בידי המפקח תעודת אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל הגילוון וכן תעודת
אחריות בלתי-תלויה מטעמו לאיכות העבודה להתאמתה לדרישות התקן הישראלי (ת"י ,)918
ודרישות מכרז/חוזה זה.
 .4רכיבי פלדה קטנים (ברגים ,אומים ,טבעות וכו') יגולוונו בשיטה "טרמו-דיפוזיונית" .לא יאושר
ציפוי "פאסיבציה".
 .5הכנת כל רכיבי הפלדה המגולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודי ,הסרת כל רכיבים וחומרים
זרים מפני הפלדה וחספוס פני הפלדה המגולוונת באמצעות התזת חול ויישום שכבת חומר "קושר
גלבון" הכול לפי הנחיות יצרן הצבע העליון.
 .6התיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים שגילוונם נפגע ,ניקוי יסודי
להסרת כל חלקי ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע גלבון קר מסוג "זינגה" או ש"ע.
 .7לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר קושר בין הגילוון לצבע העליון ו/או להכין
את הפלדה המגולוונת לפי הנחיות יצרן הצבע העליון ,ו/או הכנת הפלדה המגולוונת לפי הנחיות
יצרן הצבע.
 .8הצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" בגוון מסדרת " ,"RALכפי שיקבע
המתכנן.
 .9כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי היחידה ואינן לתשלום
בנפרד ו/או נוסף.
 40.04.01גדרות ,מעקים ,מאחזי-יד

 .1הקבלן יסמן את תוואי הגדר/מעקה/מאחז-יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של כל פינה ו/או
שבירה בגדר ביתד ברזל מסומנת בסרט סימון צבעוני .על הקבלן לקבל את אישור המפקח לתוואי
לפני תחילת ביצוע.
 .2הרכבת הגדר תבוצע ע"י מסגרים ,אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים באתר ,למעט
ריתוך פס/צינור פלדה תחתון  -אם נדרש כזה בכתב הכמויות .כל ריתוך באתר  -ובתנאי שאושר
מראש ובכתב – ינוקה  /ישוייף ויצבע בשתי שכבות צבע גלוון קר באישור המפקח.
 .3מחירי הגדרות ,מעקות ומאחזי היד כוללים :אספקה ,והתקנה וכל הנדרש ע"פ כ"כ ,הפרטים
והמפרטים.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי מ"א
 40.04.02ספסל

יהיה דגם כמצויין בכתב הכמויות או ש"ע.
העבודה כוללת אספקה ועיגון הספסל .כמו-כן ,השלמת ריצוף סביב רגלי הספסל-אם הספסל
בשביל מרוצף ,בהתאם להוראות המפקח .רגלי הספסלים יעוגנו באמצעות מוטות בעלי הברגה
בקוטר שלא יפחת מ .1/2"-לכל רגל יוברגו לפחות  2ברגים .הברגים ,כבודדים או בזוגות ,יעוגנו
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מתחת לפני הרצוף ליסודות בטון במידות שייקבעו ע"י היצרן .אורך מינימלי לחלק המעוגן בבטון
של מוט הברגה יהא  20ס"מ .לאחר הידוק האומים יש לנסר את יתרת ההברגה ולמעוך את קצה
ההברגה ,למניעת פתיחת האום.
המחיר כולל :אספקה והתקנה ,פירוק ריצוף משתלבות ו/או אספלט מדרכות קיים והחזרת המצב
לקדמותו לאחר השלמת עיגון הספסלים.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי יח'
 40.04.03אשפתון

דגם כמצויין בכתב הכמויות או ש"ע ,וכולל פח פנימי מגולוון ,קשור בשרשרת לגוף האשפתון.
העבודה כוללת אספקה ועיגון האשפתון ,ביסוד בטון מזויין מתחת לפני ריצוף/אספלט ו/או
אדמת-גן .הבטון ב ,20-אשר אספקתו ושימתו והתקנתו כלולה במחיר היחידה ואינה למדידה
בנפרד כמו כן המחיר כולל פירוק ריצוף משתלבות ו/או אספלט מדרכות קיים והחזרת המצב
לקדמותו לאחר השלמת התקנת האשפתון.
דגם האשפתון יאושר מראש ובכתב ע"י אגף הרשות המקומית.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי יח'
 40.04.04מעקה בטיחות
מצינורות מגולבנים ורשת פלדה מולחמת ומגולוונת לפי הפרט ,כולל:
א .עיגון מתחת לכרכוב הקיר.
ב .צביעה כולל פריימר לקישור הגילוון ,כמפורט בפרק  ,40.7קירות תמך ומעקות.
ג .ביצוע קטע לדוגמא ,באורך  2שדות לפחות ,לקבלת אישור האדריכל ,לפני המשך
העבודה
מחירי מעקות הבטיחות כוללים :אספקה ,והתקנה וכל הנדרש ע"פ כ"כ ,הפרטים והמפרטים
והרשום לעיל.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי מ"א

פרק  41עבודות הכנה ,גינון והשקייה
המהווה השלמה לנאמר בפרק  41במפרט הכללי אלא אם צויין במפורש אחרת.

 41.0הוראות כלליות

 41.0.001מספור הסעיפים במפרט זה אינו חופף בהכרח את מספור הסעיפים במפרט הכללי
הבינמשרדי ("האוגדן הכחול").
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 41.0.002עדיפויות בין מסמכים
יש לנהוג על-פי הנאמר בסעיף  – 5סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים – במכרז/חוזה מדף
 ,3210או על-פי הנאמר במכרז/חוזה אחר שנחתם בין המבצע למזמין/יזם/חברת הבנייה.
 41.0.003תכנית עדות ()AS MADE
עם סיום העבודה ,יכין הקבלן תכניות עדות של עבודות הגינון וההשקיה שבוצעו ,וזאת כתנאי
למסירה
סופית של העבודה.
התוכניות יוכנו:

א .במדיה ממוחשבת בתוכנת "אוטוקד" ותוגש ע"ג .CD
ב .צילום לבן של כל התוכניות שנמסרו לקבלן ,ועליהן יצוין כל שינוי ומיקומו המדויק .התכניות
יוכנו בידי מודד מוסמך ויחתמו על-ידו.
ג .התכניות יכילו את כל מרכיבי המערכת ההשקיה.
ד .הקבלן ימסור לידי המפקח  3עותקים של תוכניות העדות.
 41.0.004אדמת גן
.1

אדמת גן הנדרשת למכרז/חוזה זה הינה מסוג שיקבע ע"י מפקח רשות הטבע והגנים

.2

הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל (אף אם לא צוין בסעיף במפורש) גם את האספקה,
ההובלה והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים.

.3

אדמת  -גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפקח מראש ובכתב .בשום מקרה לא תפוזר
אדמת  -גן על פסולת ו/או שאריות חומרי/רכיבי בנייה/פיתוח ,מסוג כלשהו.

.4

פיזור אדמת  -גן מסוג ובעלת פרמטרים קרקעיים (כימיים ו/או פיסיים) שונים במובהק
מקרקע  /סלע הקיימים באתר (בסיומן של עבודות העפר או באופן טבעי באתר) מחייב לבצע
עבודות מסוימות (כגון חפירת /חציבת בורות לעצים ,הטמנת צורות השקייה ואחרות) לפני
פיזור אדמת גן,זאת בכדי למנוע ערבוב קרקע  /סלע יסוד באדמת  -הגן.הקבלן יציג למפקח
בכתב את סדר העבודות המתוכנן על-ידי לקבלת אישור מוקדם.פיצול העבודות ועבודה על-פי
הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לתוספת כלשהי מחירי היחידות וכן לא יהיו
עילה לשינוי לוח הזמנים לביצוע והשלמת העבודות.

.5

פיזור אדמת -הגן יבוצע בכלים מיכניים וידניים  -כפי שיידרש על-פי תנאי המקום והוראות
המפקח.
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.6

חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת-גן בתקופה של  5ימים מעת ירידת גשם או
כשהקרקע רטובה מהשקייה.

.7

עובי שכבת אדמת -הגן כמצוין במסמכי המכרז  /החוזה.העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ
  5%מהעובי הנדרש לשכבת אדמת -הגן ו/או עובי שכבת אדמת הגן  60ס"מ למעט מקומותבהם מסומן עובי  40ס"מ הגבוה מבניהם ועל פי החלטת המפקח.

א .בדיקות קרקע לאדמת גן
 .1כל אספקה לאתר ופיזור אדמת  -גן טעונה אישור מוקדם ובכתב של המפקח.
 .2האישור לאספקת אדמת  -גן ופיזורה יינתן על בסיס תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן,וכן על
בסיס בדיקה חזותית.
 .3הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו.על הדגימות המובאות למעבדה
יצוין מיקום המדגם במדויק.
 .4מספר הדגימות הנדרש הינו  3לכל מנה מתוכננת של  400מ"ק אדמת – גן,או חלק מנה 2( ,במקור
הקרקע ואחת מערמות באתר) אך לא פחות מ 3 -דגימות .הדגימות יילקחו באקראי ממספר
מקומות ,כל דגימה לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה.
פיצול הדגימה במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות הנדרש.
 .5הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת.
 .6תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח ,כשכל הכיתוב בתעודות ברור ,קריא לחלוטין
ומודפס.
 .7פסילת מקור  /מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר  -אם תהיה  -לא תזכה את הקבלן
בכל פיצוי שהוא.הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל ,על חשבונו.
 .8מובהר בזאת כי עלות הבדיקות הינה על חשבון הקבלן וכלולות במחירי החוזה.
ב .הפרמטרים לבדיקות הקרקע
.1

המעבדה תבצע בדיקות לפרמטרים שיצוינו להלן :
 .2תוצאות הבדיקות וערכי הפאראמטרים ,יצוינו בתעודת המקור ביחידות מדידה על-פי המצוין
במפרט זה.
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.3

להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים :

הפרמטר

הדרישה

 .1הגדרה של סוג הקרקע-
לפי הגדרת סיווג קרקעות ישראל

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט
המיוחד.

 .2חלוקת (שיעור) המקטעים ב( % -הרכב
מכני) (חול,סילט,חרסית)לפיUSDA.
כולל הגדרת סוג הקרקע’ לפי סיווג מעבדות
שירות שדה של משרד החקלאות

א .שיעור החרסית לא יעלה על 8%
ב .שיעור החרסית  +סילט לא יעלה על
15%
א .הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 2
ס"מ

 .3שיעור האבניות ( %האבנים לפי נפח)
(חלקיקים מגודל  4מ"מ /עובר נפה 4
ומעלה)

ב .שיעור האבנים לא יעלה על 2%

( pH .4חומציות הקרקע)

מקסימום 7.9 =pH

 .5גיר כללי וגיר פעיל

א .גיר כללי 25%
ב .גיר פעיל 8%

(בדיקת גיר פעיל תבוצע באם שעור הגיר
הכללי בבדיקה עולה על )10%

מקסימום –  1.9מילימוס /ס"מ
 1.9דציסימנס/מטר

 .6מוליכות חשמלית ()E.C.
(במילימוס  /ס"מ או דציסימנס  /מטר)

מקסימום  30 -מ"ג  /ק"ג

 .7תכולת חנקן NO3 -
(ב( )Mg / Kg -במיצוי קרקע)

מקסימום  30מ"ג  /ק"ג

 .8תכולת זרחן  ( Pבשיטת אולסן)
(ב  = Mg / Kg -מ"ג/ק"ג)
 .9תכולת אשלגן K

מקסימום  25מ"ג /ליטר

(מיצוי בסידן כלורי)

( = Mg./ Literמ"ג /ליטר)
מקסימום  300מ"ג/ק"ג

 .10תכולת כלורידים
(מג'/ק"ג = )Mg/ Kg

מקסימום SAR = 7.0

 .11בדיקת נתרן חליף ()SAR
(ביחידות)
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מקסימום  5מיליאק / .ליטר

 .12תכולת סידן +מגנזיום ()Mg + Ca
(במיליאק /.ליטר = ()meq./ liter

מקסימום  0.6חלקי מיליון

 .13תכולת בורון (בתמיסת קרקע
ברטיבות של קיבול שדה)
בחלקי מיליון

הערה :ההגדרות לחלוקת המקטעים (סעיף מס'  3לעיל) הן לפי USDA

ג .דרישות נוספות לגבי אדמת גן
בנוסף לכל האמור לעיל תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות :

.1

האדמה לא תכיל כל חלקי עשבי-בר רב-שנתיים ממין כלשהו ,לרבות פקעות/שורשים.
 /קני שורש וכו' ,ולא תכיל כל שאריות עשבי  -בר.

.2
.3
.4
.5
.6

האדמה לא תכיל פסולת כלשהי.
האדמה תראה אחידה במראה ובמישוש.
האדמה תהיה מפוררת היטב.
אדמה רטובה לא תובא לאתר.
אדמה המכילה גושים קשים (כדוגמת "נזז" בקרקע חמרה ,גושי חרסית קשים בקרקע טרה-
רוסה וכדומה) הינה פסולה.
אדמת גן שהופקה מגריסת אבן הינה פסולה.
אדמת גן שהופקה מניפוי חומר חפירה מהאתר עצמו או ממקור אחר ,תאושר אך ורק באם
הינה דומה במבנה החומר ) (structureלקרקע שצויינה בכתב הכמויות והנפוי לא נעשה בעת
שהחומר היה רטוב.

.7
.8

ד .מדידה ותשלום של אדמת גן
.1

המדידה  -מ"ק נטו -בחישוב לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת-גן בעובי השכבה,
כפי שנמצא על-פי מדידות שיבצע המפקח (ממוצע המדידות).

.2

לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד המפקח את גובה השכבה במספר מקומות -לפי שיקול-דעתו
הבלעדי ,אך לא פחות ממדידה אחת לכל  500מ"ר שטח שפוזרה בו אדמת-גן -וייחשב את
הממוצע .באם הממוצע גבוה מהגובה שנדרש ישולם לפי הגובה שנדרש במסמכי מכרז  /חוזה זה.

.3

התשלום עבור אדמת-גן מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע הנדרשות על-פי מסמכי
מכרז/חוזה זה ,לרבות בדיקות חוזרות/משלימות  -אשר עשויות להידרש לצורך קבלת אישור
תקינות אדמת -הגן.

.4

למען הסר ספק מובהר שחובת הקבלן הינה לבצע על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות לצורך
אישור התאמת אדמת הגן לדרישות המצויינות/מפורטות בפרוגרמה (של משהב"ש) או במפרט
הטכני המיוחד לפי הדרישות המחמירות.
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.5

עד קבלת אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה בנפרד לבדיקות אלה.כל עלויות הבדיקות כלולות
במחירי היחידה של אדמת הגן.ה.עד קבלת אישור בכתב לתקינותה של אדמת-הגן לא תשולם כל
תמורה בגין סעיף זה בכתב הכמויות.

ה .בדיקת קצב חלחול במים בבורות נטיעה/שתילה
בדיקת קצב חלחול במים בבורות נטיעה/שתילה תבוצע בכל אתר כדלקמן ובנוכחות המפקח:
בבורות הנטיעה/שתילה ,העמוקים ביותר הנדרשים באתר ,יבוצע מילוי מים לגובה של  50ס"מ-
מדוד באמצעות מוט מסומן כל  10ס"מ.
זמן החלחול של מחצית הגובה וחלחול מלא ימדדו ויצויינו ביומן העבודה וכן ימסרו הנתונים
מפקח ולמתכנן ,עם סימון על-גבי קטע התוכנית ,של הבורות שנמדדו.
חל איסור מוחלט להמשיך בפעולות הנטיעה/שתילה עד קבלת אישור המפקח בכתב.

ו .בדיקת סקר קרקע/סלע מקומי
 .1על הקבלן לבצע סקר קרקע/סלע מקומית לפני תחילת עבודות הכשרת קרקע ו/או הבאה
ופיזור אדמת-גן.
.2

על הקבלן לבצע חפירת/חציבת בורות לעומק עד  1.50מ' ,אשר יאפשרו לסוקר
קרקע מקצועי לבדוק ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה.

.3

סוקר קרקע מקצועי (בעל תעודה מקצועית לשביעות-רצון המפקח) יקבע את סוג הקרקע /
סלע המקומי ,קיומן של שכבות אטומות ,אבניות והערכה כללית לגבי מגבלות  -אם צפויות –
לגידול צמחי נוי לרבות עצים ודקלים).

.4

הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך מטעם מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או מעבדה
מורשית אחרת.

.5

הבורות ימולאו במים לגובה  50ס"מ לבדיקת קצב החלחול ואיתור בעיות של קרקע /סלע
אטום .זמן חלחול מחצית הגובה וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצוין ע"י הסוקר /
המפקח.

.6

דגימות הקרקע  /סלע  -לצורך הבדיקות המעבדתיות יילקחו בנפרד מהבורות אשר ממלאים
בהם מים.

.7

הבדיקות יעשו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או מעבדה מורשית
אחרת( .הרישוי הינו של מכון התקנים).

.8

בכל נקודה שתקבע תילקחנה  4דגימות ,בנפרד ,לעומק  0-30ס"מ 30-60 ,ס"מ  90 -60ס"מ,ו-
 120-90ס"מ.

 .9יש לבצע בורות ולקחת דגימות מבור אחד לכל סט של בדיקות ומספר סטים כמצויין בכתב
הכמויות 2/3.מנקודות הבדיקה יהיו בשטחי מילוי והיתר בשטחי פירה/חציבה.
הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטח.
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 .10הפרמטרים הנדרשים לבדיקות הקרקע יהיו כמצוין בסעיף "אדמת-גן" במפרט מיוחד זה
ובמפרטים כלליים אחרים אחר נכללו בכלל מסמכי מכרז  /חוזה זה.
 .11תעודות מקור של כל תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח כשכל הכתוב בתעודות הינו ברור
וקריא.
 .12בתוצאות הבדיקות יצוינו הערכים של הפרמטרים השונים ביחידות המצוינות במפרט זה.
 .13אין לבצע כל תוספת אדמת  -גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל אישור המפקח (בכתב) -
לאחר עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל.

 41.1עבודות הכנה לגינון

 .41.1.001הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה
א .הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה כוללת את ביצוע העבודות הבאות (לא בהכרח בסדר
הצגתם כאן) ,אשר יבוצעו לפני עבודות סימון שתילה/נטיעה כלשהן:
.1
.2
.3
.4
.5

ניקוי והסרת צמחיה
חישוף
יישור גנני
עיבוד במשתת
שיפור הקרקע (זיבול ודישון)

 .6עיבוד הקרקע והצנעת הזבל/קומפוסט והדשנים
 .7יישור סופי
 .8הדברת עשבייה

 .1ניקוי והסרת צמחייה קיימת  /חישוף
בשטחים בהם לא מיועדות להתבצע עבודות עפר כלשהן ואף לא "חישוף" ,יסלק הקבלן כל
צמחייה קיימת וזאת ללא שינוי טופוגרפי של פני הקרקע .כל החומר הצמחי ופסולת תפונה לאתר
שפך מורשה.
ניקוי כנ"ל יבוצע גם לפני מדידה טופוגרפית -ככל שזו נדרשת לקראת ביצוע העבודות.
נמצאו צמחים מקבוצת הצמחים הפולשניים -בכלל הצמחייה הקיימת המיועדת להסרה -ידברו
צמחים אלה לפי נוהל הדברת צמחים פולשניים של רט"ג.
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אם הורה המפקח -מראש ובכתב -יבוצע חישוף ,בשכבה שעובייה כמצויין בכתב הכמויות ו/או
במקום אחר במסמכי מכרז/חוזה זה.
באם הורה המפקח על עירום חומר החישוף -לצורך שימוש בו כחומר חיפוי -יבוצע העירום לפי
הנחיות המפקח.
חישוף שטחים  ,בהם אותרו צמחים פולשניים ,יכלול סימונם והדברתם לפני החישוף -לפי נוהל
רט"ג.
חומר חישוף משטחים בהם אותרו צמחים פולשניים -יפרד ולא ישמש לחיפוי מדרונות.
באם הורה המפקח על פינוי החומר – כולו או מקצתו -יבוצע פינוי למקום שפך מותר.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי מ"ר
 .3יישור גנני
יישור גנני פירושו יישור פני שטחי הגינון -לפני פיזור קומפוסט ודשנים והצנעתם .יישור זה יבוצע
לפי תוכניות הטופוגרפיה וברמת דיוק של  +5עד  -5ס"מ מהרומים הנדרשים.

