המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

המועצה המקומית כפר שמריהו
אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ

מכרז פומבי מס' 6/2022
מכרז להסכם מסגרת לביצוע מערכות תשתית ו עבודות סלילה ופיתוח
בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

לרבות ביצוע של עבודות עפר  ,מצעים וסלילה  ,תשתיות מים  ,ביוב  ,ניקוז  ,תאורה  ,חשמ ל ותקשורת
לרבות בחפירה פתוחה ו/או בקידוח אופקי  ,עבודות בטון וקירות  ,פיתוח  ,ריהוט רחוב ,גינון והשקיה ,
תחנת שאיבה למי נגר עילי ,בריכת חידור ,קירות סלאריים וכלונסאות ,קיר אקוסטי  ,חציות של קווי
דלק קצא"א ותש"ן;
העבודות יתבצעו ברחובות ושטחים בתחומי המועצה המק ומית כפר שמריהו ,בין השאר במתחם
הנוריות  ,ב גבול המערבי של הישוב עם דרך חיפה /כביש מס '  , 2בגבול המזרחי של הישוב בסמוך
ובחצייה של קווי דלק קצא"א ותש"ן ,וכן ב אזורים נוספים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו,
לרבות ב שטחים גובלים ו/או סמוכים וכן בשטחי מגרשים פרטיים

נספח ב1 /
תנאים כלליים ומיוחדים ,מפרט טכני מיוחד ,אופני מדידה
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מתכננים :
תנועה:

חברת מהנד סים לתכנון ופיקוח בע"מ
רח' הירדן  , 29רמת גן
יעל יושע

טל03-6772001 .
פקס03-6776661 .

כבישים:

הראל מהנדסים אזרחיים בע"מ
דרך החורש  4ק רית הסב יונים ,יהוד
אלכס דרימר ,טניה אניוטין

טל03-6326202 .
פקס03-6326203 .

אדריכלות נוף:

דן צור – ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ
מדינת היהודים  , 103הרצלייה
ליאור וולף ,ויקי גלוברמן

טל09-9510020 .
פקס09-9510030 .

ביוב ניקוז
ותיאום מערכות:

ב רז'יק מהנדסים יועצים
רח ' עמינדב  , 23תל אביב
רן ברז'יק

טל03-5622254 .
פקס03-5626696 .

תאורה חשמל
ותקשורת:

מטרה  -וט חברה להנדסת חשמל בע"מ
בית אמרגד ,רח' השחם  , 32פתח תקווה
משה אוחנה  ,ניר נגר

טל03-9216440 .
פקס03-9216441 .

מים:

צפריר וי נשטין פ.מ 2016 .בע"מ
רח' וילסון  , 6תל אביב
אברהם טרי י בר

טל03-6241215 .
פקס03-6241216 .

קונסטרוקציה:

לבני מהנדסים בע"מ
רח' השילוח  , 8פתח תקווה
יעקב לבני

טל03-9245525 .
פקס 03-9245535

קונסטרוקציית
בריכת חידור:

גדעון זולקוב – מהנדסים יועצים
מעלה הואדי  , 26יגור
עדי מלכיאלי

טל04-9040666 .
פקס04-9040668 .

אגרונום:

ד ורון לנג
קיבוץ גבעת חיים

יועץ קרקע:

אינג' מוטי יוגר בע"מ
רח' האקל יפטוס  , 6קדימה

ט ל'04-8911401 .
פקס04-8911490 .

יועץ נגישות:

אבי ורשבסקי – אדריכל
ת.ד , 3391 .רמות השבים

טל09-7434946 .
פקס09-7487197 .

מודד:

דטהמפ מערכות מידע גיאוגרפיות בע"מ
רח' הירקון  , 67בני ברק
רועי חביב  ,עובדיה כהן

טל03-7541000 .
פקס03-7516356 .

ניה ול ופיקוח :

ע .יפה ניהול פרוייקטים בע"מ
רח ' אבן גבירול  , 56תל אביב
עמי יפה  ,סלבה פירר

טל03-6969889 .
פקס03-6969899 .

מועצה מקומית
כפר שמריהו :

מו עצה מקומית כפר שמריהו
רח' קרן היסוד  , 13כפר שמריהו
מהנדס המועצה – מהנדס דיויד ברייטבורד

טל09-9506699 .
פקס09-9505385 .

רחוב החורש  , 36כפר שמריהו
יעקב נוימן

טל09-9582679 .
פקס 09-9506688

אגודת מים שיתופית
בכפר שמריהו :
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מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה
המהו וה חלק בלתי נ פרד מהצעה/הסכם מס' 6/2022
הערה :אין באמור ב מפרט המיוחד כדי לגרוע או להמעיט מכ לל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הצעתו
במכרז ו ההסכם על כלל נספחיו.
במסמך זה" :אתר" משמע אתר העבודה או אתרי העבודה ,אם יהיו מספר אתרי/אזורי עבודה במקביל.
פרק  - 00מוקדמות
מפרט מיו חד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  00במפרט הכללי ,או פרקים רלבנטיים אחרים
שלו ,בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.
 00.01אתר העבודה
מתחמי הרחובות הבאים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו:
-

מתחם הנוריות ,בין רח' קרן היסוד והחורש
דרך השדות
רחובות הזורע ואילנות
רחוב קרן היסוד
רחוב רגבים
רחוב השקד
קו ביוב מאסף מזרחי
סמטת הסביון ,סמטת החרצית ,שביל הכורם ,דרך הבאר
רצועת קווי הנפט במזרח הישוב

וכן אזורים נוספים בתחום מועצה מקומית כפר שמריהו ,לרבות שטחים גובלים ו/או סמוכים.
כמו כן עבודה בתחום מגרשים פרטיים.
 00.02תאור עיקרי העבודה
מכרז/הסכם זה מתייחס לביצוע עבודות לרבות:
עבודות הכנה ופירוק
עבודות עפר ומ צעים
עבודות תשתית מים ,ביוב וניקוז לרבות קווי סניקה
קווי ביוב בקידוח HDD
בריכת חידור ,קירות/כלונסאות דיפון ,מבנה תחנת שאיבה  ,מערכות אלקטרו -מ כאניות
קירות אקוסטיים
עבודות תשתית מאור ,חשמל  ,תקשורת  ,סיבים אופטיים ,מצלמות
עבודות בטון וקירות
עבודות ריצוף ואבני שפה
עבוד ות פיתוח ,ריהוט גן ורחוב וגידור
עבודות סלילת כבישים
עבודות גינון והשקיה
עבודות תמרור וצביעה
עבודות פיתוח ושיקום חצר ות פרטיים
חציות של קווי תשתית את רצועת קווי הנפט של קצא"א  /תש"ן  /קמ"ד
שונות.
מובהר כי ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז הינו אופציונלי ,כפי שהדבר כבר מפורט
במסמכי המכרז השונים ו/או ייקבע בהמשך ,ומותנה בין השאר בקיום תקציב לביצוען.
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 00.03מפרט ים ועדיפות בין מסמכים
א.

העבודות השונות המשמשות נשוא הצעה/הסכם זה יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות
בנין בהוצאת הועדה הבין  -משרדית בהשתתפות משרד הביטחון/מע"צ ומשרד השיכון,
בפרקים השונים במהדורתם האחרונה ("המפרט הכללי") ולפי המפרט המיוחד המצ"ב
("המפרט המיוחד") ומפרטי חברת החשמל ,בזק והוט .

ב.

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי ההסכם מיד עם קבלתם לרבות כל המידות והנתונים
המובאים בהם ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה בין התיאורים והדרישות
במסמכים השונים ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ,אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע
העבודה .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית .אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא
אחר החלטתו ,ישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל
ההוצאות האפשריות ,בין אם נראו מראש ובין אם לאו .לא תתקבל כל תביעה מצד
הקבלן ע ל סמך טענה בדבר קיומה של סתירה ו/או אי התאמה כ אמור .

ג.

הופעת תנאים שונים במסמכי ההסכם השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים ,שכן
המסמכים באים להשלים זה את זה .שאלת העדיפות בין מסמכים מתעוררת רק כאשר
התנאים נמצאים בסתירה .קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב את
הקבלן.
לא הביא הקבלן את דבר הטעות/ה סתירה למפקח ,יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או
הנזקים שיגרמו עקב אי מילוי הוראה זו ,או עקב הטעות או הסתירה.

ד.

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות שתתעוררנה
תוך מהלך העבודה ויש חלק מן התכניות שיוכנו ויצורפו בעתיד להסכם ותהיינה חלק מן
ההסכם ,לכן הוסכם בין הצדדים שכל שאלה שתתעורר עקב זאת תיפתר בעת מהלך
העבודה ע"י המפקח וכל הוראה שתינתן על ידו תחשב כאילו פורטה בהסכם זה מראש –
בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן הגיוני בביצוע העבודה .מובהר בזה ,כי האמור בסעיף
זה כבר נכלל על ידי הצדדים שהסכימ ו על שכר ההסכם ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל
תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.

 00.04היקף 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 הכללי.
 00.05ה תאמת התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות ,הנתונים
והאינפורמציה המובאים בהם .בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתכניות ,בנתונים ,במפרט
הטכני ובכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב.
ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח
וירשמו ביומן העבודה .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על
סמך טענה שלא זיהה סטיות  ,סתירות ו /או אי התאמות כאמור .
 00.06עבודה ,ציוד וחומרים
א.

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני
התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח באישורו בכתב על בדיקתו ואישורו שלאותו
ציוד ,כולו או בחלקו).
הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח ,יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף
בציוד אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח.

ב.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון ,בכפיפות לדרישות
התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח.
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עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכיו"ב של רשות מוסמכת ,תבוצענה
בהתאם לאותן דרישות ,תקנות וכיו"ב .המפקח רשאי לדרוש מ הקבלן להמציא לו אישור
בכתב על התאמת העבודות לדרישות ,תקנות וכיו"ב של אותה רשות ,והקבלן מתחייב
להמציא אישור כזה ,אם יידרש.
ג.

עם התחלת העבודה ,ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפניה שימוש בחומר מסוים ,על
הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד
עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.
החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאות הבדיקה יקבעו את מידת
התאמתם לשימוש בביצוע הסכם זה .כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאשרת
תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום ,ע ל חשבון הקבלן.
הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים טיב מאושר ובכמות
המתקבלת על דעת המפקח .הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת
שתקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

ד.

כל הובלה לצרכי ביצוע העבודה נחשבת כהכרחית ומחירה כלול כבר במחירי היחידה
בכתב הכמויות .לא ישולם על הובלה בנפרד ,לא בתוך האתר ולא מחוצה לו ,לרבות
הובלה כפולה ולא תוכר כל תביעה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.

 00.07צינורות ומתקנים תת קרקעיים ועיליים
מבלי לגרוע מהוראות ההסכם מובהר ומודגש כדלקמן:
א.

בש טח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים ועיליים ,לרבות קווי מים ,ביוב,
תשתיות תת  -קרקעיות ועיליות של חח"י ,תקשורת ,בזק ,הוט  ,אנרגיה ,קצא"א  /תש"ן /
קמ"ד ,תאורה ו תשתיות אחרות.
הקבלן יבדוק ויוודא מיקום כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת
לדאו ג ולשמור על שלמותם.
חפירות לגילוי הצינורות ,הכבלים והשוחות למיניהן ,השימוש במכשירים מיוחדים
לבדיקת מיקומם וגילויים ,איסוף אינפורמציה ותיאום עם הגורמים המוסמכים  ,לרבות
קצא"א תש"ן וקמ"ד  ,וכן כל הוצאה אחרת שתידרש לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל
או לשם איתורם ל צרכי העבודה יחולו על הקבלן ללא תשלום נוסף.

ב.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול
על הקבלן ללא תשלום נוסף ,לרבות חפירה מסביב למתקנים הנ"ל בעבודת ידיים ו/או
בציוד טכני ו/או תמיכתם בזמן העבודה וכיוצ"ב.
עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם
ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת בזק ו/או מהנדס חב' הטל"כ בעלת הזכויות .כל
האישורים והתשלום בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
האמור לעיל יחול אף בקשר עם ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל .העבודות תבוצענה
באישור מוקדם ובפיקוח חברת החשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על
הקבלן.

ג.

עבודות בקרבת קווי ניקוז ,ביוב ,מים ותאורה יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד
מטעם הרשות המקומית ו/או אגודת המים השיתופית של כפר שמריהו וכל האישורים
והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקב לן.
קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת
המערכות הנ"ל ,הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
המזמינה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

עמוד  5מתוך 142

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו

חתימה וחותמת המציע

המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ד.

עבודות בקרבת קווי קצא"א ו -תש "ן
במסגרת הפרויקט יידרש ביצוע עבודות תשתית מ ים ו/או ביוב ו/או ניקוז ו/או אחר תוך
חציית קווי תשתית קיימים של קצא"א  /תש"ן  /קמ"ד העוברים במזרח הישוב.
העבודות יכללו את כל התאומים מול קצא"א  /תש "ן קמ"ד  ,הגשת כל התוכניות
והמסמכים הנדרשים ,ביצוע עבודות גישוש בהתאם להנחיותיהם ,תאום והזמנת פיקו ח
לביצוע ה עבודות לפי דרישת ק צא"א  /תש "ן  /קמ"ד  ,תשלומים עבור הפיקוח ועבור
הביטוח  ,ע בודה זהירה בהתאם להנחיות קצא"א  /תש"ן  /קמ"ד וכיוצ"ב.

ה.

קבלת השטח ע ל יד י הקבלן
מבלי לגרוע מהוראות המכרז וההסכם ,הקבלן וקבלני המשנה המיועדים לעבוד עמו
בפרויקט יסייר בשטח וי וודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו
ברורים לו.
רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את תנאי השטח והקרקע .לא תוכרנה כל תביעות
הנובעות מתנאי השטח ו /או מאי לקיחה בחשבון של אי  -ודאות של תנאי כלשהו הקשור
בביצוע העבודה.

.
 00.08בעלי תפקידים באתר

בנוסף ,ומב לי לפגוע באמור בהוראות אחרות במסמכי ההסכם על הקבלן למלא אחר ההוראות
הבאות:
א.

מהנדס ביצוע – בא כוחו של הקבלן יהיה " מהנדס בעל רשיון" רשום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים עם וותק מקצועי של ( 7שבע) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק ,לדעת
המפקח ,בביצוע עבודות מסוג העבוד ות על פי ההסכם .מהנדס הביצוע יהיה אחראי על
ביצוע העבודות (המבנה) כמתחייב מחוק התכנון והבניה ,והוא שיחתום על תכניות
ההגשה לרשויות כמהנדס ה"אחראי על ביצוע השלד" וכ  "-אחראי על הביקורת " .
מהנדס הביצוע יהיה מוסמך וחייב לחתום על כל ההצהרות והתכניות כפי שידרשו ע"י
הרשויות המוסמכות ועל היתר הבנייה.

ב.

מנהל עבודה – הקבלן מתחייב להעסיק ,במשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ,מנהל
עבודה מקצועי ,מיומן ,בעל ניסיון של ( 7שבע) שנים לפחות בניהול פרויקטים בהיקף
ומהסוג של הפרויקט נשוא הסכם זה ,ודובר עברית רהוטה .מנהל העבודה יהיה בעל
הסמכה בתוקף כאחראי בטיחות מטעם משרד העבודה .כמו כן יועסק מנה"ע מוסמך
נוסף לעבודות לילה.

ג.

אחראי בטיחות בתנועה – הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות מהנדס המועצה אחראי
בטיחות בתנועה אשר יהיה מאושר על ידי משטרת ישראל והמזמין .אחראי הבטיחות
בתנועה יבקר באתר באופן רציף ויבדוק את המצאות ותקינות אמצעי הבטיחות על פי
הסדרי התנועה המאושרים על ידי ועדת התנועה העירונית והמשטרה וכן יהיה נוכח
במהלך ביצוע עבודות בכבישים ובצמתים פעילים .

ד.

אחראי בטיחות בעבודה – הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות מהנדס המועצה אחראי על
הבטיחות בעבודה ,מאושר ע"י מינהל הבטיחות וע"י המזמין.
אחראי הבטיחות בעבודה יבקר באתר באופן רציף ,יבדוק את קיום תנאי הבטיחות
והגהות עפ"י הוראות החוק ,יוציא דו"ח שבועי ויעקב אחר תיקון הליקויים.

ד.

מודד – הקבלן יעסיק באתר באופן קבוע ורצוף מודד מוסמך ,שמכשיריו חדישים
ומכו ילים על ידי מעבדה מוסמכת ,שיהיה זמין בכל עת ולפי דרישת המפקח.

 00.09אחריות הקבלן
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מכיר את התוכניות ,המפרטים,
רשימת הכמויות ,סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו ,וכי הוא בקיא בהם
וב תנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה ,בדק את האתר וסביבתו ,את טיב הקרקע,
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
את הכמויות וטיבם של החומרים והפריטים הדרושים לביצוע העבודה ,את דרכי הגישה לאתר
כולל אתרי פינוי פסולת ועודפי העפר.
לפיכך ,רואים את הקבלן כאחראי לביצוען המלא ,המ דויק ,הבטוח והתקין של העבודות,
ולפעולתם התקינה ולשלמותם של המתקנים והתשתיות המבוצעים על ידו ועליו להפנות את
תשומת ליבו של המפקח לכל פרט בתוכניות ,טעות בתכנון ,אי התאמה במידות וכו' ,אשר
עלולים לגרום לתקלה ,ליקוי או כשל בעבודות ו/או לגרום לכך שהמתקנים לא יפע לו כראוי .לא
עשה כן הקבלן ,רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
 00.10מניעת הפרעות
העבודה מתבצעת בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו ,באזור מיושב ומאוכלס בבתי
תושבים ,מבני ציבור ועסקים פרטיים.
הקבלן מתחייב לבצע את עבו דתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה באתר
במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות ולהניח 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 ,אלא במידה ,באופן ובשעות שהותרו לעניין זה במפורש ובכתב על ידי
המפקח.
הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת גידור  PROTECו/או 'ברלין'  ,גידור אסכורית גובה
 2.0מטר חדשה וצבועה בתנור ,או כל גידור אחר לפי קביעת המפקח  ,של טים ,דגלים ,פנסים,
תמרורים ,נצנצים וכל אמצעי אחר העומד בתנאי הבטיחות בהנחיות להצבת תמרורים ואמצעי
איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ,הצבת עובדים וכיו"ב לפי הצורך ,ויבנה מעקפים לצורך
הטיית התנועה ,הכל על חשבונו.
באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל
האתר (אלא אם הותרו במפורש ובכתב על ידי המפקח חסימות זמניות לתנועה ברכב או ברגל,
וככל שהותרו) .כל האמור באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.
הסדרי תנועה .על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה
מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה ,משטרה ,רשות מקומית וכו'.
הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות ,גידור ,ציוד תמרור ואזהרה וכד' ישולמו לפי
 2.5%מהיקף החשבונות המאושרים בהתייחס לעבודות במתחם הנוריות ו  5.0%-בהתייחס
לעבודות ברחובות אחרים בישוב ; תשלום זה כולל גם שימוש סביר בעגלות חץ לפי דרישת
המשטרה .תשלום למשטרת ישראל עבור שוטרים בשכר ישולם בנפרד  ,כנגד הצגת אסמכתאות
להפעלת השוטרים והתשלום בגינו  .תשלום בגין פקחים בלבד ,לפי דרישת המשטרה ,ישולם לפי
סעיפי כתב הכמויות וכנגד רישום רציף ביומני העבודה באישור המפקח .יינ תן תשלום עבור
שימוש חריג במספר עגלות חץ באותו הסדר ולפי אישור המפקח בלבד ,לפי סעיפי כתב הכמויות.
.
לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.
 00.11תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה ,הן לצרכי העברת ציוד ו חומרים והן לכל מטרה אחרת שהיא ,תבוצע אך ורק
באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר
המועמס עליהם אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
 00.12אמצעי זהירות
כחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות ,בהתאם לתכנית עבודה מפורטת של הקבלן ו/או ל פי הוראות
המפקח ,הקבלן יתקין ,יספק ויחזיק ,באחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,במהלך כל תקופת ביצוע
העבודות ,ביום ובלילה ,אמצעי שמירה ,גידור ,ביטחון ובטיחות ,לרבות תמרורי אזהרה ופנסים
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות ,ככל הדרוש לשם בטיחות וביטחון האתר ושל הציבור ו/או כל
צד שלישי (לרבות מסיגי גבול באתר) ו/או שיהיו דרושים בהתאם לצרכי האתר ו/או בהתאם
להוראות המפקח ו/או על פי הוראות הרשויות ,והכול באופן ובתנאים המפורטים לעיל ולהלן.
א.

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונת עבודה ,ל רבות 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
ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים ,התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות
בעניינים אלו .הקבל ן יתקין פיגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה
כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם עקב הימצאותם של בורות,
ערימות עפר ,פיגומים ,ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר .מיד עם סיום העבודה
בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירו ת ,ליישר את הערמות
והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה .כל האמור יבוצע
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
המזמין רשאי להורות על הפסקת עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים
בטיחותיים וגהותיים לקויים ,או לא מתאימים לדרישות.

ב.

במקרה של עבודה ,תי קון ,ניתוק ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים ,ומבלי
לפגוע בהוראות כל דין ,על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים
מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
.1

לפני כניסה לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיק ים ויש כמות מספקת של
חמצן .אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לתא הבקרה אלא
לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים .רק לאחר שסולקו כל
הגזים ומובטחת
הספקת חמצן בכמות מספקת ,תותר הכניסה לתא הבקרה .אבל רק לנושאים
מסיכות גז.

.2

מ כסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות לפי
הכללים הבאים:
-

לעבודה בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים
בשני התאים הסמוכים (סה"כ שלושה מכסים).

-

לחיבור אל ביב קיים  -המכסים משני צידי נקודת החיבור.

על הקבלן להבטיח קי ום סימון ,שילוט וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים
בכל תקופת העבודה.

ג.

.3

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה
אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

.4

הנכנס לשוחה בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי
מחליקו ת .הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל ,אשר את קצהו
החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה.

.5

הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  3.0מטר ישא מסכת גז מתאימה.

.6

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא
אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר יופנו אליו.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מודגש ,כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לעכב תשלום
אותם הס כומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן .את
הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי 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 לתביעת
פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח
מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.
ד.

בנושא חפירת תעלות – ראה /י גם סעיף  00.47לעיל.

 00.13הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
תשומת לב הקבלן מופנית גם לסע י פים הרלבנטיים בהסכם בדבר אחריותו לנקוט  ,על חשבונו,
בכל האמ צעים הדרושים כדי להגן על המבנה ,העבודות  ,התשתיות והציוד ,הכלים והחומרים
במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתם למפקח ,מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה,
ש י טפונות ,רוח ,שמש וכו'.
במיוחד ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים
להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור 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 י מדדו 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.
 00.14סמכו יו ת המפקח  /מנהל הפרויקט
א.

האמור להלן בא להוסיף  ,אך לא לגרוע או להחליף ,את האמור בשאר סעיפי המפרט
וההסכם.

ב.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכניות ,המפרט הטכני
וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו .בכל מקרה
המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.

ג.

המפקח ה וא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או
צריכות להתבצע.

ד.

הקבלן חייב באישור של המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה ,כולה או חלקה ,לקבלני
משנה.
אין באישור זה כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מ חדלים של
קבלני משנה.

ה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים ,אם הפסקות ביניהם ,ללא
תוספת מחיר הקבלן.
המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו
עבודה או חלק ממנה על פני עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם
לסדר העדיפויות ש נקבע ע"י המפקח.

ו.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות
ההסכם 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 לעבו דה כולה ולנזק כלשהו ,הכל לפי תנאי ההסכם.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לגלות קטעי עבודה שכוסו מבלי שניתן לכך אישורו
המוקדם ,לבצע תיקון ,שינוי או הריסת עבודה אשר לא בוצעה לדעתו בהתאם לתוכניות,
למפרט הטכני או להוראותיו .על הקבלן לקיים את הדרישות האלה על חשבונו הוא.

ז.

המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה
ולדרוש בדיקה של כל חומר בנוסף לבדיקות המתבצעות באופן שגרתי .המפקח רשאי
לאסור שימוש בחומר שנמסר לבדיקה עד לקבלת תוצאות הבדיקה .נפסל החומר לאחר
בדיקתו ,חייב הקבלן להרחיקו מאתר העבו דה על חשבונו הוא.
ה מ פקח רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה ,אם לפי דעתו העבודה אינה
מבוצעת בהתאם לתוכניות ,למפרט הטכני או להוראותיו או באם ביצוע העבודה מסכן
את בטיחות הציבור או העובדים .המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה
שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן ביצועה.
המפקח ימסור לקבלן ,טרם תחילת העבודה שלושה העתקים של תוכניות מאושרות
לביצוע ושל המפרט הטכני .לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י
המפקח חתומות ומאושרות לביצוע.

ח.

כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.
 00.15תכניות
א.

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".
לפני הביצוע ימסרו לקבלן תכניות אשר ישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים
להיות שינויים והשלמות ביחס ל"תכניות למכרז" מסיבות שונות.
לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחיד ה עקב
עדכונים אלו ו המפקח שומר לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר
הוצגו במכרז.

ב.

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בב י צוע העבודה  ,יימסרו לו  3מערכות
שלמות של תכניות לביצוע לה תחלת ו ל קידום העבודה ללא עיכוב .עם קבלת " צו התחלת
העבודה " יגיש הקבלן ב תוך עד ( 14ארבעה -עשר) יום רשימה של התוכניות והפרטים
החסרים  .לא תאושר לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב חוסר פרטים ,לאחר
הספקת החומר החסר ,לפי המפרט ברשימה הנ"ל שמסר למנהל הפרויקט כא מור  .על
הקבלן להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות באתר ,ולקחת בחשבון את מצבן
הקיים של אותן עבודות ,במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.
לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל ,תחול עליו כל האחריות לעבודות ,פרטי הב י צוע ,לשינויים
בציוד ו /או באביזרים עקב אי התאמה למבנה ,למי דות הפתחים ,לאפשרויות ה גישה
וכד ומה .
הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והמידע הדרושים לו לב י צוע העבודות ,שהבין את
כל התכניות ,המפרטים והתיאורי ם  ,ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה
לשביעות רצון מנהל הפרויקט והמזמין .
על הקבלן לבצע את העבודות לפי המיד ות בתכניות ,לבדוק את כל המידות שבתכניות
בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למנהל הפרויקט על אי  -התאמות שבין המידות שבתכניות
לבין המידות שבמציאות ,ולבקש הוראות והסברים בכתב .בכל מקרה אחראי הקבלן
לבדוק את דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה (כתוצאה מאי דיוק ו /או
כתוצאה מאי התאמה) תיהר ס ותיבנה מחדש ע ל יד י הקבלן ,בצורה נכונה ועל חשבונו.
ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות להסכם ,בהתאם לרשימת התכניות,
וכמו כן תכניות שתימסרנ ה לקבלן לאחר חתימת ההסכם לצורך הסבר ,השלמה ושינוי.
תכנית שינויים שתימסר לקבלן ,תבטל כל תכני ת קודמת באותו נושא .הקבלן יהא אחראי
בלעדי לוודא לפני הב י צוע ,שבידיו התכנית העדכנית.
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לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
הקבלן מודע לכך שבהתאם למצ ב ש י תגלה בזמן הביצוע י יתכנו שינויים בתכנון בכל
התחומים ו בהתאם לכך  ,יעודכן התכנון .שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי
מחירים ו/או להארכת משך ה ביצוע.
על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתוכניות מוכנים תמיד לשימוש
מנהל הפרויקט .המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה.
אם התוכניות ו/או המסמכים יזדהמו ,על הקבלן להחליפם בחדשים  ,על חשבונו הוא.
 00.16תכניות "לאחר ב יצוע" (תכניות דקרון)
על הקבלן לה כין על חשבונו ,בנייר ובמדיה ממוחשבת שעל חשבון הקבלן ,תכניות "לאחר ביצוע"
(  ) AS MADEעל רקע תכניות כבישים ופיתוח בקנ"מ  1:250וכן חתכים לאורך של מערכות תשתית
בקנ"מ  100/1000ו/או כל קנ"מ ו/או פורמט הגשה לפי דרישת המזמין ו/או הרשות המקומית.
התוכניות יכללו את כל התשתיות הקיימות ואת התשתיות החדשות אשר ביצע הקבלן .תוכניות
אלו יוכנו ויועברו לבדיקת המפקח והמתכננים לאחר השלמת הביצוע של כל אחת מהתשתיות
התת -קרקעיות וטרם ביצוע הסלילה ; התוכניות יעודכנו לאחר השלמת מכלול העבודות לרבות
הסל ילה ויסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו . .הגשת תכניות אלו לרבות במדיה
ממוחשבת הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח.
התכניות יראו את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהן נמסר
גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח .כמו כן יכללו התכניות את המפלסים
ומיקומם הסופי של כל המערכות ,הצינורות וכו' ,הכל לשביעות רצון המפקח.
התוכניות ימסרו כקובצי  DWGאו  DXFעל גבי דיסקון בפורמט / GISאוטוקאד כפי שייקבע ע"י
המפקח ובהדפסה ב  5-העתקים בצבע ע"ג נייר לבן.
תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך.
כל העבודות בסעיף זה  -המ דידה ,הכנת הת ו כניות וכו' ,לרבות הכנת תוכניות ממוחשב ו ת
במערכת אוטוק א ד העדכנית ,יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.
 00.17רישיונות ואישורים
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הריש יונות
והאישורים לביצוע העבודה לפי התוכניות .לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו
מספר מספיק של תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל  ,לרבות
הכנת תרשימים ותוכניות משלימות אשר יידרשו ע"י הרשויות  . .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות
את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות  ,לרבות תשלומים עבור הביטוח
בגין עבודות בסמוך לקווי הנפט והפיקוח על עבודות אילו ע"י קצא"א ,תש"ן וקמ"ד  .תשלומים
אלו יהיו על חשבונו ולא ישולמו לו עבורם.
כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה :רשות מקומית ,תאגיד מי ה רצליה ,משרדי ממשלה
(לרבות משרד התקשורת והמשרד להגנת הסביבה) ,חברת הח שמל לישראל ,חברת בזק ,חברת
הוט  ,רשויות אזור יות ומקומיות על כל מחלקותיהם ,נתיבי ישראל בע"מ ,משטרה ,מקורות,
רשויות הניקוז ,קק"ל ,רשות העתיקות  ,קצא"א  /תש"ן  /קמ"ד וכו'.
 00.18לוח זמנים
א.

על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח לו"ז מפורט לביצוע של כל מקטע ביצוע על פי
תנאי ההסכם ולא יאוחר מ  14-ימים מיום מתן צו התחלת עבודה לאות מקטע או
מדרישה מפורשת של המפקח .הלוח הנ"ל יהיה מבוסס על תקופת הזמן שהוקצבה בלו"ז
הש לדי ,עבור כל סוגי העבודות ושלביהן שבהסכם.
לוח הזמנים המוצע צריך להיות מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט ,וילווה בהסברים
הנחוצים ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה ,הכוללת מיקום מבני הקבלן ,רשימות
כלים ,ציודו המכני ,מספר הפועלים ,בעלי המקצוע ,עובדי הניהול והפיקוח ,קבלני משנה
וציודם ,שיועסקו בעבודות הכלולות בהסכם.
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לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ב.

המפקח יבדוק את לוח הזמנים ותכנית הארגון המוצעים ,ויחזירם לקבלן תוך  15ימים
מיום קבלתם ,עם הערות ודרישות לשינויים (אם ידרשו).
הקבלן יטמיע את כל התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ  5-ימים מיום קבלת
ההערות .ההצעה המתוקנת תאושר ע"י המפקח ותשמש בסיס יחיד ובלעדי ללו"ז לביצוע
העבודות.

ג.

הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור המפקח לתכנית הארגון ,לתיאור דרכי ביצוע וללוח
הזמנים המוצעים ,אלא אם המפקח ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסו ימות .כל
העיכובים והפסדי הזמן שיגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותי ו לתכנית הארגון
וללוח הזמנים המוצעים ,יהיו על חשבון הקבלן בלבד.

ד.

החל מהתחלת עבודות ההכנה ובמשך כל תקופת הביצוע ,ישלים הקבלן את לוח הזמנים
ויעדכנו בהתאם להתקדמות העבודה ולפחות פעם בחודש  .הקבלן יכין בנוסף לזה
דיווחים שבועיים וחודשיים ,וכן דיאגרמות השוואה ללוח הזמנים.
הלוחות והדיאגראמות ימסרו למפקח ולמזמין בשני עותקים ויוחלפו בקביעות לאחר
עדכון.

ה.

יחד עם הגשת כל חשבון חלקי יגיש הקבלן לוח זמנים מעודכן נכון למועד הגשת החשבון ,
על רקע לוח הזמנים הראשוני המאושר על ידי מנהל הפרויקט  .לוח זמנים זה יעודכן
למועד ע ריכתו ובו יראה הקבלן כיצד ובאילו אמצעים הוא מתכוון להתגבר על פיגורים
שנוצרו ,אם וככל ש נוצרו  ,וכן השפעת הפיגורים ,באם ישנה השפעה ,על הנתיב הקריטי
של ביצוע הפרויקט  .לא ייבדק ולא יאושר חשבון שהוגש ללא לוח זמנים מעודכן כאמור.

ו.

לוחות הזמנים ,דוחות התקדמות שב ועיים ו חודשיים וכן עדכונים ללו"ז ולדו"חות ,ייעשו
במחשב ע"י הקבלן.

ז.

עדכון שבועי .בכל יום רביעי עד השעה  16.00הקבלן יעביר למהנדס המועצה ולמפקח
דיווח המסכם את העבודות שבוצע ו בשבוע האחרון ומ פרט את העבודות המתוכנות
להתבצע בשבוע הבא ,כולל עדכון לגבי חסי מת כבישים ,סגירת מים ,הפסקות חשמל וכו '.
אי העברת העדכון כאמור במועד יגרור תשלום קנס בסך של  ₪ 1,000לכל מקרה .

ז.

כל הפעולות המפורטות בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן ,והתמורה עבורן כלולה
במחירים לעבודות השונות בכתב הכמויות.

 00.19סדרי עדיפויות
א.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,
מקטעים בהם תבוצענה העבודות ברצף או במקביל וכו' ,או לדרוש ביצוע העבודה
בשלבים הכל לפי קביעת המפקח .כמו כן רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב
לפי ראות עיניו .כל האמור לא יהוו ה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה ,הארכת תקופת
הביצוע או לתוספת כלשהי.

ב.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות זמניות בעבודה גם לפרקי זמן של מספר
שבועות בין שלבי הביצוע השונים ,עפ"י עדיפויות המזמין ,מצב ביצוע עבודות אחרות,
הוראות הרשויות המוסמכות ,עבודות ק בלני חח"י ו/או בזק ו/או הוט ,א י רועים בתחומי

המועצה ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת המפקח .האמור לא יהווה עילה לתביעה
לתוספת כלשהי ,למעט הארכת תקופת הביצוע בפרק בזמן של הפסקות העבודה שאושרו.
על פי דרישת המזמין ,יחזור הקבלן לביצוע העבודות לפי מחי רי ההסכם ובתוספת
התייקרות בלבד וללא כל תשלום נוסף עבור התארגנות חוזרת וכיו"ב .במשך הפסקת
העבודה כאמור יהיה הקבלן אחראי לשמירת חלק המבנה שכבר בוצע באתר העבודה
ולביצוע עבודות האחזקה ההכרחיות לשם כך ,על חשבונו.
ג.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעת ו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח
הזמנים .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת ו /או פיצויים בגין :תגבור הציוד ,תגבור כח
האדם  ,עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו צא ב אלה ,ובמקרה של שעות
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נוספות ,שעות לילה יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים
הדרושים לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.
אם יהיה צורך ,לדעת מנהל הפרויקט בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב הביצוע של המבנה
כפי שנקבע תחילה בלוח הזמנים ,יפנה מנהל הפרויקט בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב
לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה כמבוקש על ידי מנהל הפרויקט וכן מתחייב
הקבל ן למלא אחר כל הוראות מנהל הפרויקט לצורך זה ,בנוגע לשעות עבודה ימי עבודה
ושיטות עבודה.
 00.20תקופת הביצוע
בי צוע העבודות בשכונה מתוכנן במקטעים :
א.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות באתר תוך  14ימים מקבלת צו התחלת העבודה.

ב.

הקבלן מתחייב לסיים את כל העבודות הכלולות בחוזה זה בפרק ה זמן אשר יוגדר בצווי
התחלת העבודה אשר יינתנו לו ע"י המועצה.
.

ג.
 . 1עבודות תשתיות ו פיתוח מתחם הנוריות שלב א':
כל העבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך  10חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה ע"י
המועצה לעבודה זו.
 . 2עבודות הקמת מבנה תחנת שאיבה  ,מערכות אלקטרו  -מכאניות וצנרת הסנקה עד להתחברות
לתשתיות ברח' המעפילים:
כל העבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך  5חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה ע"י
המועצה לעבודה זו.
 . 3עבודות להקמת בריכת חידור ופיתוח היקפי:
כל העבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך  6חודשי ם מיום מתן צו התחלת העבודה ע"י
המועצה לעבודה זו.
 . 4עבודות פיתוח מתחם הנוריות שלב סופי:
כל העבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך  10חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה ע"י
המועצה לעבודה זו.
 . 5עבודות תשתיות ופיתוח דרך השדות:
כל העבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן ב תוך  4חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה ע"י
המועצה לעבודה זו.
 . 6עבודות הקמת קיר אקוסטי מערבי:
כל העבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך  4חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה ע"י
המועצה לעבודה זו.
 . 7קווים מאספי ביוב מזרחיים ,מקטעים צפון ודרום:
כל אחת מהעבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך  6חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה
ע"י המועצה לכל מקטע .עבודות במקביל בתחומי המגרשים עבור התחברות למאספים
יושלמו בתוך  4חודשים נוספים מיום מתן צו התחלת העבודה לכל מקטע.
 . 8עבודות תשתיות ופיתוח ברחובות השקד ,הזורע ,האילנות ,סמטת החרצית ,שביל הכורם ,דרך
הבאר:
כל אחת מהעבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך  1-3חודשים ,כפי שייקבע ע"י מהנדס
המועצה ,מיום מתן צו התחלת העבודה לכל חורב/מעבר ציבורי.
 . 9סימטת הסביון:
כל העבודות לביצוע העבודות הנ"ל יושלמו ע"י הקבלן בתוך עד ( 6שישה) שבועות מיו ם מתן
צו התחלת העבודה ע"י המועצה.
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ג.

הקבלן יבצע את המקטעים השונים ,לפי החלטת המועצה המקומית מעת לעת ובהנחיית
המפקח ,במקביל או ברצף.

ד.

מובהר כי בסמכות המועצה לעכב ביצוע של עבודות ו/או קטעי עבודות ו/או להאריך את
תקופת הביצוע של העבודות או של אבני הדרך לביצ וען מכל שיקול ,לרבות נוחיות
הציבור ושיקולי בטיחות אשר באחריות המועצה .הארכת תקופת הביצוע הכוללת או של
אחת מאבני הדרך לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי או תשלום נוסף ,למעט אישור
הארכת תקופת הביצוע ותשלום התייקרות לפי תנאי הסכם זה.

ה.

תקופת הביצוע ,משך הביצוע ומ ועדי הביצוע של מקטעי עבודה נוספים בתחומי המועצה,
ככל שיהיו כאלה ,ייקבעו ע"י המפקח במשך תקופת החוזה.

ו.

למען הסר ספק מובהר ,כי אי השלמת כל אחת מהעבודות המוגדרות דלעיל במועדים
שנקבעו במסגרת אבני הדרך המפורטות דלעיל תחשב כעיכוב בהשל מת העבודה ,המקנה
למזמין את הזכות  ,בין היתר ,לחייב את הקבלן בתשלום פ יצוי בגין איחור כמפורט
בהסכם לגבי פיצויים מוסכמים  ,הגם שמדובר באבני דרך בלבד.

 00.21היקף העבודה
המזמין שומר לעצמו את הזכות להפחית מהיקף העבודה או להוסיף להיקף העבודה  ,על פי כל
דין החל עליו ,ע"י ביטול סעיפים (במ לואם או בחלקם) או על ידי הוספת כמויות  /סעיפים
לסעיפי העבודה ,בהתאמה .כמכן רשאי המזמין שלא לבצע מקטע/ים מהמפורטים דלעיל או כל
עבודה שה המפורטת במסמכי המכרז/החוזה .שינויים אלה לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד
הקבלן.
אם הקבלן יפגר בביצוע העבודות בהת אם ללוח הזמנים אשר הוכן על ידו ואושר על ידי המפקח,
על בסיס אבני הדרך המפורטות דלעיל ,רשאי המזמין ,לפי שיקול ד עתו הבלעדי ,להקטין את
היקף העבודה שנמסרה לקבלן ולהעביר עבודה זו לקבלן אחר ,מבלי שתהיה לקבלן עילה לתביעה
כלשהי .
 00.22תעודות אחריות
בנוסף לאמור בהסכם יעביר הקבלן למזמין תעודות אחריות וכתבי ערבות שיקבל מיצרנים או
ספקים כגון :תעודות אחריות לצנרת ,אביזרים ,ארונות ,עמודי תאורה ,גופי תאורה ומפרטי
ייצור של כל הציוד וכל תעודה נוספת.
הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות וכתבי הערבות כאמור יוסבו למזמין.
 00.23מדידות
א.

לקבלן ימסרו בשטח נקודות  .B.Mלקשירת הרומים ,ונקודות פינה של מגרשים וקבצי
תכנון בפורמט  DWGשל אוטוקאד .
כמו כן ,ימסרו לקבלן תוכניות הכבישים לאורכם מתוכננת העבודה.
כל הגבהים המופיעים בתכניות ,ישמשו כבסיס למדידת הכמויות ,אלא אם ערער הקבלן
על הנתו נים תוך  14יום מצו התחלת העבודה.

ב.

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים ,המעברים והשבילים במידת הצורך .כמו
כן יסמן הקבלן את גבולות כל האלמנטים הנ"ל .כל זאת יבוצע בהתאם לתוכניות
ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח.
כ ל העבודות הנ"ל הן על חשבון הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

ג.

הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח ,יחדשן במקרה
של נזק או אבדן וישמור על שלמותן ,על חשבונו הוא ,עד למסירת העבודה הגמורה
וקבלתה ע"י המפקח.

ד.

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
תוספת 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.
ה.

על הקבלן יהיה להציע למפקח באופן הבטחת צירים ולקבל את אישורו לכך.

ו.

את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות זווית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ -
 4 X 40 X 40ובאורך  120ס"מ .היתדות יוכנסו לקרקע לע ומק של כ  90-ס"מ .כל היתדות
ימוספרו בצבע בלתי מחיק ובצורה ברורה.

ז.

נוסף למדידות הנ"ל יהיה הקבלן חייב לבצע מדידות וסימונים לפי הוראות המפקח,
לרבות לצורך חישוב כמויות לתשלום ו/או לפי דרישת המפקח ,לרבות לצורך השלמות
מדידה לתכנון ו/או לסימון ומדידה של מערכות תשתית ו/או אחר ו/או לפי דרישת
הרשות המקומית.

ח.

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.

ט.

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" ש יבצע עבודה זו וכל עבודת מדידה אחרות,
באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו  -אופטי "דיסטומט" .המודד יאשר בחתימתו
את דיוק הסימון התואם ואת רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת
הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

י.

אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות  ) I.Pופינות של מגרשים הוא
יחדש וינעץ נקודות אלו ,על חשבונו ,ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות
אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים.
כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ז' לעיל.

יא.

עבור כל העבודות האמורות לא ישולם בנ פרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.

יב.

בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה  -גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם
המחייבים.

יג.

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין הוראות אלו כדי לגרוע מאחריותו המלאה של
הקבלן למדידות ולסימון הנכון של העבודות.

 00.24משרד שדה
על הקבל לספק ולהציב מבנה למפקח ,במידות כלליות  3.00 X 5.00מטר ובגובה  2.4מטר הכולל
בין השאר:
 דלת כניסה מפלדה עם מנעול צילינדר ומנעול תלייה לאבטחה  2חלונות אלומיניום אטומים בפני מים ורוח ,מסורגים ו עם צלונים מתקן כח ומאור (תאורת פלורסצנט) כולל חיבור למקור כח ואספקת חשמל מזגנים מפוצלים חדשים כפי שיידרש ע"י המפקח לוחות לנעיצת תכניות מקובעים לקירות בכל היקף החדר  2קווי טלפון עם שלוחות ,לטלפון ולמכשיר פקס  2 +מכשירי טלפון ניידים עם קווים מחשב חדש עם מעבד המתאים להפעלה מהירה של תוכנות 'חלונות'' ,אופיס', M.S. Project ,'סופר תקציב' ו'סופר מכרז' של 'רמדור' ,תכנת '  ' @viewבצירוף חיבור קבע מהיר
לאינטרנט; המחשב והמפרט טעונים אישור מוקדם ע"י המפקח
 מדפסת /סורק צבעונית A 4 מכשיר פקסימיליה המאפשר צילום  A 4על נייר רגיל מכונת צילום חדישה לדפים  A 4ו A 3- מתקן מים לאספקת מים קרים וחמים הריהוט במשרד האמור יכלול: 1שולחן מ ש רדי חדש במידות  180 X 90ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות
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 7כסאות
 1ארון פלדה כדוגמת הארגז במידות  80/40/200ס"מ ,מצויד במנעול ומפתח
המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע ויפורק לפי הוראת המפקח .
כל ההוצאות הכרוכות בשמירת המבנה ,אחזקתו ו ניקיונו מידי יום  ,חיבור ו אספקת חשמל
ואספקת מים שוטפות למבנה ,אספקת טלפון/ים והסדרת חיבורם ,כנ"ל מדפסת/סורק ומחשב,
כולל אספקת נייר ,אספקת מים מינרלים ,תשלום הוצאות השוט פות בגין השימוש וכל המפורט
לר בות תשלום מיסים ואגרות – יחולו על הקבלן .
בתא השירותים ובפינת המטבחון יהיו:
 אסלה ומתקן הדחה  +מתקן לנייר טואלט כיור  40 X 20ס"מ בשירותים כיור  60 X 40ס"מ בתוך משטח  60 X 60ס"מ במטבחון חלון אלומיניום עם סורג וצילון דלת כניסה עם מנעול וצילינדר.כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן .המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו להעתיקו ו/או
לפרקו ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה  ,או בכל מועד אחר שיידרש לכך ,ובאישורו של
המפקח.
 00.25קבלת העבודה
העבודה תימסר למפקח בשלמות .מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל אחד מ שלבי
העבודה ,ל רבות תיקונים אם ידרשו ,הכנת תכניות "לאחר ביצוע" וכן הפעלה מלאה של מערכת
התאורה בשעות הערב והלילה וכן הגשת תיק מתקן כמפורט לעיל .
חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה .מובא בזאת לידיעת
הקבלן ,שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון ש ל חברת חשמל ,חברת בזק ,חברת טל"כ ,
הרשות המקומית ואגודת המים ; אולם ,בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ,אלא
אם ניתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים.
רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.
למען הסר כל ספק ,מוצהר בזאת ,שמתן תעודת ס יום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין,
מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשויות המתאימות כגון :הרשות המקומית ,אגודת המים,
חברת בזק ,חברת טל"כ ,חברת חשמל וכו' ,לרבות בדיקת מתקן התאורה ע"י חברת חשמל
וקבלת אישורה על תקינותו לפני קבלה סופית ע"י המפקח.
כל ההו ראות דלעיל באות בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ההסכם ביחס לקבלת העבודות.
 00.26קבלני משנה
א.

מגבלת שימוש בקבלני משנה  .הקבלן יהא רשאי לבצע עבודות בפרויקט באמצעות
קבלני משנה ,בכפוף ליתר הוראות ההסכם ,ובלבד שהיקפן הכספי של העבודות
שתבוצענה באמצעות קבלני משנה לא יע לה על  40%משכר ההסכם המקורי הנקוב
בהסכם ,ללא מע"מ.
מובהר בזה כי מסירת עבודה לקבלני משנה ,מבלי שנתקבל לכך אישור המפקח מראש,
מהווה הפרה יסודית של החוזה.
קבלן המשנה חייב להיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהיקף ובסיווג התואמים ,
לדעת המפ קח ,לעבודתו בפרויקט.

ב.

על הקבלן להגיש אישור המפקח ,תוך  7ימים מיום מתן צו התחלת העבודה ,כמפורט
בהמשך ,את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק ,אם בכלל .רשימה זאת תכלול גם
את רשימת היצרנים והספקים השונים .לתשומת לב ,תאושר העסקה אך ורק קבלני
המשנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק ,בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה.
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סמכות המפקח הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או
ספק שיוגשו לאישורו .פסילה זאת לא תהיה עילה לדרישות כספיות ,ו/או לדרישות
להארכת תקופת הביצוע ,מצד הקבלן .בהקשר זה מובהר ,למען ה זהירות בלבד ,כי אישור
המפקח לזהות קבלן ה משנה לביצוע עבודות המים מותנה גם באי שורו ע"י אגודת המים,
לפי שיקול ד עתה המוחלט והבלעדי.
גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה ,מודגש כי הקבלן יישאר אחראי בלעדי עבור
עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.
ג.

בנוסף ,מודגש ת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח ולפי שיקל דעתו הבלעדי  ,לסלק
מהאתר כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את
עבודותיו בהתאם לדרישות ,לתכניות ולמפרטים או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו
התחייב הקבלן – וכן כל עובד .
סילוק ק בלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק כאמור ו/או הקטנת היקף פעילותו של מי מאלו
באם יחויב על ידי המפקח ,לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן ו/או לדרישות
להארכת תקופת הביצוע.

ד.

אם מכל סיבה שהיא ,כולל בשל אי תשלום הקבלן לקבלן משנה ו/או ליצרן ו/או לספק,
יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה ,היצרנים או הספקים (לפי העניין) ,אזי
בסמכות המזמין ,באופן מוחלט ובלעדי ,לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא
ציית תוך  14יום להוראות המזמין ,להביא לאתר קבלן משנה ,יצרן או ספק אחר
להשלמת העבודה.
מלוא הסכום שישולם לקבלן המשנה ו /או ליצרן /ואו לספק שהובא על ידי המזמין
לצורך השלמת העבודה ינוכה משכר ההסכם המגיע לקבלן ,או יגבה ממנו בכל דרך אחרת
לרבות חילוט הערבות .

ד.

כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד
הקבלן או לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם ועל פי הדין.

 00.27תאום עם גורמים אחרים
בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק מוקדמות ,מובא בזה לתשומת לב הקבלן ,כי במהלך עבודתו
יפעלו בשטח הגורמים הבאים:
תנועת הרכב הקבועה והרגילה.
.1
שגרת החיים של התושבים ביישוב.
.2
עבודות קבלנים אחרים מטעם המזמין או מטעם אח רים  ,לרבות קבלנים פרטיים .
.3
עבודות הקמת  2מבני תח"ט עבור חח"י במתחם הנוריות.
.4
קבלנים ו/או עובדים מטעם המועצה המקומית כפר שמריהו ,חברת החשמל ,קבלני
.5
תקשורת ,בזק ,הוט ואחרים.
רשות העתיקות .
.6
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות,
כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי חוק ,סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.
על הקבלן להביא 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
ובלוח הזמנים.
האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם על חשבון
הקבלן .הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שייגרם עקב אי  -נוכחותם באתר של המפקחים מטעם
הרשויות.
יש להדגיש כי באחריות הקבלן גם לרכז את הפעילות מול רשות העתיקות ו לתאם מול ה רשות
את הפיקוח שלהם באתר י העבודות ; הקבלן אחראי לזמן את נציגי הרשות לפיקוח ; עליו גם
לבדוק ו להתריע מראש לגבי ביצוע התשלומים במועד לרשות העתיקות ע"י המ ועצה .
לא תוכר כל תביעה של הקבלן ע ל עיכובים בעבודה או דרישה לתשלום נוסף בגלל התיאום
הנדרש מול רשות העתיקות  .כמו כן לא תוכר כל תביעה הנוגעת לעבודה בתנאים לפי דרישת
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
רשות העתיקות ,עיכובים בעבודות עקב דרישות אילו ו/או עבודה זהירה בקטעים או בכלל –
המהווים חלק מהתנאים לביצוע העבודות בשטחי המועצה.
כנ"ל ,אחריות הקבלן לתיאום הזמנת שוטרים ותשלום עבורם.
 00.28ניקיון ,סילוק פסולת ועודפי עפר
בנוסף על ההוראות המפורטות בהסכם מודגש כדלקמן:
ניקיון שוטף  .חומר פסולת וכן כל חומר אחר ימצא באתר ,לרבות עודף חומר חפירה/חציבה
שיקבע על ידי המפקח ,יסולק מי די יום אל מחוץ לשטח האתר ,לכל מרחק שהוא ,אל מקומות
שפיכה מאושרים על ידי הרשויות והגורמים השונים ה קשורים בכך ,לרבות המועצה המקומית
ומנהל מקרקעי ישראל .השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינם באחריותו המלאה והבלעדית של
הקבלן ויבוצעו על חשבונו; לא ישולם בנפרד עבור ע בודה זו.
הקבלן גם יהיה אחראי על אחזקת האתר ודרכי הגישה אליו ונ י קיונם היומי במשך כל תקופת
ביצוע העבודות ועד למסירתן .הקבלן יבצע וי י שא בהוצאות לניקוי שוטף של אתר העבודה ובגמר
העבודות ,לפי הוראות מפקח ,מכל פסולת אשפה וחומרים אחרים וימסור את האתר העבודה
וסבי בתו הסמוכה נקיים ,לשביעות רצונו של המפקח.
על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהרשויות לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הר י שיון; לא
תוכר כל תביעה בגין זה.
הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח מידי יום במהלך העבודה וככל שיידרש מטאטא מכני
לטאטוא הרחובות ומדרכות בא זורי הביצוע.
ניקיון בתום העבודות  .בתום ביצוע העבודות ,ינקה הקבלן את אתר העבודה ואת סביבתו ויפנה
ממנו כל מתקני עבודה ,אשפה ,פסולת ,מבנים ארעיים ועודפי חומרים שנוצרו בגין ועקב
העבודות שבוצעו על ידו או על  -ידי מי מטעמו ,ויפנה אותם אל מחוץ לאתר העבודה ,לאתר
פ סולת מוכרז ומאושר כדין .השלמת הניקיון האמור יהווה תנאי מוקדם למסירת העבודות
למזמין .כמו כן ביצוע ניקיון מידי יום בסיומן של העבודות.
סעדים במקרה של הפרה .לא מילא הקבלן את הוראות סעיף זה במועדים המפורטים לעיל ו/או
במועדים שנקבעו על ידי המפקח ,יהא המזמין רש אי לבצען על חשבון הקבלן .במקרה זה הקבלן
ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות ,והמזמין יהיה רשאי לגבותן או לנכותן מכל
סכום המגיע ,או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא ,וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל
דרך אחרת ו/או לחלטם מתוך הערבות להסכם .נבצר מהמז מ ין לב צע את סילוק עודפי החומר
ו/או הפסולת ו/או המטרד שהקבלן לא ביצע כאמור לעיל או התעכב המזמין בביצוע  ,ישלם
הקבלן למזמין בין כל יום שבו איחר בביצוע הסילוק כאמו ר  ,פיצוי מוסכם וקבוע מראש ,שאינו
טעו ן הוכחה או ביסוס ,בסך של  1,000ש"ח (אלף ש"ח )  ,בנוסף לעלות הסילוק  .ה מזמין יהא זכאי
לנכות את סכום הפיצויים משכר ההסכם ו/או לחלטם מהערבות להסכם.
 00.29מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים
א.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להעסיק ישירות קבלנים אחרים בביצוע עבודות.
מתקנים ומערכות אחרות במהלך העבודות .כן יעבדו באתר קבלנים מטעם המועצה
המק ומית ,חח"י" ,בזק" ואחרים וכן קבלנים בבניה ובפיתוח מטעם יזמים אחרים
במגרשים פרטיים באזור העבודות .על הקבלן לתאם ולשלב את ביצוע עבודותיו במבנה
ובאתר עם עבודתו של כל אחד מהקבלנים האחרים ,באופן שיורה לו המפקח.
עבודות התיאום והשילוב הנ"ל לא ימדדו ,לא ישולם בע דן תשלום נוסף כלשהו לרבות
אחוזי קבלן ראשי ורואים אותן ככלולות בשכר ההסכם.

ב.

הודיע הקבלן למפקח בכתב ,שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן נשוא
הסכם זה וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ,יחקור המפקח בדבר ,מיד עם קבלת
הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך ,יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן
האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

ג.

אין לראות במצוין בסעיף לעיל ,הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על המפקח,
עקב אי  -תאום העבודות ,כמתואר לעיל ומוסכם בזאת במפורש שהמזמין ו/או המפקח
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
אינם ע רבים ואינם אחראיים בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של קבלן כלשהו
מהקבלנים האחרים.
נגרם לקבלן נזק כלשהו בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מהקבלנים האחרים ,או
בגין מעשה או מחדל ל איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר ,לא תהיה לקבלן שום
תביעה נגד המזמין ,והקבל ן מתחייב לא לנקוט בהליך משפטי כלשהו נגד המזמין בגין
הנזק האמור.
ד.

הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין עקב מעשה או
מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם).

ה.

בסעיף זה "נזק" – לרבות נזק ישיר או עקי ף לרכוש ו/או לגוף.

ו.

על הקבלן לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים ולאפשר להם ללא תמורה את השימוש
המתואם מראש בכל זמן מהזמנים ,במתקנים שהותקנו על ידו לצורך ביצוע המבנה ,כל
עוד מתקנים אלה נשארים באתר לצורך ביצוע עבודת הקבלן.

ז.

הקבלן מצהיר ,כי ביצוע העבודות על י די קבלנים אחרים ,לא יוכל לשמש עילה לאיחור,
ולפיגור ולעיכוב בהתקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן במבנה ו/או בסיום
ביצוע המבנה ,ו/או לתביעה כלשהי מצידו כלפי המזמין.

ח.

במקרה של פגיעה בתשתיות ,פיתוח או בעבודה של קבלן אחר הקבלן מתחייב לבצע
מיידית את ה תיקון ברמה מעולה ,תוך שימוש בחומרים זהים ובעובדים מומחים שאושרו
מראש ע"י המפקח.
בכל מ ק רה שלדעת המפקח הקבלן אינו עומד בתנאי כלשהו מתנאי סעיף זה רשאי
המפקח להזמין ביצוע התיקון מכל קבלן אחר .עלות ביצוע התיקון בתוספת דמי ניהול,
תאום ופיקוח ,כפי שתקבע ע"י המפ קח ,תקוזז מחשבון הקבלן .האמור מתייחס גם
לתיקון עבודות המבוצעות ע"י קבלנים מטעם הרשויות המוסמכות.

 00.30שמירה
השמירה על הציוד והחומרים ,הן של הקבלן והל של המזמין ,במקומות האחסון ובאתר העבודה,
תחול על הקבלן ועל חשבונו.
 00.31מים
מקור המים יימסר לקבלן ע"י הרשות המקומית על פי הזמנתו .החיבור אל מקור המים ,התקנת
מונה ,והתשלום עבורו יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.
כל ההוצאות הכרוכות באספקת המים ,צריכתם ,הובלתם ברשת זמנית או באמצעים אחרים
למקומות העבודה ובכלל זה אגירת המים ושאיבתם לרבות כל הסידורים הנחוצים ברשויות
ובמוסדות המוסמכים לכך ייעשו על  -ידי הקבלן ועל חשבונו.
 00.32חשמל
הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש למטרת ביצוע העבודה בכל מקור שהוא לרבות גנראטור.
כל ההוצאות הכרוכות בחיבור החשמל ,בהתקנות שונות ,בהתקנת רשת ,אספקת חשמל סדירה
למקומות העבודה וצריכת החשמל ,לרבות כל הסידורים הנחוצים ברשויות ובמוסדות
המוסמכים לכך ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
כן יספק ויתקין הקבלן על חשבונו מערכת תאורה זמנית באתר העבודה ,אשר תפורק עם קבלת
העבודה על ידי המפקח.
 00.33תוכניות ומפרטים באתר העבודה
א.