 .4עיבוד במשתת
יבוצע אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המפקח – מראש ובכתב.
העיבוד יבוצע בשני מהלכים -בהסטה של רצועות העיבוד ולעומק  60ס"מ לפחות ,תוך שימוש
בכלי בעל שיניים ,במרווחים של  50ס"מ.
יחידות מידה לתשלום  :מחירי העיבוד כלול במחירי אדמת גן ו/או פיזור אדמת חישוף.
.5

שיפור הקרקע (זיבול ודישון)" -זיבול ודישון יסוד"

א .זיבול -במכרז/חוזה זה פירושו זבל חצרות רפת מפורר או קומפוסט מפורר.
ב .הכמות הנדרשת הינה  20מ"ק/דונם (=  20ליטר /מ"ר).
ג .דשן זרחני ודשן אשלגני -כמויותיהם ייקבעו לאחר קבלת המלצות וניתוח תוצאות בדיקות
הקרקע.
ד .לא התקבלו תוצאות ו/או המלצות מבדיקות הקרקע יינתנו הדשנים וכמויותיהם כדלקמן:
דשן זרחני -סופר-פוספט מועשר ,בכמות של  110ק"ג/דונם.
דשן אשלגני -חנקת אשלגן ,בכמות של  80ק"ג'דונם.
ה .נדרש כי הקומפוסט יעמוד בכל דרישות התקן הישראלי ,801-מרץ  ,2000לפי קטגוריה
של "שימוש לעבודות גינון" .חל איסור להביא לאתר קומפוסט לפני קבלת האישור (שיינתן
כאמור אך ורק על-פי תעודות הבדיקה הנ"ל) .כמו-כן חל איסור להתחיל בפיזור הקומפוסט ו/או
בהצנעתו לפני שהתקבל אישורו של המפקח בכתב.
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ו .בשטחי גינון מדרוניים מחופים בחומר חישוף או חומר אחר -לא יבוצע שיפור הקרקע על פני
השטחים אלא רק בתערובת מילוי בורות הנטיעה של עצים.

 .6עיבוד הקרקע והצנעת הזבל/קומפוסט והדשנים
א .זבל/קומפוסט ודשני היסוד יפוזרו אך ורק על שטחי גינון בהיקף שיכול הקבלן להצניע ביום
הפיזור,
זבל/קומפוסט ודשנים שלא הוצנעו ביום הפיזור -כאילו לא ניתנו ,יש לסלקם מפני הקרקע,
להשלים קרקע לגבהים הנדרשים ולבצע מחדש.
ב .הצנעת החומרים תבוצע באופן אחיד ,ותוך ערבוב -בשכבת הקרקע בעומק של כ 30 -ס"מ.
הצנעה בגירוף -לא תאושר !
ג .הצנעת הקומפוסט ודשן היסוד תבוצע לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה .לפני
שתילה/נטיעה יש להשקות את שטחי הגינון בהם הוצנעו זבל ודשני יסוד ,בכמות להרטבה מלאה
של חתך הקרקע לעומק  40ס"מ לפחות.
יחידות מידה לתשלום  :מחיר שיפור הקרקע כלול במחירי היחידה של אדמת הגן ו/או פיזור
אדמת החישוף.
 .7יישור סופי
יישור סופי יבוצע בגירוף ותוך הקפדה למניעת גריפת קרקע ממקום למקום – מעבר ל 3-4 -ס"מ.
רמת הדיוק הנדרשת הינה -2/+2 :ס"מ בשטחי גינון

.8הדברת עשבייה
א .אופן הדברת עשבי-בר ומועדי ההדברה ייקבע בידי המפקח.
ב .הדברת עשבי-בר רב-שנתיים כגון יבלית ,גומא הפקעים ("סעידה") ,דורת ארם-צובא
("קוצאב") ,ינבוט השדה ,הגא מצוי ואחרים -יודברו במספר יישומים ,לפי המלצות מדריכי
ופרסומי משרד החקלאות.
ההדברה תבוצע לפני יישום שכבת אדמת-הגן -אם זו מיועדת ליישום.
ג .הורה המפקח על מתן השקייה/יות להנבטת עשבי-בר ,בשטחי גינון בתחום המפרדה האמצעית
וברצועות הגינון בצד נתיב האופניים -הרי תבוצע ההשקייה במערכת השקייה זמנית ,או קבועה -
אם אישר המפקח להתקין את מערכת ההשקייה הקבועה בשלב עבודות זה ונבדק בידי מתכנן
ההשקייה כי הינה מתאימה להמטרה לצורך הנבטה.
ההדברה -במספר יישומים -לפי הנחיות המפקח.
כל חומר הצמחים המודברים יסולק מן האתר למקום שפך מותר.
ד .מעת שאישר המפקח -אם אישר -לבצע את סעיף הדברת עשבים ראשונית ,הרי יהא הקבלן
אחראי לניקיון מוחלט של שטחי הגינון לכל אורך תקופת הביצוע ועד אישור המסירה הסופית.
מודגש ומובהר כי הקבלן יהא זכאי לתשלום עבור הדברת עשבים פעם אחת -אם התקבלה
הוראת המפקח מראש ובכתב -לבצע זאת -כ"הדברת עשבים ראשונית".
מעת ביצוע "הדברת עשבים ראשונית" תהא חובת הקבלן ,ברורה ומוסכמת ,להמשיך ולשמור
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את השטחים נקיים מעשבי-בר וצמחייה פולשנית כאחד!
ה .בשום אופן אין לבצע שתילה/נטיעה בשטחים משובשים בעשבי-בר ו/או צמחים פושניים
שהינם "פליטי תרבות" או צמחים גרים שהתאזרחו בישראל והוכחו כ"פולשניים".
ו .על הקבלן לבצע -לפני תחילת השתילה/נטיעה בדיקה שיטתית ויסודית להימצאותם של
צמחים פולשניים בתחום שטחי הגינון.
נמצאו צמחים מקבוצה זו -תבוצע הדברה ייעודית להם -לפי הנחיות ונוהלי רט"ג.
נבטו/צצו צמחים פולשניים מעת ביצוע שתילה/נטיעה הרי חייב הקבלן להדבירם לפי
הוראות/נוהלי רטג.
ז .חל איסור על הקבלן להשתמש בקוטלי -עשבים מונעי-הצצה ,אלא אם כן קיבל את אישור
המפקח מראש ובכתב ,תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המומלץ ע"י יצרן החומר למטרה
הספציפית (טיפוס עשבי-הבר ,גודלם והמועד).
בכל מקום בו ביצע הקבלן יישום קוטל-עשבים מונע-הצצה מסוג כלשהוא יצוין הדבר בסימון
השטחים המטופלים בתכניות העדות ( .) AS MADE
ח .על הקבלן לקבל אישור המפקח מראש ובכתב לכל קוטלי העשבים למיניהם ,תוך ציון סוג
קוטל העשבים והמינון המומלץ ע"י יצרן החומר.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי מ"ר
 41.2עבודות שתילה ונטיעה

 41.2.001שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה
 .1הקבלן אחראי לתאום ולקבלת המפקח לביצוע שלבי העבודה והמעבר משלב לשלב -כל שלב
ירשם ביומן העבודה  .ללא אישור בכתב לכל שלב -חל איסור על הקבלן להמשיך בביצוע השלב
הבא.

 .2שלבי העבודה-

א .על הקבלן להגיש למזמין תכנית עבודה לביצוע עבודות גינון והשקיה ולקבל את אישורו
לתכנית זו.
התכנית תבטיח את ביצוע העבודה במועד המוקדם ביותר האפשרי ,בהיקף המלא ובלוחות
הזמנים המחייבים ובאופן בו תושלם העבודה במלואה במועד המסירה המתוכנן.
ב .מסירת טבלת מקורות להזמנה ואספקת כל סוגי הצמחים לפרויקט (ראה להלן).
ג .ניקוי השטח ו/או חישוף.
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ד .ביצוע כל העבודות הקשורות לאדמת-גן" ו/או לשכבת הקרקע בה תבוצע שתילה ונטיעה.
ה .עיבוד במשתת יבוצע אך ורק במפרדה האמצעית ובאם הורה המפקח לבצע סעיף זה -מראש
ובכתב.

ו .ביצוע צנרת השקייה שאמורה להיטמן מתחת לשכבת "אדמת-הגן" ובדיקת תקינותה.

ז .אישור והמפקח לסוג הדשנים ,הקומפוסט ,ואופני הדברת העשבים והחומרים -לפני הבאתם
לאתר וביצוע עבודות הכשרת קרקע.
ח .גמר כל פעולות הכשרת הקרקע קרקע.
ט .בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות -לפני כיסוי מערכת ההשקיה
והשרוולים.

י .עדכון תוכניות ההשקייה לפי הביצוע -טרם הכיסוי!
יא .אישור דוגמאות הצמחים וטיבם.

יב .סימון כל הנטיעות וגושי הצמחייה ואישור תקינות הסימון.

 .3מובהר בזאת כי:
א .נטיעה/שתילה ללא אישור הצמחייה ע"י המתכנן במשתלה ו/או בשטח תיראה כאילו לא
נעשתה כלל.
ב .ללא אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא.

 41.2.002שריון והזמנת הצמחים
א .הקבלן מתחייב להזמין את כלל כמות הצמחים ,תוך  14ימי עבודה ממועד מתן צו התחלת
העבודה ,וזאת על-מנת להבטיח כמות ,גודל ואיכות חומר שתילה כפי שנדרש בתוכניות.
ב .מועדי הנטיעה ייקבעו בידי המפקח ,אך האחריות לאספקת שתילים הינה על הקבלן בלבד.
התקשרותו של הקבלן עם משתלה/ספק/בעל מטע וכו' ,הגם שנעשתה כנדרש על-פי כל הוראות
מסמכי המכרז /חוזה ,אינה פוטרת אותו מחובתו לספק את הצמחים כנדרש.
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ב .רשימת המשתלות המגדלות יימסרו למפקח ולמתכנן לאישור ,לפני חתימת הסכמי גידולו/או
אספקת הצמחים.
ג .לאחר אישור מקור השתילים על הקבלן להציג דוגמאות כל מיני/זני הצמחים ,על מידותיהם
השונות ,ולקבל אישור בכתב מהמפקח והמתכנן לתקינותם והתאמתם לכל דרישות המכרז/חוזה.
ד .ההזמנה תבוצע בהתאם ללוח הזמנים בתאום מנהל הפרויקט ויתכן כי יידרש פיצול אספקת
הצמחים לפי שלבי הביצוע.

ה .לא תתקבל טענה מעין" :אין להשיג במשתלות" ,אלא אם תלווה בתכתובת מסודרת ואמינה
בין הקבלן לכל המשתלות היצרניות .בתכתובת זו יצויין במפורש מועד אספקה אפשרי וגודל צפוי
של צמחים ,שריבויים יוזמן ייעודית לפרוייקט.
ה .במידה ואישר המתכנן ,בכתב ,החלפת צמח באחר ,יקבע המתכנן  ,בתאום עם המפקח ,צמחים
חליפיים ,לרבות מידותיהם.
ו .לכל שינוי בתוכניות הצמחייה נדרש אישור המפקח ואישור מאדריכל הנוף בכתב.

ז .כל הצמחים יעמדו בתקן סטנדרטים לשתילי נוי במהדורה האחרונה בהוצאת שה"מ – משרד
החקלאות ותואמים באופן מלא את הסיווג "מעולה".

41.2.003

טיב השתילים והתאמתם לדרישות

א .ההגדרה "שתילים" הנה כללית ומכילה את כל סוגי ,מיני וזני הצמחים
זה.

במכרז/מכרז/חוזה

ב .צויינו במפרט מיוחד זה דרישות שונות לגבי צמחים ,מאילו המצויינות ב"תקן צמחי נוי " עדכני
של מש' החקלאות -תהא עדיפות להוראות מפרט מיוחד זה.
ג .שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/מכרז/חוזה זה יוחלפו בידי
הקבלן.
ד .סווג אקסמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו ,מראהו
ורמת התפתחותו.
ה .כל עץ ועץ יסומן בתווית זיהוי הכוללת את שם המשתלה ,שם הסוג ,המין והזן בעברית של
העץ ,ציון בשתיל מורכב יצויין גם שם הכנה.
התווית וכיתובה חייבים להיות תקינים וקריאים לתקופה של  12חודש לפחות ממועד המסירה
הראשונה .על הקבלן לתקן/להחליף תוויות בלתי תקינות.
קשירת התווית לעץ תבוצע בחוט פלסטיק מתכלה על ענף צדדי בלבד.
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ו .סדר הנטיעה :העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים ,תמיד מהגדול לקטן.
ז .שתילי צמחים אשר שורשיהם שלהם מפותלים סביב דפנות המיכל -הינם שתילים פסולים!
ח .לגבי שתילי עצים-
 .1מובהר בזאת כי עצים וצמחים מגידול במיכל גידול כלשהו -למעט עטיפת יוטה מתכלה
הקשורה בחוטים מתכלים -כגון מיכלי פלסטיק ,שקיות פוליאתילן ,שקי פלריג ו/או כל מיכל
בלתי-מתכלה אחר ,בו הצמחים מסופקים מהמשתלה -יינטעו באתר ללא מיכל הגידול ומיכל
הגידול יסולק לחלוטין!
היה ויתגלו עצים וצמחים הנטועים באדמה במיכל הגידול -יראה בהם המתכנן שתילים פסולים.
מובהר בזאת כי ההוראות בדבר סילוק מלא של כל עטיפת שתיל שאינה יוטה מתכלה קשורה
בחוטים מתכלים – גוברות על הוראות כלשהן שניתנו/יינתנו בידי משתלה כלשהי ,אם הינן
סותרות הוראות מפרט זה!
לא תותר עקירה ,פינוי מיכל הגידול ושתילה מחדש!
 .2עצים מהאדמה אשר גוש השורשים שלהם עטוף ביוטה מתכלה ורשת מתכת מתכלה ( שאינה
מגולוונת)  -הקבלן יחתוך ויסלק בעת הנטיעה את המחצית התחתונה של סל הרשת כך שלא
יישארו קצוות חדים העלולים לפגוע בשורשי העץ בתהליך גידולם,
כמו כן יש לבצע  8חתכים אורכיים בפיזור סימטרי ,בהיקף העטיפה.
 .3עצים מגידול באדמה המיועדים להעתקה חייבים לעבור תקופת השתרשות מחודשת במיכל
הגידול-במשתלה.
תקופת המינימום הנדרשת להשתרשות המחודשת הינה  60יום.
לצורך תקופת ההשתרשות המחודשת תחושב התקופה שבין ה 15 -למרץ ועד סוף ספטמבר בלבד.
בסוף תקופה זו ייבדקו העצים שוב במשתלה בנוכחות השתלן ,המפקח ,המתכנן ונציג המזמין.
הערה המתארת את התאמת שתילי עצים למכלול הדרישות חובה שתירשם ביומן העבודה!
 41.2.004מידות מיכלי הצמחים
א .כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת שורשיהם
תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.
ב .מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  90%מנפחו של מיכל הגידול.
ג .המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/מכרז/חוזה זה מבוססים על הסטנדרטים
שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות ועל נפחי המיכלים.
ד .השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות "גודל מס' ,".....כמצויין
בחוברת הסטנדרטים ,יהיו תואמים את נפח המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמים
דרישות ייחודיות לצמחים  -כמפורט בדרישות היחודיות לסעיפי כתב הכמויות -כל הדרישות
ימולאו במצורף .
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ה .הנפחים המצוינים בסעיף  4מציינים את נפח פנים מיכל הצמח .לא יתקבלו כינויי הגודל של
המשתלה!
 41.2.005אישור דוגמאות צמחייה

א .על הקבלן לספק דוגמאות ,על חשבונו ,לאישור המתכנן לכל סוגי ,מיני וזני הצמחים אשר צוינו
לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או מהאדמה.

ב .כל הצמחים במיכלים בגודל עד  10ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן יישארו למשמרת ליד
משרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.
צמחים במיכלים מגודל  25ליטר ומעלה יישתלו לאחר אישורם וסימונם כצמחי דוגמא
מאושרים.
ג.אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים לנדרש.
הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשים ,אשר אושרו
בסיור המשתלות ,לפי מסמכי המכרז/המכרז/חוזה ולפי הוראות המפקח.
 41.2.006נוהל הזמנת והבטחת הצמחים למכרז/מכרז/חוזה זה
טבלת מקורות להזמנה ואספקת צמחים לפרויקט

שם
הצמח
בעברית
 שםבוטני-

גודל
מיכל/כינוי
הגודל
("סטנדרט"
)/
גידול
באדמה



שם
המשתל
ה
/הספק

איש
קשר
המשתל
ה
/ספק

תארי
ך

כתוב
ת
טלפון
הזמנ
נייד
ה
פקס
דוא"
ל

מועד

כמות

חתימה

אספק
ה

משוריינ
ת

וחותמת

המשתל
מובטח לפרויקט ה
/הספק

נציג המשתלה/הספק מאשרים בחתימתם את נכונות תוכן הטבלה וכן שניתנת הסכמתם מראש
לביקורי נציג המזמין/המפקח/המתכנן לבדיקת הצמחים שהוזמנו .הביקור יתואם שבוע ימים
מראש לפחות.
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הערות לטבלה:

על הקבלן להגיש למפקח את הטבלה בצירוף צילום רשימת הצמחים למכרז/מכרז/חוזה

.1
זה.
הטבלה תהיה חתומה ע"י הקבלן כולל חותמת ותאריך.

.2

הטבלה החתומה (בידי המשתלה/הספק והקבלן) תחתם "לביצוע" בידי המתכנן והמפקח.

 41.2.008עלות המים
א .הקבלן ישא בתשלום עבור כל צריכת המים מקבלת צו תחילת העבודה ועד לגמר תקופת
התחזוקה ללא תשלום ומסירה סופית של שטחי הגינון/הנטיעות מובהר בזאת שלא תשלום שום
תוספת כספית בעבור הוצאות אחזקה ,השקייה ומים בזמן ביצוע ותקופת האחזקה שהיא 3
חודשים.
ב .התשלום עבור מים יהיה ישירות אל מול מי מודיעין ועל חשבון הקבלן ,באם והחיבור יהיה על
בסיס ראש מערכת קיים ו/או קו קיים יתקין הקבלן על חשבונו חד מים לפני ביצוע ההתחברות.
ג .אם מונה המים המותקן לא משמש את הגינון בלבד ,יתקין הקבלן מונה מים נפרד למדידת
צריכת המים.

 41.2.009חפירה/חציבה בורות נטיעה/שתילה
א .בורות נטיעה/שתילה יחפרו/יחצבו לעומק הדרוש כמפורט לעיל.
ב .היה כי נחפר/נחצב חומר ,מסוג כלשהו -שאינו מתאים לשמש כקרקע בתערובת מילוי הבורות-
אזי יפונה החומר למקום שפך מותר.
ג .להלן מידות בור מינימום לנטיעה/שתילה:
עצים -מכל מין וגודל וללא תלות בגודל/נפח המיכל-

 150 X 150 X 150ס"מ.

צמחים אקסמפלרים (ציקס ,זמיה ,תמר רובליני ודומיהם 100 X 100 X 100 -ס"מ.
צמחים ממיכל ממיכל  30-40ליטר-

 80 X 80 X 80ס"מ.

צמחים ממיכל  29-8ליטר -

 60 X 60 X 60ס"מ.

צמחים ממיכל  3 -7ליטר -

 40 X 40 X 40ס"מ.

צמחים ממיכל  0.5-1ליטר -

 30 X30 X 30ס"מ.

צמחים ממיכל "פלאג" (נפח  37-50סמ"ק)

 20 X20 X 20ס"מ.

ד .היה ונחשפה תשתית סלע בתחתית הבורות -ידווח הקבלן על כך למפקח ויקבל הנחיותיו באשר
לדרישה לריסוק התשתית הסלעית -לפני המשך העבודות בבורות הנטיעה/שתילה.
הטיפול הנדרש הינו דרישה לריסוק התשתית ,באמצעות שן הידראולית/פניאומטית ,לעומק 30
ס"מ לפחות -על פני כל שטח תחתית הבור.
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ה .מובהר כי מחיר עץ בכ"כ כולל בתוכו :חציבה ו/או חציבה של הבור ,פינוי החומר ,מילוי
באדמה גננית מאושרת ,אספקה ונטיעה של העץ ותימוך העץ ע"פ הנדרש במפרט.
 41.2.011הכנת תערובת מילוי בוורות נטיעה/שתילה
התערובת תכיל:
אדמת-גן (או קרקע אחרת מאושרת לשימוש כאדמת-גן) .נדרש אישור אדמת-הגן לתערובת
המילוי -כדוגמת האישורים הנדרשים לאדמת הגן לשטחי הגינון.
קומפוסט -בשיעור  10%מנפח התערובת
דשנים -דשן מבוקר-תמס ל 6-8-חודשים ,בשיעור  2גרם לכל  10ליטר נפח תערובת המילוי.
החומרים יעורבו היטב ובאופן אחיד.

 41.2.012שינויים בכמויות ע"י המזמין ( בשלב הביצוע )

מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג הצמחים ,סוג העצים ,קוטר
גזע וכמויות.
 41.2.014שתילת תערובת צמחים
א .על הקבלן לבצע קטע "תערובת צמחים" לדוגמה .שטח הדוגמה ייקבע כך שיכיל את כל
הצמחים הנדרשים בתערובת ,ובמידות הגושים שצויינו .בכל מקרה לא יפחת שטח הדוגמה מ-
 250מ"ר.
ב .לצורך ביצוע הדוגמה לאישור -יסומנו גבולות גושי הצמחי -באבקת גיר ,סיד או חול לבן
ובמרכז כל גוש ייתקע יתד עם סימון שם הצמח.
ג .על הקבלן לקבל אישור המפקח לתקינות הדוגמה -לפני המשך העבודה -והערות לביצוע יירשמו
ביומן העבודה.
יחידות מידה לתשלום  :מחירי שתילת הצמחים הינו לפי יח' ,מחיר הדוגמא כלולים במחירי
החוזה ולא תשולם תוספת בגין דוגמא זו.
 41.2.015הדברת עשבים ברירנית
א .בשטחי שתילת תערובות צמחי-בר מקומיים נדרשת הדברת עשבי-בר ברירנית (סלקטיבית).
במרווחים בין שורות השתילה יבוצע כיסוי עשבים בחרמש מיכני באופן שגובה צמחי-הבר שנבטו
לא יעלה על  15ס"מ -בכל מספק יישומים שיידרש להשגת יעד זה.
המפקח יורה לקבלן אילו צמחים יש להדביר ואילו יושארו.
ב .בשורות השתילה תבוצע הדברה ידנית פעמיים מעת השתילה !
המפקח יורה לקבלן אילו צמחים יש להדביר ואילו יושארו.
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ג .אופן ההדברה יהיה כפוף לאישור המפקח ויכול שיהיה ידני -כיסוח ו/או עקירה בכלי מתאים.
חל איסור מוחלט להשתמש במונעי-נביטה מכל סוג שהוא.