על הקבלן להחזיק באופ ן קבוע ,בכל עת ביצוע העבודה את כל התוכניות והמפרטים
המתייחסים אליה .בכלל זה על הקבלן לוודא הימצאותם של מערכת מלאה של כל
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
תכניות העבודה לרבות כל המפרטים ,כשהם במצב נקי ומסודר לעיון ושימוש המזמין
ונציגיו וכן עותק מלא ומעודכן למעקב שוטף.
ב.

הקבלן יקבל  3מערכ ות של ת ו כניות לביצוע העבודות והמסמכים הנלווים המתייחסים
לעבודות במסגרת ההסכם ,על חשבון המזמין .כל תוספת של תוכנית ,מסמכים אחרים
או צילומים כבקשתו ,מעבר לעותקים הנ"ל ,תהיה על חשבון הקבלן בתשלום ישיר על ידו
למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין.
מערכת אחת מעו דכנת של תוכניות הקבלן ,מתוך ה שלוש שנמסרו לו ,ת י שמר בשלמות על
ידי הקבלן ,במשרדו שבמקום המבנה ,לכל משך תקופת הביצוע.

ג.

על הקבלן להחזיק בנוסף ,במשרד או במקום המבנה ,את כל יתר המסמכים המפורטים
בהסכם – לרבות המפרטים ,כתב הכמויות וכיו"ב.
המזמין ,המפקח ו/או המתכננים והיועצים יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה
ו/או בתוכניות ,בכל שעה במשך היום ,בכל תקופת ביצוע העבודות.

ד.

כן יחזיק הקבלן ,במשרדו של המפקח ,בכל משך תקופת ביצוע העבודות ,העתק
במהדורתו האחרונה ,של המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הוועדה הבין משרדית
המיוחדת (הספר הכחול) ,על כל פרקיו.

ה.

הקבלן יודיע בכתב למפקח ,לפחות שבוע אחד מראש ,על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף
אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודות ,או לכל צורך אחר שהוא בהתאם להסכם.

 00.34עבודות יומיות (רג'י)
א.

עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות ה מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע
עבורן מחיר ,אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל ,כלי וכד'.

ב.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען
ע ל דעת עצמו .שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח ,אולם האחריות לניהול העבודה וכל
יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת ההסכם הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.

ג.

הרישום של שעות העבודה האלה ייעשה ע"י המפקח ביומן ,מדי יום ביומו .אין הקבלן
רשאי לתבוע ביצוע "שעות עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח
ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.

ד.

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח;
הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן מניהול העבודה וכל
ההוצאות הסוציאליות  -רואים אותן כנכללות במחי ר שכר העבודה לפי הסוג שיפורט
בכתב הכמויות .המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון :דלק ,שמנים ,בלאי ,כלי עבודה
וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה על ידי אותו פועל או כלי .יום עבודה מוגדר כ 9 -
שעות עבודה.

ה.

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסיווג המקצועי של האנשים או הציוד .המפקח יהיה
הקובע הבלעדי לגבי סיווג שניתן לכל אדם או ציוד שיועסק בעבודה הנ"ל ,בהתאם
לסעיפי כתב הכמויות.

התשלום לפי מחירון משכ"ל העדכני ' נטו '  ,או מחירון 'דקל' העדכני למועד הביצוע לפי מחירי
ו.
קבלן משנה נטו (מחירי המחירון ללא תוספת) .
 00.35ה מונח "שווה ערך"
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי טיבו ,איכותו ,סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים
אישורו המוקדם של המהנדס/המתכנן ואישורו הסופי לביצוע של המפקח.
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 00.36שילוט לפרויקט
הקבלן יציב על חשבונו למשך ת קופת ביצוע העבודה [ 2שני] שלטי מתכת במידות כ 4.0 X 2.0-
מטר לכל מקטע עבודה  .על גבי השלט יופיעו:
פרטי הרשות ה מקומית
מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות
פרטי הקבלן
פרטי המתכננים
פרטי הניהול והפיקוח
הגודל הסופי של השלט ,צורתו ,הצבעים ,הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו ע"י המפקח.
לא ישולם בנפרד עבור ה שילוט האמור  ,התאמתו לכל אחת מהעבודות המבוצעות והעתקתו בין
אתרי העבודות  -ורואים אותו ככלול במחיר העבודות.
 00.37תיעוד לפני תחילת העבודה ובסיומה
א.

הקבלן יבצע על חשבונו תיעוד מסודר של המצב הקיים בכל חלקי אתר העבודה ,בשלבים
שונים ,לפני תחילת ביצוע העבודה ,במהלכה ולאחר השלמת כל העבודות באתר.

ב.

התיעוד יבוצע באמצעות צילום במצלמת וידאו ,על גבי קלטת שתועבר לאישור המפקח
לפני תחילת העבודות ,וכן באמצעות צילום במצלמת סטילס ,בתמונות צבעוניות שגודלן
לא יפחת ממידות  15 X 10ס"מ.

ג.

עם השלמת על שלב בביצוע העבודות באתר ו/או לפי הוראת המפקח יבוצע שוב ההליך
לפי סעיפים א' ו  -ב' לעיל.

ד.

לא ישולם בנפרד עבור תיעוד זה ,ורואים אותו ככלול במחירי העבודות.

ה.

במידה ולא יבוצע צילום של השטח לפני העבודה ,ויהיו טענות של תושבים לפגיעה
בשטחים הפרטיים ,הקבלן יהיה צריך להוכיח כי הוא לא ג רם לנזקים שנגרמו לתושבים.

 00.38מבני עזר של הקבלן
הקבלן יקים או יביא לאתר ,על חשבונו בלבד ,את כל המבנים הדרושים לו על מנת לאחסן את
החומרים והציוד הדרושים לו לעבודתו .מיקום המבנים יקבע על ידי המפקח בתיאום עם
מהנדס /ת המועצה .בגמר העבודה יפרק הקבלן את כל המבנים וימסור שטח ההתארגנות מיושר
ונקי .באחריות הקבלן לקבל את אישור הרשויות המוסמכות להצבת המבנים ,לחיבורם
לתשתיות וכיו"ב ,לרבות הגשת בקשה להיתר בניה בגינם ותשלום כל ההוצאות.
הקבלן גם יספק ל כל אחד מ אתר י העבודה בישוב מבנה שירותים עבור העובדים  ,נפרד מהמנה
באתר ההתארגנות.
 00.39מכסי ביוב ,מים ,תקשורת וניקוז
עם סיום כל העבודה ימסור הקבלן למפקח את כל מכסי תאי הביקורת ,הביוב ,המים ,החשמל,
התקשורת והניקוז ,כאשר הם שלמים ומתואמים לגובהם הנדרש הסופי .על הקבלן לנקוט בכל
האמצעים הדרושים כדי לשמור על המכסים השונים במהלך העבודה לרבות ביצוע התאמה
חוזרת לאחר השלמת הסלילה; ההוצאות בגין האמור יחולו על הקבלן וכלולות במחירי היחידות
בכתב הכמויות ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי .האמור יחול גם לגבי שבירה ,גניבה או הריסה
של מכסים כלשהם.
 00.40חוטי משיכה
הקבלן ישמור על חוטי המשיכה בתוך השרוולים השונים ,כאשר אין שום הפרעה לתזוזת חוט
המשיכה .לא ישולם עבור שרוול שאין בו חוט משיכה כנדרש ,כאשר חוט המשיכה מוגן משני
צדדיו .למניעת סתימת הצינורות יפקק הקבלן את קצוות השרוולים/הצינורות בפקקים
סטנדרטיים.
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 00.41ניקוי ושטיפת מערכת ביוב וניקוז
לקראת המסירה לרשויות ו/או לפי דרישת המפקח ,יבצע הקבלן ניקוי ושטיפת מערכות הביוב
והניקוז בכל אתר וימסו ר אותן למפקח ולרשויות כשהן נקיות מכל לכלוך ,לשביעות רצונו
המלאה של המפקח .ההוצאות בגין האמור יחולו על הקבלן וכלולות במחירי היחידות בכת ב
הכמויות ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי.
 00.42דגימות ובדיקת חומרים
הקבלן מתחייב לבצע בדיקות של חומרים ועבודות כפי שיורה לו המפקח ,וכמפורט להלן:
א.

הקבלן יבחר מעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות ויתקשר עימה לאחר שיקבל את אישור
המפקח בכתב לזהות המעבדה שנבחרה (להל ן" :המעבדה המאושרת") ; הוראות סעיפי
ההסכם בקשר עם אישור זהות קבלני משנה ו אחריות כוללת של הקבלן בהסכם בדבר
סמכויות המפקח לאישור זהות קבלני משנה יחולו לעניין אישור זהות המעבדה,
בשינויים המחויבים.

ב.

הקבלן יבצע באמצעות המעבדה המאושרת את כל הבדיקות של החומרים ו/או העבודות,
כנדרש על פי כל דין ו/או כל תקן ו/או בהתאם להוראות המפקח ,לרבות בדיקות חוזרות.
הבדיקות יבוצעו כמפורט במפרט הכללי ,אולם המפקח יקבע בלעדית את כמות
הבדיקות ,גם אם הי א עולה על הנדרש בתקנים .על הקבלן לאשר מראש אצל המפקח את
פרוגרמת הבדיקות לכל אחת מהעבודות.

ג.

הקבלן ייתן למעבדה המאושרת הוראה בלתי חוזרת ובכתב מטעמו ,כי כל התוצאות של
כל הבדיקות שתיערכנה על ידי המעבדה המאושרות תועברנה מיידית על ידי המעבדה,
ב מקביל להעברתן לקבלן ,לידי המפקח; העתק מההוראה כאמור יועבר למפקח.

ד.

התשלומים בגין הבדיקות ישול מו ישירות על ידי הקבלן למעבדה המאושרת ,והוא ישא
בכל ההוצאות הישירות והעדיפות הכרוכות בעריכת הבדיקות ,ומבלי שהדבר יזכה את
הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את המעבדה או לחייב את הקבלן להזמין מעבדה
שתיבחר על ידי המפקח.
 00.43מחירי יחידה בכתבי הכמויות
א.

סעיף שאינו מופיע בכתב הכמויות יראו את מחיר אותו סעיף ככלול במחיר היחידה של
הסעיפים האחרים.

ב.

ככלל ננקבו מחירי יחידה זהים לסעיפי כמויות זהים בפרקים השונים .במידה וינקבו
מחירי יחידה שונים בסעיפי כמויות זהים בפרקים השונים ו/או יינתנו הנחות שונות ,
יראה המזמין את מחיר היחידה הנמוך מבין אותם מחירי יחידה כמחיר הקובע.

ג.

סופיות המחירים
מבלי לגרוע מהוראות ההסכם מובהר כדלקמן:
ביצוע בקשתות ,שיפועים וכדומה .מחירי היחידה אותם נקב הקבלן לעבודות נשוא
ההסכם ,תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים ש יסופקו ו/או יבוצעו בשטחים
משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים ,קשתות וכדומה זאת
אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב
הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת
כספית מעבר לנקוב בהצעת הקבלן ,אלא אם צוין הדבר בפירוש כ סעיף נפרד בכתב
הכמויות.
העבודות שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי – צורות
ג י אומטריות מיוחדות ,שיפועים וכדומה) ,רואים את מחירי היחידה ,אותם נקב הקבלן
בכתב הצעתו  ,ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש ,וזאת ללא כל תוספת כספית
לקבלן.
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עבודה בשטחים מוגבלים .רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחירי היחידה גם
עבודה בשטחים מו גבלים וצרים ,בעבודת ציוד מכאני ו/או בעבודת ידיים  .לא תוכר כל
תביעה מצד הקבלן בגין עבדוה באתרים מוגבלי ם בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים
קטנים ו/או צרים ,עבודה בשלבים ,עבודת ידיים או כל קושי אחר.
הוצאות נסיעות/הובלות .רואים את הקבלן כאילו מקום מושבו הוא באתר עצמו .הקבלן
מצהיר כי לא יבקש תשלום ולא יחייב חיוב כלשהו הנובע ממרחק ההובלה/נסיעה ממקום
מושבו בפועל ו אל שטח האתר ,ובכל הנוגע להובלת חומרים ,ציוד או כוח אדם אל האתר
וממנו.
ד.

עבודות לפירוק/ניסור מדרכות ו/או מיסעות עבור ביצוע תשתיות/צנרת /תאים או אחר
ושיקום חוזר ,ככל שישולמו במסגרת עבודות הסלילה והפיתוח המבוצעות באותו מתחם,
לא ישולמו בנ וסף גם במסגרת סעיפי העבודה בפרקי התשתיות . 57 , 08

 00.44העמדת פועלים לרשות המזמין והמפקח
הקבלן יעמיד לרשות המזמין  ,מהנדס ת המועצה  ,לפי דרישתם  ,ביום או בלילה ,ציוד מכני
ופועלים בלתי מקצועיים בשכר יומי ,לביצוע עבודות שאינן כלולות בהסכם .התשלום עבור
האמור י היה בהתאם להוראות סעיף  00.34דלעיל.
 00.45תנאים מיוחדים
תשומת לב הקבלן מופנית בזה גם לתנאים הבאים:
העבודה מתנהלת גם לאורך כבישים קיימים שבהם מתנהלת תנועה במשך כל שעות
א.
היום .כמו כן ,קיימים בתים לאורך הרחובות לרבות כניסות רכב ותנועה של הולכי רגל
וילדים .
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנאותים באופן שהתנועה תמשיך להתנהל במשך כל זמן
בצוע העבודה ,לרבות כניסות ונגישות למגרשים/מבנים ולרחובות החוצים.
לשם כך יבצע הקבלן דרכים זמניות ,מעקפים ,רמפות גישה או כל אמצעי אחר לצורך
ניהול תקין של מהלך התנועה.
ב.

ג.

חסימה וסגירת כבישים


במקרה של חסימת קטעי דרך יסייע הקבלן עם עובדיו בהוצאת פחי/עגלות
האשפה אל הדרך הקרובה הפתוחה לתנועה והחזרתן לאחר ריקון וכן בהנגשת
התושבים אל בתיהם.



כמו כן על הקבלן לדאוג לפינוי של הגז ם לנקודה בה תוכל משאית האיסוף של
המועצה לאסוף את הגזם.



על הקבלן לאפשר דרך גישה ל תושבים שיצטרכו להכניס ציוד לביתם  .התושבים
יתאמו עם הקבלן את הזמן להכנסת הציוד .



על הקבלן לתאם עם קב"ט המועצה אפשרות לנתיב כניסה של רכב חירום
לכבישים החסומים בכל עת.

עבודה בתחום מגרשים פרטיים
טרם ה תארגנות לביצוע עבודות ביוב בתחום המגרשים הפרטיים על הקבלן לקיים סיור
במקום עם בעלי המגרשים ,המתכנן והמפקח ,לסכם את אופן ביצוע העבודות ולקבוע
לוחות זמנים לתחילת העבודה ולסיומה בכל מגרש .כל אמצעי הבטיחות הנדרשים
לעבודות בתחום המגרשים הינן באחריות הקבלן .סיור במגרשים המשמשים סגל
דיפלומטי/שגרירויות ייעשה גם בליווי של נציג משרד החוץ.

ד.

במקרה של פגיעה בקווי ,בזק ,הו ט ,חח"י ,תקשורת סיב אופטי וכו' ע"י הק בלן או ע"י
אחד מקבלני המשנה שלו ,על הקבלן לעדכן בתוך  30דקות את הפיקוח ,את בעל הקו ואת
המועצה על הפגיעה ול סייע בתיקונה המהיר ביותר  ,על חשבונו – בכל שעות היממה .
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ד.

עצים לכריתה ו/או העתקה יסומנו וייכרתו או יועתקו לפי הנחיות המפקח ובאישור
קק"ל.

כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי הביצוע ולא ישולם עבורן בנפרד.
 00.46הגשת חשבונות
א.

חשבונות חלקיים וסופי
חשבונות חלקיי ם יוגשו  ,כחשבונות מצטברים ,על ידי הקבלן רק לאחר ביצוע מדידה
משותפת כאמור לעיל ובצירוף דפי חישוב הכמויות ותשריטים לבדיקתם בחתימת מודד
מוסמך ,צילומי ותיעוד מפורט של כל החלקים והתשתיות שכוסו ולוח זמנים מעודכן ,
יומני עבודה חתומים של אותו החודש ,בדיקות מעבדה חל קיות או סופיות שבוצעו באותו
החודש .
ל לא נתונים אלו ,לא יאושרו החשבונות החלקיים.
תאריך הגשת החשבון ,ייחשב  ,בנוסף ליתר התנאים בחוזה ,התאריך בו תושלם קבלת כל
הנתונים כדלקמן:
לוח זמנים ממוחשב ערוך בתכנת  MS PROJECTSמעודכ ן לתאריך הגשת
.1
החשבון  ,על רקע לוח הז מנים החוזי .
ביצוע המדידה על ידי מודד מוסמך מטעם הקבל ן .
.2
דפי חישוב הכמויות המבוסס ים על המדידה הנ"ל ותשריטים לבדיקתם בחתימת
.3
מודד מוסמך .

ב.

00.47

כללי
החשבונות י יערכו ויחושבו במחשב .אופן הגשת החשבון ומתכונתו יקבעו ע ל יד י מנהל
הפרויקט.
פרטי השיטות לחישוב ים השונים ואופן הצגתם חייבים לקבל את אישור מנהל הפרויקט.
המדידות ,השרטוט ,חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר
השירותים ההנדסיים כמפורט בפרק זה ,יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו .רואים את
הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים ,הדרישות וההגבלו ת שלעיל בעת הגשת
הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו

דרישות בטיחות לחפירות ותעלות
א.

לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל ,ביוב ,טלפון ,גז וכד',
ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם
חשמלי ,אדים מ זיקים ,או מים פורצים .

ב.

בחפירה שעומקה עולה על  1.2מ' ,ושיש בה סכנת התמוטטות ,יש לנקוט אמצעים בכדי
למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה
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ג.

אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת מערכת
דיפונים או תאי הגנה.

ד.

דיפון תעלות באדמה חולית על  -פי התקנות :מותקנות בה דפנות עומדות יציבות ,עם
משענות וחיזוקים ,המכסות את כל צידי התעלה ,חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה,
ובולטות  15ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה

ה.

אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון ,ה עובד ישתמש בתא הגנה (אין צורך
בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה ,או שהחפירה מתבצעת
באמצעות מכונה בלבד) .

ו.

דיפון חפירה בעומק של יותר מ  4-מ' רק לפי תוכנית .

ז.

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפ נותיה ,אלא אם
ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות .
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ח.

חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ  50-ס"מ משפת החפירה .

ט.

כל בור ,חפירה ,קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו
מגודרים ע"י מע קה עם אזן -יד ואזן -תיכון .

י.

יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך .

יא .בעת עבודה בשעות החשכה ,יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת
סכנת נפילה לתוכם .
יב.

הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  120היא רק על  -ידי סולם או מדרגות
מתאימים .

יג.
יד.

המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא עולה על  20מטרים.
יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על  60ס"מ .

טו

מנהל העבודה באתר בו מבוצעת חפירה ,מילוי ,חציבה ,או דיפון יערוך ב יקורת בטיחות
מידי יום ,אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ,ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה
(לפני חידושה) .

טז

אין לדרוש מעובד שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר
לא יציב .
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ההצעה/ההסכם על כלל נספחיו.

תאריך:
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פרק  – 02עבודות בטון יצוק באתר
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרקים  40 , 02 , 01במפרט הכ ללי והמיוחד ,או
פרקים רלוונטיים אחרים שלהם ,בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.
 02.01הנחיות כלליות
א.

לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם
פריטים אחרים ,יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור המתכננים למערכות אלה ,לרבות
צינורות ניקו ז בגב הקיר.
אישור המתכננים לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או
החלפה עקב מחדל ,טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא
מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

ב.

יש לצקת את כל הבטונים אך ורק בתבניות פלדה או דיקט .התבניות אש ר ישמשו
ליציקת הבטונים תהיינה חדשות ללא עיוותים ,והן תאושרנה לשימוש לפני תחילת
העבודה ע"י המפקח.

 02.02סוגי הבטון
סוג הבטון ב  30-דרגת חשיפה  4לפי תקן ישראלי  118אלא אם כן פורט אחרת בתכניות ,או בכתב
הכמויות.
תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל ח לקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.
כל הבטונים הגלויים יהיו "בטון חשוף אדריכלי" כמפורט בתוכניות אדריכל הנוף יצוקים
בתבניות "טגו".
מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפניות חדות כפי שיקבע
האדריכל.
 02.03דיוק בביצוע
על מנת להבטיח דיוק מקסימ א לי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל
עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות.
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר ,היומן ימולא ו י יחתם ע"י המודד המוסמך אשר
ימצא באתר והוא יאשר את אנכיות הקירות והמפלסים השונים.
 02.04ביסוס
ביסו ס קירות הבטון על יסוד בטון עובר כמפורט בתוכניות.
מתחת ליסוד הקיר יש לבצע שכבת בטון רזה ב  20-בעובי  5ס"מ ,על שכבת מצע סוג א' בהידוק
מבוקר לצפיפות  98%בעובי  40ס"מ לפחות בשתי שכבות ,הידוק השתית יהיה לצפיפות של . 96%
 02.05טפסים לבטונים
הערה  :בכל מקרה בו כ תוב טפסים במפרט זה ,הכוונה היא לטפסות ,כמוגדר במפרט הכללי
הבינמשרדי .כל הטפסים יהיו מפלדה או דיקטים חדשים ונקיים ,התבניות מסוג "טגו" ,לפי
אישור המפקח.
א.

הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  . 904כל התבניות לרבות צידם
החיצוני של קירות המבנים התת ק רקעיים תהיינה מפלדה או לבידים חלקים ונקיים.
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי
ברגי פלדה כמפורט בסעיף  02064במפרט הכללי.

ב.

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה
ובמימדים הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון אישורם המוקדם של המתכנן והמפקח ,אך
אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו
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הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה ,הריטוט ובפני מאמצים
כלשהם.
ג.

עבודות הבטון יכללו את סידור והכנת הטפסים ,פ י רוקם בשלבים שונים חיתוך החוטים,
סתימת מעברי ב ו רגי החיזוק וכו' .כל מוטות המתיחה לקשירה יהיו מגולוונים בלבד.

ד.

עבודות הבטון כוללות הכנת כל החורים למיניהם עבור מעבר מערכות ,צנרת ,חריצים,
מגרעות ,שקעים ותעלות למיניהן ,לרבות הסידור והחיזוק של אביזרים שיהיו מב וטנים
ומעוגנים בתוך הבטון ,וכן פתיחתם וניקויים של הפתחים והמעברים משאריות בטון
ופסולת אחרת עם ולאחר סיום פרוק התבניות.

 02.06הכנות ליציקה
על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו ,לפחות  48שעות לפני מועד
היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהפק ח בכתב לאותו מועד.
 02.07הפסקות יציקה
א.

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה
המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח.
השיטה ,הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח .הקבלן
יגיש למפקח  3שבוע ות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה ,כולל תכנון מפורט של
שיטת הבצוע .המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י
הקבלן ,ואם לא יהיה מוכן ,יבצע הק בלן את הפסקות היציקה והפרטים הנ לווים
להפסקות אלו על פי קביעת המפקח.

ב.

לא תוכרנה כל תביעות ש ל הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות
המפקח ,גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן .הקבלן יבצע הפסקות
יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות
מההפסקות המתוכננות מראש ,וזאת ללא כל תוספת תשלום .

ג.

בכל הפסק ת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה ,ויוצאו קוצים לחיבור המשך
היציקה .על הקבלן (אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות
העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע
וגם אתה ברזל להמשך העבודה .בנוסף ל אמור במפרט הכל לי ינוקה הזיון בא זור
ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

 02.08תפרי התפשטות
תפרי התפשטות ביסודות ובקירות יבוצעו במרחקים ל כ  6.0-7.0 -מ' כמפורט בתוכניות המהנדס
והאדריכל; התפר יבוצע ע"י הפרדה בלוח קלקר בעובי  2.0ס"מ; התפרים יאטמו ( משני צדי
הקיר) ע"י מסטיק אלסטומרי כדוגמת "סיקה פרו  ," 2האיטום כולל ניקוי הקלקר ,דחיסת
פרופיל גיבוי ספוגי ואיטום במסטיק.
 02.09סווג הבטונים לפי גימור הפנים שלהם
הדרישות האדריכליות לגימור פני הקיר התומך (הן בפנים והן בחוץ) מכתיבות את גימור פניה
בטון ברכיב ים השונים של השלד.
פני הבטון יגמרו באחד משני הסוגים הבאים:
א.

בטונים רגילים (לא חשופים)
בסוג זה כלולים רכיבי השלד שהבטונים שלהם לא נשארים חשופים והם יכוסו באדמה,
טיח ,אבן או בכל ציפוי אחר (למעט איטום).
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הטפסות לבטונים אלו תעשינה מתבניות פלדה או מל בידים חדשים לפי בחירת הקבלן
ובאישור המפקח.
ב.

בטון חשוף אדריכלי
.1

כל הבטונים הגלויים לעין בקירות ,יהיו בגמר אדריכלי כמפורט בתוכניות ופרטי
האדריכל .על הקבלן לבצע דוגמת קיר במידות  2.0/2.0מ' לפני ביצוע הקיר,
הדוגמה תכלול את כל הפרטים אשר ידרשו ע"י האדריכל  ,רק לאחר אישור
הדוגמה ניתן להמשיך בביצוע הקירות.

.2

הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' . 904
התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות ,על
התבניות הנ"ל תורכב מערכת תבניות נוספת לקבלת גימור פני הקירות כפי
שנדרש בתוכניות ,הכל מושל ם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות
האדריכל והמהנדס.
התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים ומושלמים לפי דרישות
הגימור של האדריכל ללא פגמים כלשהם .בליטות בטון לאורך תפרי השקה,
ילוטשו באבן קרבורונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי.

.3

אם פני הבטון  ,הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של האדריכל
והמפקח ,יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים ,הכל לפי דרישתם
וללא כל תשלום נוסף ,לרבות בצוע שפכטל (מרק) עד קבלת גמר לשביעות רצונו
של המפקח והא דריכל .קירות שלא יעמדו בדרישות האדריכל והמפקח יהרסו
ו יצקו מחדש לשביעות רצונם של האדריכל והמפקח.

.4

מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני
קורוזיה.

.5

הקבלן יקפיד במיוחד על נ י קיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים
ומים קורוזיביים.

.6

אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקב יעת הרווחים בין לוחות הטפסים
או לקשירתם .למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על
ידי המפקח לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה
מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים .החורים הזעירים בתוך הקיר
הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה ,יסת מו לאחר פירוק הטפסים בטיט
מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המפקח וללא תוספת תשלום.

.7

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים .טפסים
אופקיים ואנכיים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק ,יתחברו לקיר היצוק
בצורה שתימנע כל נזילת בטון עליו .דין זה כוחו יפה ל גבי יציקת קירות בשלבים.
יש לתאם את פרק החיבור מראש עם המפקח.
אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה
במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי
ספוגי טבול בחומר ביטומני .כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הט פסים
כולל השחזת הפוגות והבליטות ,לשביעות רצונו של המפקח ,על הקבלן להגן על
שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע העבודות .

.8

אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה ,על מנת למנוע התרחבות
בתבניות.

.9

יש לראות בכל אלמנט מבטון אדריכלי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל
פגיעה ,באמצעים מאושרים ע"י המפקח.
הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום.
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 02.10אשפרה
א.

בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  02תת -פרק  0205על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה
לתנאים כמפורט להלן:
יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזי ק את משטח בטון במצב רטוב
באופן רצוף למשך  7ימים.

ב.

הקבלן יעסיק מנהל עבודה מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה .אין
לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון וגורמים
לסדיקה.

 02.11פלדת הזיון
א.

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה ע גו לים רגילים או פלדה מצולעת ,כמצו ין בתוכניות.
הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות
הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

ב.

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל
מפלס היסודות.

ג.

אם יהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונ ים מאלה
המצו ינים בתוכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי
ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.
לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על  -פי ובאישור המתכנן .על הק בלן לקחת
בחשבון כ י במקומות מסוי מים אורכי המוטות יהיו גדולים מ  12-מ' ולא תשולם תוספת
מיוחדת על כך .אם לא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל ,יאושר השימוש
בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על
ידי המהנדס.
חיבורים אלו יבוצעו על חשב ון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

ד.

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת
יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

 02.12זיון ברשתות פלדה
א.

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות .המוטות יהיו
משוכים מברזל מצ ולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:
חוזק למשיכה  5900ק"ג/סמ"ר – מינימום .גבול נזילות  5000ק"ג/סמ"ר – מינימום.

ב.

מאחר וסידור השתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן ,מטיל המזמין על הקבלן
את הכנת ת כניות הרשתות ופרטי הרשתות בקירות ,ל פי ההוראות ונתונים שיתקבלו
מאת המתכנן.
התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע .המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר
התכניות עד  3שבועות ממועד ההגשה הסופית .על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל
תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי היחידה.

 02.13אופני מדידה מיוחדים
א.

מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפורט
להלן:
.1

הובלת ושימת הבטון בטפסים ובתבניות "טגו" בכל הגבהים.

.2

כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.

.3

יצירת חריצים ,שקעים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים ,פתחים ,חורים ,שרוולים
וכד' ,אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
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ב.

.4

עיבוד אלמנטי בטון בתוו אי קשתי ,מעוגל ומשופע אלא אם צו ין במפורש אחרת
בכתב הכמויות.

.5

שרותי מודד בסימונים ומדידות.

.6

ביצוע תפרי התפשטות ואיטומם ,צינורות ניקוז בגב הקיר כולל כיס חצץ מודרג.

.7

שימוש בבטון עם שקיעה "  5וללא פולייה במקומות שעובי האלמנט קטן או
צפיפות הברזל גדולה ו/או לפי דרישת המפקח (כלול במחיר).

.8

פלדת הזיון של היסודות הוקיר (מוטות ורשתות).

.9

כל האמור במפרט מיוחד זה.

הערות
.1

יסודות וקירות בטון ימדדו במ"ק נטו לפי נפחם .בליטות אופקיות ואנכיות יהיו
לפי מחיר ה אלמנט ממנו הם בולטים ,אלא אם צו ין במפורש אחרת.

.2

מצע בטון רזה ימדד במ"ר נטו לפי שטחו.

.3

גמר פני בטון גלוי אדריכלי י ימדד במ"ר לפי שטח פני הבטון הגלוי האדריכלי
ויבוצע כמפורט בתכוניות האדריכל וכולל ביצוע קיר דוגמא לאישור האדריכל.

.4

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה (אשר יאושרו ע"י המהנדס),
לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולות במחירי היחידה.

.5

מחיר כל רכיבי הבטון כולל קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שי י דרש ,פינות
עגולות ,חיתוך חד במפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכ יים
ואופקיים.

.6

ברזל לזיון הבטונים
הברזל לזיון הבטונים כלול במחירי הבטונים של הקירות התומכים ולא י י מדד
בנפרד.
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פרק  – 08תאורת חוץ והכנות לחברת חשמל ותקשורת
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרקים  18 , 08במפרט הכללי ו המיוחד ,או פרקים
רלבנטיים אחרים שלהם ,בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.
 08.01תאור המתקנים
א.

מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות תשתית /הכנה ל  -חח"י ,מתקני תאור ה ,הכנות למערכת
תקשורת של חב' בזק ,הוט וסיב אופטי כמתואר בתוכניות .ההכנות למערכות שיושלמו
ע"י אחרים יבוצעו לפ י תוכניות מאושרות של המתכנן ותוכניות ביצוע שיסופקו ע"י
הגורמים הרלבנטיים (חח"י ,בזק  ,הוט ) והנחיות המפקח והמתכנן בשטח.

ב.

העבודות עבור מערכות חשמל ,תאורה ו תקשורת יבוצעו עפ"י המפרט הבינמשרדי  ,בדגש
על פרקים  08 , 00ו  18-בשינויים/התאמות הרשומים לעיל ; כמו כן יבוצ עו עפ"י המפרטים
המיוחדים של חח"י ,בזק ו הוט  .רואים את הקבלן כמי ש מכיר את ההנחיות והפרטים
הסטנדרטיים של הגורמים הנ"ל והגיש את הצעתו לפיהן ; בכל מקרה ,עליו לפנות
לגורמים הנ"ל לקבלת הפרטים והמידע העדכניים; לא תתקבל כל טענה בקשר לאי הכרת
הפרטים והמידע .

ג.

עבודות התאורה כוללות אספקה והתק נה של עמודי תאורה ,זרועות ,גופי תאורה ,
אביזרים  ,נורות ,כבלים ,חפירות ו /או חציבות ,יסודות ,ציפויים ,צביעה  ,צינורות,
פרוק /העתקה של מתקנים קיימים ,שינויים וכו' ,או רק חלקים מהנ"ל  ,הכל כמצוין
בתכניות ובכתבי הכמויות .

ד.

עבודות ההכנה לחברת ה חשמל יבוצעו עפ"י תוכניות חח"י להנחת צנרת לכבלי מערכת
החלוקה ,צנרת לחציות ,הקמת גו מחות לפ ילרי רשת וחלוקה ,יסוד לתט"ז  ,תאום עם
חח"י ,טיפול ב פרוקים והעתקות עפ"י הנחיות המפ קח והמתכנן ועד מסירת התשתית
לחברת חשמל .קבלת ההכנות ע"י חב' חשמל הינה תנאי לקבלת המערכת ותנאי לתשלום
ע"י המזמין.

ה.

עבודות תשתית בזק יבוצעו עפ"י תוכניות המתכנן המאושרות ע"י חברת בזק ויכללו
צנרת לקווים ראשיים וצנרת הזנה למבנים קיימים ו/או חדשים ,בניה והקמה של
גומחות לארונות חלוקה ,הקמת גובים ,אספקה והתקנה של מכסי בזק כחלק ממחיר
הגוב ,תאום עם בז ק ,טיפול הפרוקים והעתקות עפ"י הנחיות המפקח והמתכנן ועד
מסירת התשתית לחב' בזק .קבלת ההכנות ע"י חב' בזק הינה תנאי לקבלת המערכת
ותנאי לתשלום ע"י המזמין.

ו.

עב' תשתית טל"כ עבור הוט – כנ"ל ,יבוצעו עפ"י תוכניות המתכנן המאושרות ע"י חברת
הוט וכוללות תאום מול מפקח חב רת הוט .

ז.

תשתית לסיב אופטי המיועד לשימוש המועצה תבוצע עפ"י תוכניות המתכנן ותכלול
צנרת ,שוחות וארונות .זיוו ד הארונות והשחלת הסיבים לא כלולים במכרז זה.

ח.

הר ח בת מערך המצלמות ושילובם במערכת הכללית של הכפר .העבודה תבוצע ע"י זכיין
המערכת חברת  G 4 Sאו באמצעות זכיין אחר שיבחר ע"י המועצה.
במידה ועבודות המצלמות יבוצעו דרך הקבלן הראשי ,ישולם רווח קבלני על העבודות
אשר תכולת עבודת ם מוגדרת בכתב הכמויות במחירי יסוד .

ט.

על הקבלן לעבוד בזהירות מרבית שלא לפגוע ולא לגרום נזקים כלשהם למתקנים
קיימים או למתקנים שבהקמה .כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן לאנשים ו/או לרכוש
יהיו באחריותו הבלעדית והכל יתוקן ויפוצה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
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י.

המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם ,להגדיל /ואו לשנות כמויות בסעיפים
השונים ,וכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתב הכמויות ,כולם או
בחל קם .שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים במחירי היחידה המוצעים על ידי
הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל תנאי .כמו כן רשאי המזמין לחלק
העבודות בין מספר קבלנים.

יא .

על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות נוספות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו עם
המפקח .כמו כן ע ליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי הוראות המפקח
ובתאום איתו .לא תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות עבודה זמניות וחידוש העבודות
לאחר מכן.

יב .

במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם
המועצה המקומית וכן עם המשטרה ,ולקבל היתר לעבו דות אלו מראש .כמו כן יתאם
עבודותיו מראש עם מחלקת המים ,חברת בזק ,חברת הוט וחברת החשמל ,וידאג לקבל
את כל האישורים הדרושים .לא תשולם כל תוספת עבור עבודות לילה ו/או עבודה
במשמרות .

יג .

במקומות שיבוצעו חפירות ,תעלות ,כבלים ,בורות ליסודות ,פתיחת כבישים ,מדרכות
וכו'  ,חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום.

יד .

בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות ,בורות פתוחים ,או מכשולים מכל מין וסוג
שהוא ללא אמצעי הגנה מתאימים ,כפי שנדרש בחוק ועל ידי המועצה המקומית ,כולל
שילוט ,תאורה וכו'.

טו .

כאמור ,יהיה הקבלן אחראי כל הנזק שייגרם לאנשים ו/או לציוד כתוצאה מאי נקיטה
בכל אמצעי ההגנה וההתראה הדרושים.

טז .

קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות ,כולן או חלקן בעבודת ידיים ו/או בציוד
הנדסי ו/או בקטעים קטנים ובשטחים מוגבלים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו
כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות וחפירות בידיים.

יז .

מחירי היחידה של סעיפי העבודה השונים כוללים את כל עלויות התיאום של הרשויות
והגורמים הרלבנטיים לרבות חח"י ,בזק והוט וכן את עלויות התיאום של הקבלן.

 08.02חפירות /חציבות והנחת כבלים
א.

הכבל יונח בחפירות /חציבות בתוך הקרקע .הנחת הכבלים תע שה בהתאם לתקן
הישראלי כפי שפורסם ברשומות מספר  , 1949כמו כן בהתאם להנחיות חברת החשמל,
חוקי החשמל  ,הנחיות בזק וחוק הבזק ,הנחיות חברת הוט וכו'.

ב.

הכבלים יונחו בחפירה /חציבה ברוחב של  40-50ס"מ .הכב ל ים יותקנו בתוך צינורות
קשיחים או כפיפים מפלסטיק לסוגיהם ,מאושרים ע"י מת"י ,תקניים ,בקטרים
הנדרשים .כל צינור ישמש להשחלת כבל אחד עד שלושה לכל היותר .דגמי הצינורות
כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות.

ג.

הצינורות יונחו בין שתי שכבות חול דיונות 10 ,ס"מ עובי כל ש כבה .הצינורות יהיו
שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה ,למרכ זיות כוו ' .יותר שימ וש
במו פות רק באישור ה מפקח ובצור ה יציבה וברת  -קיימא בכל הצינורות הריקים יושחל
חוט משיכה מניילון  8מ"מ (ראה פרטי יסודות ,צינורות וחדירות  ,גומחות ,תאים,
יסודות וכו' ).
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ד.

על שכבת החול הנ"ל יבוא כיסוי ומילוי ע"י חול בלבד .הכל בהתאם למפרטים והוראות
המפקח  .כמו כן (כלול במחיר החפירה) ,יתקין הקבלן סרט פלסטי תקני לפי דגם ח ח "י
או בזק או הוט וכו' בהתאם למערכת  30 ,ס"מ מעל לצינורות או כבלים.

ה.

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להוות
מטרד לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל הע ודפים הבלתי נחוצים .עם סיום העבודה יש
ליישר ולנקות את השטח לגמרי.

ו.

אם י י דרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים ,יעשה שינוי העומק באופן הדרגתי,
איטי ,וללא כיפופים חדים .המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו כחפירה
רגילה.

ז.

במקרה של הצטלבות צינורות יעב רו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות  10ס"מ.
 10ס"מ אלו ימולאו חול כריפוד עבור הצינור העליון .מעל צינור זה תונח שוב שכבה של
 10ס"מ חול מעליה מילוי כנ"ל.

ח.

מעברי הכבישים עבור מערכת תאורה וסיבים אופטיים יבוצעו על ידי צינורות כנ"ל ,אך
בעומק של  1.0מטר ק.ע .של הצינור .במקרים מיוחדים ,אם יידרש ,יבוצעו המעברי ם
בתוך צינורות פי.וי.סי .קשיחים  110מ"מ .פתיחת הכבישים והמדרכות תעשה על ידי
ניסור בלבד ברוחב המינימאלי הנדרש.

ט.

תיקוני המדרכות והכ בישים יעשו על ידי הקבלן ,בהסכמה ובאישור של המפקח ,לפי
הנחיותיו ולשביעות רצונ ו; ככלל ,מצע סוג א' מלא לכל העומק וכו' .

י.

אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח ,אלא יש להזמינו
לביקורת לאחר הנחתם ולקבל אישורו לפני כיסויים.

יא .

את כבלי התאורה יש לגמור עם שרוולים פלסטיים המתאימים לצבע הגידים של
המוליכים השונים.

יב .

הצינורות יוכ נסו ליסודות של עמודי התאורה והמרכזייה או ארונות חלוקה ומעבר של
הרשויות הרלבנטיות  ,עד למרכזי היסודות בכניסה לעמודים .הצינורות יבוטנו ביסודות
בשעת יציקתם ,ברדיוס גדול ככל האפשר ,ממרכז העמוד עד לחפירה ויהיו קשורים יחד
במרכז שבין ברגיי היסוד במדויק.

יג .

על הקבלן להמציא תכניות סופיות ,עדכניות וממשיות של הנחת הכבלים ,עם סיום
החתם ,עם סימון מרחקים מאבני השפה ,ממבנים ,ציון עומקים וכו'.

יד .

הקבלן אחראי עבור טיב החומרים וטיב עבדותו למשך שנה אחת מיום הפעלת המתקן
וכל פגם שיתגלה ,אף אם הפגם הינו בכבלים עצמם ,יחול תיקונם על הק בלן ועל חשבונו.

טו .

חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או במרכזיה; לא יבוצעו כל חיבורי
כבלים על ידי מופות.

טז .

כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיות רק דרך הצינורות אשר יבוטנו ביסודות
בשעת יציקתם ,כאמור לעיל.

יז .

במידה ואין אפשרות להשלים הכניסה וחיבור ה כבלים לאחר ההנחה ,יהיה על הקבלן
להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי נגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את מקומם
בסימון בר  -קיימא .עם הצבת העמודים ,המרכזיות וכו' ,יכניס הקבלן את הכבלים
וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף.
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יח .

תשומת לב הקבלן מופנית לכך ,שעקב השימוש בצינ ורות והמגבלות באפשרויות
ההשחלה ,יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים ,אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד
(כבלי ערב ,לילה ופיקוד) ,החיבורים וההסתעפויות יבוצעו על המגשים שבעמודים
בעזרת מהדקי  SOGEXI BC- 2 ; BC - 3כנדרש כולל שילוט וכו' ,לכל הכבלים ,על כל
גידיהם.

יט .

מוליך הארקה שזור מנחושת 35 ,ממ"ר ,יותקן בחפירות ,חופשי ,במקביל לצינורות (ולא
בתוכם) .הכבל יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד ללא חיתוכו  ,אלא על ידי קיפולו
והשחלתו בצינור נפרד  50מ"מ ביסוד והמשכתו לעמוד או לחיבור הבא .הכבל יחובר
לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאימה ,מו תקנת בלחץ.

כ.

הערה חשובה
הקבלן יבצע החפירות /החציבות והנחת הצנרת והכ ב ל ים רק לאחר גמר ביצוע כל עבודות
העפר בשטח המדרכה ו/או האי ,וגמר ביצוע אבני השפה של המדרכות /ואו האיים (או
בהתאם להוראות המפקח).

כא .

החפירות בערוגות ובפסי ירק תעשנה בידיים ,תוך זהירות מרבית מפג יעה בשיחים,
בפרחים ,בעצים וכו' .כל שיח שלא תהיה ברירה אלא להוציאו בעת ביצוע החפירות,
יוצא בזהירות ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר המילוי .כל האמור לעיל
כלול במחיר החפירה ולא ישולם עבור זה בנפרד.

כב .

בכל נושא פתיחת ה כ בישים יתאם הקבלן את זמני הביצוע וצור תם עם המפקח וידאג
לקבל אישור מראש מהרשויות המוסמכות ,המפקח ,המשטרה וכו'.

 08.03עמודי תאורה
א.

העמודים
.1

העמודים יהיו מהדגמים ,הטיפוסים ,האורכים וכו' ,כפי שמצוין בתכניות ובכתבי
הכמויות.

.2

העמודים יי וצרו בהתאם להנחיות ולדרישות משרד השיכון בחוברת מתאריך 5
למאי  , 1980לגבי תנאי ייצור והתקנת עמודי תאורה ,בהתאם לתכניות ולדרישות
הטכניות והספציפיקציות ,כפי שאלו מופיעות במפרט מנהלי אספקה מספר 63
משנת  1966ותקן ישראלי מספר  . 812העמודים יהיו בעלי מידות רגילות ולא צרי
גזרה .כל העמודים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים
הישראלי ,בליווי תעודות מתאימות שיימסרו למפקח .במקומות שיידרשו יהיו
העמודים לפי סטנדרטים של מע"צ.

.3

ברגי היסוד יהיו בקוטר ,באורך ובעלי כיפוף כפי שמופיע במפרט הנ"ל ובתכניות
(  4בר גים ו  12-אומים לכל עמוד  +כל הד סקיות כמפורט  ,לרבות ד סקה קפיצית ).

.4

בחלק התחתון של העמוד ירותך מסביב שרול פלדה בגובה של  30ס"מ ,צמוד
לעמוד (שרוול "זנד")( ,במידה ונדרש בכתבי הכמויות).

.5

פלטת היסוד תרותך בנוסף ע"י  4צלעות לעמוד עצמו לשם חיזוק .הצלעות מפח
פלדה בעובי של  8מ"מ לפחות.

.6

ציפוי העמודים הגנתם מ פני החלודה יבוצע באבץ חם בטבילה מבחוץ ומבפנים
ובהתאם לתקן ולמפרט (עובי הציפוי  60מיקרון לפחות) ,וזאת לאחר כל
העיבודים ,הריתוכים וכו' ,ועל כל החלקים ,כולל פלטת היסוד ,דלת התא וכו'.
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.7

אם ת י דרש גם צביעת העמודים (בנוסף לגלוון) יבוצע הדבר בתהליך ושיטת
צבי עה יבשה וקלייה בתנור על פי מפרט ( 109או  109 Aכפי שיצו ין בכתבי
הכמויות) של חברת "אפוקול בע"מ" – אזור תעשיה קר י ית מלאכי או שווה ערך.
הצביעה ע"י איבוק בשיטת  ) FRICTION ( TRIBOאו בשיטה אלקטרוסט א טי של
אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  HBבעובי  80מיקרון לפחות.
ה צבע עומד בדרישות התקנים הא י רופיים נגד דהייה .הגוון לפי דרישת המפקח.
הדבקת הצבע ת י בדק ותאושר ע"י מכון התקנים לעמידות בדרגה " ." 0
כל החלקים הצבועים עמודים ,זרועות ,פנסים וכו') יארזו וישלחו לאתר בשרוולי
פוליאת ילן בעובי  0.05מ"מ לפחות מודבקים ע" י סרטים בקצוו ת.
אחריות הנדרשת עבור הצביעה היא  10שנים לפחות.

.8

לעמודים תא אחד או שניים לאביזרים .לתאים י י נתנו חיזוקים בהתאם למפרט
 63מפלדה  8מ,מ לפחות ,כולל מסגרות חיזוק .התאים יהיו בגודל מתאים
להתקנת המגשים נושאי האביזרים ,חיבורי ככבלים וכו' ויבטיחו עבודה קלה
וטיפו ל נוח.

.9

התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגיי "אלן "  ,שקועים ,מוגנים מפני חלודה.
הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלק ם הפנימי ועל התבריג ,והדלת מגולוו נת כמו
העמוד.

. 10

המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר ,יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי העמודים
עצמם .הדלת תקושר עם כבל פלדה גמיש ומבודד לבורג מיוחד בתא ושתאפשר
תלית המכסה עד לרצפה.

. 11

בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים וחיזוקם ע"י
תליה למעלה וחיזוק ע"י בורג בחלקם התחתון לפס שיוכן לשם כך בעמוד ,כולל
הכנת ברגים ,חורים ,הברגות ,פסים וכו'.

. 12

הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא ושלא
יהיה קשור במגש האביזרים .הבורג יהיה "  5/16ויכלול  3אומים ו  4-דסקיות,
הכל מפליז.

. 13

העמודים יסופקו עם הברגים והתבריגים לשם חיזוק העמודים ,הפנסים
והזרועות.
הברגים מוגנים מפני חלודה ומצופים באבץ או ב קדמיום .ברגי החיזוק לזרועות
יהיו מדגם "אלן" ,שקוע בעמודים בגובה של עד  5מטר ,ובר גים מגולוו נים עם
ראש משושה בעמודים מ  6-מטר ומעלה .הברגים יובלטו במינימום האפשרי
ויתברגו אל אומים שירותכו לחלק הדופן הפנימי של העמוד ולא יבלטו בחוץ.
כל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריגים.

. 14

ב.

עמוד התאורה יכלול מתאם לגוף התאורה שיחובר לעמוד באמצעות ריתוך לפי
הפרט שבתוכנית .המתאם כלול במחיר היחידה של העמוד ולא ישולם עבורו
תשלום נוסף.

יסודות
.1

העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש .מידות היסודות יהיו בהתא ם
למידות המצוינות בתכניות ובכתבי הכמויות .היסודות יהיו מבטון ב . 30-

.2

אם תחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר ,יש לחפור 10
ס"מ נוספים ולמלא שכבה זו בחול .המחיר נכלל במחיר היסוד.
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.3

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדו יק של ברגי
היסוד ,כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד.
ברגי היסוד יבלטו לגובה של כ  5-אומים מעל ליסוד.

.4

ברגי היסוד יהיו טבולים באבץ חם לכל א ו רכם כולל התבריגים.
לפתרון בעי י ת עובי הציפוי על התבריג יעשה שימוש באומים בעלי תבריגים
עמוקי ם יותר המצופים באבץ בשיטת הציפוי הטרמודיפוזיוני.

.5

פני היסוד העליונים יהיו כ  20-ס"מ מתחת לפני הריצוף או אבני המדרכה ,כך
שיאפשרו בעתיד ריצוף מלא ויש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע החפירה.
במקרים מיוחדים ,אם י י דרש ,יבוצעו היסודות כשהם בולטים כ  7-ס"מ מעל
לריצוף .כל החלק הבולט יהיה יצוק בתבניות חלקות" ,פזות" וכו' .על הקבלן
לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום ומקום.

.6

בתוך היסוד יוכנסו שרוולים  75מ"מ ,במספר ובכוונים הדרושים וברדיוסים
מקסימ א ליים .הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים ,בנוסף לכל
הצינ ורות הנדרשים כבר כיום בהתאם לתכניות ,יוכנס בכל היסודות ללא יוצא
מהכלל שרוול  75מ"מ כרזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירו כלול
במחיר היסוד .כאמור לעיל ,כל הצינורות יקושרו יחד במרכז המדויק והם
יובלטו כ  15-ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה.

.7

החללים שיו צרו בין ק ירות הבורות והיסודות ,ימולאו בחול עד  10ס"מ מתחת
לגובה הריצוף.

.8

הביצוע והתנאים יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר.

.9

על כל אחד מארבעת ברגי היסוד יות קנו  3אומים 2 ,דסקיות רחבות ודסקה
קפיצית .כל האומים והד סקיות מצופים "קדמיום" נגד חלודה או מג ולוונים.

. 10

כל היסודות של עמודי התאורה  ,נישות לארונות חשמל יאושרו ע"י
קונסטרוקטור  ,הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים .

בקטעים שבהם לא יבוצעו עמודים באופן מיידי ,יבוצעו הסעיפים הבאים :

ג.

. 10

על כל בורג ,כולל האומים והד סקיות ,יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכ ל
גובהו.

. 11

כמו כן ,תותקן פלטה מפח מגולוון בעובי  1.5מ"מ ,במידות המצוינות במפרט
ובכתבי הכמויות ,להגנה על היסוד ,הצינורות ,מוליכי הארקה וכו' ,וכל זה יכוסה
באדמה ,אספלט וכו' ל י ישור המקום והחלקתו .הקבלן יבצע סימון ברור ובר -
קיימא לזיהוי היסודות בשלב שיגיע לה שלמת המתקנים והצבת העמודים.

הצבת העמודים
.1

העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים ,היתר
בעבודת ידיים.

.2

העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט מכל הצדדים (ציר העמודים) ,בעזרת
מערכות האומים והדסקיות כדלקמן :אום ודסקית רחבה מתחת לפלטת הי סוד
(מוגבה מהיסוד עצמו) ,דסקית רחבה ,דסקית קפיצית ואום נוספת מעל פלטת
היסוד ,ומעליה עוד אום .כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום כנגד חלודה ,או
מגולוונים .תא האביזרים יהיה בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה.

.3

אם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד ,יעשה זאת הקבלן ללא
תשלום נוסף.
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ד.

.4

ברגי היסוד הבולטים מעל ליסוד (בגובה של  5אומים בערך) ,ימרחו לפני ואחרי
הצבת העמודים ע"י משחה מונעת החלדה וכן האומים.

.5

לאחר ישור עמוד ומתיחה סופית של כל האומים ,יעטפו הברגים והאומים ביוטה
רוויה זפת.

.6

לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים ,האומים ועל כל פלטת היסוד ,כולל
הפלטות המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד .כמו כן יצופה העמוד בזפת בחלקו
התחתון עד לגבוה של  10ס"מ מעל פני הקרקע והפיתוח הצמודים .הכל יגמר בקו
ישר ,מקביל ונקי (או עד קצה שרוול החיזוק הנוסף).

חיבורים
.1

הקבלן יגלה קצ ות הכבלים ,ילביש עליהם שרוולים פלסטיים  -צבעוניים עד
לנקודות החיבור.

2.

הקבלן יספק כל החלקים והחומרים הדרושים ,כולל אומים ,מהדקי - 2 ; BC- 3
 SOGEXI BCשרוולים ,שלטים ,פסי מהדקים וכו'( .פרט במקומות שיידרשו

.3

במקרי ם של שימוש בכבל משורי י ן יחבר הקבלן את השריון לבורג הארקה ע"י
חבק מתאים ,ניקוי השטח וכו'.

.4

הקבלן ישאיר עודפים לכבלים ולמוליכים ,על  -מנת לאפשר הוצאת מגשים ,קיצור
מוליכים וכו'.

.5

החלוקה בין הכבלים (ערב ,לילה ופיקוד) ,ומוליכי הפ א זות השונים תהיה בהתאם
לתכני ות ולהוראות המהנדס ,והקבלן יכין שילוט מתאים לכל המהדקים ,בציון
המעגלים והפ א זות ולכל הכבלים והמהדקים ,כולל הפיקוד.

.6

המוליכים והחיבורים יבוצעו בצרוה מקבילה ,נקיה וישרה ,קשירתם בקבוצות
וכו'.

.7

הכבלים יחוזקו ע"י שלות או פלטות בקליט ,כך שעומס הכבל עצמו לא י י פול על
החיבורים החשמליים.

מהדקים שונים ,כמצוין בתכניות או בכתבי הכמויות.

ה.

אביזרי עזר ומגשים
.1

כל אביזרי העזר ,המשנקים ,הקבלים וכו' ,יהיו מיוצרים בהתאמה לדרישות
התקנים הישראליים המתאימים ויהיו מאושרים ע,י מכון התקנים או המבדקה
שליד הטכניון בחיפה.

.2

המגשים יעשו מפח  1.5מ,מ ,מצופה אבץ חם לאחר העי בודים ויוכנו בצורה
שתאפשר התקנה נוחה בתוך תא האביזרים וחיזוק למניעת רעידות וזעזועים ,הן
למעלה והן למטה ע"י בורג חיזוק נוסף  .המגש בעל "גגון" ברוחב  5ס"מ.

.3

יותקנו דסקיות בידוד למניעת מגע ישיר בין האלומיניום ופח הפלדה ,בשימוש
בעמודי אלומיניום.

.4

מתחת למג ש יוכנו שלות לחיזוק הכבלים.

.5

יותקנו מהדקים דגם  35 = SOGEXI BC- 2 ; BC - 3ממ"ר ,מהסוג המאושר ע"י
המפקח לכל הכבלים היוצאים והנכנסים ובהתאם לחתכי הגידים ומספרם ,ופסי
מהדקים מבקליט לפי הצורך לחיבורי הפנסים וכן שלות וחיזוקים עבור הכבלים
התת  -קרקעיים הנכנסים ו היוצאים מהעמוד .לכל עמוד יוכנסו כבלי הערב ,כבליה
לילה וכבלי הפיקוד ויצאו לעמודים הנוספים (לאחר חיבורם בעמוד) .כל
המהדקים ישולטו בצורה ברורה וברת  -קיימא בציון המעגלים ,הפאזות וכו'.
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ו.

ז.

.6

המגש י ו א רק לאדמה בצורה שתבטיח את אי הפסקת הארקה בעמוד עצמו ,אפילו
אם יפור ק ויוצא ממקומו.

.7

המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי -אוטומטים  10 Aדגם - B
 . 10 KAיותקן מ"ז ח,א נפרד לכל נורה .מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי, F & G ,
 SIMENSאו . KLOKNER- MILNER

.8

יש להבטיח מרחק מספיק של האביזרים ממכסה התא החיצוני.

.9

מתחת למ"ז הח"א למהדקים וכו' ,יש להתקין פלטה פיבר  0.5מ"מ על כל שטח
המגש ,אשר תבלוט כ  5-מ"מ מכל הצדדים.

. 10

המשנקים יהיו למתח נומינלי של  230וולט ,תוצרת "עין השופט" או דגם
אורגינלי של יצרן גוף התאורה .הקבלן יבטיח אחריות על המשנקים ל  5-שנים
(פרט לנדרש במפורש במכרז).

. 11

הקבלים שיותקנו יהיו :לנורת כספית  80ווט –  10מיקרופרד ,לנורת  125ווט –
 12מ"פ 250 ,ווט –  24מ"פ ,לנורת נתרן נ.ל.ג 70 .ווט – קבל  12מ"פ לנורת נ.ל.ג.
 150ווט –  24מ"פ ,לנורת נ.ל.ג 250 .ווט –  40מ"פ ,לנורת נ.ל.ג  400ווט – 60
מ"פ ,הכל לקבלת כופל הספק משותף של . 0.95

. 12

במקומות שידרשו ,יותקנו אביזרי העזר (משנק ,קבל ,מצת ומהדקים) על מגש
מיוחד ,בתוך הפנסים עצמם ולא בתאי האביזרים שבעמוד .במקרים אלה יהיו
בתאי העמודים המהדקים לחיבורי הכבלים ,מ"ז ח"א וחיבורי הארקה בלבד.
החיבורים החשמליים למגש שבפנס יבוצעו ע"י סידור "תקע -שקע".

. 13

המחיר יהיה זהה למערכת האביזרים בכל המקרים ,כלומר ,אם המגש כולו ,כולל
כל האביזרים יותקן בתא שבעמוד ,או אם יותקנו המשנקים ,הקבלים והמצתים
בפנסים והיתר בתאי העמודים כאמור לעיל ,או בכל צרוף אחר שי י דרש.

. 14

המצתים לנורות הנ.ל .ג .יהיו אלקטרוניים ללא "סטרטר"" ,בג  -טורגי" ,דגם
 MZN-400/2000מאושרים ע"י מת"י .לכל הנורות יהיה מצת חיצוני והעמעמים
יהיו מדגם "בג -טורגי".

. 15

כל ציוד הפעלה של הנורה יהיה מדגם ותוצרת מאושרת בכתב ע"י יצרן הנורות
לש י מוש עם הנורות המסופקות.