 41.2.016חיפוי שבבי עץ לעצים צעירים
א .נדרש חיפוי עיגול ברדיוס טבעות הטפטוף בתוספת  50ס"מ.
ב .השבבים יהיו בגודל בין  1-5ס"מ ועובי השכבה  10ס"מ.
ג .סביב גזע העץ יושאר מרווח בלתי-מחופה של  8ס"מ.
ד .נדרש אישור מוקדם של דוגמת השבבים (דלי בפח  10ליטר).
ה .חל איסור להשתמש לחיפוי בפסולת מעיבוד תעשייתי של תוצרת חקלאית כדוגמת גפת זיתים
וכו'.

 41.2.017מניעת שתילה בקרבת עצים
אין לבצע שתילה בתחום עיגול בקוטר  1.20מ' ,כשהעץ במרכזו של העיגול.

 41.2.018תימוך עצים
א .על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע (מגודל מיכל כלשהו) בשלוש ( )3סמוכות מעץ.
ב .הסמוכה תהיה מעץ חזק ,בחתך אחיד לכל אורכה ,שלא יפחת מקושר או רוחב  7 -ס"מ.
ג .הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון .כל החלק שיבוא במגע עם הקרקע  10 +ס"מ
מעל הקרקע ,יהיו טבולים בחומר כדוגמת קרבולינאום ,מאושר לשימוש גוני.
ד .לא יותר להשתמש באתר אחד שימוש בסמוכות בעלות חתך שונה .כל הסמוכות תהיינה מאותו
סוג.
ה .יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של  50ס"מ ובמרחק של  30ס"מ משני צידי העץ
ומחוץ לגוש השורשים של העץ.
ו .החלק העל-קרקעי יהא בגובה  2.00מטר.
ז .הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב  2.0ס"מ.
ח .התמיכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד.
יחידות מידה לתשלום  :מחירי תימוך העצים כלול במחירי היחידה של העצים ולא תשולם
תוספת בגין עבודה זו ,מובהר כי דרישה זו היא לכל סוג עץ.

 41.2.019זרייה בהתזה ("הידרו-סידינג")Hydro-seeding -
כללי
א.
העבודה תבוצע ע"י קבלן-משנה שיאושר על-ידי המפקח על בסיס הניסיון המקומי שצבר ,הכלים,
החומרים והידע העומדים לרשותו .העבודה תבוצע על מדרונות בשיפוע משתנה.
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מינימום  5יישומים מוצלחים (על הקבלן לספק אישורי מזמינים קודמים) בשטח אלא יפחת מ40 -
דונם כל אחד.
הכנת השטחים
ב.
לפי הוראות המפקח תבוצע העבודה על מדרונות שכוסו באדמת חיפוי מקומית וכן על מדרונות
ללא חיפוי .במידה ובצוע חרוץ פני השטח בכוון המדרון ,יש לבצע חרוץ בניצב לשיפוע .על-פי
תוצאת בדיקת ה -pHשל הקרקע ייבצע הקבלן יישום חומר מאושר לנטרול תגובת הקרקע.

חומרים
ג.
מלץ' ( -)mulchהחומר יהיה מסוג המאפשר חדירת מים ותחלופת גזים.
אין להשתמש בחומרים העשויים ליצור קרום קשה אשר יגביל את התפתחות הצמחייה.
המלץ' יהיה מחומרים אורגניים ,אשר יתפרקו ללא השארת עקבות בתוך תקופה של ששה ()6
חודשים.
מייצב  -המייצב יהיה מחומרים אורגניים ויכיל דשן לשחרור איטי.
על המייצב לאפשר חדירת מים ובשום אופן אין להשתמש בחומר המהווה דבק או חומר אוטם
לחדירת מים.

זרעים
ד.
 .1תערובת הזרעים תכלול אך ורק זרעים של צמחים ממשפחת הפרפרנייים ולפי הנחיית המפקח
 .2רשימת הצמחים חייבת לקבל אישור מוקדם של המפקח לגבי התאמתם לאתר ותנאיו.
 .3הכנת התערובת כוללת טפול מוקדם בזרעים להבטחת הנביטה והתפתחות תקינה.

יישום
ה.
היישום יבוצע במועד שבין  1אוקטובר  -ל 1 -בינואר .המועד יאושר על-ידי המפקח מראש.

הנבטה
ו.
הקבלן יבחר את מועד היישום בתוך התקופה המצוינת בסעיף ו' ועל-פי תחזית הגשם
הצפוי,הדרוש להנבטת הזרעים.
במקרים מיוחדים של תקופת יובש ,או גשמים קלים בלבד -לאחר נביטת הזרעים -יבצע הקבלן
השקייה בהמטרה בשיעור שאינו פחות מ 20 -מ"מ.
לא תהיה כל תוספת בגין השקייה  -אם זו תידרש.

תקינות הביצוע והשלמות נדרשות
ז.
 .1הקבלן אחראי לכיסוי מלא של השטח המטופל בצמחי התערובת שיושמה.
 .2במקומות שבהם לא נקלטה הצמחייה יבוצע טיפול חוזר ללא תשלום ,עד לקבלת כיסוי צמחיה
מלאה.
 .3ככיסוי מלא בשטחים שחופו באדמת חיפוי ,ייקרא שטח שנספרו בו בספירה ראשונה  50נבטים
למ"ר לפחות  -בתום  3חודשים היישום .בספירה שניה  -בתום  6חודשים מהיישום  -ייקרא כיסוי
מלא  -שטח שנספרו בו  100נבטים למ"ר לפחות.
 .4בשטחים שלא חופו באדמת חיפוי ייקרא "כיסוי מלא" אם תתקבלנה בספירה תוצאות המהוות
 50%מהערכים הנקובים לעיל.
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 .5תבוצע ספירה אחת לכל  1,000מ"ר ולא פחות מ  -3ספירות לכל העבודה.
ט .מדידה ותשלום  -המדידה לפי מ"ר .התשלום כולל כל האמור לעיל.

 41.2.020עצים מורכבים

א.

עצים מורכבים יאושרו אך ורק באם מתקיימים כל התנאים הבאים ,במצורף:

נראה בבירור איחוי מושלם בין הכנה לרוכב ,בכל היקף מקום ההרכבה.
.1
לא נראית כל תופעת "בקבוק ישר" או "בקבוק הפוך".
.2
יסומן –כל עץ ועץ בנפרד -בתווית המשתלה המגדלת (לא המשתלה או ספק הצמחים).
.3
בתווית יצויין שם הזן המורכב ושם הכנה .לגבי הכנה יצויין באם הינה זריע או ריבוי וגטאטיבי.
הושאר רוכב אחד בלבד על הכנה.
.4
ובה ההרכב יהיה בין  40 – 20ס"מ ,למעט עצים ממין/זן בכות בהם גובה ההרכבה יהיה
.5
בין  3.00 – 2.20מטר.
גובה מקום ההרכבה יהיה אחיד בכל העצים ממין/זן אחד.
.6
 .7קוטר הגזע יימדד  10-15ס"מ מעל מקום ההרכבה.
 .8עצי נוי מורכבים שסויידו/הולבנו לפני שנבדקו ואושרו בידי המפקח לא יאושרו כלל.
 .9לצורך בדיקת עצים שמקום הרכבתם גבוה (עצים בכותיים) ,לקראת אישורם ,יספק קבלן סולם
תקין.
ב .כל ההוראות הנ"ל מצטרפות לכלל הוראות מסמכי המכרז/חוזה ואינן מבטלות כל
הוראה/דרישה שצויינה במסמכים הנ"ל.

 41.2.021זיתים בוגרים
א .קוטר הגזע  -מדוד בגובה  50ס"מ 35-40 -ס"מ.
ב .לעץ יהיו לפחות  5זרועות בפיזור שווה סביב הגזע .קוטר כל זרוע לפחות  50מ"מ.
ג .העץ יהיה חופשי מפגעים מכניים ו/או אחרים ,ומפצעי גיזום בלתי-מוגלדים מעל  50מ"מ
ד .גובה כללי של העץ לפחות  2.70מטר.
יושארו ענפים קטנים עם עלים ,באופן שהעץ בכללותו יראה "עץ" ולא "גדם".
ה .כל פצעי הגיזום יהיו מטופלים (ניסור מדוייק ומריחה) באופן מקצועי.
ו .עצים שגזעם מכוסה -אפילו חלקית -בחזזיות הינם פסולים ולא יאושרו.
ז .שלד כל העץ יולבן הלבנה חלקית ,בחומר הלבנה מסוג "ילבין" או "לובן" על-פי הוראות היצרן.
ח .גוש השורשים יהא במידות  1.00X1.00מ' לפחות וגובהו  60ס"מ לפחות .לכל אורך תהליך
ההעתקה והנטיעה יהיה גוש השורשים עטוף וקשור ,כך שכל הקרקע עם השורשים הדקים
יישארו במצב תקין.
ט .עצים שהחלה בהם ,או הושלמה ,הכנה לעיצוב "עץ זית פומפוני" -הינם פסולים ולא יאושרו.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי יח'
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 41.2.025מסירה למזמין ,תחזוקה ואחריות
א .הוראה כללית -במקום שלא צוין אחרת תבוצע מסירת העבודה למזמין ואחריות על פי פרק 41
במפרט הכללי.

ב .מסירה ראשונה למזמין
בגמר כל העבודות תיערך מסירה ראשונה של האתר למזמין והעירייה ותחל תקופת האחזקה.
אישור למסירה ראשונה יהא בכתב בלבד.
מועד המסירה ייקבע בידי המפקח ,אך ורק לאחר שנוכח שהעבודות במלואן הושלמו באופן תקין
ועל-פי כל דרישות מסמכי המכרז /חוזה.
במועד המסירה תהיינה כל העבודות מושלמות ,שטח הגן מיושר ונקי מעשבי-בר ,והצמחים במצב
צמיחה תקין ואופייני למין/זן ולמועד המסירה.
במידה והגן לא התקבל ע"י המזמין ,העירייה והמתכנן בגין חוסר במרכיב מסוים ,או אי-התאמה
לדרישות המכרז/התוכנית/המפרט ,ימשיך הקבלן לתחזק ללא תשלום את כל עבודות הגינון
וההשקייה ,עד למועד נוסף ,מאוחר יותר ,שייקבע המפקח.
ג .תחזוקה על חשבון הקבלן
החל ממועד אישור המסירה הראשונה (אישור כתוב בלבד) ,יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון
כמפורט ב"פרק  41.5אחזקה" במפרט הבינמשרדי ובהמשך פרק זה למשך תקופה של  3חודשים
( 90יום) על חשבונו מובהר כי לא תשולם שום תוספת מחיר בגין שלושת חודשי האחזקה וכי הכל
כלול במחירי החוזה ,האחזקה כוללת בין היתר :נקיון השטח ,תשלום חשבונות המים לשטחי
הגינון ,אחזקה גננית וכו'
ד .מסירה סופית למזמין ולעירייה
 .1בגמר תקופת התחזוקה (ללא תשלום) בת  90יום ,יימסרו שטחי הגינון סופית למזמין.
 .2אם מצב שטחי הגינון לא ישביע את רצון נציגי המזמין ,המפקח ,והמתכנן ,יתקן הקבלן את
הדרוש תיקון.
 .3והיה ויתברר כי הערות ו/או ליקויים אשר צוינו לתיקון בפרוטוקול המסירה הראשונה ,או
לאחריה,
(תקופת התחזוקה על חשבון הקבלן ) ,לא בוצעו – תידחה המסירה הסופית למועד מאוחר יותר
והקבלן יהא חייב להמשיך בכל עבודות התחזוקה עד למסירה הסופית.
 .4אי –עמידה בהתחייבות זו תחשב כהפרה של תנאי יסודי במכרז/חוזה ע"י הקבלן.
 .5שתילת מילואים של צמחים ועצים תבוצע תוך  7ימים ממועד כתיבת הערה על כך ביומן
העבודה ע"י המפקח.
 .6בכל מקרה לא תבוצע שתילת מילואים של צמחים ועצים בתקופה של שבועיים ( 14יום) לפני
תאריך המסירה הסופית.
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 .7אם נדרשת החלפת צמחים יהא המפקח רשאי לקבוע את מועדי הביצוע על-פי שיקול-דעתו
הבלעדי.
 .8משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן.

פרק  - 41גינון והשקיה
 - 41.01עבודות השקיה
מפרט מיוחד לעבודות השקיה

41.1

תיאור

 41.1.1כללי יסוד
פרק זה מתייחס לעבודות השקיה .הקבלן מתבקש לעיין היטב במפרט .לא תתקבלנה טענות
ודרישות כלשהן כתוצאה מאי התאמה בין המפרט הבינמשרדי למפרט זה.
 41.1.2חוקים ותקנות
עבודות הקבלן יתבצעו עפ"י כל דין ,לרבות לחוקים ולתקנות הבאים:
חוק העתיקות תשל"ח  1978וכן תקנות העתיקות.
חוק הגנת הצומח ,תשט"ז – .1956
חוק שמירת הניקיון.
תקנות הגנת הצומח ("הסדר מכירת תכשירים כימיים") ,תשכ"ז – .1967
חוק למניעת שריפות בשדות – .1949
תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות בתווית אריזה) ,תשל"ז.-1977
תקנות בריאות העם (איסור קיום מתקן דישון במערכת מים) התשמ"ז.-1987
תקנות בדבר בטיחות וגהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות.
חוק למניעת מפגעים ותקנותיו.
חוק גנים לאומיים ושמירת טבע.
פקודת היערות.
 41.1.3מתקנים קיימים בשטח
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה ,חשמל
וטלפון ,ריהוט גן וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה .אופן ביצוע
העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה לכשיינתן ,לא
יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או
תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.
נתקל הקבלן ,באקראי ,במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי ,יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את
העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.
 41.1.4מדידות וסימון
עם גמר ע בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות ,יסמן הקבלן את המקום המיועד
לעץ לפי התוכניות.
לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור .כל שינוי
במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח .כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה.
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 41.1.5בטיחות ורישוי
כל עבודות הגינון וההשקיה המוזכרות במפרט זה יבוצעו ע"פ החוקים ,התקנות וכללי הבטיחות
הקשורים לנושא זה .עבודות עם חומרים כימיים ,חומרי הדברה ,חומרי חיטוי קרקע ודשנים –
יבוצעו על ידי אנשים מורשים עפ"י חוק לביצוע עבודות בחומרים כאלה .השימוש יעשה רק
בחומרים המורשים למכירה ולשימוש בישראל ,חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן
ע"פ כל כללי הזהירות המופיעים התווית החומר ובהמלצות היצרן ו/או היבואן (ראה סעיף 41.1.4
לעיל).
 41.1.6הגדרת אבני דרך לאחריות ולתחזוקה
בהתאם להנחיות מזמין העבודה.
 41.1.7חסכון במים
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח ,בשעות
המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית
לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים
ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י הוראות
המפקח ,יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים.
 41.1.9הכנת תוכנית עדות ()MADE– AS
עם השלמת העבודה ,לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית (עיריה) על הקבלן
להכין ,באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית ( )AS-MADEבשיטת מדידה דיגיטלית .המדידה
תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.
בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט ( DXFאו מדיה
ופורמט אחרים כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח).
מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק
וחברת חשמל.
כל הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות – ישראל חדשה.
המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה ,אשר
קיבלו טיפול גנני ,לפי דרישות הפיקוח.
המידע יכלול ,עבור עבודות השקיה :מדידה עפ"י הפעלות ,תוואי הצנרת ,קטרי הצינורות ,עומק
הטמנת הצנרת ,פירוט ומיקום האביזרים ,פרוט ומיקום ראש ההשקיה ,פירוט ומיקום מקור
מים ,תקשורת מחשבים ,מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל ,בקרת השקיה ,כבלי
פיקוד ,ציוד אלחוט.
עבור נטיעות :מיני הצמחים ,מרווחי השתילה ,גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה
למפת ההשקיה.
על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ  14יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך
שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה .באחריות הקבלן להציג לפיקוח
תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית.
לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה
לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.
 41.1.10חיבור למקור המים
הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית ,לביצוע חיבור המים.
תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך ,יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר.
תיאום בצוע העבודה ,עם כל הגורמים ,יהיה באחריות הקבלן ,מד המים יירשם על שם הקבלן עד
למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .
חיבור המים ,יבוצע ע"י אגף המים והביוב של הרשות המקומית ,עד מד המים כולל.
כל האגרות והתשלומים לרשות המקומית בגין אישור ו/או חיבור המים יהיו על חשבון המזמין
66

וישולמו לקבלן עם הצגת החשבוניות ששולמו לרשות המקומית בתוספת  10%רווח קבלני.
כל האביזרים שיותקנו ע"י הקבלן אחרי מונה המים ישולמו בהתאם לכתב הכמויות בנפרד
למען הסר ספק התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת
הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.
 41.2הכנה למערכת השקיה
 41.2.1פריסת צנרת השקיה
פריסת מערכת ההשקיה התת-קרקעית וההכנות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה( ,דהיינו לאחר
ניקוי ,הדברה והכנת קרקע) .
 41.2.2יישור סופי
יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקייה כמתואר בסעיף  41.2.8לעיל .כל עבודות
הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או לחה מעט.
על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתוכנית ,כך שיובטח ניקוז תקין .העבודה תתבצע
בכלים מכניים וידניים .הדיוק הנדרש הוא  5ס"מ .ליד שבילים גובה פני הקרקע יהיה  2-4ס"מ
מתחת למפלס השביל ,אם לא נדרש אחרת בתוכניות או במפרט המיוחד.
בשטחים אבניים המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על  2ס"מ לפני היישור
העדין .יש להקפיד על יישור לצידי קירות וליד עצים ואבנים.
לדשאים בלבד :יישור עדין לדיוק של  2ס"מ סמוך למועד השתילה .יישור עדין יעשה ע"י ארגז
מיישר ,או מגרפות .במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד במיוחד על שלב זה .בכל המקרים של
מדשאה הגובלת בשביל יש להקפיד על כך שגובה פני הקרקע בצמוד לשביל יהיה כ 5-8 -ס"מ
מתחת לשביל כדי שגובה הדשא הסופי יהיה בגובה השביל ,אלא אם צויין אחרת באחד ממסמכי
המכרז.
 41.3מערכות השקיה
 41.3.1כללי
א .פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי ,המורכבות מצינורות פלדה,
פוליאתילן ,או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על " .4המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר
או למתקני הגן השונים כגון :ברזי גן ושתייה ,מזרקות וכו'.
צנרת פלדה או/ו צנרת בקטרים מעל " 4יותקנו כמפורט בפרק  58במפרט הבינמשרדי.
ב .ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המורכבות
מצינורות פוליאתילן ו/או פי.וי.סי.לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת
אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים
להשקיית הגן.
במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות המעודכנות של
משרד הבריאות והן גוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק
זה .לא תשולם תוספת עקב כך למחירי היחידה.
ג .כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה חדשים  ,תקינים ומאושרים עפ"י כל
תקן ישראלי  ,אמריקאי ו/או ארופאי .מוצרים שאין להם מעמד כזה ,יהיו על פי דרישות המתכנן
ו/או המפקח.
אם חלפה שנה מגמר התכנון ועד לביצוע יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנון לפני הביצוע.
ד .לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים ולחץ בספיקה
המקסימלית הדרושה להשקיית השטח .על כל סטייה מהלחץ המצוין בתכנית ,יש להודיע
למתכנן .התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן (או
מסמך) המאשר תחילת ביצוע.
ה .ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על כל
שלב שבוצע בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות  AS-MADEחתומה ע"י מודד
מאושרת ע"י המפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה .עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף בנפרד.
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ו .כל הפריטים במפרט ובכתב הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים
להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכניות.
מדידה וסימון למערכת ההשקיה
 .1מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
 .2להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע הקואורדינטות
בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
 .3הממטירים  ,מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות .תוואי
החפירה יסומן על ידי אבקת סיד.
על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע למתכנן/מפקח .המשך הביצוע רק לאחר אישור
השינוי על ידי המתכנן.
חפירה והנחת שרוולים
 1.3.3.1הכנות לחפירה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת
קרקעיות כגון :קווי חשמל ,טלפון ,כבלים ,סיבים אופטיים ,מים ,ביוב וכו' ולקבל אישור
הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה .עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על
תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה .כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות
הבטיחות ,וייצובן כנגד התמוטטות.
 41.3.3.2חפירה ועומקי חפירה
חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.
בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית.
א .עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן
עומק חפירה בס"מ
קוטר הצינור
50
 75מ"מ ולמעלה
40
 63-40מ"מ
30
 32-25מ"מ ומטה
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת
פלסטית ע"י שרוול ,או חיפוי בחול ,לאחר תיאום עם המתכנן/מפקח.
ב.רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות.צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה
ליד זה,
ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה .היה והונחו הצינורות זה על גבי זה יש לוודא שהצינור
התחתון
הוא בעל הקוטר הגדול יותר .צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את
תוואי
החפירה כ  2מטר לפחות מהעץ.
החפירה כלולה במחיר הצינור.
 41.3.3.3שרוולים למעבר צנרת
בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים .יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית עד לעומק 60
ס"מ .בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,מדרכה ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים ,יש לפתוח
בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו( ,ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי
אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה ,ועוד) .עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן ,אלא אם נדרש
אחרת ע"י המתכנן .ביצוע מעבר כביש ,קיר ,שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב
מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית  .בתוך השרוולים
יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו.
במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות
המתכנן.