מחזיקי דגלים
.1

מחזיק י הדגלים יורכבו בגובה של  5מטר מעל פני הקרקע או כמצוין בתכנית.

.2

מחזיקי הדגלים יהיו מורכבים משני צינורות ריבועיים או עגולים וחבק כחיזוק
לעמודי התאורה או כשהם מרותכים לעמוד לפני מסירתו לציפוי באבץ חם.

.3

הצינורות יורכבו משני צידי העמודים ,ויהיו ניצבים ל ציר הכביש.

.4

לצינורות תהיה זווית עליה  30 °כלפי ציר העמוד ולפי הנחיות המפקח.

.5

מחזיקי הדגלים יגולוונו באבץ חם ויצבעו יחד וכמו שנדרש לגבי העמודים
והזרועות.

זרועות לעמודי מתכת – (לפי הנחיית המועצה בלבד)
.1
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.2

הזרוע תעלה בזוית המצוינת בתכנית הפרטים ותסתיים בהדרגה או עם שרוול
המותאם להרכבת הפנס על הזרוע כנדרש.

.3

הזרוע תורכב ותחוזק לעמוד באמצעות שרוול מתאים כמפורט .החיזוק של הזרוע
אל העמוד באמצעו ת ברגיי חיזוק כמפורט לעיל.

.4

לז רוע תושבת וסידור למניעת חדירת גשם וחרקים לעמוד ,כנדרש.

.5

במקומות מסוימים תותקנה זרועות כנ"ל ,אך כפולות ו/או משולשות ב  90 °-או ב -
 , 180 °או ב  270 °-כפי שיידרש בכל מקרה וכפי שיצוין בתכניות.

.6

כל זרוע מצופה אבץ חם בטבילה ומוגן מפני חלודה ,וזאת לאחר העיבודים
ה קידוחים ,הריתוכים וכו' .הזרועות יצבעו בהתאם למפורט לגבי העמודים.

.7

הזרועות תורכבנה על העמודים בצרוה אנכית ובהמשך ישיר של העמוד ותחוזקנה
היטב למניעת סיבוב הזרועות והפנסים מהרוחות הנושבות באזור.

.8

הכל פרט למקרים שנדרשו זרועות מדגמים אחרים ,כמפורט במכרז.

 08.04גופי תאורה
א.

גופי תאורה LED
.1

ב.

גופי התאורה ה מיועדים לשימוש יהיו ג.ת  LEDתוצרת  GEWISSאיטליה משווק
ע"י חברת אור עד מהנדסים או שווה ערך (אשר יאושר ע"י המועצה ,המתכנן ומנהל
הפרויקט) מיציקת אלומיניום דגם  STREET-O3-LED 75וואט  ,בדרגת אטי מות IP
 66לפחות כולל כל הציוד האינטגרלי להפעלה והתקנת הגוף .מחיר גוף התאורה כולל
מתאם לחיבור העמוד.
הגוף יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי .

גופי תאורה מיטל הלייד
.1

גופי התאור ה מיועדים לשימוש עם נורות מטל -הלי י ד או נורות נתרן לחץ גבוה (נ .ל.ג).
כפי שי י דרש ויהיו עם  IP- 65לפחות.

.2

הגופים יהיו מתוצרת ולפי הדגמים שידרשו בתכניות ו/או בכתבי הכמויות וכולם עם
כיסויים ,כאשר צידם החיוני חלק.

.3

לגופים בתי  -נורה עם סידורים קפיציים למניעת שחרור הנורות בזעזועים ,דגם
"לגרנד" או דומה.

.4

לגופים רפלקטו רים מזכוכית מצופה כראי או מאלומיניום טהור מצופה אנודית
לקבלת עוצמה ופיזור אור המוצהרים ע"י היצרן.

.5

בגופים תאים נפרדים להתקנת מגשים מושלמים הכוללים את כל אביזרי העזר:
משנק ,קבל ,מצת וכו' ,הכל בחיבור "תקע  -שקע" להחלפת מגש מושלם.

.6

בגופים המותקנים על המבנים יותקנו בתוכם אביזרי העזר ,פרט לנתיך שיותקן
בתיבה נפרדת ,או כפי שפורט לעיל.

.7

מבית הנורה שבגוף התאורה יצא כבל  1.5 X 3 N 2 XYממ"ר שיגיע דרך הזרוע עד לתא
האביזרים שבעמוד או עד לתיבת החיבורים שעל המבנים .אורך הכבל יהיה בעל
רזרבה מסוימת ( כ  0.5-מטר) בעמוד .
משנ ק ים אלקטרוניים יותקנו בגופי התאורה לפי "מחיר יסוד" שיקבע במסגרת מכרז
אחר .על הקבלן לכלול במחיר גוף התאורה התקנה של המשנק המאושר ,אחריות על
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המשנק ,סיוע בהקמת מערכת תקשורת בין המרכז י יה למשנקים ובין המשנקים
למרכז הבקרה .על הקבלן לקחת בחשבון במחיר עלות המשנק שהמאושר ,זיכוי של
המשנק המגנטי.
.8

גופי התאורה בשבילים יהיו עפ"י סטנדרט המועצה ו/או הדגמים שייקבעו בתכניות
ובכתבי הכמויות ,גוף תאורה מסוג בולארד  SARO- 4תוצרת "  " DISANOבגובה 1.1
מטר כולל נורת מטל הלייד . 70 W

 . 9אם ת י דרש צביעה של הפנסים האחריות הנדר שת היא  10שנים לפחות.
 . 10אחריות הנדרשת על כל מרכיבים של גוף התאורה היא  5שנים לפחות.
ג.

ד.

נורות נ.ל.ג
הנורות תהיינה בנות  400-70ווט מסוג מטל הלייד ו/או נורות נ.ל.ג .גליליות-שקופות ,בעלות מצת
חיצוני ,וזאת עפ"י החלטת המתכנן והמפקח .הנורות מתוצרת "ג'נרל-אלקטריק" או
"ווסטינגהאוז" ארה"ב ,או "אוסרם" גרמניה.
מפרט מיוחד לגופי התאורה בטכנולוגיית LED

גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:
.1

גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק ( 2.3יש להציג תעודת בדיקה מלאה
לכל דרישות ת"י  )20ותקנים נוספים כמפורט להלן:
 1.1גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי
 61347חלק ( 2.13בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה בהתאם לתקן .IEC-61347-2-13
 1.2תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 2.1הפרעות אלקטרומגנטיות
מוקרנות).
 1.3תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 12.3הפרעות מולכות ,זרמי
הרמוניות).
 1.4תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 12.5הפרעות מולכות ,שינויים
רגעיים).

.2

גוף התאורה יעמוד בדרישות ובתקנים הבאים בנוסף לתקן ישראלי:
LM-80 – MEASURNIG LUMEN MAINTENANCE OF LED LIGHT 2.1
SOURCE

2.2
2.3

LM-79 – ELECTRICAL AND PHOTOMETRIC MEASUREMENTS
OF SOLIDS TATE LIGHTING PRODUCTS
סטנדרט אמריקאי לבדיקות פוטו -ביולוגיות  IES RP27ו/או תקנים

וסטנדרטים אירופים מקבילים

 2.4או אישור יצרן כי גוף התאורה עומד בתקנים כפוף לתקנים האירופאיים .
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

FITTING ELECTRICAL SAFETY , EN60598-2-3 , EN60598

Fitting photo-biological EN62471
Led modulus electrical safety EN 60838-2-22
Led modules connectors electrical safety EN 60838-2-22
Power supply unit electrical safety EN 61347-1, EN 61347 - 2-13
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY EN 55015 en 61547 EN 61000-3-23-3

הערה :הזכיין יתחייב להגיש את אישורי התקן הנזכרים לעיל תוך  120יום קלנדרי
מתאריך קבלת צו התחלת עבודה.
.3

גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום ,להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות
האור וממערכת ההפעלה.
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.4

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית
אינטגראלית ייעודית ) – (Driverההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של
היצרן .כמו כן הדרייבר יכלול אופציה להתקנה של יחידת בקרה נפרדת כמפורט בהמשך
שאמורה להתחבר למערכת הבקרה הקיימת של העירייה.

.5

יחידת תקשורת (לפי הנחיית המועצה בלבד)
 5.1ת קשורת בין הבקר המותקן במרכזיית התאורה לבין הפנסים תהיה ברדיו ()RF
בטכנולוגית  ,ISMבתדר מאושר ע"י משרד התקשורת ובעצמת תקשורת נמוכה watt
) .)0.1התקשורת תהיה מבוססת רשת  MESHהמאפשרת העברת התקשורת דרך כל
אחת מיחידות הקצה לאמינות מרבית.
 5.2מערכת התקשורת תכלול שני רכיבים אשר יעבירו ביניהם את הפקודות בין הבקר
לפנסים ואת נתוני הפעולה חזרה מהפנסים לבקר המותקן במרכזייה .מתאם התקשורת
( )RF Coordinatorיחובר לבקר בתקשורת .היחידה תותקן כך שאנטנת השידור תבלוט
אל מחוץ למבנה המרכזייה ,אטימות .IP67
 5.3יחידת הקצה ( )RF Nodeשתותקן בפנס כך שאנטנת השידור תבלוט אל מחוץ לפנס,
אטימות  .IP67היחידה תהיה מיועדת לפעולה בטמפרטורת סביבה של  -10עד +50
מעלות צלסיוס.

.6

התקנת הציוד בתוך ג"ת תיעשה באופן שימנע מהם כל רעידות או זמזום .כמו כן יובטחו
החיבורים בפני השתחררות עקב רעידות וזמזום .כל פרטי הציוד יינתנו לפירוק קל לצורך
החלפת ציוד על ידי אדם יחיד .כמו כן כל האביזרים שבתוך ג"ת יתאימו לציוד המפורט
במסמך זה.

.7

ג"ת יחוזק למקום התקנתו כך שמשקל של  20ק״ג אשר יוצמד לגוף לא ינתקו מחיזוקו ולא
יערערו.

.8

גוון גוף התאורה יהיה עפ״י בחירת המזמין וכל גוון שיבחר לא ישנה את מחיר היחידה.

.9

גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  IP-65בהתאם לדרישות תקן ישראלי ,20
ובעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IK-08בהתאם 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 ,בהתחברות
ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
 .12גוף התאורה המוצע יתאים לד רישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת
החשמל.
 .13גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי ,ליישום
דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר ,ויאפשרו
קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.
 .14מקורות האור יהיו מסוג  LEDמתוצרת  CREEאו שווה תכונות ,איכות וערך.
 .15מקור האור יהיה בעל מסירת צבע ,CRI ,של  70%לפחות.
 .16גוון מקור האור יהיה  6500K ,4000K ,3000Kבהתאם לדרישת המזמין .על הספק יהיה
להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון ,כמו כן לר תהיה עילה
לשינוי במחיר עבור גוונים שונים..
 .17אורך חיי מקור האור  LEDוגוף התאורה הנדרש  40,000שעות לפחות בטמפרטורה סביבה של
 35מעלות צלסיוס; מותרת ירידת שטף האור עד .70%
עמוד  43מתוך 142

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו

חתימה וחותמת המציע

המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
שונות:
 .1המבקש יצרף לבקשתו בין היתר במעמד ההגשה מסמכים ,תעודות ודוגמאות כמפורט :
 קטלוגים (אחרונים שיצאו למשתמשים) כולל מפרט טכני ודפי יצרן עם נתונים
טכניים של כל דגם גוף תאורה מוצע ,לרבות ציוד המותקן בו והנחיות האחזקה
של היצרנים לגוף התאורה ולציוד.
 במקרה של ציוד הדלקה המותקן בארץ ע"י הספק יצרף הספק את המפרטים
הטכניי ם ודפי יצרן של הציוד לרבות תרשים חיווט חשמלי והנחיות האחזקה
לציוד.
 על הקבלן לסמן ולהדגיש במסמכים שיצורפו להצעתו (קטלוגים ,תעודות בדיקה
וכו') את המידע הרלבנטי לדרישות המפרט המיוחד.
 .2עקומה/עקומות פוטומטריות בפורמט  IESמותאם לתוכנת  AGI32לכל דגם גוף תאורה
ב התאם להספק הנורה כקובץ מחשב על מדיה מגנטית וכן כפלט בפורמט  I-TABLEהחתום
ע"י מעבדה פוטומטרית מאושרת.
 .3לכל דגם מוצע לאישור תסופק תעודת בדיקה מלאה של מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידת
גוף התאורה בת"י  20חלק  1וחלק  .2.3בדו"ח המעבדה המוסמכת והמאושרת ירשמו בנוסף
לתוצאות הבדיקות:
 3.1פרטי ההזמנה כולל שם המזמין ,מענו ,ותאריך ההזמנה.
 3.2תיאור המוצר כולל הדגם הנבדק ,תיאורו ,נתוני יצרן ,נתוני ארץ יצור ,רכיבי גוף התאורה
כולל דגם ותוצרת) מהות הבדיקה (התאמה לת"י  20חלק  1וחלק . 2.3
 3.3לדו"ח יצורפו תמונות גוף התאורה הנבדק .
 3.4בדיקה מלאה של מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידת גוף התאורה בת"י  20חלק  1חלק
 2.3כנדרש לעיל  ,תעשה לגבי כל דגם עבור ההספק הגבוה ביותר הנדרש.
כל האישורים והמסמכים יוגשו בשפה העברית ו/או האנגלית ,במידה ויוגש מסמך בשפה
זרה אחרת יש להגיש יחד עימו תרגום מלא של כל המסמך לעברית .כל מסמך שיוגש
ייחתם ע"י מורשה החתימה מטעם המבקש בחתימה וחותמת.
אחריות ותחזוקת גופי התאורה :
 .1לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של חמש שנים .הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק
לפעול במהלך תקופת האחריות .עלות החלפת גופי התאורה והעבודה תחול על הספק.
 .2הקבלן יספק למועצה ציוד פנימי של  10גופי תאורה (כגון :דרייברים ,נורות לד ,וכו')
שיאוחסנו במחסני המועצה וישמשו בשעת הצורך ,לאחר תום תקופת הבדק ,להחלפת חלקים
פגומים שסופקו והורכבו ע"י הקבלן.
המציע יגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה לאישור המזמין.
 08.05לוחות חשמל  -מרכזיות הדלקה
א  .דרישות כלליות ליצרן הלוחות
היצרן ,בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לעמידה בתו תקן  , 22ובתקן בין  -לאומי ISO
 . 9002על קבלן לצרף אישורים בתוקף המעידים על עמידה בתקנים הנדרש ים .
היצרן יהיה יצרן מוכר  ,בעל ידע וניסיון מוכח ביצור לוחות חשמל  ,ובעל מפעל וצוות טכני
והנדסי  ,המסוגל לספק שרותיי יעוץ והדרכה בתחום זה .
ב.

טיב העבודה
העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר .
העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמו יות  .כל סטיי ה
מהמפרט או מכת ב הכמויות תדרוש את אישור המזמין .אם י ידרש מהיצרן לבצע דבר מסוים
בניגוד לתוכניות והמפרט  ,על היצרן יהיה להודיע מראש בכתב על הסכום אשר הוא דורש
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כדי לבצע את השינוי  .במידה ולא דרש יחשב הדבר כאילו הוא עושה זאת במחיר ש ל
הסטנדרט הקרוב ה מתואר בתוכניות .
המפקח יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר .
ג.

טיב החומרים
כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות וכדומה יהיו
בסט נדרט המוכר המאושר על ידי ה מפקח  .כל שנאי הזרם  ,שנאי ההספק  ,מכשירי המדידה
וכל יתרת האב יזרים המופיעים במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט .אם אין
תוצרת מוכתבת  ,יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחויבו באישור של המפקח לפני
ביצוע העבודה .

ד.

בדיקות
כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה  ,לעבודות חשמל (  , ) 08לתקן
הישראלי ,ח וק החשמל וכללים להתקנת לוחות .כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבדקו
בהתאם לתקן  IECההוצאה המאוחרת ביותר .
התקנים המתייחסים לציוד הינם . IEC 157 , IEC 158 , IEC 159 :

ה  .הוראות לביצוע בדיקות
במהלך הבי צוע ובסופו יבוצעו בדיקות כדלקמן :
הבדיקה תחל רק לאחר השלמת כל החיו וט ; התוצאות יירשמו בדו"ח במהלך ביצוע
הבדיקה; לאחר השלמת כל התיקונים והליקויים שנמצאו ייחתם דו"ח הבדי קה .
תיבדק התאמת הציוד המותקן בלוח לעומת הרשום בתו כניות .
הבדיקה תכלול גם את ה פרטים הבאים :
 חתך פסים
 חתך החוטים
 גודל המהדקים
 שלטים .
 סימון החיווט ליד נקוד ות החיבור ; הסימון יהיה על ת כני ות העבודה של החיווט ובצבע
שונה
 ב דיקת רציפות הארקה בין פס הה ארקה לבין כל חלקי הלוח המתכתיים .
 ב דיקת בידוד והבדדה בלוח
 הבדי קה תהיה במגר  500וולט למשך דקה
 יש ל רשום את תוצאות הבדיקה
 יש ל הכנ י ס מתח ללוח ; ההזנה לל וח תהיה באמצעות מפסק פחת מתאים
 הבדיקה תהיה לפי מעגלים בלוח
כמו כן הבדיקות יכללו גם את ה פרטים הבאים :
 . 1ביצוע סימולציה לכל הפיקוד ובדיקת פעולת כל הממסרים ,מגענים וכו'  .הבדיקה
תבוצע ע"י גישור מהדק ים כדימוי ללחצנים או מגעים בשטח  ,ובדיקת נוכחות מתח או
סגירת מגעים ביציאות המהדקים המתאימים  .בדיקת פעולת מנורות הסימון והתאמת
פעולתן לתפקידן בתוכניות  .ביצוע סימולציה ובדיקה לכל מכשירי המדידה כמו
וולטמטרים ,אמפרמטרים ,שנאי זרם וכו' .
 . 2ביצוע סימולציה לכל הכניסות והיציאות  4-20מיליאמפר או  0-10וולט וכדומה .

.3
.4
.5
.6

דאג להש למה ותיקון הליקויים ובצע בדיקה חוזרת לפי הצורך ..
חתום על דו"ח הבדיקה כאישור להזמנת נציג הלקוח .
הזמן את נציג הלקוח לבדיקת הלוח  .ברר אם יש דרישות מיוחדות המחייבות
מכשירים מיוחדים ו/או הכנות אחרות לבדיקה .
לאחר גמר ייצור הלוחות ובדיקתם על ידי היצרן יודיע הקבלן למזמין על השלמת
הלוחות ויתאם מועד לבדיקת קבלה  .בדיקת הלוחות תעשה על ידי המזמין במפעל היצרן .
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הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן  IECוכן יכל לו הבדיקות את כל הציוד  ,ההגנות,
מערכת המדידה ומערכות הפיקוד .
הקבלן יעביר את הלוחות לאתר או מחסן אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין שהלוחות
בדוקים וממל אים את כל תנאי המכרז והתוכניות  .תוצאות הבדיקה ירשמו לדו"ח שיהיה
חלק בלתי נפרד מהחשבון .
הקבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות ולשנות  ,לפרק ולתקן מחדש כל
חלק מהעבודה שיפסל על ידי המפקח .
במידה והלוחות לא יאושרו  ,יתקבל הדבר כאילו הלוחות לא הושלמו ולא סופקו  .כל
הוצאות התיקונים יחולו על הקבלן .
הקבלן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא לבד בדק את הלוחות ומילא דו"ח
בדיקה מפורט על הבדיקה והעבירו למזמין .
ו.

הובלת הלוח
כאמור ניתן להעביר את הלוחות לאתר או למחסן המזמין אך ורק לאחר שנתקבל אישור
המזמין והמתכנן כי הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז המפרטים והתוכניות .
הוראות עבודה להכנת לוח חשמל להובלה .
 . 1אין להתחיל בהכנות להובלת הלוח אלא רק לאחר גמר הבדיקות וקבלת אישור בכתב
מנציג הלקוח .
 . 2לפני הובלת הלו ח לאתר או למחסן יש לבצע חיזוק ברגים כללי .
ללוח יצורפו גם הדברים הבאים :
העתק מדו"ח הבדיקה ואישור חתום להובלת הלוח
סטים של ת כניות הלוח  AS-MADEבפורמ ט  , A-3כולל דיסקט.
תעודות כיול של מכשירים ,מפסקים וכו' המותקנים ב לוח .
קטלו גים של הציוד המיוחד המותקן בלוח .
 . 3יש לכסות את הלוח להגנה בפני גשם או אבק בד רך; יש לקשור ולעגן את הלוח להבטחת
שלמותו הובלה .
הלוח יובל עם משאית מנוף עם רישיו ן בת וקף ונהג יומן בביצוע הובלת לוחות  .נהג
המשאית יקבל הדרכה והסברים ליעד ההובלה .
ההובלה תתואם עם ה מפקח והמתכנן.

ז.

מבנה הלוחות
.1

הלוחות מ יוצרים מארגזי פוליאסטר משוריין תוצרת "עינבר" או "אורלייט"  ,עם
דלתות ועם פנלים פנימיים מ פח בכל שטחם  ,ב  3 -חלקים נפרדים כמפורט :
 1.1שדה חברת החשמל  -ארגז ריק ללא פנלים  ,עם פלטת הרכבה למוני ונתיכי חברת
החשמל ועם קופסת מהדקים לחיבור כבל חברת החשמל ( סידור הפנל ומידות
מדויקות יתואם גם עם חברת החשמל מחוז פתח -תקווה) .
 1.2שדה "צרכן"  -עבור הציוד החשמלי  -ארגז עם פנלים וכל המפורט בהמשך.
 1.3שדה "בקרה"  -עבור ציוד השידור  ,הפיקוד והבקרה על הלוח שדה זה יחולק
לשניים  :חלק עליון עבור יחידת הקצה ובקר  ,ואביזרי פיקוד (ש יותקנו ע"י יצרן
הלוחות ) וחלק תחתון עבור מהדקי פיקוד ובקרה .

.2

לשדה חברת החשמל יותקן סידור נעילה עם צילינדר סטנדרטי של ח ח"י  .לשדה "צרכן"
ושדה "בקרה" יותקנו סידורי נעילה נפרדים הכוללים מנעולי צילינ דר עם מפתח
"מסטר" בצבע צהוב עפ"י סטנדרט לארונות מאור רחובות (נרכש ע"י היצרן או קבלן
ועל חשבונו בח ח"י מחוז דרום א זור רעננה  ,לפי מכתב מהמועצה המקומית ) .

.3

דרישות לארגזי פוליאסטר:
דרגת אטימות של כל ארגז תהיה  IP - 55לפחות ( כולל גומיות אטימה בדלת )  .לא
יותקנו בדלתות אביזרים הפוגעים באטימות .
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ומתאימים לתנאי

הארונות יהיו מתאימים להתקנה חיצונית ,בעלי אוורור טבעי
האקלים בארץ ,בהתאם לתקן . IEC 68
חוזק הארון ,העמידה העצמית של הארון  ,חוזק החלקים השונים של הארון והצירים
והעמי דה בזרם קצר ,יבדקו לפי תקן . VDE 660/503
הארון יעמוד בפני  U.V .למשך  10שנים לפחות.
על היצרן לבדוק את הארון בהתא ם לתקן –  DIN 53387בדיקה של עמי דות  U.Vעבור
תקופה של  10שנים.
יצרן הלוחות יית ן אחריות ל  5-שנים ה כוללת החלפת הארון במ קרה ות היה זקיפת סיבי
זכוכית .
.4

סגירת הפנלים תהיה עם תפס קפיצי וידיות נירוסטה להסרה .

.5

הלוח יותקן ע"ג ארגז תחת ון ריק בגובה  40ס"מ (חצי סוק ל) ; החלק העליון של ה ארגז
ייסגר עם פנל קדמי וישמש לקשירת כבלים .

.6

ארגז הבסיס יותקן ע"ג יסוד בטון  ,על מסגרת מברזל זווית המסופקת יחד עם ארונות
פוליאסטר ,עם שרוולים לכניסת ויציאת כבל ים .כל יציאות הכבלים יהיו מלמטה .

.7

הצירים יהיו פנימיים (מוסתרים) מפלדת אל -חלד  .ה צירים יאפשר ו פתיחת כל דלת ב -
 180מעלות ,בלי קשר למצב שאר הדלתות  .במידת הצורך יותקנו הארונות עם מרווחים
ביניהם כך שפתי חת כל דלת לא תופרע מהארון הסמוך .

.8

כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל  .יותקנו סגרים בכל פינות
הדלתות  ,עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב ל פתיחה .

 . 9בצד הפנימי של הדלת בכל לוח יחובר כיס לתוכניות ,מפח או פלסטי קשיח  .מי דות הכיס
יהיו  20 * 20 * 3ס"מ לפחות  .הכיס יחובר ללוח בברגים בלבד ! עם ראש קוני שטוח חורי
הברגים ייאטמו בסיליקון וראשי הברגים יוסת רו ע"י השילוט המותקן על הדלתות .
מודגש כי אין להתקין את ה"כיסים" בהדבקה !
 . 10ציוד שיותקן בתוך הלוח ע"ג פנל פנימי נפתח עם צירים יו גן נגד מגע מקרי ע"י פלטה
מבודדת .
 . 11כל החלקים ה"חיים" (נושאי מתח) יוגנו נגד מגע מקרי .
 . 12חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי  .חלקים
מתכתיים כמו צי רים  ,ברגים  ,ידיות וכדומה  ,יהיו מפלדת אל  -חלד (נירוסטה) ולא
מגולוונים או מצופים  .כל החיבורים לפסים ובין הפסי ם יעשו ע"י ברגים עם נעילה
עצמית  . Self Locking Clampברגים אלו גורמים לחיזוק עצמי מתמיד כך שבעקרון
אין צורך לחזק ברגים לאחר החיזוק הראשוני .
 . 13כל ה ברגים  ,אומים וכדומה יחוזקו באמצעות דסקיות קפיציות ואומים כפולים,
למניעת התרופפות .
 . 14בלוח יושאר מקו ם שמור בשיעור  30%מהציוד המותקן  .מקום שמור יכלול גם פתחים
בפנלים (שיכוסו בסגרים פלסטיים)  ,מקום למהדק ים וכן קונסטרוקציה להרכבת
הציוד  .בלוח יורכבו מהדקים ויבו צעו הכנות להרכבת מתמרי זרם על כל פאז ה
היוצאת ועל כל פאז ה בכניסה .
 . 15הפנלים ייצבעו פעמי ים בצבע יסוד  +צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית .סוג
הצבע  RAL -בגוון קרם בהיר  .סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה  120מיקרון .
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ח.

ציוד
.2

ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפו רט :
לזרם עד  - 50 Aמא"ז ים מודולריים (להתקנה ע"ג מסילה) ,כושר ניתוק  10 KA :לפי
דרישות . VDE641 , IEC898
לזרם  - 80 Aמאמ"תים קומפקטיים עם יחידת  Over-Loadתרמית ומגנטית ניתנת
לכיול  .אם לא נדרש אחרת  ,כושר הניתוק יהיה  30 KAלפחות וכיול ההגנה המגנטים
ל . 4*In -

.3

תוצר ת הציוד תהיה אחידה ככל הניתן  ,מאחת המפורטות להלן :
מא"זים  -מתוצרת  F & Gדגם  L- 7או "קלוקנר  -מילר" דגם . AZ
מאמ"תים קומפקטיים תוצרת "קלוקנר -מילר"  NZM-7או
.63-80A FM3080 WESTINGHOUSE

כל ציוד המיתוג יהיה בעל ידיות הפעלה לדחיפה ישירה של המגעים ול א ידיות
סובבות או ידיות מצמד !
.4

כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים (ללא הגנה עורפית)  ,אך לא פחות מהמצוין
לעיל .

.5

מגנים מתוצרת "טלמכניק" או "קלוקנר  -מילר" מיועדים ל  1 -מ י ליון פעולות מיתוג
בתנאי עבודה  , AC-3עם שני מגעי עזר .

.6

לחצנים ונורות סימון – מודולרי מו תקנים על פס  DINבלוח מרכזיה .לחצן פ י קוד
תלת  -קטבי עם  3מגעים  NOתוצרת  HAGERדגם  SVO 25או ש"ע .מנורות ס י מון
תוצרת  HAGERבצבעים ירוק ,אדום ,כתום ,מדגם  SV121, SV22 SV126או ש"ע.

.7

מהדקים  -קפיציים מד גם להרכבה ע"ג מסילה  ,תוצרת "ווידמילר" דגם  S . A . Kאו
"פניקס" או "לגרנד" .

.8

מגני מתחי יתר (פרקי ברק)  -למתח  230Vוזרם פריקה  10KAלפחות  ,מתוצרת "דהאן"
דגם  VA 280או "פניקס" דגם "  " VALVETRABאו "מרלן ז' א רן" דגם . 10KA-4P
המגינים יהיו חד פאזיי ם עם בסיס לשליפה.

.9

שעון פקוד שנתי אלקטרוני עם שלושה מעגלי הפעלה (ערב/ל ילה) דגם “TALENTO
” 993תוצרת  GRASSLINא ו שווה איכות .יש לתאם עם המפקח מראש.

. 10

שעון פקוד שבועי אלקטרוני דגם " " TALENTO 371תוצרת  GRASSLINאו שווה איכות.
יש ל תאם עם המפקח מראש.

. 11

שנאי זרם – כל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של  10Vaלפחות ולזרם משני של
 .0-5Aהז רם הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות .השנאים יהיו בעלי
 N > 5דגם דיוק CLASS-1
רמת בידוד . 1000V
על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו.

. 12

רב מודד דיגיטלי  -מכשיר למדידות חשמליות ,מותקן על פס  DINבלוח מרכזיה ,מדגם
 SD 30 AR/5תוצרת  PERRI ELEKTRICכולל  - 3יחידות משנה זרם  100/5 Aדגם
. TA 03/100
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. 13

ממסרי פיקוד יהיו עם  4מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט  11או  14פינים
(עם ברגים) ,מתוצרת "איזומי" דגם  RY4VULCאו "סירילק" או "אומרון" ,מתח
התנגדות הסליל כמצוין.

. 14

כל הציוד יותקן כך שניתן לבצע בו ע בודות תחזוקה ,פיקוד ,החלפת חלקים וכדומה
ללא צורך בפרוק חלקים אחרים בלוח.

. 15

מערכת חיסכון באנרגיה כמ וגדר בכתב הכמויות ובאישור המפקח .

ט  .פקוד ובקרה
.1

אביזרי הפיקוד יכללו מגעי עזר למפסקים ראשיים  ,למגנים  ,שעונים וכדומה ונכללים
ב"שדה צרכן" של הלוח .

 . 2תפקיד אביזרי הפיקוד השונים :
מפסק בורר  - S1בורר צורת הפעלה מקומית :ידני /מנותק /שעון שנתי /שעון שבועי.
המפסק מתפקד רק כאשר מפסק  S2נמצא במצב "מקומי" ; תוצרת המפסק הבורר
"קלוקנר  -מילר" או שווה איכות ;
מפסק בורר  - S2בורר צורת הפעלה :רחוק /מקומי .
 . 3מפסקים זעירים (מיקרו -ס וויץ ' )  S4-S6 -מעבירים איתות ליחידת הבקרה על פתיחת
דלתות המרכזיי ה .
 . 4ממסר  R-ממסר המעביר את הלוח אוטומטית למצב הפעלה ע"י הבקרה .
במקרה של תקלה  ,עובר אוטומטית למצב "מקומי ".
 . 5בתוך הלוח (על פנים הדלתות) יותקן שלט סנדביץ ' חרוט במידות  22x33ס"מ עם הסבר
פעולת הלוח והוראות תפעול בסיסיות .
 . 6בשלב זה בארון "צרכן" ובארון "בקרה" יותקן ציוד בקרה  .ב ארון "צרכן" יש לבצע
הכנות להרכבת מתמרי זרם בעתיד .דגם מתמרי הזרם המתוכננים להרכבה H-922
תוצרת חברת ( VERIS INDUSTRIESיבואן ). INSTRUMETRICS ENGINEERING LTD :

מתמ רי הזרם יותקנו על כל חוט פזה היוצא להזנת קווי תאורה ולכל חוט פזת הזנה
ראשית ללוח .
יציאות אנלוגיות מתמרי זרם יחוברו למהדקי פיקוד בחלק התחתון של לוח "הצרכ ן" .
מהדקים זהים יש להתקין בלוח "בקרה" על מנת לחבר את שני הלוחות בעתיד ע"י
חוטים גמישים יעברו מלוח ל לוח בצינורות שיוכנו ביסוד המרכזייה .
על היצרן לקבל מידע על מתמרי הזרם הנדרשים ,לשמור מקום בלוח "הצרכן"
להרכבתם בעתיד  ,לתכנן סוג הרכבה ולהגיש לאישור המפקח .
י.

ח י ווט
 . 1החווט מבוצע במוליכים קשיחים  ,הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים (אופקי ואנכי
בלבד)  ,או מוליכים ג מישים בתעלות חיווט פלסטיות.
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 . 2צבע החווט יהיה לפי חוק החשמל  :אפס כחול  ,פאזו ת בצבע חום עם סימון הפזה,
הארקה בצבעי צהוב/ירוק  .על הלוח יותקן שלט אזהרה תקני המפרט השימוש
בצבעים אלו
 . 3חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר כל חיווט
הפיקוד יעשה ע"י חוטים גמישים  1.5ממ"ר כאשר החיווט ממשני הזרם יהיו חוטים
גמישים  2.5ממ"ר .
 . 4כל החוטים יהיו חוטים מבודדים  PVCלטמפ' של  70מעלות צלסיוס .
כל החיווט בתוך התא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.
כל התעלות יסופקו ע"י היצרן עם רזרבה של  50%לפחות בתעלה .
כל המעברים בין ארונות הלוח יעשו מלמטה דרך יסוד הלוח בצינורות .
 . 5כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים  .לא יורשו חיבורי "שירשור"
מאביזר לאביזר לא מתח  ,לא אפס ולא פקוד מכל סוג שהוא .
 . 6סדר הפאזו ת יסומן על גבי החווט בנקודות החיבור לכל אבי זר ,פסי צבירה וכדומה .
 . 7מוליכים גמישים יסתיימ ו בנעל כבל או שרוול לחיצה מתאים  .קצה המוליך ייעטף
בסרט בידוד.
 . 8פס אפס יותקן לכל אורך ארון הצרכן בתחתיתו ויהיה פס נחושת בחתך  50%מחתך
המוליך הראשי .
בפס האפס יהיו חורים לאורך כל הפס עבור התחברות הכבלים .בכל עמ ודה יהיו
לפחות  6חורים "¾ .פס האפס יותקן על מבודדי תמיכה לאורך כל התא.
פס הארקה י ותקן אף הוא לאורך כל ארון הצרכן  .פס ההארקה יהיה אף הוא
מנחושת בחתך שווה לחתך פס האפס  .גם בפס זה יהיו לפחות  6חורים "¾ בכל
עמודה .
יא  .סימון ושילו ט
 . 1הש ילוט יבוצע בשלטי סנדוויץ חרוטים לבן על רקע שחור  ,שלט נפרד לכל אביזר
שיחוזק בניטים (לא בהדבקה)  .יותקנו שלטים  ,הן על הפנלים והן בתוך הלוח ,כך
שניתן יהיה לזהות כל אביזר  ,גם כאשר הלוח פתוח  ,ללא הפנלים .
 . 2ה שילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח ,מקור ומתח ההזנה  .ת וכן השילוט
הדלתות יועבר מהמזמין במהלך ייצור הלוחות .

על

 . 3בנוסף לשילוט  ,יסומן כל כב ל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל  ,הפזה וכדומה .כל
גיד במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות ממוספרות  .מספור גידי
הפיקוד יהיה לפי ת כניות חיווט שיוכנו ע"י היצרן ויאושר על ידי המזמין.
 . 4לכל מעגל יותקן גם שילוט המפרט את שמות הרחובות אותם מזין הקו  ,מאיפה ועד
לאן  .שילוט זה יבוצע בתאום אנשי מחלקת המאור של העירייה/המועצה  ,במהלך
היצור .
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יב .

ת כניות ייצור
היצרן יגיש ת כניות ייצור מפורטות  ,הכוללות התייחסות לכל האמור להלן (אין ל התחיל
בייצור לפני קבלת אישור המזמין לתוכניות) :
 . 1תכניות בק"מ  , 1:10בפורמט סטנדרטי .A3
 . 2התוכניות יראו את הלוח עם דלתות סגורות ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים ,תכניות
בחתך צד וכו' .הת כנ יות יראו את מבנה הפנלים והדלתות ,כל הכיפופים וההקשחות ,
מיקום כל הציוד ופסי צ בירה  ,סידור המהדקים וכדומה.
 . 3תרשימים חשמליים חד  -קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים
והגידים
 . 4מפרט הצביעה והגוון הסופי
 . 5רשימה מפורטת ש ל הציוד ,כולל תוצרת ודגם כל אביזר  ,מספרו בתוכניות ונתונים
טכניים המוכיחים את התאמתו .
 . 6חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמי דותם בקצר  ,כולל עמידות
המבדדים .
 . 7רשימת השלטים ומידותיהם .
 . 8פרטי הנעילה  ,מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'.
 . 9על היצרן לוודא מידות הלוח ואפשרויות ה תקנתו באתר  ,אפשרות התקנת כל הציוד
ומערכות הפקוד והבקרה  ,כ י ווני כניסת וח י בורי הכבלי ם  ,התאמת השילוט המעגלים
וציוד המיתוג לנדרש וכדו מה .למרות אישור המזמין לתוכניות  ,היצרן יהיה אחראי
בלעדית לטיב הלוח והציוד והתאמתם לדרישות.

יג .

ת כנית שווה איכות
 . 1המחירים יתייחסו לסוג  ,תוצרת ודגם הציוד שנדרש במפרט ובכתב הכמויות .
 . 2בכל מקרה בו יציע היצרן ציוד "שווה איכות"  ,תערך בדיקה להתאמת הציוד המוצע
לציוד הנדרש וכן תבוצע גם השוואת מחירים ב ין הציוד המוצע לבין הציוד הנדרש .
מחיר הבסיס להשוואה יהיה המחיר לצרכן של הציוד הנדרש והמוצע ,לפי מחירון
רשמי של הספק  /יצרן /י בואן  ,מעודכן לחודש ההשוואה .
 . 3בכל מקרה ,לא ישולם עבור ציוד "שווה איכות" ,סכום גבוה מהמוצע עבור הציוד
הנדרש במכרז .
 . 4בכל מקרה שיציע היצרן ציוד "שווה איכות" ,יהיה הציוד המוצע שווה איכות
מבחינה טכנית ועונה על כל הדרישות  ,תחומי עבודה  ,עמידה מכאני ת וחשמלית ,
תפוקה  ,אורך חיים וכדומה של הציוד הנדרש .
 . 5אם לא קיימת תוצרת שו ות איכות בדיוק בתחומים המוגדרים  ,יהיו נתוני הציוד
המוצע גבוהים ) ובשום תחום לא נמוכים ! ) מהנדרש .
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 08.06סימון ושילוט
א.

כל העמודים ימוספרו בצבע בהתאם לספרור המופ יע בתכניות ובהתאם להוראות המפקח,
עד  6ספרות לעמוד.

ב.

המספרים יהיו בגודל של  6ס" מ ,ישרים ,נקיים ובצבע בר  -קיימא על גבי הגלוון כולל יסוד
מתאים.

ג.

גובה המספור  2מטר מעל לקרקע בצד העמודים שנגד כוון הנסיעה ומעל לתא האביזרים.

ד.

על כל גוף תאורה שעל מבנים יותקן שלט חרוט ,לבן על גבי שחור שבו יצוין מספר הפנס
וכן ציון "מוזן מתאורת רחובות" .

ה.

השלט יותקן על חלקו האחורי או הצידי במקום בולט של הפנס.

ו.

תיבות החיבורים וההסתעפות שעל המבנים יצוידו גם הם בשלטים חרוטים כנ"ל בציון
"מוזן מתאורת רחובות" .השלטים יותקנו בחזית התיבות.

ז.

כל השלטים החרוטים יחוזקו לפנסים ולתיבות ע"י ברגים או מסמרות.

 08.07דרישות כלליות
א.

העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ,למפרטים הטכניים ולכתבי הכמויות ,וכן בהתאם
לחוקי החשמל ,דרישות חברת החשמל ,המפרט הכללי  08במהדורתו האחרונה ,כפי
שהוצא ע"י מ שרד השיכון ,משרד הביטחון ומע"צ ,וכן בהתאם להוראות המהנדס
והמפקח ולשביעות רצונם .במידה ומתגלים הבדלים בין התכניות ,המפרט וכתבי
הכמויות יתייחס המחיר להוראה החמורה ביותר.

ב.

על הקבלן לבצע השוחות השונות הנדרשות בפרקים השונים ,לפי ההנחיות כדלקמן:
 גובה סופי פני השוחות במדרכות ו/או באיים ,כגובה המדרכות ו/או האיים באותו
מקום.
 גובה סופי פני השוחות בכבישים יהי ו  1ס"מ פחות מפני הכביש המתוכנן באותו
מקום.

ג.

על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את תכניות תאום השירותים ,תנוחות ,חתכים ,פרטים
וכו' ,כך שיהיה מודע לכל המתקנים המתכוננים ו/או
שיהיו קיימים בכל מקום שהוא עובד בו .תכניות תאום השירותים מהווים חלק מתכניות
המ כרז.

ד.

בכל מקום שרשום "חול" הכוונה לחול דיונות.

ה.

לפי דרישת המפקח ,ירחיק מנהל העבודה כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים
לתפקידו.

ו.

כל החומרים יהיו מטיב מעולה ,בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המפקח.
לשם כך על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של כל החומ רים והאביזרים לבדיקה
ולאישור לפני הזמנתם ולפני תחילת ביצוע העבודה ,כולל תכניות ביצוע מוצעות של
מרכזיות ההדלקה .המפקח רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון התקני,
ע"ח הקבלן.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ז.

על הקבלן לוודא שכל ההוראות ,ההערות וכו' ,המתייחסות לביצוע העבודות ,תרשמנה
בי ומן העבודה שימצא תמיד במקום ,וכן עליו לדעת היטב את כל הנרשם ביומן זה.

ח.

המזמין אינו מתחייב לספק לקבלן כל חומרים ,אביזרים ,כלי עבודה וחומרי עזר.

ט.

המזמין אינו מתחייב לקנות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד או חומרים ,וכן מתקנים
שיישארו בידי הקבלן בסיום העבודה.

י.

ה קבלן יהיה אחראי למסירת המתקן למזמין ,קבלת אישורו והפעלה מלאה של המתקן
בשעות הערב והלילה.

יא .

העבודה לשלביה יתואם עם המפקח ,עם חברת החשמל ,בזק והוט  ,כך שתגרמנה מינימום
של הפרעות חשמל ,הפרעות תנועה וכו' .כמו כן יתאם הקבלן את העבודות עם האחראי על
תאורת הרחובות מ טעם הרשות המקומית ויודיע להם בכתב על כל שלב בביצוע העבודות.

יב .

הקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם הסופית למועצה המקומית
ולאחר אישורם של המפקח וחברת החשמל .אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן ,טיב,
עבודות ,ציוד וכן הנורות שבפנסים וכו' ,ועליו לתקן ול החליף כל חלק או עבודה פגומים,
וכל זאת על חשבונו .האחריות לנורות מחייבת את הקבלן להחליף בפועל באתר כל נורה
שתישרף כמחויב בחוזה עבור כל פריט אחר במתקן.

יג .

האחריות לריתוכים תהיה למשך  10שנים .לא יראו במשך תקופה זו סימני חלודה על
העמודים ששטחם גדול מ  10-ממ"ר.

יד .

ע ל הקבלן לעבוד בזהירות רבה ולא לגרום כל נזק לחלקי מבנה ,מתקנים ,צינורות,
כבישים וכו' .במידה ונדרשת פעול כזו ,עליה להיעשות בתאום ובאישור מראש של
המפקח.

טו .

כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקנים כלשהם בשטח ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא,
לשביעות רצונו של המפקח .הקבלן ידאג לקבל מהמפקח את כל האינפורמציות ו/או
התכניות לגבי כל המתקנים הקיימים ו/או המתוכננים בשטחי עבודתו.

טז .

הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה  -ערך לציוד המוכתב במכרז.
בכל מקרה ,ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכ תב
במכרז ,וההצעה לציוד שווה  -ערך ,לפי הצעת הקבלן ,אם
תהיה כזו ,תמצא ביטויה בדף נספח למכרז בנפרד ,תוך ציון הציוד המוצע ,פרטיו ,נתוניו
הטכניים ,שם הספק וכו'.
ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שווה  -ערך או לא ,הינה בהחלטת המפקח בלבד.

יז .

לא יעשה כל שינוי בב יצוע ללא אישור מוקדם ובכתב של המתכנן והמפקח.

יח .

העבודה תבוצע על ידי חשמלאים ראשיים המאומנים ב מיוחד לעבודות אלו (סיווג ג ) 270-
וברמה מקצועית גבוהה .הקבלן יהיה בעל רישיון עבודה ממשלתי מתאים לביצוע עבודות
חשמל אלה ויעסיק באופן קבוע באתר מנהל עבודה ,שיהיה מוסמך ל קבל הוראותיו של
המהנדס והמפקח.

יט .

למזמין ו/או לרשות המקומית הזכות להפעיל ולהשתמש במתקנים שבוצעו על ידי הקבלן,
כולם או בחלקם ,לפי הצרכים ,אף אם לא נתקבלו סופית מהקבלן ,ללא זכות עיכוב מצד
הקבלן.

כ.

עם סיום עבודות החשמל והתאורה יזמין הקבלן ביקורת ע"י בודק של חברת החשמל,
יבצע כל התיקונים שיידרש ,עד לקבלת האישורים על תקינות המערכות והפעלתן.
כל זה כלול במחירי העבודות כפי שהוצעו ע"י הקבלן ולא ישולם עבור זה בנפרד.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 08.08כמויות ,אופני מדידה ותשלום
א.

כל העבודות תימדדנה נטו בהתאם לתנאים ולהנחיות של המפרטים הרלבנטיים ושל
אופני המדידה המוגדרים בהם וכן לפי הסעיפים המצוינים להלן.
בכל מקום שמצוין "חפירה" כולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע – בכל סוגי
הקרקע  ,בעבודת ציוד מ כאני ו/או בעבודת ידיים .

ב.

מחירי היחידה המוצעים ,כוללים אספקה ,התקנה ,חיבורים והפעלה של כל הנדרש וכל
המפורט /המתואר להלן ,פרט למצוין במפורש אחרת .בסעיפים בהם לא נרשם במפורש,
כולל ביצוע כל מתקן גם את יסוד הבטון המזוין עבורו.

ג.

כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות,
סימונים וכל הדרוש.

ד.

בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים ,יכללו המחירים ג ם את כל חומרי העזר,
המכשירים ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות ,אף אם לא פורטו בנפרד (כגון
ברגים ,אומים ,חיזוקים ,חפירה וחציבה ,זיון ,עוגנים ,ריפוד חול ,מלוי חוזר והידוק,
מתאמים ,תמ י כת ("לגו") חדירות לתאים ,קדוחים ,מהדקים ,חוטי משיכה ,בטונים,
שרוולים ואר יחי בטון להגנה ,גושי הבטון עם הזוויתנים לסימון קצות הצנרת וכו').

ה.

מדידה לפי מחיר יסוד – מחיר היסוד כמוגדר בכתב הכמויות יהיה כמפורט במפרט הכללי
לעבודות בנייה והינו מחיר נטו לציוד ו/או לעבודה שישלם הקבלן לספק שיוגדר ע"י
המזמין .המחיר שינקוב הקבלן יכיל את כל התקורות והתשומות שלו בטיפול ושילוב
הציוד ו/או העבודה וכן רווח קבלני.

ו.

כל ההוצאות לרכישה ,הובלה ,סבלות ,כלים ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,אחסנה,
שמירה ,ביטוחים ,נסיעות ,שכר עבודה ,הוצאות כלליות מכל סוג שהוא ,הוצאות
סוציאליות ,רווחי הקבלן וכו'.

ז.

הג שת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור ,ציפויים ,צביעה,
סימון ,שילוט ,אחריות ,ב דיקות של מת" י ,בדיקות חברת החשמל ,וכל ההוצאות הכרוכות
בהן וכל המפורט.

ח.

תכניות עדות ממוחשבות לאחר ביצוע ,כולל דיסקטים ושרטוטים ,שיוכנו ע"י המודד
המוסמך של הקבלן וב אישורו כולל דפי מדידה ,סימון מרחקים ,עמקים וכו' ,בצרוף
לחשבונות שיוגשו על ידו.

ט.

אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ 12 -
חודשים רצופים מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים.

י.

כל הכמויות ימדדו "נטו" ,מותקן באתר ,ללא תוספות עבור פחת וכו'.

יא .

מחיר השוחות /התאים כולל גם את כל עבודות החפירה והחציבה ,הידוק הקרקע,
היציקות ,העוגני ם  ,ההתאמות הסופיות לגבהים הנדרשים כולל שיפועים ,מילוי חוזר,
מסגרות ,טבעות המתכת ,הזיון ,ריפוד ,חול ,ניקוז מכסים הנדרש (  12או  40טון ) שילוט
מוטבע ,לוגו וכו' – כנדרש .

יב .

המזמין שומר לעצמו את הזכות לצמצם ,להגדיל ולשנות כמויות ואף לבטל לחלוטין
סעיפים מסוימים ברשימת הכמויות וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה,
וכל זאת בכפיפות לתנאים הכלליים בחוזה; שינויים אילו בכמויות לא ישנו את מחירי
היחידה.
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 08.09תיק מתקן
ב סוף העבודה על הקבלן להגיש  2העתקים של תיק י מתקן שיכלול ו את החומר ים הבא ים :
אישור תו תקן:
 עמודים
 גופי תאורה
 צבע
 יסודות
 תשתית
 כבלים
 תאורת רחוב
 לוחות
 מתח נמוך
 ברגים יסודות
 מגשים
 מהדקים לעמודים
 רשימת ציוד
 כל אלמנט נוסף הקיים בפרויקט
אישורים:
 אישור בודק מוסמך עבור כל המערכת
 אישור עבור כל לוח  /מעגל בנפרד
 אישור ביצוע עבור כל לוח  /מעגל בנפרד
 אישור ביצוע תשתית תת קרקעית ע"י מהנדס חשמל וקבלן משנה
תוכניות
 לתכנית החשמל צריך להיות מצורף סכמה \ תכנית עבור כל לוח בנפרד,
 כמו כן צריך להיות אישור בודק חשמל עבור כל לוח בנפרד ואישור עבור כל
 המערכת.
 תוכנית עדות לתשתית תת קרקעית בקנ"מ  1:250חתומה ע"י מודד וקבלן החשמל  /המבצע.
דף קשר


דף קשר לספקי החומרים
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פרק  – 40פיתוח האתר
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרקים  51 , 41 , 40 , 01במפרט הכללי והמיוחד ,או
פרקים רלבנטיים אחרים שלהם ,בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בהם.
 40.01עבודות הכנה ופירוק
א.

פירוק
כל עבודות הפירוק כוללות פינוי לאתר ריכוז פסולת במקום שיורה המפקח בתיאום עם
הרשות המקומית או לחילופין העברה זהירה של חומרים ,ציוד ואביזרים לשימוש חו זר
או העברה למחסני הרשות המקומית .המדידה נטו או כלולה בסעיף קומפלט לפירוקים .

ב.

פרוק אבן שפה קיימת מסוג כלשהו
הפרוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח.
העבודה כוללת את פרוק אבני השפה עצמן ,או שילוב אבן שפה ואבן תעלה במידה
וקי ימת ,פרוק תושבת הבטון ואחסון לשימוש חוזר ,ניקוי האבן וסילוק הפסולת.
סעיף ז ה ישולם רק במידה ויהיה שימוש ח ו ז ר באבן השפה ,או שיש לשמור בקפדנות על
שפת האספלט או שפת המדרכה; אחרת ייכלל בסעיפי עבודות החפירה והפינוי.

ג.

פירוק מסעות ומדרכות קיימות
הפירוק יבוצע במקומות מסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח.
גבולות הפירוק יסומנו ובמידת הצורך יבצע הקבלן ניסור לאורך הגבול אשר יימדד
וישולם בנפרד.
המחיר לא כולל את פרוק אבני השפה שימדדו בנפרד .המחיר כולל את פרוק המבנה
הקשיח בלבד ,פירוק שכבות תשתית ומצע ימדד ו במסגרת עבודות חפירה.
המדידה לפי מ"ר נטו או כלולה בסעיף קומפלט לפירוקים .

ד.

פירוק ריצופים
הקבלן יפרק מדרכות קיימות או חלק מהן לפי הנחיות המפקח ,תוך כדי שמירת האבנים
המשתלבות לשימוש חוזר .השלמת ריצוף של מדרכה שפורקה בחלקה ,תשלום לפי מ"ר,
תוך כדי שימוש באבנים המשתלבות שפורקו ותשולם בנפרד ,לפי הסעיף המתאים בכתב
הכמויות.
המדידה לפי מ"ר נטו או כלולה בסעיף קומפלט לפירוקים .

ה.

פירוק גדרות
עפ"י הוראות המפקח ,יפרק הקבלן גדרות קיימות .הגדרות יפורקו בזהירות ויאוחסנו
באופן שיאפשר שימוש חוזר לצורך הקמת גדרות חד שות .העמודים ינוקו ויאוחסנו
באתר ,או במחסן לשימוש חוזר .חומר שיפסל לשימוש חוזר יסולק ע"י הקבלן לאתר
שפיכה מאושר .לא ישולם בנפרד עבור פירוק גדרות כאמור והוא ייכלל במחירי העבודה
האחרים.

ו.

פירוק קירות
עפ"י הוראות המפקח ,יפרק הקבלן קירות קיימים .החיפויים ,שברי הקיר ,היסודות
ויתר העודפים יפורקו ויסולקו ע"י הקבלן לאתר שפיכה מאושר .לא ישולם בנפרד עבור
פירוק החיפויים והוא ייכלל במחירי העבודה האחרים.
המדידה והתשלום לפי מ"ר נטו מדוד לפני תחילת עבודות הפירוק.
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מכרז מסגרת מספר 6/2022
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 40.02אדמת גן
א.

כללי
על האדמה להיו ת נקייה מיבלית ,דורת אדם צובא ("קוצאב") גומא הפקעים ("סעידה")
ו"חילפה" .אם יתברר כי האדמה מזוהמת ,ירסס הקבלן על חשבונו את העשבייה בחומרי
ריסוס צורבניים מסוג "ראונד אפ "  ,בריכוז  5%עד להעלמות מוחלטת של הצמחייה .על
הקבלן לקבל מהמתכנן ומהמפקח אישור מראש למקור האדמה וטיבה.

ב.

אדמת גן מקומית
אדמת גן מקומית ,אם תאושר ,תהיה מחישוף פני השטח העליונים .האדמה תהיה נקייה
מצמחיה ,עשביה ,פסולת .יש לבצע סיקול גס להרחקת אבנים ושברי אבן .גודל אבן
מכסימלי מותר באדמה  3ס" מ.

ג.

אדמת גן מובאת
אדמת גן מובאת תהיה מסוג חמרה בינונית ,נקייה מעשביה ומזיקי שורש ולפי המפורט:
.1

אדמת הגן תהיה מעומק  1.0מטר ומטה ,למניעת קבלת אדמה משובשת בשלוחות
קנה שורש ,זרעים ופקעות של עשבייה חד ורב  -שנתית .האדמה לא תכיל שאריות
ו/או חלקי עשבי בר ממין כלשהו (פקעות/שורשים/קני שורש וכו').

.2

אדמת הגן תראה אחידה למראה ובמישוש ותהיה מפוררת היטב.

.3

דגימות לבדיקת קרקע של אדמת הגן יילקחו ממקור אדמת הגן ומערימות
שהובאו לאתר .דרושות  3דגימות לכל כמות מתוכננת של  25מ"ק אדמת גן – 2
דגימות ממקור הקרקע ואחת מערימות באתר.

.4

בדיקות הקרקע יעשו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות.

.5

פסילת מקור/ות אדמת הגן ,אם תהיה ,לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו –
ויהיה עליו לפנות המאתר מייד על חשבונו כל ערימה/ות של אדמת הגן שנפסלה.

.6
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הבדיקות יתייחסו לפרמטרים/ערכים הבאים:
 סוג הקרקע – חולית.
 שיעור החרסית לא יעלה על 10%
 ש יעור החרסית  +סילט לא יעלה על 15%
 שיעור החול לא יעלה על 85%
 הקרקע לא תכיל אבנים מעל  5ס"מ
 שעור האבנים לא יעלה נפחית על 10%
 חומציות הקרקע לא תעלה על 7.9 = PH
 גיר כללי – 25%
 גיר פעיל – 8%
 מוליכות חשמלית מירבית  1.5מילימוס/ס"מ
 תכולת חנקן לא תעלה על  30מ"ג/מ"ק
 תכולת זרחן לא תעלה על  15מ"ג/ק"ג
 תכולת אשלגן לא תעלה על  10מיליאק'/ליטר
 תכולת כלורידים לא תעלה על  0.3גר'/ק"ג
 בדיקת נתרן חליף לא תעלה על 7.9 = SAR
 תכולת סידן ומגנזיום לא תעלה על  5מיליאק'/ליטר
 תכולת בורון לא תעלה על  8מ"ג/ליטר
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החומר יהיה נקי לחלוטין מ שאריות חומרים מונעי הצצה ו/או מעקרי
קרקע .
מחירי היחידה כוללים גם ביצוע בדיקות באתר השאילה ובאתר העבודה ,הצנעה
ו/או ערבוב של זבלים ודשנים במלוא נפח הקרקע ,אספקה הובלה ופיזור
במקומות ובגבהים הנדרשים לפי התכניות.
המדידה לפי מ"ק נטו מדוד תיאורטית לפי השטח שבו צע באתר .

 40.03עבודות ריצוף אבני שפה ומדרגות
א.

ריצופים – כללי
יש לקבל אישור המתכנן והמפקח מראש למקור ולטיב הריצוף והאבן.
דוגמאות קטעי ריצוף לסוגיהם השונים יבוצעו לאישור המתכנן והמפקח בשטח לפני
התחלת העבודה .גודל הקטע מינימום  10מ"ר (לכל סוג) ,הקטעים יבו צעו ע"י הקבלן ועל
חשבונו ויפורקו על ידו עם גמר העבודה.
המדידה לפי מ"ר נטו.

ב.

ריצוף במרצפות משתלבות
המרצפות יהיו מרצפות בטון משתלבות עם פיגמנט מסוגים שונים ,בגוונים לפי הוראת
המפקח .ההנחה ע"ג  4ס " מ חול בסידור כלשהוא כולל השלמות בניסור במסור חשמלי
בלבד ; אב נים בגמר שוליים לא ישר (כגון :טרנטו ,תוצרת אקרשטיין) ייחתכו ע"י
גיליוטינה .השלמות קטנות מ  2-ס"מ יבוצעו ע"י יציקת טיט צמנט עם פיגמנט מתאים.
ראה מפרט ביצוע לעיל.
המדידה לפי מ"ר נטו ,כולל כל המפורט דלעיל ל ר בות פרט 'חבק תל אביב' סביב פריטים
המעוגנים בתחום הרי צוף ,אשר מחירו ייכלל במחיר הריצוף.

ג.

מפרט ריצוף באבנים משתלבות
.1

ארגון העבודה
התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המאושר .אספקת האבנים
תבוצע אך ורק מכוון השטח שכבר רוצף .אספקת החול תבוצע מהכיוון הנגדי.

.2

פיזור החול וישורו
לאחר קבלת תשתית מוכנה ומאושרת ע"י המפקח ,מפזרים חול דיונות נקי ויבש
בעובי של  4-5ס"מ .החול יפוזר בשכבה אחידה וישרה ללא הידוק.
היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים ("שבלונות") .את סרגלי
הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים :בקביעת הגבהים יש לקחת
בחשבון שקיעת האב נים בעת ההידוק עד  1ס"מ.
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פיזור החול וישורו ,רצוי לישר
מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול
משטח החול המיושר בעת העבודה.