68

שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  20ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים .יש לסמן במפה
את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של
מודדים ו/או ע"י צבע  .את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.
במקומות בהם קיים שביל מרוצף ,או מאספלט יש לנסר את האספלט ,לפרק את הריצוף ,לחפור,
להכניס את השרוול ולהחזיר המצב לקדמותו.

עומקי חפירה לשרוולי  / P.V.Cמתכת  /פוליאתילן /אחר
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש .שרוול
החוצה כביש יונח בעומק של  100ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים .אם לא נקבע אחרת
בתוכנית .שרוול במדרכות  ,ריצופים  ,מפרצי חניה וכדו' יונחו בעומק של  40ס"מ .
בפריסת צנרת ללא הטמנה (קירות ,מדרונות ,מעברי מים) יש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת ברזלי
 Uבקוטר  6מ"מ ,לעומק  30ס"מ כל  3מטר.אם יידרש ע"י המפקח ו/או המתכנן תושחל הצנרת
בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.
 41.3.4צנרת ומחברים
צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו בלחץ
הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון.
יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה .יש למנוע חשיפת
טבעות גומי ,המשמשות לאטימה ,לקרינת שמש.
המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה .הרוכבים
יהיו בעלי טבעות אטימה ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.
כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה( .אין להשתמש במחברי שן ו/או תחילת
נעץ).
 41.3.5פריסת הצנרת וחיבורה
.1הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.
.2צנרת פוליאתילן תונח ללא מתיחה.
.3במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים ,התעלה תרופד בשכבת אדמת
מילוי קלה ללא אבנים או בחול בעובי  10ס"מ .הצינור יונח ללא מגע עם עצמים אלו.
.4במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פולאתילן יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים .לא תיעשה
כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום  24שעות מרגע פרישתו .או עד שהצינור יצור לעצמו את
צורתו הסופית.
 .5צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים .המחבר הקרוב
לשרוול יורכב כ 0.5 -מטר מהשרוול לכל הפחות .מחברים מעל צינור  50מ"מ יחוזקו עם  4ברגים.
 .6תיקון צנרת יתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד.
.7הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות
מתאימים .החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות (מקדח כוס עם כוסית)
קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ 2 -מ"מ מקוטר הרוכב.
קוטר הקידוח
הרוכב
 16מ"מ
 40מ"מ
 18מ"מ
 50מ"מ
 20מ"מ
 63מ"מ
 .8יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.
 .9יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.
 .10אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול
יותר .מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק  2מטר מאביזר היציאה.
 .11קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.
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 .12לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר  25מ"מ ובאורך עפ"י התוכנית.
הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.
 .13אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.
 .14ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בתוך השטח ,יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט .הכל יבוצע לפי
התוכניות ו/או באישור המפקח באתר.
 41.3.6כיסוי ראשוני ,שטיפה ,בדיקה ,מדידה ,ספירה ותוכנית עדות
א.לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) טרם כיסוי הצנרת בקרקע
ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה ,יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים לספור את
האביזרים.
על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.חומר זה ישמש לצורך הכנת "תוכניות עדות"
באמצעות תוכנת שרטוט (כגון :אוטוקאד בגרסתו המעודכנת) ע"ג תוכניות התנוחה של
הפרוייקט ,או כפי שיורה המזמין מעת לעת .הקבלן יגיש דיסקט( מדיה מגנטית)  2 +העתקות של
כל תוכנית.
הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.
ב .יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים .ולאחר מכן לשטוף את סופי השלוחות לממטירים ,לפי
סדר על ידיפתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
ג .לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים .בכל מקום בו יש
אביזר ,יש להשאיר תעלה פתוחה באורך  1מטר מכל צד .כמו כן יש לאטום את כל הפתחים,
באדמה המכילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי  10ס"מ
בהתאם להנחיות המתכנן.
ד .לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,כשמשך העמידה בלחץ יהיה 24
שעות .במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.
ה .צנרת ההשקיה תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני ,לפני כיסוי
סופי.
 41.3.7כיסוי סופי
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן והמפקח ,יבוצע הכיסוי הסופי .הכיסוי ייעשה
באדמה נקייה ללא אבנים או בחול .יש לדאוג למילוי כל שקיעה ,עד שיתקבלו פני שטח ישרים.
במידה ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה ,יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים  ,על חשבונו
למקום פינוי מאושר.
 41.3.8טפטוף
א .כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת נכונות גם כאן .מטרתו
של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
ב .כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות :אספקת חומר ,אביזרי חיבור ,חפירת תעלות ,פריסת
הצנרת ,הרכבתה ,הצנעתה ,יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר  3מ"מ ובאורך  50ס"מ בצורת – U
הכל בהתאם לנדרש .אין להדק את היתדות יתר על המידה .היתדות יותקנו כל  2מטר.
ג .אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף אינטגלי מווסת בקוטר 16
מ"מ בספיקת טפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.
ד .יש לשטוף צינורות מחלקים .לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק
ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.
ה .לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה ,הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  30ס"מ לפחות.
האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן .בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על
הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.
ו .לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל ,מסביב לכל עץ יש
לפרוס טבעת מצינור טפטוף שיכללו  10טפטפות לעץ  3.5ל/ש ,הטבעת תקיף את הגזע במרחק 50
ס"מ .הטבעת תיוצב ב 3 -יתדות .אורך הטבעת–  3.5מ' .יש לקחת בחשבון מחברי פלסאון או
ש"ע .ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה.
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 41.3.12ראש בקרה (ראש מערכת) ,פרט התחברות למערכת מדידה עירונית ,פרט מקטין לחץ
 1התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות ,כולל מד מים מגופים וארגז הגנה.
מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון ,הקבלן יסמן את מיקום המדויק של
ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
 .2אביזרי הראש והמסנן האוטומטי .יורכבו קומפקטית .ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה,
הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה .כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני
קורוזיה ,המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז.
 .3רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח .הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק נוח
ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא :לפני ואחרי מד מים ו/או
מסנן.
 .4האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם ייקבעו על פי פרט בתכנון.
 .5היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד
והירידה לקרקע ע"י זקיפים מ P.V.C -מאונכים לקרקע.
 .6יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה.
 .7יש לצלם את ראש המערכת לפני הרכבתו בשטח .להעביר הצילום בדוא"ל למשרד התיכנון ורק
לאחר אישור בכתב להרכיב את ראש המערכת בשטח.
 41.3.13ארון הגנה –על קרקעי
א .הארון יהיה מפוליאסטר משוריין ברמת אטימות  IP – 65ובתקן עמידות  VDE. 0660הארון
יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול +
מכסה למנעול.
ב .הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  20ס"מ מעל פני השטח ,כך שתאפשר פתיחה קלה של
דלת הארון .
ג .הארון יהיה מפולס ,כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
ד .המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם 2 ,ממפתחות ימסרו למפקח ואחד
יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
ה .יש להרכיב חבק הגנה על ארון ההגנה וארון המחשב עם מנעול בהתאם להנחיית העירייה.
ו .יש להכניס תכנית השקיה בתוך תיק פלסטיק מחובר לארון ההגנה ,בהתאם להנחיות רכז
השקיה בעירייה.
 41.3.14ביצוע רשת תקשורת למחשוב ובקרת מערכת השקיה  /מים
 41.3.14.1כללי
א.ההנחיות מתייחסות רק לביצוע רשת תקשורת לבקרת מים ,תת קרקעית קווית
ואלחוטית .שום אופן לא לחשמל רשת ,תקשורת טלפונים או כל תקשורת אחרת .לצורך זה
נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לבקרים האזוריים או למרכז המנהל ועד להתחברות
למוני המים או המגופים ואו מדים אחרים נותני חיווים.
ב .כל האביזרים ,השרוולים הכבלים וכו' יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים או
פרטים כפי שיצוין במפרט .למוצרים שאין מעמד כזה ,יהיה צורך באישור המתכנן/מפקח לפני
השימוש בהם.
ג.לפני תחילת העבודה בשטח יש לקבל מהמתכנן  /מפקח אישור על כל המסמכים ובכלל זה
התוכניות (חתימה על כל מסמך) .על גבי התוכניות תופיע חותמת שמאשרת כי התוכנית לביצוע.
ד.לפני הביצוע יערך תאום בשטח עם הקבלן המבצע והמתכנן בתחום צנרת המים ,חשמל ,וכל
תשתית אחרת הנוגעת בתחום העבודה וזאת באחריות הקבלן .בסוף מהלך התאום ידאג הקבלן
לקבל פרוטוקול ומפות עם סימון מיקום אספקת חשמל ,וכו' כשכל הגורמים הנוגעים בדבר
חתומים עליהם .תנאי זה הוא חד משמעי ליציאה לביצוע.
 41.3.14.2מדידה וסימון לרשת תקשורת למחשוב ובקרת מערכת השקיה  /מים
א .יבוצע במידת הצורך יחד עם סימון הצנרת.
ב .יש למדוד ולסמן את תוואי רשת התקשורת ,מיקום שוחות בקרה ועמדות בקרים אזורים.
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ג .סימון תוואי שרוולים ,מיקום ,שוחות ,עמדות ,בקרים וכו' יאושרו בשטח ע"י המפקח ,ויבוצעו
בהתאם
ד.על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע למתכנן /מפקח .המשך הביצוע ע"י המתכנן/
פיקוח בכתב.
 41.3.14.3כללי יסוד
א.שרוול תקשורת בקו ישר לא יעלה אורכו על  100מ' ,ללא שוחת ביקורת.
ב .בכל הסתעפות ,פנייה של  45מעלות ומעלה יש להניח שוחת ביקורת.
ג .במעבר כביש יש להניח שוחת ביקורת משני צידי הכביש .במידה ויש אי תנועה במרכז הכביש
תונח גם בו שוחת ביקורת .ביציאת כבל ממבנה ,יש להתקין שוחת מעבר ,שתקשר בין שרוול
תקשורת בקרקע למבנה.
 41.3.14.4חפירה
א .עומק החפירה יהיה לפחות  60ס"מ אלה אם כן יינתנו הוראות מיוחדות ומפורטות בנושא זה
בכתב .במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש הגן על שרוול פלסטי ע"י
שרוול מתכת ,או חיפוי בחול ובמרצפות ,לאחר תיאום עם המתכנן/פיקוח.
ב.רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של השרוולים.
ג .בכל מקום בו חוצה הצינור המתעל שביל ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים ,יש לפתוח בהם
מעבר צר להנחת שרוול מחומר קשיח אשר בתוכו יעבור שרוול פלסטי ולהחזיר את המצב
לקדמותו ,ע"פ תוכנית מקורית ולקבל לכך אישור מהמפקח.
ד .שרוול במעבר כביש יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר שיהיה (מינימום) ,כפול
מקוטר הצינור שיעבור בו .שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  80ס"מ משולי המעבר מתחתיו
הם מונחים .יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים ולסמן בשטח ביתדות סימון של
מודדים התקועות בשביל .כמו כן יסומן השרוול בצבע על אבן שפה .מכסה שוחת הביקורת יסומן
בצבע בולט.
 41.3.14.5צינור מתעל ומחברים
צינור מתעל פוליאתילן יהיה עפ"י תקן בזק ובקוטר על פי הנדרש בתוכנית .בכל מקרה של צורך
בחיבור צינור פוליאתילן יתבצע הדבר ע"י מחבר בעל טבעת אטימה קבועה בלבד .בכל מקרה יש
לשאוף לביצוע ללא חיבורים ,כך שלא יהיה צורך במחבר בין שוחה לשוחה.
 41.3.14.6אופן פריסת שרוולי תקשורת
א .הנחת השרוולים תיעשה ביום החפירה.
ב.שרוולי פוליאתילן יונחו ללא מתיחה.
ג .התעלה תהיה נקייה מאבנים או עצמים חדים ובמידת הצורך ועפ"י החלטת המפקח תרופד
בחול בעובי  10ס"מ.
ד .יש להניח שרוולי פוליאתילן כך שלא יווצרו זוויות חדות שיגרמו ל"שבירת" הצינור.
ה .שרוולים שיונחו באותה תעלה ,יונחו לפי סדר ,אחד ליד השני או תחתון עבר ,ועליו עליון הדק
יותר.
ו .שרוולים זהים בקוטרם המונחים באותה תעלה יסומנו ע"י סרט סימון בשלב הביצוע וע"י חבק
עם שילוט אינטגרלי עם כיתוב מתאים.בכל צומת שוחה כניסה לפרט ,בצורתם הסופית.
ז .שרוולי פוליאתילן שיעברו בצינורות תקשורת  P.V..Cאו מתכת יהיו שלמים ללא מחבר בתוך
המתעל.
ח .שרוול יונח בתעלה כשבתוכו מושחל מראש חוט משיכה  6מ"מ .במקביל למשיכת הכבלים יש
למשוך חוט משיכה  6מ"מ נוסף עתידית.
ט.שרוול  +כבל יונח באותה תעלה של קווי המים במקומות שבהם התוואי זהה.
י .סרט סימון ועליו כיתוב "תקשורת" יונח מעל שכבת כיסוי ראשונית (בעומק של כ 40 -ס"מ
בקרקע).
יא.בפריסת שרוול תקשורת ללא הטמנה (מדרונות) יש לקבע לקרקע בעזרת ברזל  Uבקוטר  6מ"מ
נעוץ לעומק  25ס"מ .במידה ויותקן במעביר מים או קירות יעוגן לקיר או לתקרת המעביר בעזרת
אומגה ממתכת מגולוונת ו 2 -ברגים בקוטר מתאים.
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 41.3.14.7כיסוי ובדיקת רציפות בכבלי תקשורת
א .בדיקת רציפות בכבלי תקשורת תתבצע לכל קטע לפני תחילת כיסוי .בכל מקרה לא יוחל
בכיסוי לפני אישור רציפות לכל קטע.
ב .לאחר גמר בדיקת רציפות ,ואישור מהמפקח לגובה השרוולים בתעלה וסימון קצוות
השרוולים ,יתבצע כיסוי ראשוני עם אדמה מקומית נקייה מאבנים וחפצים חדים או לחילופין
עפ"י שיקול המפקח עם חול נקי מיובא.
ג .כיסוי שכבה ראשונית יהיה בעובי שכבה של  30ס"מ לפחות.
ד .כיסוי סופי יעשה באדמה מקומית עד לגובה מפלס סופי ויתרת החומר תפונה ע"י הקבלן,
למקום פינוי מאושר ע"י המזמין.
ה .הידוק תעלה יתבצע בשלבים (כל שכבה כ 30 -ס"מ).
 41.3.14.8כבלי תקשורת
א .כבל יהיה מסוג  N.Y..Yעם  2גידים או יותר בעובי  1.5ממ"ר או כמופיע בתוכניות.
ב .הכבל יהיה בעל תו תקן ישראלי.
ג .הכבל המושחל יהיה רפוי ולא מתוח.
ד .כבל התקשורת יהיה רציף וללא חיבורים בין שוחה לשוחה ,בין עמדת בקר אזורי לשוחה,
בין שוחה למד מים/ראש מערכת.
ה .חיבור הכבל בשוחות יעשה עם מחבר אפוקסי בהתאם לקוטר הכבל .כל מחבר יסומן
בצורה הבאה :על הכבלים היוצאים ממנו יחובר חבק עם שלט אינטגרלי שעליו ירשמו פרטים
המורים את כיוונו ושייכותו של הכבל ,הכל יותאם למצוין בתוכניות הוראות מפורטות על כך
יתקבלו בזמן הביצוע מהמתכנן.
ו .שרוולי תקשורת בשוחות יאטמו ע"י  R.T.Vבקצותיהם כך שלא תתאפשר כניסת מכרסמים
וחומר זר.
ז .הכבל הנכנס לשוחה יהיה עם עודף של לפחות  2מ' מכל כיוון.
ח .חיבור חשמלי לבקרים עבודות החשמל לחבור הבקר חייבת להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך.
לפני ביצוע העבודה של החשמלאי לאשר את התוכניות ,הביצוע עם תוואי החפירה .העבודה
תעשה לפי מפרט כללי למתקני חשמל פרק  0.8בהוצאת משרד הביטחון ומפרט כללי לעבודות
חשמל בכבישים בהוצאת מע"צ ינואר ( 1990פרק  )82ותקבל אישור של המחלקה לאחזקת חשמל
במחוז ,לאחר קבלת האישור יוכל הקבלן לבצע את העבודה .לאחר סיום העבודה ולפני חיבור
החשמל תעבור העבודה בדיקה של בודק מוסמך ,רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת הבודק יחובר
המתקן ללוח חשמל.
 41.3.15מערכת הבקרה
כללי
41.3.15.0
המערכת תהיה כזו שיודעת לבצע קריאת מוני מים והפעלת מגופים שונים (רשת ,השקייה וכו')
במקביל ותוך יכולת ניהול ממרכז מנהל אחד.המערכת תבצע בקרת פריצה במידת הנדרש.
המערכת תהיה עם אופציה לניהול ממרכז מנהל אחד ותשלוט על בקרים בשטח בקו או באלחוט
(חייבת להיות אופציה לכל שיטה ולשילוב בניהם).
עמדת הגנה לבקר שטח
41.3.15.1
עמדת הגנה לבקר שטח תהיה עשויה מפוליאסטר משוריין ברמת
אטימות  IP – 65ובתקן עמידות  VDE. 0660מותקן בקופסה או על מסגרת יציקה ו/או סוקל
כולל ידית נעילה עם מנעול ולוח עבודה מעץ או פיברגלס.
גודל העמדה בהתאם להנחיות היצרן (יצרן מערכת הבקרה) ובאישור המפקח.
יחידות קריאה/הפעלה
41.3.15.2
יחידות קריאה/הפעלה יותקנו בתוך מארז אטום למים הכל על פי הוראות היצרן וע"י מתקין
מורשה בלבד.
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הזנת חשמל למחשבים ועמדות הגנה
41.3.15.3
מחשבים שאחראים על אזור שלם יוזנו ממתח חשמל קבוע .220V-ACבתוך עמדת ההגנה תסופק
נקודת חשמל  220V-ACע"י המזמין.במידה ולא ניתן לספק חשמל ממתח קבוע יש לבצע חיבור ע"י
עמוד תאורה או פנל סולרי W 10כולל שני מצברים  8/12Vאמפר.
צורת החיבור :מפסק פחת בארון חשמל( -עמוד תאורה) חצי אוטומטי  10אמפר.
מפסק פחת בארון מחשב – חצי אוטומטי  6אמפר .החיבורים יהיו מוגנים ע"י קופסת חיבורים C.I
בנוסף יש להתקין מצבר מטען למכשיר קשר.
עמידה בתקנים
41.3.15.5
התקשרות האלחוטית על כל מרכיבה תעמוד בתקן משרד התקשורת ותהיה בעלת תקן  F.C.Cכמו
כן יהיה לה אישור סוג של משרד התקשורת.
התקנה מורשית
41.3.15.6
התקשורת האלחוטית במקומות שתידרש תותקן על פי הוראות היצרן וע"י מתקין מורשה
מטעמו.
ניצול קיבולת המחשב בתכנון
41.3.15.7
בכל מקרה לא תנוצל יותר מ 80% -מקיבולת המחשב/בקר בהתייחס לכמות ההפעלות ,כניסות,
תוכניות וכו'.
אישור עבודות חשמל
41.3.15.8
בסיום כל מערכות החשמל תתבצע בדיקה של בודק מוסמך והאישור יוצג למפקח.
 41.4.01תחנה מטאורולוגית
יש להרכיב במקום גבוה המאושר ע"י אדריכל הנוף ,תחנה מטאורולוגית להשקיה בתוך קופסת
הגנה ,כולל חיבור למחשב העירייה ,חיבור לחשמל רציף מאושר ע"י חשמלאי מוסמך ומחלקת
תאורה בעירייה .כולל אחריות לשנה מחברת המחשב.
אופני תשלום:
.1
.2

.3

כל המחירים הינם ע"פ יחידות המידה המצוינות בכ"כ.
צנרת השקייה – מחירי הצנרת כוללים :חפירה ו/או חציבה ,פינוי החומר,
אספקה ,פריסה ,סימון ,מחברים וזווית ,ספחים ,בדיקה ,קיבוע ,כיסוי וכל
הנדרש לצורך ביצוע עבודה בצורה מושלמת.
מחיר הצנרת הינו לפי מ"א
שרוולים – מחירי השרוולים כוללים :חפירה ו/או חציבה ,פינוי החומר,
אספקה ,פריסה ,סימון ,מחברים וזווית ,ספחים ,קיבוע ,כיסוי וכל הנדרש
לצורך ביצוע עבודה בצורה מושלמת.
מחיר הצנרת הינו לפי מ"א
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פרק  – 51עבודות סלילת כבישים
פרק זה בא להשלים את פרק  51של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של המפרט
הכללי.