.3

סוג הריצוף והגוון
המרצפות יהיו מסוגים שונים לפי בחירתה אדרי כל עם פיגמנט ויתאימו לתקן
ישראלי האבנים יסופקו במספר גוונים לפי בחירת האדריכל ,צורת ההנחה תהיה
עפ"י הנחיות האדריכל.

.4

הנחת הריצוף
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה ,למניעת זחילה של
האבנים .ההתחלה תמיד תבוצע באבנים שלמות ו/או חצאים מוכנים מה מפעל.
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בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  2-3מ"מ לצורך מילוי בחול אשר מונע
שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים ,ויוצר חיכוך הנועל
את האבנים אחת לשנייה.
.5

השלמת שולי הריצוף
לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה ,ערוגות ,קירות ,מכסי ביו ב וכו'
יש צורך להשתמש באבני ריצוף מנוסרות.
חיתוך האבנים ייעשה ע"י ניסור במסור מכני בלבד; כל השלמה אחרת אסורה.

.6

שינוי כוון בריצוף
כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף ,יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו
ישר בתאום עם המפקח והאדריכל ,ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים
שלמות (אבני קצה או חצאים).

.7

חגורת בטון סמויה
בגבול ריצוף ושטחי נסיעה ,כל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא צוין
במפורש ,תבוצע חגורת בטון סמויה; הבטון ב  , 30-חתך החגורה  10/25ס"מ.
החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ  2-ס"מ מפנ י הריצוף,
או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל; עפ"י הנדרש בפרט ,יהיה זיון לבטון של
החגורה הסמויה .העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית ,הרטבה
ויציקה ביד ,תוך הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת ,יישור בגמר עבודה
וכיסוי החגורה ,שפת החגורה החיצונית תהיה קט ומה בסרגל.
לא ישולם עבור גמר בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף ומחירה ייכלל במחיר
הריצוף.

.8

הידוק הריצוף
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  2,000ק"ג ותדירות של  100הרץ ובגודל של  0.5מ"ר לפחות.
הידוק זה יבוצע ב  3-מעברים.
הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף
יום עבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני .לאחר ביצוע הידוק
הראשוני ולא יאוחר מ  24-שעות לאחר בי צוע 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 חול המחצבה 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 משוריות ומשטח
בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

.9
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סטיות מותרות בביצוע
א.

על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים,
כמפורט בתכניות .

ב.

הסטייה המותרת מגובה מתוכנן לא תעלה על  10מ"מ.

ג.

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל
אלומיניום ברוחב של לפחות  5ס"מ ובאורך של  5מ' והבנוי כך ששקיעתו
המכסימלית עקב משקלו העצמי ,בהישענו על קצוותיו לא תעלה על 1
מ"מ.
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בדיקת המ ישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני
הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף
במקום בו נוצר המרווח הגדול ביותר.
הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על  5מ"מ.
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ד.

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייב ו
את הקבלן לרצף מחדש את המשטח .גודל אותם השטחים יקבע ע"י
המפקח.

ה.

הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעל על  2מ"מ.

משטח ניסיוני
א.

לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע
ניסיוני באורך של  10מטר וברוחב של  2.0מטר במקום שיורה המפקח.

ב.

ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת
האבנים המשתלבות ,פיזור תשתית החול ,ביצוע הריצוף ,הידוק ראשוני,
פיזור חול למילוי המרווחים בין האבנים ,השלמת הידוק הראשוני,
כבישת האימות ,אלמנטי שפה וכו'.

ג.

הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע
את העבודה.

ד.

המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה ,טיב
החומרים ,שיטת הביצוע ,טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך
הביצוע.

ה.

בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים ,יבוצעו בדיקות ,וכן ייבדקו
התאמות הציוד ועובי שכבת החול ,מישוריות משטח ,הסטיות בגובה וכו'.
אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות – יבוצעו
קטעים ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן.
משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן
ועל חשבונו.
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ו.

אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה
לחומרים ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.

ז.

המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י
המנהל תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.

שינוי כוון בריצוף/ריצוף בקשתות
במדרגות קשתיות או בפינות רחובות כאשר יש לבצע הנחה בקשת ,יש לסגור את
גבול העבודה בסוף הקטע הישר בקו ישר וזאת ע"י מרצפות שלמות ו/או חצאים
ו/או ניסורים ולבצע הנחה בתחום הקשת כדוגמת הנחה במקביל בשיטת המקשר
הרומי .עם גמר הקשת ו/או העיקול יש לסגור שוב את גבול העבודה בקו ישר
ולחזו ר ולרצף את המדרכה בדגם ההנחה הרגיל.
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 40.04עבודות שונות
א.

שרוולים תת -קרקעיים
שרוולים יהיו מחומר קשיח עמיד לקורוזיה .עומק מינימאלי של ראש השרוול  70ס"מ
מפני ריצוף/משטח מתוכננים .השרוול יבלוט  50ס"מ לפחות משולי המעבר מתחתיו הוא
עובר .חומר המילוי לכל עומקו י היה חול ים נקי ומצע סוג א' מעל .החומר עד  40ס"מ
מעל השרוול לא יכיל אבנים בגודל העולה על  3ס"מ.
המדידה לפי מ"א נטו.

ב.

צביעת חלקי מתכת
צביעת חלקי מתכת באתר בצבע מסוג  RALלאחר ביצוע עבודת הכנה הכוללת הסרת כל
החלודה באמצעות מברשות פלדה או באופן אחר מאור ,צביעה ב  2-שכבות צבע מגן וב 2-
שכבות צבע  ; RALגוון לפי בחירת האדריכל .כל עבודות ההכנה והצביעה יבוצעו בהתאם
להוראות היצרן.

ג.

גדרות ושערים/פשפשים
 . 1יבוצעו לפי פרטי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה ,כולל גילוון בטבילה חמה לעובי
 100מיקרון וצביעה ח רושתית (צביעה אלקטרוסטטית בתנור) ולפי המפורט לעיל.
על הקבלן להציג את פרטי ביצוע מראש לאישור האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה
ודוגמאות לפי הנחייתה מפקח; המחיר כולל גם את עלות הדוגמה/אות.
 . 2פלטת ביסוס לריתוך עמודי המעקה תותקן בקיר הבטון יחד עם יציקתו ,או לאחר
מכן על ידי סיתות ליצירת שקע בבטון למידות הנדרשות ,וחיבור ה"פלטה ,לבטון
בברגי פיליפס "ג'מבו" או ביסוד בטון נפרד – לפי קביעת המפקח.
לא תורשה צביעה או הלחמה באתר .כל האלמנטים יוכנו ויצבעו מראש ויורכבו
באתר בעזרת ברגים מגולוונים עם דיסקיות קפיציות .קצוות הצינורות יאטמו
בפקקים .עבודות הריתוך ,ליטוש מקומות מרותכים וכו' ,יבוצעו על ידי בעלי מקצוע
מיומנים בעבודות כגון זה.
 . 3צירים ,מתקני סגר ,בריחים וכד' ייוצרו ויורכבו בהתאם לתוכני ו ת ו/או לפי
הנחיית/אישור מהנדס הקונסטרוקציה והאדריכל  .היצרן (מסגר) רשאי להציע סוגים
שונים לא ישור המפקח והמתכננים  ,אולם החלטתם תהיה סופית ומחייבת .
כל חלקי המתכת יענו למידות ולעובי הדופן המתוכננים.
חלה חובה על המסגר או הקבלן לקחת מידות באתר.
מדידת גדרות לפי מ"א נטו ,מדיד ת שערים/פשפשים לפי יחידה קומפלט – הכל כולל
גלוון וצביעה .
 . 4צביעה אלקטרוסטטית
4.1

הכנת השטח
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור
מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.

4.2

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט
חם בהתזה ,לחליפין באמצעות אלקאלי חם בהתזה.

4.3

התזת גרגירי פלדה מסוג  GRIT ) ANGULAR ( GL 40בגודל  1.0-0.5מ"מ.

4.4

ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.

4.5

בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים ב שכבת האבץ.

4.6

במידת הצור ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין
 . 36לפי הנחיית המפקח המוצר יפסל ויוחז ר לגלוון.
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ד.

4.7

צביעה
איבוק בשיטת ה  ) FRICTION ( TRIBO -או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של
אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  ) HIGH BILD ( HBבעלת תכונות FREE
 GASING OUTבעובי  80מיקרון לפחות שכבה אחת .האבקה תהיה מתוצרת
אוניברקול סידרה  7000מאושרת לפי תקן  G.S.Bהגרמ ני לדהייה או שווה
ערך.
הגוון לפי דרישת המזמין.

4.8

קלייה
קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  140 °- 155 °למשך 10
דקות .לאחר מכן  220 °- 180 °למשך  20דקות נוספות.

4.9

קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי
המוצר בטרם ירדה ה טמפרטורה לרמה של  35 °- 40 °לפחות.
הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ  185 °-למשך  15דקות.

4.10

בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  1מ"מ לא יהיה קילוף.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני
הצ ביעה.

פריטים שונים
כל הפריטים ,לרבות גדרות ,מעקות ,עמודי מחסום וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים דרך
קבע במקומם ,מעוגנים ביסוד ו/או בטון מזוין ,לפי הפרטים והנחיות המתכנן והמפקח.
המדידה לפי יחידה קומפלט או מ"א נטו ,לפי סוג הפריט.
מחיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם ,אלא אם נקבע
אחרת.

ה.

גומות לעצים
חפירה במצע במדרכה לתחתית יסוד הבטון.
יציקת יסוד בטון ב  20 -במידות מתוכננות שיוצק בתבנית עץ .הנחת אבני תיחום גומה
מוצר אקרשטיין ,או מוצר דומה מאשור שווה ערך.
הגומה תהיה בגוון אחר לפי בחיר ת האדריכל .יציקת משענת בטון ב  20 -למידות
מתוכננות .גובה הגומה (עליון) יותאם לגובה ריצוף במדרכה ללא סטיות .חפירה בעבודת
ידיים בתוך גומה לעומק  1מטר ולמידות פנימיות של הגובה .דפנות בהמשך האלמנט
למטה תהיינה אנכיות .סילוק חומר שהופק מהחפירה הנ"ל כנדרש במוקדמות  .מילוי
הבור באדמה חקלאית מהטיב הנדרש בתת פרק . 4002

ו.

טיח כורכרי  -חוץ
להלן הנחיות ליישום ולהכנת משטחי ם לטיח כורכרי בטיח חוץ לקירות תומכים:
 . 1הכנה וטיפול ברקע
1.1

אין להתחיל בהכנה וטיפו ל ברקע של קירות עשויים בטון מזוין ,אלא לאחר
שבועיים מיום פרוק התבניות ו גמר הבניה.

1.2

חוטי קשירה שזורי ם או כל ברזל אחר ,יש לקצץ במדוי ק עד לפני הקיר .כל
הברזלים והחוטים השזורים ימרחו באפוקסי דו  -קומפוננטי למניעת חלודה.

1.3

הסרת כל הבליטות במידה וקיימות בעזרת אזמלים או משחזת חשמלית עד
לפני הקיר.
במידה ונוצרו שקעים ,יש למלא ם בטיט צמנט ביחס . 1:1
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1.4

יישור פני הקיר למישוריות מתוכננת על ידי ניקוי יסודי ,מריחת שכבת
פריימר והסדרת שכבת טיט צמנט ביחס  1:1בתוספת דביקים כגון בי.ג'י.
בונד  , 17ביחס משקלי של  15%לשיפור עבידות ולשיפור האיטום.
שכבה זו תהיה בעובי הנדרש ליישור מדוי ק ("סרג ל") לכל הכיוונים ותהיה
בעובי לא פחות מ  3 -מ"מ ובעובי שאינו עולה על  20מ"מ .סטיות גדולות
מהנ"ל בקירות ו/או אלמנטים אחרים יתוקנו באופן שיורה המפקח.

1.5

שכבה זו תיושם לפחות  24שעות לאחר ביצוע סעיפים  1.3 , 1.2דלעיל.

1.6

אשפרת השכבה דלעיל תיעשה במים מתוקי ם לפחות  3-5פעמים ביום למשך
שבוע ימים .בימי שרב קשים ,יש לכסות את השטחים ביריעות שומרות
רטיבות.

 . 2שכבת גמר טיח כורכרי
2.1

על המבצע חלה חובה להכין מספר דוגמאות של הטיח הכורכרי בגמר
ובגוונים שונים ,הכל בתאום ולפי הנחיות המפקח ו האדריכל.
הדוגמאות תהיינה בגודל מינימ א לי של  120/120ס"מ ות עשנה בגב הקירות או
במקום אחר מוסכם ,לפי הנחיית המפקח.

2.2

שכבת הטיח הכורכרי תה יה בגמר ובגוון כפי שאושר על סמך הדוגמאות .עובי
השכבה תספיק בכדי לכסות את טיח הצמנט בצורה שווה ותהיה בעובי
מינימ א לי של  15מ"מ.

2.3

עבודות הטיח "שכבה עליונה" כורכרית ,תיעשה בהשלכת הט יח בעזרת כף
טייחים לעובי הנדרש ותיושר בסרגלי אלומיניום והחלקה ב"מליץ' " ,לקבלת
שטחים מיושרים אחידים .לתערובת הטיח יש להוסיף דביקים לשיפור
האטימה והעבידות .ההתזה תוכל להתבצע גם במכונות התזה מיוחדות
בתנאי שהתוצאות ישביעו רצון .

2.4

הפינות האנכיות והאופקיות תהיינה ישרות ,קטומות ,או מעוגלות לפי דרישת
האדריכל ,או כאלה שהוכנו בזוויתני מתכת או מפי.וי.סי.

2.5

תפרי התפשטות בשכבת טיח כורכרי (תפרי הפרדה) ,יבוצעו במפגשים בין
הקירות האנכיים לשטחים האופקיים ,כגון תקרות או רצפו ת  ,ובמפגש ים עם
חומרים אחרים ,כגון פלדה ,אלומיניום עץ או כל חומר אחר.
מישקים אלו (תפרי הפרדה) או מישקים אנכיים או בכל צורה אחרת
המתוכננת ,יהיו ברוחב אחיד ושקוע של כ  5 -מ"מ ,או כל מידה אחרת
הנדרשת בתוכנית.

2.6

אשפרת שכבה זו תיעשה במים מתוקים  3-4פעמים ביום במשך  3-4ימים
רצופים.

2.7

לאחר התייבשות השכבה העליונה (טיח כורכרי) ,תנוקה השכבה מכל אבק,
שמנים וכד' ,בעזרת מרסס תותז שכבת "סילר" לשמירת המראה הטבעי
ולצורך הקלה בניקוי מידי פעם בפעם ,בשטיפת מים.

2.8

הטיח יהיה מהסוג המסופק ע"י "רדיטיט  " 2000המוגדר בשם "ציפוי
כור כרית  " 2000או שווה ערך מאושר ע"י המפ קח .

2.9

עבודות יישור הטיח יבוצעו בעזרת סרגלי אלומיניום לשני הכיוונים לקבלת
קירות אנכיים ופינות חדות וישרות ,ו/או קטומות ו/או מעוגלות ,הכל לפי
הצורך.

2.10

עיבוד והסדרת חריצים ( מישקים) בטיח ייעשה לפי הפרטים ב תוכניות
הא דריכל.

2.11

המדידה לפי מ"ר נטו שטח הטיח ,כולל ביצוע כל המפורט דלעיל.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו

פרק  – 41עבודות גינון ,שתילה והשקיה
41.0

כללי
א.

ב.

ג.

ד.

כללי
.1

מפרט זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרקים  51 , 41 , 40 , 02 , 01במפרט
הכללי וה מיוחד ,או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם ,בנוסף לכל עניין אחר
הנאמר בו .על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת
במפרט טכני מיוחד .על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיון השלמתו המלאה לאחר
קבלה סופית ולאחר שתילת שתיל האחרון תקופה של שלושה חודים לפחות .עבו ר
תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע.

.2

הגדרת גודל שתילים מתבססת על "הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי גננות
ונוי" בהוצאת שה"מ.

.3

הגנן המבצע יהיה בעל :
אישור תקף גנן מספר  2חדש של משרד העבודה .אגרונום ,הנדסאי או

טכני נוף.
בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים ,והמלצות לאישור טיב עבודתו.

כל המסמכים יועברו לאישור של מחלקת גנים ונוף במועצה.


הנחיות כלליות
.1

ההוראות המפורטות להלן מתייחסות לכל הפעולות שעל הקבלן לבצע לפני ביצוע
עבודות השקיה ושתילה/נטיעה.

.2

התמורה לעבודות אלה כלולה במחירי יחידות אח רות או כמצוין בכתב הכמויות.

.3

באם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי
יחידות אחרות ואינה למדידה ותשלום בנפרד.

הגדרות
.1

במכרז/חוזה המונחים "אדמת גן" " ,אדמה חקלאית" ו "קרקע חקלאית" הינם
מונחים מקבילים ושווי ערך לכל מה שקשור בביצוע ו/או תשלום עבור העבודות.

.2

"חפירה" פירושה גם "חציבה.,

.3

"המועצה" פירושה גם "הרשות המקומית" ולהיפך.

.4

"זבל" פירושו גם "קומפוסט" ולהיפך.

.5

במכרז/חוזה זה "שתילה" ו/או "נטיעה" כוללים את אספקת הצמחים ,הובלתם,
כל הטיפול בהם ,חפירת/חציבת הבורות ,אס פקת החומרים והכנת תערובת
המילוי לבורות ,שתילה ונטיעה ,תימוך כנדרש וזיבול ודישון כמפורט.

.6

במקום שמצוין "עץ"" ,שיח"" ,צמח כיסוי" – הכוונה גם לצמח מקבוצה אחרת
במיכל שגודלו כמצוין ,או מגידול באדמה.

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות :
.1
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אספקה ,חפירה או חציבה ,שתילה ,מילוי בורות באדמת גן ,זיבול ,דישון ,סילוק
פסולת למקום שיורה המפקח ,וכל העבודות הנוספות הדרושות לכם ביצוע
העבודה ,בהתאם למפורט במפרט .אחזקת כל שטחי הגינון ,כולל העצים למשך
 90יום ממסירה סופ ית של כל העבודה .
© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
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.2

אחריות לצמח יה למשך  12חודש וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה
ואחזקה ל  90-יום.
אחריות לשתילים ולעצים בגדלים השונים תהא עד גמר שנה מיום מסירת
הפרויקט .בכל תקופת השנה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף שתילים אשר
לא נקלטו ,ע"י הקבלן המבצע .נטיעות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול ,ימצאו
במצב של קמילה ,יחשב כאילו לא נקלטו ויש להחל יפם .החלטה של מהנדסת
המועצה .

.3

המועצה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים ,קוטר
גזע וכמויות (בהפרשים של מאות אחוזים) או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות
מחיר או תוספות ישולמו לקבלן בה תאם להפרש קטלוג.

.4

עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה
סדירה של כל כמויות השתילים.

.5

עונות השתילה – יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים
בוגרים מהקרקע ,בהתאם להנחיות מח' גינון.

.6

לצורך חישוב שטח הגינון לאח זקה ,העצים במדרכות יחושבו כ  5-מ"ר גינון לכל
עץ.

.7

לפני ביצוע העבודות על הקבל להתקין מוני מים שיופסקו ע"י תאגיד המים,
תמורת דמי עירבון להחזקתם תקינים בגמר העבודה .לצורך מדידת כמויות
המים לביצוע ואחזקה עלות המים עד למועד מסירה סופית ,ובמשך  90ימי
האחזקה ע" ח הקבלן המבצע.

.8

מתקנים וצמחים קיימים
הקבלן לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר ,נוף ושורשים ,אותה הורה המתכנן
לשמור מכל פגיעה ,לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן והמפקח לפני
תחילת העבודות באתר .עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים
המצויים בשטח תבוצע בכ פיפות להוראות המפקח ו/או רשות מסומכת ורק לאחר
קבלת אישור בכתב .הקבלן יקבל מידע על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת
העבודה .ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי ,יודיע על כך
מיד וללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך עבודה ויקבל ממנו הוראות על
אופן ה טיפול במתקן הנדון.
האישור לביצוע העבודות לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של
הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עליים או תת  -קרקעיים תוך כדי ביצוע
העבודה.

.9

בטיחות ורישוי
עבודות מחומרים כימים ,חומרי הדברה ,חומרי חיטוי קרקע ודשנים – יבוצעו
עבודות בחומרים אלו.
ע"י אנ שים מורשים לביצוע
השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ,חומרים המורשים
לשימוש בשטח המבוצע ורן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר
ובחוברות בהמלצות.
מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם
למפור ט במפרט המיוחד.

. 10
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סימון
עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות :הקבלן יסמן את
המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית
בעזרת רצועות סיד כבוי .הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המתכנן
והמפקח .כל שינוי מסיבה כל ש היא יחייב אישור המתכנן .כמו כן יסמן הקבלן
את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.
© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו

חתימה וחותמת המציע

המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ה.

שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה
.1

לפני תחילת העבודות יזמן מנהל מחלקת אחזקה את הקבלן ,המתכנן והמפקח
לקבלת הסבר כללי.

.2

מח' האחזקה במועצה מפקח ת על ביצ וע העבודה באתר בנוסף למפקח  .הקבלן
המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים ממח' גינון בשלבים הבאים( .ללא
אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא):
 ניקוי השטח לפני מילוי באדמת גן.
 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר.
 יש לתאם עם מח' גנים סוג הדשנים וחומרי הריסוס לפני הבאתם לאתר
ומעוד ביצוע עבודות הכשרת הקרקע.
 גמר הכנת קרקע.
 לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.
 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.
 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה (במשתלה).
 א ישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.
 גמר שתילה ללא אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע
השלב הבא.

.3

קבלן הגינון ימלא יומן עבודה המתעד כל שלב בנפרד ,היומן יחתם ע"י מפקח
מחלקת הגינון ,ללא חתימת מחלקת הגינון על היומן לא תאושר עבודות הגינון
ול א יאושר תשלום בגינה.
ביצוע העבודה יבדק ע"י מחלקת הגינון.

.4

לאחר מסירת העבודה באישור מח' גינון ויתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי
הגינון למשך  90יום .
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים
הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה במשך  90יום .התשלום כלול במחירי היחידה
של הסעיפים השונים .בנוסף ואם יידרש ע"י המפקח יתחזק הקבלן את השטח 12
חודשים נוספים תמורת תשלום כמפורט.

 41.01מפרט טכני לביצוע רשת השק יה
א.

כללי
.1

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות
פוליאתילן .המערכת מתחילה בנקודות החבור לרשת אספקת המים וכוללת את
כל הצינורות והאבזרים הדרושים להשקיית הגן.

.2

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ,לכתב כמויות
ולפרטים ולהנחיות המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל
ההסברים וההנחיות לביצוע תק ין.

.3

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של
מיא"מ.

.4

אם חלפה שנה מגמר התכנון ,יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתוכנית לפני
ביצוע.

.5

לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים
לנדרש בתכניות .על כל סטייה מהלחץ הנדרש יש להודיע למפקח.

.6

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית
מעודכנת ומאושרת ע"י המפקח ,אשר תשא את החותמת "לביצוע".
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ב.

ג.

.7

על המבצע להגיש למפקח בסיום העבודה תכנית עדות ,כלומר תכנית מצב קיים
בשטח לאחר הביצוע ,שתעש ה ע"י מודד מוסמך (ראה סעיף  00.28במוקדמות
וסעיף בפרק זה).

.8

כל הפריטים במפרט הכמויות ,כוללים במחירם את כל אבזרי החיבור הדרושים
להתקנתם וכל העבודות הדרושות ,בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.

.9

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

. 10

הקבלן יקבל הוראות לביצוע שינויים בזמן העבודה ,ע"י המפקח בלבד ויהיה
ערוך לקבל הוראות אלו בזמן העבודה ,כך שלא תיפג ע ההמשכיות וההתקדמות
בעבודה.

. 11

שעון מים יוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לצרכי העבודה.

. 12

לפני תחילת ה עבודה ,הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל ,טלפון,
מים ,ב יוב וכו' בחברת חשמל ,בזק ,מועצה  ,מקורות וכו' .ויקבל אישור עבודה
בכתב מהגורמים הרלוונטיים לפני תחילת העבודה.

. 13

צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שלעיתים הצנרת מסומנת ע"ג כביש ,מדרכה
וכו').

מדיד ה וסימון
.1

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.

.2

סימון מיקום הממטירים בשטח ,יבוצע ע"י מודד מוסמך ע"ח הקבלן המבצע.
סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות ,תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י
אבקת סיד ,במרחק העולה על  0.5מטר מהמק ום המיועד לממטיר.

.3

המבצע יביא לידיעת המפקח על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח,
במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות.

עומקי החפירה בשטחי גינון יהיו כדלקמן:
.1

קוטר צינור
 75מ"מ ומעלה
 63 - 40מ"מ
 32מ"מ ומטה

.2

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת
פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות ,לאחר תיאום עם המפקח.
בקרקע המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים ,התעלה תועמק ב –  15ס"מ ואחר
תרופד בחול דיונות ,בעובי  15ס"מ.

.3

רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת .צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה
ליד זה ,יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה .במעברי כביש רוחב
החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכאניים ולא יותר.

.4

לצינורות המתוכננים ליד העץ קיים או מתוכנן ,יש לחפור תעלה במרחק 2.0
מטר מהעץ ,מלבד צנרת עליונה.

.5

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,ריצוף ,כביש וכו' יש לפתוח בהם ,מעבר צר
להנחת השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות מעבר ואח"כ
להחזיר את המצב לקדמותו .דהיינו :שכבות שתית מהודקות בעובי  20ס"מ,
שכבות מצע סוג א' ואגו"מ ואספלט במידת הצורך (כמפורט) או אבנים משתלבות
וכו' .עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד .על הקבלן
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
לתחזק את החציות ,כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור .הכל על חשבון הקבלן.
תיקון מדרכות ,אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים
חדשים ,יהיה אף הוא כלול במחירי היחידה השונים.
.6

השרוולים יהיו מחומר קשיח ,העמידים לקורוזיה.
קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם.
שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.
יש לסמן בתכנית את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע
עמיד למים במידה ולא מסתיים בתא ביקורת ולסגור את קצוות השרוול בפקק
מותאם לשרוול.

.7

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

.8

שרוול החוצה כביש ומגרשי חנייה – מפי.וי.סי .ללחץ מים בקוטר מינימאלי 110
מ"מ דרג  10בהתאם לתכנית ראש הש רוול בעומק  100ס"מ מתחת לפני הכביש
הסופיים .במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכאניים.
שרוולים במדרכות ומפרצי חניה – עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים 50
מ"מ או  75מ"מ או מפי.וי.סי .ביוב בקטרים  90מ"מ או  110מ"מ בהתאם למצוין
בתכנית ובכתב הכמויות  .ראש השרוול יהיה בעומק  40ס"מ.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ואת כל העבודות
הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.
בעת פריסת השרוולים יונחו בכבישים ומגרשי חניה בתוכם חוטי משיכה בעובי 8
מ"מ (הכלולים במחיר השרוול).
השחלת צינורות ההשקיה תעש ה לפי הנחיות המפקח.

.9

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד (תא ביקורת) בריכת הגנה
בהתאם למצוין בתכנית שרוולים.

. 10

שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגראלי של צינורות פי.וי.סי .הכל כלול במחיר
השרוול.

. 11

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מ רוצפים או סלולים יבוצעו
בתוך תא הביקורת .המכסה בגובה הריצוף .מרחק בין תחתית השרוול לתחתית
הבריכה ,יהיה מינימום  20ס"מ .בתחתית הבריכה ,תהיה שכבת חצץ בעובי 10
ס"מ.
הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  20X20ס"מ ,לרבות זיון ע"פ הנחיות
המפקח ,הבטון מסוג ב  , 20 -או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ,מצע וכל העבודות
הדרושות.
בריכה במדרכה – בריכת בטון בקוטר  60או  80ס"מ עם טבעת ומכסה דגם
"מורן" של וולקן או ש"ע.
על המכסה יוטבע סמל עיריית הרצלייה וכתובת "השקיה".
בריכה ב שטח גינון – בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.
כולל התקנת שלט עם כיתוב "עיריית הרצלייה – השקיה".
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ד.

צנרת ומחברים
.1

צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל
החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.

.2

מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,חפירת ה תעלות וניקיונם ,הרכבת הצנרת וכל
אביזרי החיבור והצנעתם ,הכל בהתאם לנדרש.
לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה ,בגלל
התפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.

ה.

ו.

.3

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

.4

מחברים לצנרת  -כל המחברים לצנרת טמונה ועילית יהיו "מצמדים" שחורים
ללחץ מים תוצרת "פלסאון" .מחברים לשלוחות טפטוף יהיו "  M 16פלסאון" או
ש"ע .אין להשתמש :ברוכבים ,תחיליות ,מחברי שן וכו'.

פריסת הצנרת וחיבורה
.1

צנרת פוליאתילן תונח לא מתוחה ,ללא פיתולים ול לא מגע עם עצמים קשים
וחדים ,ביום חפירת התעלה.

.2

חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו.

.3

זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.

.4

תעלה בה יש למעלה מצינור אחד ,הצינורות יונחו אחד ליד השני.
צינורות זהים בקוטרם ,יסומנו בסרטי סימון בצבעי ם שונים בכל צומת.

.5

צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.

.6

מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של  2מ' לפחות לאחר ההסתעפות.

.7

קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית וממטיר.

.8

כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  25מ"מ באורך מינימלי של  1.0מ' .כל שלוחית
תחובר לקו המוביל במחבר נפרד.

.9

ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או
עפ"י הנחיות בתכנית.

כיסוי ראשוני ,שטיפה ובדיקה
.1

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) יש למדוד את
אורכ י הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

.2

יש לשטוף את הקווים הראשיים ,את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה
וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.

.3

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים .בכל
מקום בו מחובר אביזר ,משאירים תעלה פתוחה באורך  1.0מטר מכל צד  .באדמה
המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות
בעובי  15ס"מ .ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית .כלול במחיר הצינור.