 51.01עבודות הכנה ופירוק
 51.01.010חישוף
העבודה תתבצע עפ"י סעיף  51.03.01שבמפרט הכללי .עובי החישוף יהיה  20ס"מ.
החישוף יבוצע רק במקומות שיורה המפקח ועפ"י הוראה מפורשת בכתב .פסולת החישוף תסולק
למקום שפיכה מאושר.
מדידה לתשלום :לפי מ"ר חישוף מאושר ע"י המפקח.
 51.01.100ריסוס קוטל עשבים
ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המפקח לאחר גמר עבודות העפר.
הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת .הקבלן ירסס בחומרי הדברה מסוג "ראונד – אפ" בריכוז של 3
ליטר ל –  100ליטר מים .כמות זו מיועדת לריסוס שטח של  1,000מ"ר .הקבלן אחראי להשמדה
מלאה של הצמחייה .במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס יהיה על הקבלן לחזור ולרסס כמספר
הפעמים הנדרש על חשבונו.
ריסוס להדברת צמחיה יימדד לפי השטח המרוסס שבוצע בפועל לפי דרישה .התשלום יהווה
תמורה מלאה העבודה ,חומר ריסוס ,הציוד ,וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה
לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
המדידה לתשלום :לפי מ"ר.
 51.01.405מילוי בחנ"מ (חומר בעל חוזר נמוך מבוקר) – CLSM
יש לבצע בהתאם לסעיף  51.04.11במפרט הבין משרדי ,ובהתאם להדגשים הבאים:
רוחב החפירה לא יפחת מ 12 -ס"מ.
ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה (לא יותר שימוש במחפרון
בעל "שיניים" על הכף) .במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש לדרגת הידוק
מינימאלית של  95%מהצפיפות המכסימלית .אי ביצוע הידוק זה עלול להוביל לשקיעה של
התערובת לאחר התקשותה.
יש לאבטח מכלים ,צינורות ,תאים ושאר המיתקנים אשר מיועדים להיעטף ב CLSM -למניעת
תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה.
היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל .במידה ורוחב היציקה עולה על  40ס"מ,
גובה היציקה לא יעלה על  0.50מ'.
משטח היציקה יהיה נקי ממפולות ,פסולת .ביציקה של משטחים גדולים (לא תעלות) כאשר פני
המשטח הינם מחומר סופג מים ,מומלץ להרטיב את פני המשטח להקטנת ספיגת המים על מנת
להבטיח את כושר הזרימה של ה .CLSM -הדבר חשוב המיוחד ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים
(חום רוח וכיו"ב).
על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר ,מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ 500 -מ"ר.
משטחים ששטחם גדול יותר ,יחולקו למקטעי יציקה ע"י תבניות.
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יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על  0.5 – 1.0מ' מתחתית משטח היציקה
ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה.
ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות .ביציקה למחפורות ו/או
בורות חובה להשתמש בצינור מוליך (או צינור המשאבה) למניעת זרימת החומר על דפנות
החפירה.
בניגוד לבטון ,אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא (ידנית ,ויברציה וכו') .ביצוע תהליך של ויברציה
פוגע בתכונות התערובת.
במילוי תעלות ישנות צינורות ישנים מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב להשתמש בתערובת
נוזלית הזורמת בנקל .יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל דבר המסיע לחומר
להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר .חובה להזרים את החומר מהצד הגבוה של החלל על מנת
להבטיח מילוי כל החלל כולו .יש לשחרר לחצי אויר בצידו השני של החלל להבטחת ריקון
האוויר ,מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי מ"ק ,ישולם ע"פ הצגת תעודות ולפי אישור מפקח
מראש ובכתב לעבודה.

 51.02עבודות עפר
כללי:
א .עבודות העפר יבוצעו לפי פרקים  40.03 ,40.02 ,51.04של המפרט הכללי .בכל מקום בו מוזכרת
חפירה ,הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע והסלע כולל סלע כבדה ,תוך שימוש
בכל סוגי הכלים ו/או בעבודת ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים .מובהר כי לסעיף
חפירה/חציבה לא תהיה תוספת מחיר בגין סוג קרקע והסלע.
ב .על הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק לקירות תומכים קיימים בגבולות מגרשים ,שוחות,
צינורות ,מתקני חשמל וטלפון או לכל מכשול בשטח .כל נזק שיגרם על-ידו יתוקן על חשבון
הקבלן.
ג .במסגרת סעיף עבודות העפר יכללו עבודות פירוק כבישים קיימים (במידה וקיים צורך בזה).
ד .מובהר כי מחירי החפירה ו/או החציבה ,מחירי הפינויים כוללים את פינויי החומר לאתר שפיכה
מאושר וכוללים את כל תשלומי האגרות הנדרשים.
 51.02.060 ,51.02.140עבודות חפירה/חציבה בכל סוגי סלע וקרקע
כל האמור להלן מתייחס לסעיף חפירה ו/או חציבה וכן לסעיף חפירה ו/או חציבה לתעלות עפר.
חומר חפירה/חציבה עודף וחומר פסול למילוי יסולק אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה
א.
מאושרים .סילוק חומר זה באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והינו כלול במחיר היחידה
המחיר כולל את כל תשלומי האגרות הנדרשים.
גם באם יבוצע הכביש בשלבים יש לבצע את כל הדיקורים במילוי בשיפוע  1:2או מתון יותר.
ב.
כאשר יבוצע המשך הכביש חיבורו יבוצע במדרגות עפ"י המפורט בפרק " עבודות מילוי".
ג.
חלק מהחומר החפור הינו חומר "טוב" ,ויכול לשמש כמילוי.
ד.
המדידה לתשלום :לפי מ"ק.
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צורת דרך
העבודה מתייחסת לתיחוח ,ליישור והידוק תשתית הכבישים והמדרכות לאחר ביצוע עבודות קווי
הצנרת לתשתיות ו/או לפני הנחת שכבות מצע.
העבודה כוללת חפירה ומילוי עד  ±10ס"מ .דיוק ביצוע צורת הדרך  ±1ס"מ מגובהי התכנון
ההידוק יתבצע לעומק  20ס"מ והצפיפות הנדרשת באתר תהיה עפ"י המפרט הכללי.
המקומות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה ע"מ לקבל את הרטיבות האופטימאלית והצפיפות
הנדרשת ,יחרוש הקבלן לעומק של  20ס"מ את פני השכבה הקיימת.
מדידה לתשלום :כלול במחירי היחידה של עבודות העפר השונות.
 51.02.160הידוק שטחים (שתית) לאחר חפירה/חישוף
יש לבצע בהתאם לסעיף  51.04.14.01במפרט הכללי.
 51.02.990מילוי מובא מבחוץ (או מקומי גרוס) כולל הידוקו בבקרה מלאה
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.







עבודות המילוי יבוצעו בהתאם לתוכניות .לפני תחילת עבודות המילוי יש לבצע חישוף בהתאם
למפורט בסעיף המתאים במפרט המיוחד .חישוף זה יימדד וישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב
הכמויות.
לאחר ביצוע המילוי יש לדאוג ליישור והחלקת פני המדרון הסופי בהתאם לקווי התכנון .אין
להתיר סוללות ברוחב שמעבר לרוחב המתוכנן ובכל שיפוע אחר פרט לזה שנדרש.
עד עומק של  1.5מטר ממפלס המסעה יבוצעו מחומר נברר.
יש ליצור באזור קו הדיקור התחתון מדרגה מיושרת בחפירה בקרקע טבעית וברוחב של יותר
מרוחב הכלים המעבדים את המילוי ולפחות  3.0מ'.
באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ 20% -או באזורים בהם יש להרחיב את
סוללת כביש קיימת ,יש לבצע את עבודת המילוי ע"י מדרגות .גובה המדרגה המקסימאלי יהיה 40
ס"מ (כלומר שתי שכבות מילוי).
חפירת המדרגות וכן חומר המילוי הממלא את המדרגות לא ישולמו בנפרד ויכללו במחירי היחידה
של עבודות המילוי.
איכות חומרי המילוי המובא מבחוץ (או המקומי הגרוס) תתאים להגדרות הבאות:
יכיל אבן בקוטר מקסימלי של  7.5ס"מ.
כמות דקים של עד  25%עובר נפה .200
בעל דרוג חלק ללא קפיצות בפרקציות הביניים.
משקל מרחבי יבש מעבדתי לפחות  2טון/מ"ק.
עובי כל שכבה עד  20ס"מ לאחר הידוק.
ההידוק בבקרת ספירת מעברי מכבש .עבור מכבש במשקל  20טון (סטטי) יש צורך ב 7-מעברים.
יש לבצע חלקת ניסוי שדה להידוק .בניסוי שדה תיבדק שקיעת המילוי לאחר כל מעבר של
המכבש.
מדידה לתשלום :לפי מ"ק.
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 51.03מצעים ותשתיות
 51.03.040מילוי מובא מחומר נברר
מולי בחומר נברר (מצע ג') כהגדרתו במפרט הכללי ,סעיף  ,51.04.09.05בנוסף חלות על סעיף זה
הדרישות המופיעות בסעיף  51.02.990א'  -ו'.
מדידה לתשלום :במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות.
 51.03.120מצע סוג א'
מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם .מודגש שהבדיקה המוקדמת
לחומר ( )C.B.Rכמפורט במפרט  51צריכה להיות מה –  3חודשים האחרונים.
מדידה לתשלום :במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות.
לאחר ביצוע שכבת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  ,AS MADEורק לאחר אישורה ע"י
הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.
 51.04עבודות בטון אספלט
 51.04.000כללי
לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים אצל הפקוח והמתכנן.
אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן לתקינות הבדיקה .תאריך
הבדיקה יהא לא יותר מאשר  3חודשים מיום הפזור.
שכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה.
לפני תחילת בצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תוכניות סימון של הגבהים שבוצעו
כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפקוח לאישור.
אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה לפקוח
ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב.
מדיה לתשלום :סעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד והוא כלול בשאר מחירי היחידה של
הסעיפים האחרים.
 51.04.090תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG68-10
תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי  6ס"מ ,עם אגרגט סוג א' עם גרגיר מקסימאלי  25מ"מ (,)"1
ולפי הפרטים שמופיעים בתוכניות.
אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.
מדידה ותשלום :יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.
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 51.04.200תא"צ  19בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG68-10
תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי  5ס"מ ,עם אגרגט סוג א' עם גרגיר מקסימאלי  25מ"מ (,)"1
ולפי הפרטים שמופיעים בתוכניות.
אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.
מדידה ותשלום :יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.
 51.04.330מדרכות ,איים מוגבהים ושבילי אופניים מאספלט תא"צ  12.5בעובי  4ס"מ עם
אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן .PG68-10
תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי  4ס"מ ,עם אגרגט סוג א' עם גרגיר מקסימאלי  12.5מ"מ
( ,)"1/2ולפי הפרטים שמופיעים בתוכניות.
אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.
מדידה ותשלום :יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.
 51.06עבודות תיעול וניקוז
 51.06.028-492צנרת ניקוז
כללי:
בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו .המתואר כאן בא להשלים להדגיש או לשנות את
האמור במפרט הכללי פרק  57במפרט הכללי.
כל הצינורות יהיו מינימום דרג  3עפ"י ת"י  27חדש (לא תתקבל בקשה לתוספת תשלום).
בכל הצינורות נדרשת אטימה מלאה למים ,והם יהיו עם אטם אינטגראלי (מובנה) – כלול במחיר
היחידה.
בנקודות חיבור קו חדש לקו קיים:
בקצה קו מתוכנן :על הקבלן לוודא שה IL -הקיים ביציאה מהתא מתאים למתואר בתוכניות,
וכמו כן שקוטר הצינור בהמשך הקו גדול או שווה לקוטר הצינור הנכנס לשוחה.
בתחילת קו מתוכנן :על הקבלן לוודא שה IL -הקיים בכניסה לתא מתאים למתואר בתוכניות.
במידה ולא יש להודיע על כך למפקח ולמתכנן.

א.

ב.
ג.
ד.

הנחת הצינור:
אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות ,העבודה כוללת את העבודות הבאות עפ"י סדר
הסעיפים הבא:
חפירה לצינור בעומק מינימאלי של קוטר הצינור החיצוני  50 +ס"מ עד מפלס מתוכנן ,כולל
בשטחי מלוי ( באזורי מילוי יש לחפור להנחת הצינור רק לאחר שבוצע המילוי המהודק עד מפלס
תחתית מבנה כביש) .
יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח.
פזור חול ים או חמרה חולית עפ"י סוג הקרקע ( A – 2 – 4במיון אאשטהו עם לפחות  30%עובר
נפה  200עם גבול נזילות של לפחות  )25%בעובי  10ס"מ (יש לבצע חמרה חולית בקרקע חרסיתית)
הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים.
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ה.
ו.
ז.

מלוי חמרה חולית כנ"ל עד גובה  20ס"מ מעל הצינור מבוצע ב2 -שלבים (הראשון עד מחצית קוטר
הצינור) והידוקו ע"י כלי מתאים לדרגת הידוק של .96%
מלוי חוזר מחומר נברר (עפ"י הנחיות המפרט הכללי) בשכבות של  20ס"מ והידוקו בבקרה
מלאה.
העבודה כוללת הנחת צינורות לקולטנים במסלולים העתידי וסתימתם עם פקק.
מדידה לתשלום לביצוע צנרת:
המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות (סוגי צינור ,קטרים ,עומקים).המחיר כולל
את כל המתואר לעיל לרבות נסור ,חפירה ,מילוי חוזר והידוקו ,אספקה ,הנחה וכל הדרוש לבצוע
מושלם של העבודה .סעיף זה כולל גם מעבירי מים
 51.06.520-632תאי בקורת ושוחות תפיסה
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים.
כאשר יש לשמור על מידות פנים השוחה כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות החתכים .מודגש
שלפני תחילת הבצוע על הקבלן להציג את הפרטים בהם הוא מתכוון להשתמש כולל חישובים
סטטיים ולקבל את אישור הפקוח והמתכנן לפרטים .אין להתחיל באספקת השוחות לפני קבלת
אישור כנ"ל.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

יד.
טו.
טז.
יז.
יח.

בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:
חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה.
אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה.
התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות ,כולל בצוע החיבורים ואטימתם.
המילוי מסביב לתא ב –  1.0מ' העליון יבוצע מ 0.6 CLSM -מגפ"ס ( CBR=60ולפי המפרט
הטכני של  CLSMכמופיע בסעיף המתאים במפרט זה).
ביצוע תקרות ,מכסים לעומס  40טון ,מדרגות ,מסגרות וכו'.
מכסי שוחות הביקורת יהיו שייכים לקבוצה  D400עם מכסה מיצקת ברזל כולל סמל הרשות
"עיריית "מודיעין מכבים רעות" וסוג התשתית "ניקוז" עשויים ברונזה כדוגמת כרמל  33או שו"ע
ואיכות כולל רפידה לשיכוך רעש.
במידה והקולטן ממוקם צמוד לאי תנועה האבן יצקת תהיה מתאימה לאבן אי.
רשתות קולטני הניקוז יחוברו לקולטנים על בסיס משקל עצמי( .דוגמת רשת "תל אביבית" של
חברת וולפמן או ש"ע ואיכות)
העבודה כוללת הכנת פתחים בשוחות הבקרה לחיבורים עתידיים כולל פקק בפתחים אלה.
יש לקבל את אישור העירייה לקולטנים ולמכסי שוחות הביקורת.
במידה ויהיה שיוני בסוג מכסי תאי הביקורת ו/או רשתות הקולטנים שינוי זה לא יהווה עילה
להעלאת מחיר היחידה.
מדידה לתשלום:
המדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כולל חפירה  ,מילוי חוזר והידוקו בבקרה מלאה
כמסווג בכתב הכמויות ,בהתאם למפרט והתוכניות .עומק תאים יחושב בין גובה סופית () T.L.
 I.L.צינור.
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הנחת צינור ניקוז מבטון בקוטרים ובעומקים שונים

51.06.0540-0590

כל הסעיפים כוללים אספקה ,הובלה ,פריקה והנחת הצינורות ולפי המפורט לעיל ובשאר המפרט
הטכני.

סעיף

קוטר הצינור (ס"מ)

סוג הצינור (דרג)

עומק הצינור עד (מ')

51.6.0540

40

3

2.0

51.6.0590

60

3

2.0

51.6.0660

50

3

2.0

כל צינורות הבטון יהיו בקוטר פנימי לפי הסעיפים לעיל ,ויעמדו בדרישות האיכות לפי ת"י 27
ופרק  57במפרט הכללי ,ובעומק כמפורט בכתב הכמויות.

כל הצינורות יהיו אטומים עם אטם מובנה מסוג הידרוטייל  153-Fאו שווה ערך.
תאור העבודה
מודגש בזאת שבאזורי העבודה הנ"ל עוברות מערכות תת -קרקעיות .לפני תחילת העבודה יוודא
הקבלן אילו מערכות עוברות באותו מקום ויסמנן על גבי תכניותיו.
העבודה כוללת הנחה של קווי ניקוז מצינורות בטון בקטרים ,בסוגים ובעומקים שונים ,לפי ת"י
 ,27בהתאם לנדרש בתכניות ובכתב הכמויות.
מדידה והתוויה
המיקום המדויק של קווי הניקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ויאושר ע"י המפקח .הסימון יכלול:
.1

הציר האורכי של הצינורות השונים.

.2

נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.

.3
הצנרת המוצעת.

בדיקה של תכנית תאום המערכות ,והמערכות שאותרו על ידי הקבלן מול תכנית

על הקבלן לשמור נקודות סימון אלה בקפדנות .במקרה של פגיעה בהן על הקבלן לשקמן מחדש.
דרישות טכניות
א.

דרישות טכניות לגבי הצינורות

הצינורות יהיו חרושתיים ,ייוצרו ויעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי מס' ( 27במהדורתו
המעודכנת) ובדרגות המתאימות של העומס כפי שיפורט בתכניות ו/או בכתב הכמויות .הצינורות
יהיו ללא חריצים ,סדקים וכל פגמים אחרים .שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט.
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מחברי הצינורות יהיו באמצעות טבעת גומי " ."0כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה
מוסמכת ,המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים השונים הנדרשים לפי מפרט זה.
לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כלשהי ,ותוקנו ,בין ע"י היצרן ובין ע"י הקבלן או
כל גורם אחר .על הקבלן להקפיד על הסימון ,כמפורט בת"י  .27בכל מקרה של סתירה או אי
התאמה בין דרישות תקן ישראלי מס'  27לבין הדרישות הטכניות במפרט הכללי ,יקבע ת"י .27
סוגי הצינורות יהיו דרג 3-5
ב.

הנחת הצינורות

הצינורות יונחו על מצע חול כמפורט להלן ובהתאם לקווים והשיפועים שבתכנית .הצינורות יעטפו
בעטיפת חול כמפורט להלן .העבודה תבוצע בכפיפות לסעיף  .57031שבמפרט הכללי.
ג.

אטימות החיבורים

לאיטום חבורים שבין כל צינור לשכנו יש להשתמש אך ורק באטמי גומי( ,הידרוטייל ) 153-F
אשר יסופקו על ידי יצרן הצינורות ולפי ההמלצות של יצרני האטם .האטמים יהיו אטימים בפני
מים.
ד.

מצע חול ועטיפת חול (עבור כל הקטרים) תיאור ודרישות הביצוע

לאחר חפירת התעלה לצנרת הניקוז תפוזר על גבי קרקע היסוד המהודקת שכבת חול  .החול יהיה
חול דיונות נקי ,חופשי מגושים ,אבנים ,חרסית או חומרים אורגניים.
נפה

 %עובר נפה

מס' 4

100

מס' 200

05

עובי שכבת החול מתחת לצינור יהיה לפחות  10%מקוטר הצינור אבל לא פחות מ 15-ס"מ .רוחב
שכבת החול יהיה בהתאם למפורט בפרטים ובתכניות.
אחרי הנחת הצינור על שכבת החול התחתונה ,תבוצע עטיפת חול משני צדי הצינור תפוזרנה
ותהודקנה שכבות חול כנ"ל בנות  20ס"מ כ"א עד  20ס"מ מעל קודקוד הצינור .שכבת החול
תהודקנה לצפיפות של  95%מודיפייד אשטו .מצע החול ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו
בנפרד  -מחירם יהיה כלול במחיר הצינור.
ה.

מילוא חוזר לצנרת

כדי להשתמש בחומר שנחפר בחפירה או בחפירה לצנרת לצורך מילוי חוזר עליו לעמוד בדרישות
דלהלן ,וכן באישור המפקח בכתב .חומר המילוי יהיה בעל גרגיר מקסימלי של  8ס"מ ולא יכיל
חומרים אורגניים או פסולת ולא גושי עפר שגודלם עולה על  10ס"מ .החומר יהיה מסוג A-2-4,A-
 1עד  ,A-6לפי שיטת המיון של א.א.ש.ה.ו.
המילוא יבוצע לאחר הנחת הצינור ופיזור שכבות החול ויגיע עד למפלס הגבוה ב 50-ס"מ
מקודקוד הצינור לפחות או עד צורת הדרך בפני השתית (הגבוה שביניהם) ,אף באותם המקרים
בהם פני עבודות העפר בקטעי הכביש הסמוכים לצינור הינם במפלס נמוך יותר מאשר  50ס"מ
מעל לקודקוד המעביר (מילוא זה בא להבטיח מעבר הכלים הכבדים עד לביצוע עבודות מבנה
הכביש).
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המילוא יבוצע בו זמנית משני צדי המעביר .בניגוד לנאמר בדף  60-5בכרך מילואים של המפרט
הכללי (החוברת הירוקה) ,חומר המילוא לצנרת לא יימדד ולא ישולם בנפרד .מחיר המילוא
הדרוש להשלמת מבנה הכביש מעל למפלס העליון של המילוא החוזר (מפלס הגבוה לפחות ב50-
ס"מ מקודקוד הצינור) ישולם במסגרת פריטי התשלום המתאימים של עבודות הסלילה במסגרת
פרק הסלילה.
שטיפת קווים
הקבלן יבצע שטיפת הקווים בטרם מסירתם למזמין.
בצוע השטיפה יתואם עם נציג המזמין והיה על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה..

מדידה ותשלום :הצינורות ימדדו לפי מטר אורך (לפי קוטר פנימי ולפי עומק ) ,בין דופן לדופן
תאים בקצוות הצינורות לאורך הציר שלהם .עומק הצינור לצורך תשלום יקבע כממוצע
האריתמטי של העומקים בקצות כל קטע בין  2תאים סמוכים.
העומק יימדד מבפנים תחתית הצינור ועד פני הקרקע הקיימת בעת החפירה .פני הקרקע בעת
החפירה יהיו צורת הדרך בתחתית שכבות מבנה הכביש ,אלא אם כן נתנה הוראה מפורשת בכתב
לבצע את חפירת התעלה לצינור מפני הקרקע הקיימים.
מחיר למ"א צינור יהיה בהתאם למפרט הכללי פרק  57תוספת הנאמר להלן במפרט מיוחד זה.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות ,הובלתם ,הנחתם ,וחיבורם זה לזה בעזרת
אטמי גומי מובנים ,הנחת מצע חול ,עטיפת חול ,החציבה או החפירה ,הידוק קרקע יסוד מקורית,
הנחת הצינור והמחברים בהתאם לגבהים והשיפועים ,המילוא החוזר וההידוק עד פני השתית.
העבודה כוללת סילוק פסולת ,ביצוע הסדרי תנועה ותמרור זמניים לאבטחת המשתמשים בדרך.
מחיר הצינור כולל גם שטיפת לחץ  ,תיקון מפגעים צילום וידאו והצגת ממצאים (קלטת) כחלק
מביצוע העבודה ואחריות הקבלן וללא כל תוספת מחיר .הפרטים המלאים מופיעים במלואם
במפרט בסיום פרק הצינורות  ,כולל ההוצאות הכרוכות בהשלמת העבודה וקבלת מוצר לשביעות
רצונו המלאה של המפקח.

צילום צנרת ניקוז
כללי

.1

לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת ו/או השרוול בהתאם לנדרש במפרט הכללי
ובמפרט המיוחד ,על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח,
לאחר סיום העבודות .הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלביזיה במעגל סגור ,שתוחדר לצנרת
לכל אורכה.
 .2צילום צנרת ניקוז לאחר ביצוע קווי ניקוז בא על מנת לוודא את טיב פנים הצינור ,ניקיונו
איכות חיבורי הצנרת ושיפוע הקו .
 .3מפרט זה מהווה חלק מעבודות הניקוז וכלול במחיר עבודת הנחת הקו.
.4פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר את
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תקינות הבצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.
.5לצורך צלום הקו רשאי הקבלן להעסיק קבלן משנה מיומן ,בעל ציוד ונסיון לבצוע העבודה,
שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.
.6בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבודה לאחר
בצוע ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".
יחידות מידה לתשלום  :מחיר צילום הצנרת כלול במחירי היחידה של הצנרת ולא תשולם
תוספת תשלום בגין עבודה זו.

בצוע העבודה
א .שטיפה:
לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה
וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.
הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט הכללי
ולמפרט המיוחד המשלים אותו.
באחריות הקבלן לדאוג כי השטיפה בלחץ לא תגרום לקריסת הצינור וכי החתך הפנימי
של הצינור יהיה נקי ושלם לכל אורכו.
בשוחות הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים (חול ,שאריות שונות
וכו') ויסלק אותם לאתר שפיכה מאושר.
ב .עיתוי העבודה:
בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות ,כסוי והידוק שכבות העפר
ב.1
בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות.
הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו ,הפקוח באתר והמהנדס.
ב.2
על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום ,לא פחות
ב.3
מאשר  7ימים לפני בצוע העבודה.
הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.
ב.4
ג .מהלך הבצוע:
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלביזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים
בהתאם למגבלות הציוד .מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלביזיה במהלך בצוע
הצילום.
ד .תיעוד:
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור  CDאו  DVDלשם רישום תמידי ,וכן בעזרת
תיעוד קולי בעזרת מיקרופון ,על גוף הסרט בלווית הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים
וכד' .במידה והצילום יעשה על קלטת וידאו הקבלן ימירה לפורמט דיגיטאלי  CDאו
 .DVDהצילום יתן מידע רציף לגבי שיפוע הקו בכל נקודה מצולמת.
ה .תיקון מפגעים:
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הצילום יתגלו
ה.1
מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים
הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.
הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים.
ה.2
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך
ה.3
הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה" .
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ו .הצגת ממצאים:
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ,ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד
הצילום שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח.
תיעוד הצילום יכלול )1 :תקליטור  CDאו  )2 DVDדו"ח מפורט לגבי ממצאים.
.7
.8
*
*
*
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תקליטור  CDאו DVD
התקליטור ישאר ברשות המזמין ויכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,ויכלול זיהוי
שוחות .פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע הצילום.
דו"ח צילום
במצורף לתקליטור יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע העבודה.
דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד".
הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
מרשם מצבי (סכימה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות
הבצוע ,וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה ,שתכלול :קטע הקו ,נקודת וידאו ,תאור המפגע,
הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.
מסקנות והמלצות.
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך
הטלביזיה בעזרת מצלמה מתאימה.
אחריות הקבלן

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני
פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל
עבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף
במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון תחול על הקבלן.
המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן.
לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף לתנאים
הכלליים של החוזה .לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

51.06.0496

תוספת עבור חיבור קו ניקוז בקוטר כלשהו לתא ניקוז קיים

במקומות המסומנים בתכנית ועל פי הנחיות המפקח ,יבצע הקבלן חיבור צינור בקוטר
כלשהו לתא בקרה קיים.
העבודה כוללת חפירה עדינה בידיים או בכל כלי מכני אחר בסביבות התא חיתוך במסור
מכני (דיסק) או חיצוב פתח התא בזהירות בהתאם לרומים המתוכננים וחיתוך מוטות הזיון
הקיימים .הרכבת הצינור ואיטום הפתח באופן שלאחר ביצוע הטיח לא יבלוט הצינור לתוך התא.
כמו כן כוללת העבודה ביצוע עבודות טפסנות וברזלנות והשלמת יציקה בבטון ב  ,30 -תיקון הטיח
בפנים התא וסילוק הפסולת למקום מאושר ע"י המפקח .הרווח בין הקיר והצינור ייסתם היטב
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בטיט מלט ומבחוץ יוסדר ראש בטון משופע סביב הצינור .אורך צינור החיבור יהיה  60ס"מ
לפחות.
מודגש בזאת שכל נזק שיגרם לתא שלדעת המפקח מערער את יציבות הבטון בתא מאפשר למפקח
לדרוש מהקבלן להחליף את התא ע"י הקבלן ועל חשבונו .לא תוכר כל תביעה או כל טענה כלפי
החלטה זו של המפקח.
המדידה :קומפלט.
התשלום :יהווה פיצוי עבור כל העבודות ,הכלים והחומרים המפורטים לעיל
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פרק  – 57תשתיות מים וביוב
פרק  – 57מערכות מים וביוב
 57.01הקדמה
העבודה תבוצע בצורה מקצועית מושלמת ובהתאם לדרישות אשר מופיעות במסמכים
הבאים אלא אם כן צויין אחרת:
 המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת ובמיוחד פרק  - 57עבודותמים ביוב ותעול.
 הוראות למתקני תברואה (הל"ת) בהוצאת משרד הפנים. 57.02תאור העבודה
מערכת מים

א.

ב.

צנרת אספקת מים מפוליאתילן מצולב.
צנרת פלדה לפי ת"י 530
התקנת כל האביזרים – מגופים ,שוברי לחץ ,פורקי לחץ שסתומי אוויר וכו'.

מערכת ביוב
-

הנחת קווים גרביטציונים מצנרת  , PVCכולל תאי בקורת וחבור למערכת קיימת.

 57.03קווי מים
57.03.1

צנורות ואביזרים

 57.03.1.1צנרת המים תהיה מפוליאתילן מצולב לפי ת"י .1519
צינורות בקוטרים ובדרג  ;,15ו/או כנדרש בתכניות ובכתב הכמויות.
האביזרים לצנרת פ.א .מצולב יהיו מתוצרת "פלסאון" או ש"ע עבור ריתוך חשמלי  ,.E.Fכאשר
החיבורים לצנרת הפלדה יבוצעו באמצעות ריתוך מחבר לאוגן ואוגן נגדי.
 57.03.1.2צנורות פלדה יהיו עם ריתוך השקה ,עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית מפוליאטילן
שחיל תלת שכבתי מסוג "טריו" או ש"ע.
עובי דופן הצנורות בקוטר " 2יהיה  3.65מ"מ ,בקוטר " 3" - 8יהיה ".5/32
צנורות בקוטר " 1יהיו מגולבנים סקדיול  40עם עטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי 3
 -APCאו ש"ע.

 57.03.1.3הצנורות יווצרו לפי התקן הישראלי ומפמ"כ מכון התקנים:


-

צנור שחור  -ת"י .530
87



ציפוי בטון פנימי  -מפמ"כ .266.1
עטיפה בבטון דחוס  -מפמ"כ .266.4

על הקבלן להפקיד בהתיחסות הברורה לתקנים .אותם צנורות שאינם מיוצרים תחת השגחת מכון
התקנים אסורים להנחה בהחלט.
 57.03.1.4קשתות ,הסתעפויות ואביזרים שונים לאורך הצנור יהיו סקדיול  40עם ציפוי פנימי
מבטון מיצור חרושתי בלבד.
 57.03.1.5חיבורים של צנורות בקוטר " 1ואביזריהם יהיו בהברגה.
 57.03.1.6מעל קווי המים בגובה כ 30 -ס"מ מעל הקו ,לכל אורכם של הקווים (כולל חבורים
למגרשים) יונח סרט סימון כחול (כולל פס מתכת בתוכו) ועליו יוטבעו המילים "קו מים
לשתייה".
 57.03.1.7מחיר אספקת והרכבת למדים ,זוויות וכל האביזרים האחרים כלול במחיר מ"א צנרת
המים לסוגיה ,ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.
 57.03.2חפירה
א .החפירה/החציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים ,לפי הצורך והנסיבות.
ב .הצינורות יונחו בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של  1.0מ' מעל גב הצנור בכביש ו 0.8 -מ' לפחות
במדרכה המחיר יהיה אחיד לכל עומקי ההנחה בכל מקרה העומק הקובע הינו ע"פ התכניות
והנחיות המפקח.
ג .יש לחפור  10ס"מ נוספים עבור הכנת מצע חול בתשתית.
ד .הרוחב של החפירה יהיה שווה למידות החיצוניות של הצנור בתוספת 25ס"מ מכל צד ובכל
מקרה יתאים להוראות המפרט הכללי.
ה .סילוק הפסולת ,עודפי החפירה והאדמה החפורה המוחלפת יבוצעו ע"פ הנחיות המפקח.
ו .מחיר החפירה ו/או החציבה ,ישור ,ניקוי והידוק תחתית התעלה וסילוק עודפי העפר ,הפסולת
והאדמה החפורה המוחלפת לאתר שפיכה מורשה הנ"ל כלול במחיר מ"א צנורות המים ,ולא
תשולם כל תוספת עבור ביצוע עבודה זאת.

 57.03.3עטיפת חול
א .יש לעטוף את הצנורות בחול טבעי  SWמודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  253או
בחומר ש"ע מאושר ע"י גורמים מקצועיים לאחר בדיקות מעבדתיות ,בעובי  20ס"מ מעל גב
הצנור 10 ,ס"מ מתחת לצנור ולכל רוחב התעלה .ריכוז הסולפטים בחול לא יעלה על  50מ"ג
אקוויולנט לק"ג חול .החול יהיה נקי ,חופשי מכל חומר אורגני ,אשפה ,חצץ ואבנים.
דרוג החול לפי נפות יהיה:
נפה מס' אחוז חומר עובר נפה
מס' 100 4
מס' 0-5 200
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על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול הנדרשת ותהודק היטב לפי דרישות שלהלן .על שכבה זו
יונחו הצנורות .לאחר ביצוע חיבורי הצנורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול לכל
רוחב התעלה ועד לגובה הנדרש .פיזור שכבות החול עד לגב הצנור יעשה במקביל משני צידי הצנור
כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצנור.
ב .יש להדק את החול בתחתית התעלה בעזרת מכשיר ויברציוני מיכני עד לצפיפות 98%
מהצפיפות המקסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד פרוקוטר .משני צידי הצנור יש
להדק את החול בעזרת מהדק יד תוך הרטבה של החול – הכל לפי ת"י  1083חלק ב' .כיסוי
הצנורות יעשה רק לאחר אישור המפקח ובדיקתו את טיב ההידוק .האשור יירשם ליומן העבודה.
ג .מחיר אספקת חול ובצוע עטיפת חול מהודקת כלול במחיר מ"א צנורות המים ,ולא תשולם כל
תוספת עבור בצוע עבודה זאת.
 57.03.4מילוי תעלות
א.

בשטחי מדרכה וכביש קיימים או מתוכננים יש למלא תעלות בחול עם דקים מסוג 2 - 4
 -Aעד לחול חרסיתי מסוג 15%-18%4

 Aדקים לפחות לכל רוחב התעלה עד למבנה

הכביש /המדרכה או/ו לפי הוראות יועץ הקרקע והמפקח .חומר המילוי יאושר ע"י יועץ
הקרקע והמפקח .מחיר אספקה ,הובלה ,העמסה ,פריקת ,פיזור החומר הנ"ל ומילוי
התעלות כלול במחיר צנורות המים ,ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.
ב.

המילוי יבוצע בשכבות אחידות שעוביין לאחר ההידוק יהיה  20ס"מ כ"א.

ג.

אין להכניס לתעלה אבנים או כל פסולת אחרת בזמן המילוי.

ד.

באם ורשום אחרת בכ"כ אז הכיסוי יהיה CLSM

 57.03.5הידוק המילוי
א .הידוק המילוי יעשה ע"פ הנדרש בסעיף  57016במפרט הכללי לעבודות בניה ,עד לצפיפות
מינימלית  96%מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור.
ב .אין לעלות עם כלי מכני על מילוי החפירה אלא רק לאחר שהמילוי הגיע לרום  0.8מ' לפחות
מעל הצנור וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שיגרם לצנור בשל כך.
ד .מחיר הידוק המילוי כלול במחיר מ"א צנורות המים ולא תשולם כל תוספת עבורו.
 57.03.6תוואי ועומק המערכות הקיימות משוערים בלבד .מיקומן ועומקן המדוייקים של
המערכות הקיימות ייבדקו ע"י הקבלן ע"י ביצוע גישושים במהלך ביצוע העבודות .לא ישולם
בנפרד עבור הגישושים הנ"ל ומחירם יכלל במחיר העבודות השונות שבכתב הכמויות.
 57.03.7תאים למגופים
א .תאים למגופים ימוקמו במדרכות בלבד.
ב .תאי המגופים יהיו מחוליות טרומיות עם מכסה אובלי מיצקת ברזל לפי דגם שיאושר ע"י
תאגיד "מי מודיעין".
ג .החוליות טרומיות יהיו בעלות תו תקן ישראלי .658
ד .רום פני מכסי התאים יהיה ברום המדרכה המתוכננת.
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ה .המכסים יהיו עם סמל תאגיד "מי מודיעין" ע"פ דוגמת
התאגיד וכתובת "תאגיד מי מודיעין" ,ויעוד התא " -מים"  ,הכל לפי אשור מוקדם של התאגיד.
ו .כל המפורט לעיל כלול במחירי תאי הבקרה והתוספות לתאי הבקרה
יחידות מידה לתשלום :המחיר הינו לפי יח'

 57.03.8מגופים
מגופים מקוטר " 3ומעלה יהיו מגופי טריז דגם  TRSתוצרת "רפאל" או דגם  EKO-Sתוצרת
"הכוכב" או ש"ע עם מעבר פנימי מלא ,עם ציפוי חוץ רילסן בעובי  250מיקרון .ציפוי פנימי יהיה
רילסן כנ"ל או אימייל .המגופים יהיו ללחץ עבודה  16אטמ' ויבוצעו לפי פרט -01-51ס- 01 - 50 ,
ס .המגופים יעמדו בדרישות התקן הישראלי  .61עם המגוף יסופקו אטמים ,ברגים ,מוט מאריך
וגלגל סגירה .מוט מאריך יהיה מיצקת ברזל בגובה כ 70-ס"מ .עלות אטמים ,ברגים ,מוט מאריך
וגלגל כלולה במחיר המגוף.
מחבר לאוגן מעוגן יהיה מצופה באפוקסי לפי תקנים רלבנטיים ,עם אטם הידראולי EPDM
מתוצרת "קראוס" או ש"ע ,יעוגן באמצעות אוזניים ויותקן לפי פרט -01-62ס.
אוגנים יהיו לפי תקן ישראלי ת.י 60.ויסופקו עם ברגים ואטם.
יחידות מידה לתשלום :המחיר הינו לפי קומפלט

 57.03.9ברזי כיבוי אש
ברז כיבוי אש יהיה מאוגן בקוטר " 3בעל ת"י  ,448דגם  FHFתוצרת "רפאל" או ש"ע ויכלול ראש
מגן משולב ,מחבר שטורץ מחובר בבורג אלן לגוף ,סגר שטורץ ,ציר לא מתרומם עשוי נירוסטה
(עם  13%כרום לפחות) ,אום ציר צף ,אטם מגופר  EPDMמובל במסילות.
ההידרנט יהיה מצופה בצפוי ניילון רילסן  11או ש"ע.
יציאת ההידרנט תהיה מוטה כלפי מטה.
ברזי כיבוי אש יותקנו על זקף מצנור " 4מאוגן בצמוד לגדר/גבול המגרש ויפנו לכוון הכביש לפי
פרט י - 01 - 101ס.
ברזי כיבוי אש עם ראש כפול  X "3 2יותקנו בהתאם לתכנית באזורי הצמתים על זקף פלדה מצנור
" 6מאוגן.
ברזי כבוי אש ייצבעו לפי הנחיות התאגיד.
יחידות מידה לתשלום :המחיר הינו לפי קומפלט
 57.03.10חבורים מקווי מים ראשיים למערכות המדידה המתוכננות במגרשים יבוצעו ע"י
הסתעפויות חרושתיות עם צנרת  PEכנדרש בסעיפים קודמים וזקפים מפלדה.
 57.03.11חיבור לראש מערכת השקיה יהיה עם רגל " , 2ברז " 2ופקק .
 57.03.12ברזים בקוטר " 2ומטה גלויים יהיו ברזים אלכסוניים תוצרת "דורות"" ,יועם" או ש"ע.
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 57.03.13אביזרי חיבור בקוטר " 2ומטה גלויים (זויות ,הסתעפויות ,מופות ,ניפלים וכו') יהיו
מגולבנים תוצרת "מודגל" או ש"ע.

 57.03.14בדיקת לחץ
א .בדיקת לחץ תבוצע בהתאם להוראות של המפרט הכללי והיצרן.
ב .קטע הנבדק ימולא במים  24שעות לפני תחילת בדיקת לחץ.
ג .בדיקת לחץ תעשה בלחץ של  16אטמ' למשך  24שעות עם מד לחץ רושם.
ד .במידה ובדיקת הלחץ לא תצליח ,כל ההוצאות הכרוכות לניקוי ,תיקונים ,בדיקות חוזרות וכו'
יחולו על הקבלן.
ה .מחיר בדיקת לחץ כולל כל הציוד הנדרש כלול במחיר מ"א צנורות המים ,ולא תשולם כל
תוספת עבורה.

 57.03.15רתך
על הרתך של צנרת הפלדה להיות בעל תעודה מתאימה של "צנורות המזרח התיכון" או הטכניון.
 57.03.16בדיקות ע"י היצרן
הקבלן יזמן את נציג ספק הצינורות לפיקוח שגרתי תוך תאום לוחות זמנים איתם .על הקבלן
לוודא שביום הבקורת לא יכוסו הצנורות שהונחו באותו יום עד לבדיקה .דו"ח הפקוח יימסר
למפקח ולמזמין לא תשולם תוספת תשלום בגין בדיקות אלו והבדיקות כוללים במחיר מ"א
צנרת.
 57.03.17ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים
א .ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים לאחר הנחה ולפני חבור לרשת העירונית יעשו לפי הנחיות
משרד הבריאות וע"י קבלן מאושר.
ב .דיגום ובדיקות בסיום ניקוי וחיטוי המערכת יבוצעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות .אשור
להפעלת מערכת המים ינתן במידה והמים יעמדו בתקנות בריאות העם.
ג .מחיר ניקוי וחיטוי מערכת המים (כולל עלות הריאגנטים והמים והובלתם) ובדיקות נדרשות
כלול במחיר מ"א צנורות המים ,ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.

 57.03.18הספקת חומרים
הקבלן יספק את הצנורות ,המגופים ,ברזי כיבוי אש ,האביזרים ,המכסים ואת כל החומרים
והציוד וחומרי העזר הדרושים לבצוע מושלם של העבודה.
יחידות מידה לתשלום :מחיר הספקת החומרים כלולים במחירי היחידה של העבודות השונות
ולא תשולם תוספת תשלום בגין הספקת החומרים.
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57.04

מערכת ביוב

 57.04.1צנורות
 .1צנורותPVC
 1.1צנורוות  PVCיהיו מסוג עבה לביוב קשיחים  SN -8על פי תקן ישראלי ת.י .884 .הצנורות ישאו
סימון דגם ,תו תקן וחוזק.
 1.2הצנורות יהיו שלמים לחלוטין ,ללא חריצים ,פגמים ,פגיעות וכו' .שטח הפנימי של הצנורות
יהיה חלק בהחלט.
 1.3הנחת הצנרת תהיה לפי תקן ישראלי ת"י  ,1083חלק .2
 1.4יש להקפיד על אחסון נכון של צנורות  -¬ PVCחשיפת הצנורות לשמש תהיה לפרק זמן מוגבל
בלבד.
 .2על הקבלן להקפיד על דרישות התקנים .אותם צנורות שאינם מיוצרים
התקנים אסורים להנחה בהחלט.

תחת השגחה מכון

 57.04.2חפירה
 .1החפירה/החציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים ,לפי הצורך והנסיבות.
 .2החפירה תבוצע לפי החתכים לאורך .יש לחפור  10ס"מ נוספים עבור הכנת מצע חול בתשתית.
 .3רוחב החפירה יהיה שווה למידות החיצוניות של גוף הצנור בתוספת  25ס"מ מכל צד ,ובכל
מקרה יתאים להוראות המפרט הכללי.
 .4תחתית התעלה תהודק בהידוק מבוקר עד לצפיפות  96%מהצפיפות המקסימלית כפי שנקבעה
בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד פרוקטור ,תיושר ותחולק בהתאם לגבהים ולשפועים הנדרשים.
 .5בזמן העבודה יאוחסן בנפרד עפר נקי מאבנים ועצמים זרים שיהיה ניתן לשמשו לבצוע עבודות
המילוי (טפול כפול) לפי הוראות המפקח.
 .6עודפי החומר החפור ,האדמה החפורה המוחלפת והפסולת יורחקו ע"י הקבלן מאתר העבודה
לאתר שפיכה המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה ,מחוץ לתחום השיפוט עירית הרצליה.
סילוק הפסולת ,עודפי החפירה ,והאדמה החפורה המוחלפת יבוצעו בהתאם להנחיות שבפרק
הכללי של המפרט המיוחד.
 .7מחיר החפירה ו/או החציבה ,ישור ,ניקוי והידוק תחתית התעלה וסילוק עודפי החפירה
והאדמה החפורה המוחלפת לאתר שפיכה מורשה הנ"ל כלול במחיר הצנורות ,ולא תשולם כל
תוספת עבור בצוע עבודה זאת.
 57.04.3עטיפת חול
מחיר אספקת חול ובצוע עטיפת חול מהודקת כלול במחיר צנורות הביוב  ,ולא תשולם כל תוספת
עבור בצוע עבודה זאת.
 57.04.4דיפון
 .1יש להבטיח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים לתוואי הקווים על ידי
דיפון ,תימוך ,שיפועים או כל אמצעי אחר ,כנדרש במפרט הכללי.
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יש לבצע את כל העבודות תוך התחשבות בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על כל ההוראות
הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות שבתוקף.
הקבלן ישא באחריות בלעדית ומלאה ליציבות של הקירות דיפון ותמיכה ויתקן את כל הנזקים
הישירים או העקיפים על חשבונו.
מחיר הדיפון כלול במירי מ"א הצנרת לסוגיה.

 57.04.5שוחות ביוב
 .1עבודות עפר ודיפון לשוחות ביוב יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטים לעיל.
 .2שוחות הביוב יהיו עם תחתית טרומית לפי פרט  – 03 - 01ס.
 .3בין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם " "F-200תוצרת "אקרשטיין" או מדגם "איטופלסט"
תוצרת "וולפמן" .התקנת האטמים תהיה בהתאם להנחיות ודרישות של היצרן.
 .4שוחות מפל יבוצעו לפי פרט  – 03 - 02ס.
 .5רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים הסופיים ו/או לפי הוראות המפקח.
 .6שוחות הביוב יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן ,ללא חוליה קונית.
 .7צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד.
 .8שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סולם ויהיו שלבי דריכה
רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י  631או סולם פיברגלס/נירוסטה .מרחקים בין השלבים
יהיו זהים ויתאימו לדרישות תקן ישראלי .מרחק מרום המכסה עד לשלב הראשון לא יעלה על 50
ס"מ.
 .9פתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צנור היציאה ,מימין או משמאל אליו ,כך שיתאפשר
חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך.
 .10מילוי חוזר סביב לשוחות יהיה באמצעות  CLSMנוזלי עד גובה תחתית מצעים.
 .11אופן הנחת השוחה בקרקע :
בחפירה – רווח החפירה בין השוחה לתשתית ימולא בבטון  CLSMנוזלי.
במילוי – בגמר הכיסוי שיבוצע בהידוק מבוקר ,תחפר תעלה מסביב לשוחה לעומק  0.5מ'
ולתוכה יוצק בטון  CLSMנוזלי עד תחתית שכבת אספלט תחתונה.
 .12בטון  CLSMיהיה בעל הערכים  ,CBR=60 :חוזק ללחיצה= 0.6מגפ"ס ,דרגת שירוע 550-650
מ"מ (סומך )8יכיל תוסף מהיר התקשות באזורים בהם נדרשת העברת תנועה תוך  4-5שעות.
 .13כל השוחות יבוצעו עם עבוד בטון בקוטר הנדרש ("בנצ'יק") בהתאם לקוטר וכיווני הצינורות.
בשוחות העגולות יותקנו ע"י הקבלן תחתיות משולבות /PEבטון ,עבורן תשולם תוספת לפי סעיף
מתאים בכתב הכמויות.

 57.04.6מחברי שוחה
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 .1מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פורשדה  "F-905תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע .כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ .304
 .2בתחתיות המשולבות /PEבטון יסופקו ויותקנו גומיות מתאימות ע"י היצרן.

 57.04.7תקרות ומכסים לשוחות ביוב
 .1תקרות ומכסים יהיו לעומס  40טון מין  D-400בכביש ,חניות ,בכניסות לחניות בתחום
המדרכה ,ולעומס  12.5טון מין  -B125במדרכה ובתוך המגרשים שיתאימו לת.י .489 .המכסים
יהיו בקוטר  50ס"מ לשוחות בקוטר  80ס"מ ובקוטר  60ס"מ לשוחות בקוטר  100ס"מ ומעלה.
 .2המכסים יהיו מיצקת ברזל  +בטון דגם " סגר ב.ב ".בכבישים ובשטחים פתוחים בשצ"פים.
 .3המכסים יסופקו עם סמל תאגיד "מי מודיעין" ע"פי דוגמה של התאגיד וכתובת "תאגיד מי
מודיעין" ויעוד השוחה " -ביוב"  -הכל לפי אשור מוקדם של התאגיד .במכסים מיצקת  +בטון,
סמל התאגיד והכיתוב ייעשו מברונזה ,ימוקמו במרכז המכסה ויהוו חלק בלתי נפרד מהמכסה.

 57.04.8שיפוע הקו
הקוים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורך.
אין לסטות מהשיפוע ללא אישור המפקח .יש לאמת  I.Lשל שוחות וצנרת הביוב הקיימות אליהן
מתחברים לפני תחילת העבודה.
 57.04.9כל האלמנטים של מערכת הביוב יהיו מתוצרת אחת ויאושרו ע"י המזמין והמתכנן
מראש.

57.04.11

שטיפה בלחץ

שטיפה בלחץ של קווי הביוב תתבצע בסמיכות לקבלת העבודה ולפני צילום הוידאו מחיר
השטיפה כלול במחירי הצנרת ,שוחות הביוב וכל שאר הסעיפים הקשורים למערכת הביוב ולא
תשולם תוספת תשלום בגין כך.

 57.04.12חבור למערכת ביוב קיימת
 .1בעת חיבור הקווים למערכת הביוב הקיימת יש להקפיד על נקיטת כל אמצעי הזהירות
הנדרשים ע"פ התקנות ולהבטחת שלום העובדים.
 .2חבור צנור חדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י חבור תקני בצורת אטם חדירה מדוג  CS-910תוצרת
"וולפמן" או ש"ע.
קדיחת חור בדופן השוחה הקיימת תבוצע ע"י מקדח "וידיה" או ש"ע.
קוטר החור יתאים לקוטר האטם הנ"ל לפי הנחיות ודרישות היצרן.
תובטח אטימות מוחלטת של החיבורים.
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 .3לאחר חבור הצנור החדש יוסדר עבוד ("בנציק") בשוחת ביוב קיימת ויותאם למיקום וגובה
הצנור החדש.

 57.04.13אמצעי זהירות בעבודה במערכות ביוב פעילות
 .1במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות הביוב הקיימים על הקבלן לבדוק
תחילה המצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
 1.1לפני 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 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.
מכסי ותקרות השוחות יוסרו לצורך איוורור הקו.
 1.2לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה
מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.
בלתי
 .1.3הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות
מחליקות ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא
מחוץ לשוחה.
 1.4הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  3.0מ' ישא מסכת גז מתאימה.
 1.5בשוחות בקרה שעומקם עולה על  5.0מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל
זמן העבודה בשוחה.

 57.04.14צילום וידאו
 .1יש לצלם את קו הביוב במצלמת וידאו ע"פ ההוראות שלהלן:
 .2כללי
 2.1יבוצעו צילומי וידאו של קווי הביוב החדשים (כולל חבורי הביוב מהמגרשים) לשם הבטחת
ביצוע תקין של עבודות הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.
 2.2על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח ,לאחר סיום
העבודות ,או צנור קיים.
 2.3הצילום ייערך באמצעות רובוט שיוחדר לצנרת לכל אורכה .המצלמה תיהיה עם ראש
מסתובב  º360ותציג את שיפוע הקו לכל אורכו.
 2.4מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצנור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצוע הנחתה ,לגלות
תקלות וחסימות במידה וישנם.
 2.5מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ,ויש לקוראו לפרשו באופן בלתי
נפרד ממסמך זה.
 2.6פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר
את תקינות הבצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של מהנדס שניתנו במהלך הבצוע
או לוודא מצבם של קווי הביוב הקיימים.
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 2.7הוצאות השטיפה והצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה
השונים שהציע לבצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד (אם לא נאמר אחרת).
 2.8הקבלן יהיה מיומן ,בעל ציוד מתאים לתנאי העבודה הספציפיים וניסיון לבצוע העבודה,
שיעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט .הקבלן יאושר ע"י המזמין והמתכנן.
 2.9הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן ,בעל ציוד וניסיון לבצוע העבודה ,שיעמוד בכל
הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.
אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה ,המפורט בחוזה הבצוע (חלק כללי) .הקבלן
יספק לקבלן המשנה תכניות בצוע.
 2.10בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה
לאחר הבצוע ומחירו כלול במחיר מ.א .צנרת .מסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".
 .3בצוע העבודה
 3.1שטיפה:
 3.1.1לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג שהצנרת שהונחה ו/או הצנרת הקיימת תהיה נקיה מכל
חומרי בניה ,משקעים וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפרוע במהלך הצילום.
 3.1.2הניקוי יבוצע ע"י שטיפת לחץ באמצעות ציוד ומיכשור מתאימים לכך בתנאים הספציפיים
של המקום ,הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המשלים אותו.

 3.2עיתוי העבודה
 3.2.1בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות
והשלמות כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
 3.2.2הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו ,הפיקוח באתר והמהנדס.
 3.2.3על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום לא פחות מאשר שבעה
ימים לפני בצוע העבודה.
 3.2.4הקבלן לא יתחיל את בצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.
 3.3מהלך העבודה
הצילום יבוצע באמצעות החדרת רובוט בעל הנעה חשמלית עצמאית ,הכולל מצלמת טלוויזיה
במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.
מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.
 3.4תעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת /דיסק וידאו .מספר השוחה המצויין על הדופן הפנימית
של השוחה ,מרחק רץ בין שוחה לשוחה ,קוטר הקו וסוגו יופיעו כנתונים דיגיטליים בצילום.
 .4תיקון מפגעים
 4.1במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת ,יתגלו
מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות
רצונו המלאה של המהנדס.
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 4.2הקבלן יתקן נזקים הישירים והבלתי ישירים.
 4.3לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר
יהיה בהתאם לנאמר לעיל ועל חשבון הקבלן.
 .5הצגת מימצאים
 5.1קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד
הצילום שנערך לשביעות רצונו של המהנדס.
 5.2תיעוד הצילום יכלול קלטת/דיסק וידאו ודו"ח מפורט לגבי מימצאים.
 5.3דיסק הקלטה
דיסק הוידאו שישאר ברשות המזמין ,יכלול תעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,ויכלול סימון זיהוי
שוחות וקווים כמתואר לעיל.
 5.4דו"ח צילום
 5.4.1במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.
דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות" .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה
ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
 5.4.1.1מרשם מצבי (סכימה) של הצנור ,שוחות בקרה וקטעי הקו על בסיס תכנית MADE AS
(תכנית מדידה  -לקווים קיימים) בקנה מידה ( 1:250אם לא נדרש אחרת) ,שיכלול סימוניהם של
השוחות והקווים וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
תכניות/קבצים יוכנו ע"י הקבלן במסגרת בצוע תכניות . AS MADE
 5.4.1.2דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול:
-

מספר קטעי הקו לפי מספור השוחות בתכנית . AS MADE

-

ממצאים /מפגעים.

-

תאור הממצאים/המפגעים.

-

הערות וציון מיקום הממצא/המפגע במרחק רץ לאורך הקו משוחה סמוכה.

-

סוג וקוטר/גודל הצנור.

לשוחה.

אורך קטע בין שתי שוחות סמוכות (נטו ובין צירי השוחות) או בין קצה החבור ממגרש

 5.4.1.3סכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.
 5.4.1.4מסקנות והמלצות.
 5.4.1.5הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.
 5.4.1.6לאחר בצוע כל התקונים הנדרשים בהתאם לתוצאות צילום וידאו יוצא דו"ח
צילום מסכם שיכלול את כל הקטעים המצולמים וישקף תקינות מוחלטת של
המערכות בכל הקטעים ללא יוצא מן הכלל .דו"ח מסכם יוצא לפי הוראות מתוארות
לעיל.
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דו"ח מסכם יאושר ע"י המפקח.

 57.04.15הבטחת פעולה של מערכת הביוב הקיימת במהלך בצוע העבודות
 .1על הקבלן להבטיח פעולה תקינה של מערכת הביוב הקיימת בכל תקופת בצוע העבודות.
 .2סדר בצוע העבודות יאושר ע"י תאגיד "מי מודיעין".
 .3כל העבודות בקרבת קווי הביוב הקיימים יש לבצע בתאום עם נציג תאגיד "מי מודיעין".
 .4בכל קטע שהמערכות המתוכננות חוצות את קווי הביוב הקיימים ,על הקבלן לבצע חפירות
גישוש ולברר מיקום וגובה הקווים הקיימים בפועל.
 .5במהלך בצוע קווי הביוב החדשים במידת הצורך תבוצע הטיית השפכים מעל" לקטע הקו
"המפריע" להנחת הקו החדש ומיועד לפירוק ,העתקה ,ניקוי או שירוול .לשם כך על הקבלן
להפעיל ציוד שאיבה ,פקקים ,סתימות זמניות ,קווי סניקה זמניים וכו' ,כך שיוכל לבצע את
עבודתו בכל שלביה ללא הפרעות וכאשר מערכת הביוב הקיימת ממשיכה לפעול כנדרש.
הטיית השפכים תבוצע ע"י סתימת קו הביוב בין תא בקורת במעלה הזרימה לתא בקורת במורד
הזרימה והזרמת הביוב בצנרת חלופית בצורה שתעקוף את הקטע "המפריע".
הקבלן לא יורשה בשום אופן להזרים שפכים על פני השטח.
 .7תובטח פעולה תקינה של קווי הביוב הקיימים עד להפעלת קווי הביוב החדשים.
 .8כל הציוד ,החומרים ,האביזרים והעבודות הנדרשים לאבטחת הפעולה התקינה של מערכת
הביוב הקיימת עד להפעלת מערכת הביוב החדשה כלולים במחירי הסעיפים השונים ,ולא תשולם
עבודות אלו .הקבלן יקח בחשבון עלות אבטחת הפעולה התקינה של
כל תוספת עבור בצוע
מערכת הביוב הקיימת במהלך הפרוייקט בקביעת המחירים לעבודות השונות .הקבלן יהיה
האחראי הבלעדי לפעולת קווי הביוב הקיימים עד להפעלת קווי הביוב החדשים.

 57.04.16התאמת גובה מכסים לתאים ושוחות קיימים
התאמת גובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה ולפי התכנית .הגבהה
תתבצע ע"י סתות והגבהת הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למקום .במידת הצורך יוספו
חוליות הגבהה נוספות .צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד.
הנמכה תתבצע ע"י התאמת הצווארון וחוליות .עבודת ההתאמה הנ"ל כוללת החלפת החוליה
העליונה של השוחה ,תקרה ומכסה והן שלבי הירידה במידת הצורך לפי הוראות התאגיד
והמפקח .המכסים יהיו בהתאם למתואר לעיל .החלפת האלמנטים הנ"ל של התאים והשוחות
הקיימים תבוצע לפי הוראת המפקח ותאושר ע"י תאגיד "מי הרצליה".

 57.04.17לאחר גמר העבודה על הקבלן למסור לרשות את כל קווי ושוחות הביוב במצב מושלם
ופעיל .במידה ולאחר מכן על העיריה יהיה לבצע עבודות נוספות להשלמת המערכת ,תעשה זאת
על חשבון הקבלן.
57.07

הערות כלליות

 57.07.1רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום ,בדק דרכי גישה והובלה,
כבישים קיימים ,גדרות ,צנרת מים ,ביוב ,חשמל ,טלפון ,טל"כ וכו' ,הפרעות קיימות לכלים
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מכניים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס את הצעתו .לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח
וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו.
 57.07.2רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע ,מצב המתקנים ,הצנרת
והבטונים הקיימים והעבודות ההנדסיות שנעשו בשלבים הקודמים .לא תוכר כל תביעה בגין
טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע ,רטיבות וכו'.
 57.07.3לפני תחילת בצוע העבודות על הקבלן לגלות כל השוחות והתאים שאליהם יתחברו קווים
מתוכננים ,או השוחות והתאים האחרים הנדרשים לבצוע עבודות ,ולמדוד  ILצנורות בפועל .כ"כ
יש לסמן על התנוחות ועל החתכים לאורך את כל המערכות הקיימות בנקודות הצטלבותן עם
צנורות מתוכננים בהתאם ל –  ILצנורות בפועל ואת כל המערכות הקיימות המקבילות לקווי
המים הביוב והניקוז המתוכננים .סימון מערכות קיימות בחתכים יאושר ע"י המפקח .במידה
וקיימות אי-התאמות בין התכנון והמצב בפועל ,על הקבלן לדווח מיידית למפקח ולמתכנן.
המדידות הנ"ל יבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן במועדים שיאפשרו בצוע עבודות ללא
עיכובים .מחיר העבודות הנ"ל כלול במחירי היחידות השונות ולא ישולם עבורן בנפרד.
 57.07.4אספקת ציוד וחומרים
כל החומרים והציוד יסופקו ע"י הקבלן.
 57.07.5תיאומים
 .1חובת הקבלן לתאם את העבודות עם רשויות וגורמים מוסמכים וכל גורם בעל אינטרס בשטח
העבודות .כל התיאומים ,האישורים וההוצאות הקשורות בהוצאת רשיונות ,תאום עם הרשויות
השונות ובצוע תנאים שברשיונות ואישורים יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד,
ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.
 .2כל ההוצאות הקשורות בהוצאת רשיונות ואשורים ,והוצאות לביצוע הדרישות שבהם עקב
תנאי הרשיונות והאשורים יהיו על חשבון הקבלן והוא יכניס אותם לחישוב עלות הסעיפים
השונים שבכתב הכמויות.
 .3כל הרשיונות והאשורים ימסרו למפקח.
 57.07.6קבלני משנה לבצוע עבודות המים הביוב והניקוז יתאימו לסיווג ודירוג נדרשים ויאושרו
ע"י הפיקוח.
 57.07.7מדידה וסימון
 .1העבודות יבוצעו על פי הרומים ,המפלסים ,השפועים והמידות המצויינים בתכניות העבודה
ולפי קואורדינטות.
 .2כל מדידה וסימון במהלך בצוע העבודות ורישומו בתכניות ובמפות יבוצעו ע"י מודד מוסמך
ויהיו טעונים אישור המפקח בכתב ,אולם זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם .לא
תשולם כל תוספת עבור הפעלת מודד מוסמך.
 .3הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן
בשטח ,ויחדשו במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא ,עד למסירת העבודה
הגמורה וקבלתה על ידי המפקח.
 57.07.8תכניות עדות ()AS MADE
 .1בצוע מצעים ואספלטים בכבישים ומדרכות יתחילו רק לאחר הכנת תכניות אחרי בצוע ואשורן
ע"י המתכנן ,העיריה ,ותאגיד "מי מודיעין".
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 .2התכניות תכלולנה את כל המבנים ,המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וקיימים בשטח
וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המערכות בעתיד כגון :תחום העבודה כולל
מרחקים ורומים הנדרשים ,מיקום מדוייק של המתקנים שונים ,מגופים ,הידרנטים ,פרטים
שונים ,תאים ושוחות לפי קואורדינטות ,תוואי קוים ,עומק כיסוי ,קוטר ,מידות ,חומר ושפוע של
צנורות ,סוג וקוטר מגופים והידרנטים ,לכל שוחה (חדשה או קיימת)  -מספר ,קוטר( IL ,רום
תחתית)( GL ,רום קרקע ליד השוחה)( TL ,רום מכסה) ,עומק הצנורות ,בשוחות עם מפל בנוסף
לנאמר לעיל  -גודל המפל IL - ,כניסה ויציאה ,עומק .בשוחות ותאים עם מספר כניסות (יציאות)
הצנורות יצויינו  ILשל כל חבור וחבור.
לחבורי הביוב מהמגרשים תמדד נקודת תחילת החבור (או שוחה) בתוך המגרש – ( GLרום קרקע
(( IL ,רום תחתית) ,גובה מפל (במידה וישנו) ,כ"כ  ILשל כניסת החבור לשוחה על קו ראשי .יצויינו
קואורדינטות של קצה החבור.
 .3בתכנית יסומנו קטעים עם מילוי ב ,CLSM -עטיפות בטון ופלטות בטון.
 .4תכניות  AS MADEיוגשו לכל מערכת בנפרד ,ובנוסף – תכנית משולבת עם סימון של כל
המערכות שבוצעו.

 57.07.09סימון מתקנים ותשתיות קיימים ואחריות הקבלן
 .1הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל המתקנים ,הצינורות ומערכות אחרות הנמצאים
בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם .סימון המערכות הקיימות על תנוחות ו/או
חתכים לאורך יבוצע לפי הנחיות שתוארו בפרקים רלבנטים לעיל .חפירות לגילוי הצינורות,
הכבלים והשוחות למיניהן ,השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים ,איסוף
אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים ,וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של
המתקנים הנ"ל ,חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.
 .2הקבלן יסמן ויגן על כל מתקן עילי לרבות שוחות בקרה ,ארגזי אביזרים ,עמודי חשמל או
תאורה ועוד.
 57.07.10בדיקות שדה ומעבדה
.1בדיקות שדה ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות בצועי הציוד והחומרים האחרים
המסופקים ע"י הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט המיוחד והחלטת המפקח.
 .2הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע באופן שיהיה ספק בידי
המפקח לתאם את הזמנת הבדיקות הנחוצות:

-

-

בדיקות מתאימות לפי הסעיף הלרבנטי שבפרק הכללי לעיל;

-

בדיקות לחץ.

-

בדיקות הידוק העפר והמצעים למיניהן;

-

בדיקות בטונים למיניהן;

-

בדיקות אטמים לצנורות ושוחות;

בדיקות אטימות המערכות;
-

בדיקות אחרות לפי הצורך.
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-

תוצאות הבדיקות ימסרו למזמין.

 .3עלות הבדיקות כאמור לעיל ,אשר תבוצענה בפועל ,כלולה במחירי היחידות השונות ולא ישולם
עבורן בנפרד .התשלום עבור הבדיקות יעשה בהתאם להנחיות שבפרק הכללי של המפרט המיוחד.
כל עזרה שתדרש לצורך נטילת הבדיקות תנתן ע"י הקבלן ללא כל תשלום.
 .4עם תוצאות הבדיקות יהיו שליליות יתקן הקבלן את הטעון תיקון ויערכו בדיקות חוזרות  -הכל
על חשבונו של הקבלן.
 57.07.11אישור לצנורות ,שוחות ,ציוד ואביזרים
 .1על הקבלן להגיש לאישור המתכנן את רשימת הצנורות ,השוחות ,הציוד והאביזרים שבדעתו
להתקין ,כולל קטלוגים מפורטים .ציוד וחומרים שלא יאושרו על ידי המתכנן יסולקו מן השטח.
 .2ברשימה יש לציין שם היחידה ,תפקידה במערכת ,דגם מדוייק ,אפיון היחידה בהתאם לנושא,
מקום הייצור ,שם היצרן/הספק ,רשימת האתרים בארץ בהם מותקנת יחידה מהדגם המוצע,
תקופת האחריות תוך התייחסות ספציפית לפרויקט זה.

 57.07.12לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידי
הקבלן הן מהמהדורה האחרונה של המתכנן ,ושהתכניות שבידיו מאושרות לביצוע על ידי
המהנדס והמפקח.
 57.07.13לפני התחלת העבודה יסמן הקבלן ע"י מודד מוסמך ,ויקבל את אישור המפקח:
.1

מיקום התחברויות למערכות קיימות.

.2

תוואי הצנורות .

.3

מיקום המתקנים ,המגופים ,השוחות ,התאים והקולטנים וכו'.

. 4

מיקום קצה חבור הביוב ושוחה במגרש.

.5

מיקום מערכות מדידה והידרנטים.

 57.07.14כל הציוד והחומרים יהיו מתוצרת מוכרת המיוצגת על ידי גורם ישראלי ידוע המסוגל
לתת שרות ולספק חלקי חילוף ויאושר ע"י המתכנן.
 57.07.15על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים לבטיחות העובדים והעבודה וכל צד שלישי,
והוא האחראי הבלעדי עבור כל נזק שיגרם או לרכוש או לצד שלישי.
 57.07.16כל מרכיבי המערכת – ציוד ,צנורות ,שוחות ,מחברים וכו' וכל החומרים יעמדו
בדרישות התקן הישראלי ,ובמקרים בהם אין תקן ישראלי ,יעמדו בדרישות תקן אמריקאי או
בריטי.
 57.07.17על הקבלן להקפיד ולהזמין את החומרים מיד עם החתימה על חוזה וקבלת אישור
מהמזמין ומהמתכנן.
 57.07.18על הקבלן להזמין צנרת ,שוחות וחומרים אחרים אך ורק לפי מדידות פיזיות בשטח
ולא על סמך תכניות .לא יתקבלו שום תביעות בקשר לעודף בצנרת ובחומרים אחרים.
כמות הצנרת בכתבי הכמויות היא תאורטית בלבד.
 57.07.19אחריות הקבלן
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 .1הקבלן אחראי לתפעול הנכון של הציוד שהוא יספק לבצוע העבודות .עליו להתאים את סוג
הציוד לכל יחידה ויחידה ולוודא את התאמתו אליה.
 .2למרות אישור המהנדס לציוד ולמתקנים הקבלן יהיה האחראי היחידי להתאמתם ולתפקודם
ולקבלת תוצאה מתאימה.
 .3למרות הוראות המהנדס או המפקח בזמן ביצוע העבודה ,הקבלן יהיה אחראי היחיד לטיב
הציוד ,האביזרים והחומרים בהם הוא משתמש ולטיב העבודות.
 .4הקבלן יהיה אחראי שלא תיווצרנה שקיעות בגלל הידוק לא נכון ,במשך שנה מיום קבלת
העבודה על ידי המזמין ,כל שקיעה תתוקן על חשבון הקבלן.
 57.07.20העבודה תבוצע עד לסיומה המושלם ומשך הבצוע יהיה לפי ההוראה שיקבל הקבלן.
 57.07.21הקבלן יהיה אחראי על כל פגיעה בתשתית קיימת ,בין אם היא מסומנת בתכניות ובין
אם לא.
 57.07.22בגמר יום העבודה יש לכסות את כל התעלות שנחפרו באותו יום .אין להשאיר תעלות
פתוחות.
 57.07.23טיב הבצוע יהיה לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין ותאגיד "מי מודיעין" והם
יאשרו שהעבודה גמורה ומושלמת  .במקרה והעבודה ,חלק ממנה או פרט מסויים לא יהיה
לשביעות רצון המפקח או המזמין ,יפרק הקבלן את החלק הפגום ויבצע אותו מחדש ,ללא כל
תשלום נוסף.
 57.07.24כל האמור לעיל יכלל במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל
עבורם כל תשלום נוסף.
57.08

תכולת מחירים לעבודות המים והביוב

 57.08.1הערות כלליות
 .1המזמין רשאי לפי ראות עיניו לבטל ביצוע מתקנים ועבודות שונות .ביטול מתקנים אלה לא
ישפיע על מחירי היחידה של יתר הסעיפים שידרשו ביצוע.
 .2מחיר הפרטים השונים הוא קומפלט וכולל את כל עבודות העפר ,המצעים ,האיטום ,הבניה,
הספקת והתקנת הציוד ,הצנרת והאביזרים כ"כ עבודות וחומרי העזר הנדרשים לבצוע מושלם של
העבודה ופעולה תקינה של המערכות גם אם אלו לא פורטו במלואם בכתבי הכמויות.
 .3במחיר העבודות נכללים:
-

קבלת אישורים ומסמכים מהמוסדות המוסמכים בהתאם למפרט הטכני.

-

הכנת תכניות  MADE ASבמהדורת ביניים ולאחר סיום העבודות.

-

משרד שדה ומכשירי מדידה ועזר למפקח.

כל העבודות ,החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם שימוש במהלך העבודה לצורך
ביצועה  -קווי מים ,דרכים זמניות ,תמיכות ,דיפונים כו'.
-

שאיבת מים ושפכים ,סילוק בוצה ,סחף ומכשולים.

-

עבודות במים מכל מקור שהוא במידה ויהיו.

-

מדידה וסימון לביצוע העבודות.
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עבודות גילוי וסימון מתקנים ותשתיות קיימים ומדידה ע"י מודד מוסמך של גבהי IL
לפני תחילת הבצוע ,כ"כ סימון הצטלבויות עם מערכות הקיימות בתכניות ,כולל חפירות גישוש
ועריכת דו"ח.
-

אימות גבהים ומידות לאחר בצוע עבודות בשלבים הקודמים.

-

בדיקות שונות למיניהן.

-

שרות שדה של היצרן/הספק המוצרים.

-

שילוט נדרש.

-

החזרת המצב לקדמותו לאחר ביצוע עבודות וניקוי השטח

-

הסדרת מקומות פינוי החומר.

מסביב.

המחיר עבור עבודות אלה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

 57.08.2מחיר צנרת מים כולל:
א .סימון תוואי ומקום הנחת הצנור המתוכנן ,מיקום שוחות ,מגופים ואביזרים ,התחברויות
לאביזרים ,בלוקי ומשטחי בטון ,עמודי תמיכה וכו'.
ב .ישור השטח במידת הצורך ולפי הוראות המפקח.
ג .חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד ,של תעלות להנחת צנורות ברוחב
מתאים בהתאם לקוטר הצנור ובעומק בהתאם לנדרש במפרט הטכני ובתכניות ופינוי האדמה
החפורה המוחלפת ועודפי החפירה לאתר שפיכה המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
ד .תכנון והרכבת הדיפון והתימוך לפי הצורך.
ה .יצירת תשתית מתאימה לצנור בתחתית התעלה.
ו .אספקה ,העמסה ,הובלה ,פריקה ,אחסון ,פיזור והנחה בתעלה או הרכבה או השחלה של
צנורות על פי הנדרש.
ז .אספקה ,העמסה ,הובלה ,פריקה ,אחסון והרכבת אוגנים ,קשתות ,זויות ,הסתעפויות ,מעברים
מקוטר לקוטר וכו'.
ח .הבצוע "למדים" במקומות שבהם תוואי משתנה.
ט .אספקת והכנת עטיפת חול מהודקת בשכבות לפי הנדרש.
י .חיתוכים ,ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר.
יא .בדיקות אטימות ולחץ.
יב .אספקת יריעות מתכווצות וסרטים מתקבצים ועטיפת ראשי ריתוך של צנורות ואביזרים,
תיקון העטיפה החיצונית בכל מקום בו נפגעה ובמקומות הריתוך ,או הספקת צבע וצביעת צנורות
הפלדה בהתאם למצויין במפרט ,בתכניות ופרטים.
יג .הגנה קטודית של צנורות פלדה במידת הצורך.
יד .צילומי רדיוגרפיה בהיקף של  20%מכלל הריתוכים בצנרת הפלדה או לפי הוראות המפקח.
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טו .אספקה והנחה סרט אזהרה כחול מעל קו המים.
טז .בדיקות של העפר והחול.
כ .כיסוי הצנור עד למפלס קרקע מתוכנן או עד לתחתית מבנה הכביש/המדרכה ,לפי דרישות
המפרט הטכני והוראות המפקח ,כולל הספקת והובלת החומר והידוקו כנדרש.
כא .חיטוי הצנרת.
כב .ניקוי שטח העבודה.
כג .כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת
ותפעול תקין.
יחידות מידה לתשלום  :מחיר צנרת מים הינו לפי מ"א
 57.08.3מחיר צנרת ביוב כולל:
 .1סימון תוואי ומקום הנחת הצנור המתוכנן ,מיקום שוחות ,התחברויות ,בלוקי ומשטחי בטון
וכו'.
 .2ישור השטח במידת הצורך לפי הוראות המפקח.
 .3חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד ,שלתעלות להנחת צנורות ברוחב
מתאים בהתאם לקוטר הצנור ובעומק בהתאם לתכניות ולנדרש במפרט הטכני ובתכניות ופינוי
האדמה החפורה המוחלפת ועודפי החפירה לאתר שפיכה המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
 .4תכנון והרכבת דיפון ותימוך בעומק הנחת צנור עד  2.25מ' ולפי הוראות יועץ הקרקע והמפקח
כולל תימוך והגנת תשתיות מכל סוג ,מקבילות או חוצות במידת הצורך.
 .5יצירת תשתית מתאימה לצנור בתחתית התעלה.
 .6אספקה ,העמסה ,הובלה ,פריקה ,אחסון ,פיזור והנחה בתעלה או הרכבה או השחלה של
צנורות על פי הנדרש.
 .7אספקת והרכבת אטמים ,מופות ומחברים עבור השוחות והצנורות.
 .8אספקת והכנת עטיפת חול מהודקת בשכבות לפי הנדרש.
 .9חיתוכים ,ריתוכים ,הדבקות וכל החומרים ועבודות העזר.
 .10בדיקות אטימות ודפורמציה.
 .11בדיקות של העפר והחול.
 .12כיסוי הצנור עד למפלס קרקע מתוכנן או עד לתחתית מבנה הכביש/המדרכה הקיים/המתוכנן
לפי דרישות המפרט הטכני והוראות המפקח ,כולל אספקת והובלת החומר והידוקו כנדרש.
 .13שטיפת הקו בלחץ.
 .14צילום וידאו.
 .15ניקוי שטח העבודה.
 .16כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת
ותפעול תקין.
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יחידת מידה לתשלום תהיה מטר אורך צינור יחושב בין דופן לדופן תאי ביקורת סמוכות ועומק
צינור יחושב בין גובה שתית כביש (תחתית מצע)  I.L.צינור.

 57.08.4מחיר שוחות בקורת מחוליות טרומיות כולל:
 .1סימון מיקום השוחה.
 .2חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי האדמה כנדרש ,כולל דיפון החפירה
כנדרש.
 .3אספקת ,העמסת ,הובלת ,פריקת ,אחסון והתקנת שוחות בקורת עגולות ו/או מרובעות ,כולל
תקרה ומכסה ,בצוע איטום בין החוליות כנדרש וקידוחי פתחים בהתאם למיקום השוחה בפועל.
 .4אספקת ,העמסת ,הובלת ,פריקת ,אחסון והתקנת הרצפה ,התקרה והפקק.
 .5אספקת והרכבת שלבי ירידה לפי ת.י 631 .או סולם פיברגלס/נירוסטה (כולל כלוב הגנה במידת
הצורך).
 .6עיבוד השוחה ,או לחילופין אספקת תחתית משולבת / PEבטון עבורה ישולם בנפרד.
 .7אספקת והתקנת מחברי שוחה כנדרש ,כולל ביטון הפתחים סביבם במידת הצורך.
 .8בדיקת אטימות.
 .9ציון מספר שוחה עד הדופן הפנימית.
 .10מילוי חוזר סביב השוחה כנדרש.
 .11החזרת המצב לקדמותו לאחר בצוע עבודה במגרש.
 .12כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת
ותפעול תקין.
יחידת מידה לתשלום תהיה קומפלט ועומק יחושב בין גובה אספלט ו i.l.צינור

 57.08.5מחיר התחברות לשוחת בקורת קיימת כולל:
 .1נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים עבודה בקו ביוב קיים.
 .2פקקים וסתימות זמניים ,מעקפי זרימה בכל מרכיביהם כולל חבורים זמניים ,שאיבת ביוב
במידת הצורך.
 .3קדיחת חור בשוחה.
 .4חבור צנור לשוחה כולל יציקת חגורת בטון מסביב הצנור וקשירת ברזלי הזיון.
 .5אספקה ,הובלה והתקנת מחברי שוחה ואטמים כנדרש ,כולל ביטון הפתחים סביבם במידת
הצורך.
 .6תיקון והתאמת עבוד השוחה.
 .7סתימת היציאות המבוטלות.
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 .8כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת
ותפעול תקין.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי קומפ'

 57.08.06מחיר חבור צנור מים חדש לקו מים קיים כולל:
א.

חפירה לגילוי הקו הקיים ,חיתוכו ,ניקוזו וריתוכו.

ב.

סגירת המים בקטעי קווי המים הקיימים הסמוכים לפי הצורך.

ג.

סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת המים במידת הצורך.

ד.

אספקת והרכבת כל האביזרים הנדרשים כגון :זויות ,הסתעפויות ,מעברי קוטר וכו'.

ה.

חיתוכים ,ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לבצוע החבור.

ו.

חפירה וכיסוי עבור החבור בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים.

ז.

חיתוך ,פירוק וסילוק קטע קו הקיים לפי הצורך.

חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל וסתימתו ותיקון העטיפה החיצונית
ח.
במידת הצורך.
לא ישולם עבור חבור קו חדש לקו קיים שבוצע קודם במסגרת עבודה זו ,גם אם הקו הקיים הנ"ל
הוא קו חי בו מוזרמים מים.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו לפי קומפלט לכל חיבור

 57.08.07מחיר תא מגוף כולל:
העמסה ,הובלה ,אספקה ,פריקה והרכבת תא מגוף בגודל ובסוג המתאים בהתאם לדרישות מפרט
הטכני ,כולל חוליות ,תקרה ומכסה ,כולל יציקת בלוקי בטון מזויין ,כולל אספקה ומילוי חצץ
וחול ,כולל כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים.
יחידות מידה לתשלום  :מחירי העבודות הנ"ל כלולים במחירי התא שישולם לפי יח'.
 57.08.08מחיר מערכת מדידה כולל:
א .אספקת והרכבת כל הצנרת והאביזרים המופיעים בפרט כגון :מגופים ,שסתומים ,ברזים,
ניפלים ,זויות ,זויות מעבר ,טע ופקק ,וכן כל הזויות והאביזרים הנדרשים לבצוע מושלם של
הפרט ,כולל פס הארקה באורך הנדרש עם חבקים.
ב .אספקה ,הובלה ,והתקנת מד המים כולל חיבור למערכת הבקרה של התאגיד .
אספקה והתקנת מד המים תהיה רק לאחר אישור של התאגיד .
ג .כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת
ותפעול תקין.
יחידות מידה לתשלום  :המחיר הינו קומפלט
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57.08.09

מחיר הפרטים כולל:

א .אספקת והרכבת כל הציוד והאביזרים המופיעים בפרט כגון:
מגופים ,שסתומי אויר ,מנומטרים ,ברזים ,ברזי כבוי אש ,מחברים לאוגן ,מתאמים /PEפלדה,
דרסרים ,אוגנים ,הסתעפויות ,קשתות ,מצמדים ,מתאמי אוגן וכו' – הכל מסקדיול  ,40או מצנור
פלדה עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי כנדרש ,קטעי צנור,
אטמים וכו'.
ב .חיתוכים ,ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע הפרט וחיבורו למערכת
המים  /הביוב .
ג .חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים.
ד .חבורי צנורות  /אביזרים  /ציוד לתמיכות או קונסטרוקציות בטון.
ה .כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת
ותפעול תקין.
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