.4

יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,במשך  24שעות .נזילות שיתגלו יש לתקן
ולבדוק שנית .כיסוי סופי של התעלות יהיה לא חר קבלת אישור המפקח.
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ז.

טפטוף
.1

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

.2

מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,אביזרי חיבור ,חפירת תעלות ,פריסת הצנרת,
הרכבתה ,הצנעתה ,ווי ייצוב – הכל בהתאם לנדרש.

.3

שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  16-17מ"מ ספיקת הטפטפת
 2.3-2.1ליטר/שעה .הטפטפת אינטגראלית בצינור.

.4

בכל השיחיות ,מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).

.5

הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע ב עומק שצוין בסעיף
 . 03.18הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  30ס"מ
כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).

.6

יש לשטוף צינורות מחלקים ,אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק
ולשטוף .ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנ דרש.
כל שלוחה תחובר במחבר נפרד לקו מחלק/מנקז.

.7

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

.8

פרטים מוגנ ים בבריכת הגנה ומכסה .הבריכה בקוטר  30ס"מ מינימום.

.9

הבריכה משווקת ע"י "עומר" או ש"ע.
אביזרי הפרט יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון.
בתחתית הבריכה תונח שכבת חול כחומר מנקז.

. 10

קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית או
טבעות מצינור פוליאתילן בקוטר מתאים.

. 11

טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר  16מ"מ ומעלה דרג  2.5או  4בעזרת
מחרר המיועד לכך.

. 12

בשיחים – יונחו הקווים לאורך השורות ,מעל פני הקרקע טפטפת לשיח ,אלא אם
צוין אחרת ,קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני הקווים יהיו
ישרים ללא חזרות.
הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול (לסירוגין) או ע"פ הנחיות המתכנן לפני
הביצוע.
כאשר אורך הכללי של שלוחת טפטוף בערוגה עד  100מטר ,הקו המחלק והמנקז
יהיו משלוחת הטפטוף.
מעל  100מטר אורך ,הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוי ן על גבי
התכנית.
המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל ל  30 -ס"מ בשלוחה.

. 13

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

. 14

בשטחי מדרון – שלוחו ת הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת שיחים.
במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.
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. 15

לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע כמפורט דלעיל .
מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל ,הכוללת 8 :טפטפות לעץ ו 15 -
לדקל אם לא נ אמר אחרת ,המקיפה את הגזע במרחק  30ס"מ .כל טבעת תיוצב
ב  3-יתדות כנ"ל .ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן
הצמחייה .כל עץ נחשב כיחידה.
מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף ייקבע בתכנית או
בתכנית תאום מערכות או בשטח ע"י המתכ נן.
הצינור המחלק מים לעצים יונח בתוך שרוול ויעבור בצמוד לשולי תחום הגומה.
הכל בהתאם להנחיות הפיקוח ולתכנית תאום מערכות; ממנו יצא צינור עיוור 16
מ"מ לגומה בתוף שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.
המחיר כולל :אספקת צנרת ,אבזרי חיבור ,מייצבים והרכבה.

ח.

סיום העבודה
לאחר תקופה של  6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן לסתום את
הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח.
בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו
בשטח בזמן הביצוע.
יש לבדוק לחצי מי ם בראש המערכת בכל קו ממטירים בממטיר ראשון ובממטיר אחרון
ובכל קו טפטוף בתחילת הקו וסיומו.
בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  AS MADEבדיסקט בתוכנת
אוטוקאד העדכנית ושתי תכניות שיוגשו על סמך תוכנית מדידה ,כולל מידות ,קטרים,
צנרת תת קרקעית ותאי ב יקורת .כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.
התכניות תימסרנה למזמין כ  14-יום אחר גמר העבודה ,לפני חשבון סופי.
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

 41.02הכשרת קרקע
א.

כללי
עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות :נ יקוי השטח מפסולת וצמחיה הדברת
עשביה יישור גנני ,זיבול ודישון ,עיבודי קרקע ויישור סופי .מחיר הכשרת קרקע בכתב
הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים (למעט אדמת גן).

ב.

עיבוד הקרקע
לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע
חריש לעומק  40ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.
יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או
במגפרת יד עד לקבלת פני שטח חלקים .העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת או יבשה
אך ,לא בקרקע בוצית.
כל פסולת ואבן הגדול מעל  5ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר
אשפה מאושר – על חשבון הקבלן.
לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ג.

הדברת עשביה
.1

השקיית הקרקע בכמות של  15מ"ק לדונם כל שלשה ימים במשך  3שבועות עד
להופעת עשבי ה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה.
לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה ,הם ירוססו בחומרים
ובריכוזים שיקבע נציג מטעם מחלקת גנים ונוף .אין לרסס צמחיה צמאה ,אין
לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה .בכדי למנוע נזקים
לצמחיית תרבות אשר בסב יבה ישתמש הקבלן במשטח .במידה ולמרות הכל יש
נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו ,הכל עפ"י הוראות
המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף .יום לפני הריסוס יושקה השטח.
לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה  ,אלא רק לאחר ביקור נציג המועצה במקום
וקב לת אישורו לתמותה מלא ה והוראותיו לביצוע השלב הבא.
תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן .העבודות
בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה
ובעלי חיים באזור.
עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת
העבודה.

.2

ד.

ל אחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף .לארח ההשקיה עפ"י
ההנחיות לעיל כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו לפחות פעמיים לפני ואחרי
המילוי .בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה.

זיבול ודישון
את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא.
זבל שיישאר בשט ח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו
(וכן סילקו הזבל הקודם).
פיזור הזבל יעשה במכונה או ביד תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח.

ה.

זיבול ודישון בהכנת הקרקע
1
2
3
4

 20מ"ק לדונם.

ז בל קומפוסט ניצנים או שווה ערך
 2000ליטר הומוס בט יב מאושר ע"י מח' גנים.
 120ק"ג לדונם.
דשן זרחני סופר פוספט
 80ק"ג לדונם.
דשן אשלגני – אשלגן כלורי

את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולערבבו באדמה לעומק של  20ס,מ ע"י
כלים ידניים או במתחחה.
בשטח בו מרווחיה שתילה עולים על  1.5מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור
הזבל והדשן יעשה רק בבורות .הצנרת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני
מועד השתילה והנטיעה ומייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 30
קוב לדונם.
ו.

בתהליך השתילה
יש לערבב את חומריה דישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מי לוי הבור.
שיחים ושתילים במיכל  1ק"ג תוספת  0.5ליטר הומוס.
שיחים ושתילים במיכל  3ק"ג תוספת  1.5ליטר הומוס.
במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה – אזי מומלץ לדשן בשפר  3בכמות של
 0.5ליטר למ"ק מים בכל השקיה.
תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתי ו אוקטובר עד סוף נובמבר .עונת
הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 41.03שתילים
א.

כללי
אספקת השתילים יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גנים ונוף ,ובהתאם להגדרות
המופיעות בחוברת שבהוצאת משרד החקלאות .הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי
גננות ונוי .הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המכל בו הם נתונים ובעלי
נוף מסועף ,ללא עשבי בר ומזיקים ,עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש
השורשים.
שתילים ממיכל  3ק"ג יהיו מפותחים ולא יאושרו שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל של 1
ק"ג למיכל של  3ק"ג.
יש להביא דוגמא מכל סו ג של צמח לפני הבאת השתילים לאתר הנטיעות.
יש לשתול את השתילים במדויק לפי תכונית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית.
העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים ,תמיד מהגדול לקטן יותר.
טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/חוזה:
ההגדרה "שתילים" הנה כללי ת ומכילה את כל סוגי ,מיני וזני הצמחים במכרז/חוזה זה.
כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש.
השתילים יהיו נקיים מחלות ,מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא.
השתי לי ם יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי.
כל הצמחים יהיו מסוג "מעולה " כמפורט בחוברת התקנים (סטנדרטים) של משרד
החקלאות.
על הקבלן לציין מקור השתילים ולאשר למפקח בדיקתם במשתלה.
שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/חוזה זה יוחלפו ע"י
הקבלן ועל חשבונו.
סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו,
מראהו ורמת התפתחותו.
לכל שתיל מקבוצת המחטניים ,למעט ערערים שיחים ומשתרעים ,יהיה מוביל ברור
ובולט ובלתי  -פגוע באופן כלשהו .שתיל שהמוביל שלו קטום ,יבש ,כפוף או מנוון ייפסל.

ב.

ג.

מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים
.1

כל הצמחים שצוינו כצמ חים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל
ומערת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.

.2

אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל.

.3

מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  90%מנפחו של מיכל הגידול.

.4

המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוז ה זה מבוססים
הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות
נפחי המיכלים .השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים
דרישות "גודל ומספר" כפי שצוינו בחוברת הסטנדרטים ,יהיו תואמים את
המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות לצמחים.

.5

הנפחים המצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.

.6

בכל מקום ולכל עניין שלא צוין במפר ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות יחולו
הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות,
במהדורתה העדכנית.

על
ועל
את
נפח

דוגמאות
ע ל הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן ,על חשבון הקבלן ,לכל מיני וזני הצמחים
אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים /ואו כעצים חצי  -בוגרים מהאדמה.
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עצים ודקלים שאספקתם מגידול באדמה/במטע יוצגו בפני המתכנן בסיור שיתואם
מראש עם המתכנן לפחות שבועיים לפני מועדו .הסיור יקוי ם ברכב של הקבלן.
כל הצמחים במיכלים עד  30ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן יישארו למשמרת ליד
משרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.
צמחים במיכלים מעל  30ליטר ,עצים חצי  -בוגרים יינטעו לאחר אישורם וסימונם כעצי
דוגמא מאושרים.
אישור הדוגמאות שסופק ו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים
לנדרש .הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשים
לפי מסמכי המכרז/החוזה ולפי הוראות המפקח.
ד.

שתילים באספקת המזמין
המזמין שומר עצמו הזכות לספק חלק מהשתילים ממקורות שלו .הקבלן יקבל על כך
הודעה מוקדמת תוך כדי התקדמות העבודה .האספקה תעשה בתחום של  100ק"מ מאתר
העבודות והקבלן ידאג להכנת הצמחים ,לחפירה ,לניתוק ,לקשירה ,להובלה ,נטיעה
ואחזקה בתוקפת האחריות ואחריות לקליטה ,שתי לים שלא יקלטו יסופקו מחדש ע"י
הקבלן ועל חשבונו.

ה.

מועדי ביצוע
חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשמים ועד  5ימים לאחר גשם ,לפי
הכרעתו של המפקח .לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או
הפרעות אקלימיות כלשהן.

 41.04סימון הנטיעה /שתילה
א .בורות נטיעה/שתילה וכמויות זבל – הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן :

סוג/גודל הצמח ו/או המיכל
לתמר בוגר
לדקל וושינגטוניה
(חסונה/חוטית)
לעץ מבוגר (קוטר גזע  15ס"מ
ומעלה)
לעץ חצי  -בוגר ("בכיר" =
מעוצב מהאדמה)
לעץ/שיח/דקל ממיכל  60ליטר
ומעלה
לעץ/שיח/דקל ממיכל  25ליטר
עד  59ליטר
לעץ/שיח/דקל ממיכל 24-11
ליטר
לעץ או שיח ממיכל 7.5/10
ליטר וכן לעץ ממיכל כלשהו
אקליפטוסים
(לרבות
ומחטניים במיכל ½ ליטר)
לצמים במיכל  5ליטר ומטה
לצמחים במיכל  4ליטר ומטה

מידות הבור
עומק  Xרוחב  Xאורך

כמות הקומפוסט
לבור  /ליטר
ראה הערות

 200 X 200 X 225ס"מ
בוגרת  180 X 180 X 180ס"מ כמפורט ב נפרד

עמוד  74מתוך 142

 140 X 140 X 120ס"מ 150
 100 X 100 X 100ס"מ 80
 90 X 90 X 90ס"מ

70

 80 X 80 X 80ס"מ

50

 70 X 70 X 70ס"מ

40

 60 X 60 X 60ס"מ

30

 40 X 40 X 40ס"מ
 30 X 30 X 30ס"מ

6
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סימון וזיהוי
ב.

סימון מחטניים (ערערים ,אורנים ,ברושים ,קזוארינות ,קליטריס וכו') ואשלים
כל הצמחים שיינטעו/יישתלו והנם שייכים לקבוצתה מחטניים ,יסומנו בתווית זיהוי עם
שם המין והזן והמשתלה לפי המפורט בהמשך .התווית וכיתובה חייבים להיות תקינים
וקריאים לתקופה של  12חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה.

ג.

זיהוי צמחים
ב אם יתעורר ספק (ע"י המפקח ,המתכנן ,נציג הרשות המקומית) לגבי נכונות הצמחים
שנשתלו ביחס לתוכנית הנטיעה/שתילה ורשימת הצמחים תחול חובת ההוכחה לנכונות
הצמחים (לפי מסמכי המכרז/חוזה) על הקבלן.

ד.

סימון הנטיעה/שתילה
.1

יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי ,ולכל שטחי הנטי עה/שתילה שבמכרז/חוזה
זה ,ובמועד אחד – אל א אם אושר ע" י המפקח לפצל הסימון.

.2

בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי /ורדים.

.3

עצים יסומנו לפי מינים/זנים ומיקומם יהיה מדויק לפי התוכנית.

על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה.
 41.05מידות עצים והגדרות


הקוטר  -י ימדד בגובה  20ס"מ מפני מצע  /קרקע גידול במשתלה.



גובה גזע  -משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו לפחות 40%
מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו.



ענף עיקרי  -ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  40%מקוטר ה גזע בנקודת
התפצלותו.



גובה כללי  -גובה הצמח כפי שמספיק לאתר העבודות .עצים מעוצבים  -הגובה נמדד לאחר
העיצוב.



קוטר – הקוטר נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר ,ולאחר עיצובו – אם יבוצע עיצוב מראש.



עץ חצי  -בוגר – עץ מעוצב מאדמה
הכוונה לעץ בין  3-10שנים שגדל באדמה עד לנ טיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה .גובה
הגזע  2.5מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות ייחודיות לסעיפי
כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה.
הגזע – צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות .בעל  3ענפים עיקריים
לפחות בצורה סימטרית.
הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה ,שאינה צרה .העצים יועתקו עם גוש אדמה
בקוטר  70ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש.

ההעתקה והטפול – לפי סעיף  41036במפרט הבינמשרדי.
הגנה על גזעי עצים
כל העצים ,מכל גודל ומיכל שהוא ,יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת קרטון גלי כפול לכל אורך
הגזע ,עד ההסתעפות הראשונה .על הקבלן לשמור על עטיפת הגנה זו במצב תקין ושלם עד
המסירה הסופית למזמין ו/או לעירייה.
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חתימה וחותמת המציע

המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 41.06שתילה
א.

שתילת עצים בוגרים
עצים בוגרים עומק הבו ר יהיה כמפורט בטבלה דלעיל .את אדמת הגן מוציאים מהבור
מכינים לשתילה ולמ ילוי חוזר ע"י הוספת החומרים הבאים :לכל  60ליטר אדמה
מוסיפים  0.6ק"ג סופרפוסט רבע ק"ג אשלגן כלורי ו  40-ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י
מח' גנים.

ב.

שתילה עפ"י סוגי קרקעות
על הקבלן לבצע סקר קרקע לפני תחילת עבודות הגינון ולפעול לפי ההנחיות המתאימות
לסוג הקרקע הנ כון.
בסוגי הקרקעות :חולית ,כורכרית כבדה ונזז יש לבצע הפעולות הבאות:
.1

אדמה חולית  :באדמה זו הבעיה היא כושר קליטת מים קטן ופוריות נמוכה .כדי
להתגבר על כך יש להוסיף חומר סופח מים אורגני או מינרלי שגם יכלול חומרי
הזנה או שניתן יהיה לטעון אותו בחומרי הזנה.
להכין בור שקוטרו פי  3מקוטר כדור השתילה ולמלא בו תערובת של חול 50%
וכבוץ ( 50%או כבול  ) 50%כן יש להוסיף חומרי הזנה רצוי "אוסמוקוט" בכמות
 0.3ק"ג ל  100-ליטר  ,אם הבסיס כבוץ ,או  0.6ק" ג ל  100-ליטר אם הבסיס כבול.

.2

אדמת כורכר  :באדמה זו הבעיות דומות למדי לאי לו של חול אולם היא בסיסית
מדי ולכן ההוראות הן כמו לאדמה חולית אולם יש להוסיף גם  0.5ק"ג גופרית
טכנית  90%לכל  100ליטר תערובת.

אדמה כבדה  :הבעיה של אדמה זו היא קליטת מים גבוהה חוסר אוורור וניקוז
גרוע .כדי לשפר יש להכניס חומר גס באזורים גבוהים .השתילה תהי ה דומה למה
שמפורט לעיל אולם הקרקע שמוסיפים תהיה לפי ההרכב הבא 35% :אדמה
מקומית  15%קומפוסט מעובד היטב ומפורד ו  50%-פרלייט מהסוג / 4ח.
אדמת נזז  :באדמה זו יש שכבת נזז שעביה משתנה אך היא בד"כ כמה עשרות
ס"מ וזה מונע מעבר מים כמעט לחלוטין .אם הקרקע שמעל לשכבת הנזז היא
ללא בעיות יש לטפל בנזז כך :לאחר חפירת הבור יש להוסיף ולחפור בור בקוטר
 20ס"מ מרכז הבור כלפי מטה עד שעוברים דרך שכבת הנזז .לתוך הבור הזה
שופכים חצץ או טוף גס מאד לגובה שעובר ב  5-ס"מ את תחתית הבור ,עליו
שמים יריעת גאוטכניות או חומר אחר הדומה לבד ושא ינו מתפרק בקרקע ,לאחר
מכן השתילה מתבצעת כרגיל.
ג.

בור נטיעה
בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן :בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר
את א דמת החמרה ולהערימה בסמוך לבור החפירה .יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת
ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפק ח אשר יבטיח בור במידות מפורטות.
כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה בהתאם למידת שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק
מהאתר .הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה.
בורות לפרטים מיוחדים (= אקסמפלרים מיוחדים) יהיו בגודל זהה לאלה של צמחים
רגילים באותו גוד ל מיכל.

ד.

בורות לעצים
חפירה לעצים בשטחי גינון :המחיר כולל חפירה זהירה ,במידות בהתאם למפרט וכתבי
הכמויות ,פינוי החומר החפור ,דישון וזיבול אדמת הגן ,מילי הבור בעת השתילה ,השקיה
הנחתה .השקיית מים לרוויה והשקית העצים והדקלים כל תקופת הביצוע עד למסירת
העבוד ה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון.
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חתימה וחותמת המציע

המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
חפירה לעצים בשטחים מרוצפים :המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף
בורות לעצים ,חפירה בשטחי גינון בתוספת הבאה :פירוק ריצוף בהתאם לצורך ,תיקון
ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות ,ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אב ן גן
בהתאם לפרט.
הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט.
ה.

ו.

ז.

תערובת מילוי לנטיעה/שתילה בקרקע (לא במצע מנותק)
.1

תערובת המילוי תוכן מאדמת  -גן מאושרת ,מסוג "חול חמרתי" על -פי כל
הדרישות לרבות בדיקות קרקע) בתוספת קומפוסט בכמות שצוינה ודשן זרחני
בכמות שצוינה.

.2

דשן זרחני ואשלגני יינתן בתערובת בכמות של  2.5גרם מכל אחד מהדשנים מעורב
ב  10-ליטר אדמת גן .לערערים לא יינתנו דשנים ! לגרביליאות וארמופילות אין
לתת דשן זרחני!

.3

קומפוסט יינתן בכמות שצוינה בטבלה – לפי גודל המיכל או הצמח – לכל צמח
בנפרד.

.4

בשטחי שתילה במרו וחים קטנים מ  1.25-מטר יינתן קומפוסט לכל השטח בכמות
של  20מ"ק/דונם (=ליטר/מ"ר) ובנוסף לכך יינתן קומפוסט בתערובת המילוי
בכמות של  35%מהמצוין בטבלה.

.5

בשתילה  /בנטיעה במיכלים  /אדנות המכילים מצע לגידול יהא מילוי בורות
הנטיעה מתערובת וחומרים זהים למצע.

.6

מדידה ותשלום – הכנת תערובת המילוי ,לרבות אספקת כל החומרים אודמת הגן
כלולה במחירי יחידה שתילה ו/או נטיעה ואינה למדידה ותשלום נפרד ,למעט
דשן מורכב מבוקר – תמס אם צויין בכתב הכמויות שיישומו בתערובת למילוי
בורות נטיעה ושתילה.

שתילה/נטיעת צמחים ממיכלים – סילוק מלא של מיכל פלסטיק וסלי/מיכלי גידול
.1

על הקבלן חלה חובה לנטוע/לשתול את כל הצמחים ללא שקי גידול מכל סוג
שהוא ,שקיות פוליאתילן ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים מהמשתלה.

.2

עצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכת – תסולק מהאדמה לחלוטין לפחות
כל המחצית ה תחתונה של הרשת/הסל וחיתוכי חוטי הרשת יבוצעו כך שלא
יישארו כל קצוות חדים העשויים לפצוע את שורשי העץ המתעבים.

אספקת צמחים שלא על  -פי המצוין ברשימת הצמחים/בכתב הכמויות
מותנית באישור מראש ובכתב של המפקח ושל האדריכל.

ח.

תכולת מח י רי עבודות שתיל ה ונטיעה
.1

מחירי היחידות המצוינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה כוללים את כל
הדרישות שצוינו במפרט זה ו/או כלולות במסמכי המכרז/חוזה לרבות:
אספקת ואישור דוגמאות ,סימון ,חפירת ו/או חציבת הבורות ,אספקת ומילוי
אדמת גן מאושרת ,אספקת ויישום קומפוסט ודשנים כימ יים ותמיכה.

.2

בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעבודה ו/או חומר שנדרש
ואינו מצוין במפורש בכתב הכמויות ,אלא אם הורה כך המפקח מראש ובכתב.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 41.07עצים בוגרים
א.

ב.

כללי
.1

הסתעפות הנוף מעל כ  2.5-מ' ,קוטר גזע "  3יימדד בגובה  2.0מ' מהקרקע .עץ בעל
גזע ישר ומעוצב ,נקי מפצעי גשום פתוחים ,בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס
לצמרת .מפותח ואופקי .מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה
בעלת קוטר של  1.2מ' .הוצאת העץ מהאדמה ע"י מכשיר להעתקת עצים .גוש
השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים ,העצים יהיו אחידים במראה ובנוף,
סטנדרט גבעת ברנר או שווה ערך ,ישתלו בעונה המתאימה ,שתולים במשתלה
במרחק מינימאלי  2.5מ' אחד מהשני.

.2

יש לקבל אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה במשתלה.

.3

מחיר תעצים כולל :אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם
לסמוכות בעזרת צינורות גומי גמיש ,ה מחיר כולל את הסמוכות.

.4

הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים .עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח
יורחק מהשטח והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו .אישור לקליטה יינתן 14
חודשים מיום מסירת העבודה.

.5

העברת העצים תעשה ברכב סגור תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש
הער על  -ידי קשירה וארגוז.

.6

יש לספק את העצים מוקדם בבקר או בשעות אחר הצהרים המאוחרות ,כדי
לצמצם את סבל העץ מהחום.

.7

את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה.

.8

יש לשתול  4-6שבועו ת לפני מצב צפוי של עקה (חום ,קו ר  ,יובש) .אין לשתול
בטמפרטורת קרקע מ תחת ל  10-מעלות ,ויותר מ  32-מעלות (נמדד בעומק 10
ס"מ) רצוי לא להעביר עצים אם הם במצב גידול נמרץ.

מידות עצים והגדרות
הנפח – נפח מיכל השתיל נטו – לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה.
הקוטר  -יימדד בגובה  21ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה.
גובה גזע  -משמעו גובה מפני מצע/קקרע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו 40%
מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו.
ענף עיקרי (=ענף שלד)  -ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  40%מקוטר
הגזע בנקודת התפצלותו.
גובה כללי  -גובה תצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות .עצים מעוצבי ם  -הגובה נמדד
לאחר העיצוב.
רוחב (קוטר) כללי  -רוחב (קוטר) נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר ,ולאחר עיצובו  -אם
יבוצע עיצוב מראש.

ג.

עץ חצי  -בוגר ("בכיר" = " מעוצב מאדמה")
הכוונת לעץ בין  3-10שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה.
גו בה הגזע  2.0מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות
ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה.
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לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
הגזע  -צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות .בעל  3ענפים עיקריים
לפחות בצורה סימטרית.
הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תק ינה ,שאינה צרה.
העצים יועתקו עם גוש אדמה בקוטר לפי חוברת הסטנדרטים לפחות; עטוף וקשור
כנדרש.
ההעתקה והטפול  -לפי סעיף  41036במפרט הבינמשרדי.
ד.

עץ בוגר
הכוונה לעץ בן למעלה מ  10-שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר וממקור מאושר .גובה
גזע  2.5מ' לפחות וקוט רו  15ס"מ לפחות .הקרקע .הגזע  -צירי ושלם ללא גיזום או
קיטום .העץ יהיה בעל  3ענפים עיקריים לפחות ,מפותחים היטב באורך  1מ' לפחות,
בעלי גידול סימטרי.
העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף ,אך לא פחות מ  1-מ' קוטר,
עטוף וקשור כנדרש .הטפול לפני ההעתקה  ,בעת ההעתקה ולאחריה  -לפי סעיף 41036
במפרט הבינמישרדי.

ה.

איסור אספקת עצים מאדמה שהועתקן בשלב קודם
עצים שנדרשו כעצים מהאדמה לא יאושרו אם הועתקו ממקום גידולם באדמה  -במועד
כלשהו  -לפני שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על  -ידו .לאחר האישור יחולו על הטיפול
בעצים הוראות המתכנן/מפקח.
כמו  -כן לא יאושרו עצים שהועתקו ממקום גידולם באדמה למיכל בגודל כלשהו ,לפני
שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על -ידו .

ו.

ז.

הגנה על גזעי עצים
.1

כל העצים ,מכל גודל ומיכל שהוא ,יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת קרטון גלי
כפול לכל אורך הגזע ,עד ההסתעפות הראשונה .על תקבלן לשמור על עטיפת הגנה
זו במצב תקין ושלם עד המסירה הסופית למזמין ו/או לעירייה .הגנה הקרטון
תותקן לאחר התייבשות ההלבנה.

.2

לכל העצים ,מכל גוזל ומיכל שהוא ,יותקן מגן פוליאתילן קשיח לחלק התחתון
של הגזע .המגן יהא באורך כולל של  30ס"מ  ,ומתוכם  15ס"מ יהיו בתוך הקרקע
ו  15-ס"מ מעל הקרקע .עובי הלוח יהא  1.5מ"מ לפחות ותקינותו תיבחן ע"י
הפעלת תרמש מוטורי בקרבתו והערכת הנזק למגן .החלטת המפקח באשר
לתקינותו הינה בלעדית.

.3

לכל העצים/דקלים שיינטעו במדשאה (מכל מין וגודל שהוא) יש להשאיר עיגול
ח שוף מדשא לחלוטין .בקוטר של  1.00מטר .לעצים הנטועים ליד מדרכה ,במרחק
שווה או קטן מ  1.20-מטר יהיה קוטר העיגול החשוף מדשא  60ס"מ .העיגולים
סביב העצים יהיו חשופים מדשא גם לכל אורך תקופת האחזקה.

.4

שלד כל העצים שיינטעו  -למעט עצים מחטניים  -יולבנו לרמת הלבנה חלקית.
היישום ב"לובן" או "ילבין" לפי הנחיות היצרן ,אך תבוצע דוגמה ,שתיבדק לאחר
התייבשות מלאה של החומר ,ועל  -פיה יינתנו הנחיות משלימות לביצוע ההלבנה.
ביצוע הדוגמה  -במועד הצגת הצמחים לאישור.

תהליך שתילה
העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השור ש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו.
את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים ,ראשית שליש מהגובה ולאחר מכן להשקות (אם
אין אפשרות להשקות ,להדק עם הרגל) .יש לחזור על כך בגובה שני  -שליש ולאחר מילוי
כל הבור ,יש לחפות לאחר השתילה בטוף גס  0.8-0.3מנופה ,בעומק  12ס"מ.
שיטת הש קיה :יש להניח סביב העץ  3-4טפטפות שתהיינה קרובות לנזע ,במידה וזה לא
אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.
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אופן ההשקיה :באדמות לא כבדות או קלות מדי יש להשקות לפי העונה .בקיץ פעם עד
פעמיים בשבוע .לאחר תחילת הגידול של הענפים יורדת תכיפות ההשקיה לרמ ה של כל 7-
 10ימים .כדי להימנע מעודף או מחסור קיצוני רצוי להוסיף לכל עץ שנשתל  10ליטר מים
ליום ולא יותר מ  30-ליטר לעץ בהשקיה בודדת .כיון שנושא המים הוא החשוב ביותר
להבטחת הקליטה יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה ושתילה.
ח.

סמוכות לעצים ושיחים מעוצבים ע ל גזע
.1
.2

על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע (מגודל מיכל כלשהו) בשתי (  ) 2סמוכות מעץ.
סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובת  2.5מ' לעץ ,אקליפטוס עגול או
מרובע בהתאם להנחיות מח' גינון ובקוטר "  , 2מקולפים ומחוטאים ,יטמנו
בקרקע  0.5מ' ,שתי סמוכות לפחות לכל עץ וע ליהם מושחלת צינורית
שקופה=אלסטית (שטיכמוס) באורך  25ס"מ.
שתי הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח ,במרחק  15ס"מ לצידי העץ ,הקשירה
תהיה בצורת  , 8בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל
לנוע ברוח.

ט.

.3

הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אור כה ,שלא יפחת מ  7-ס"מ .הסמוכה
תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון .כל החלק שיבוא במגע עם הקרקע 10 +
ס"מ מעל הקרקע ,יהיו טבולים בקרבולינאום.
לא יותר להשתמש באתר אחד בסמוכות מסוג עיגול וריבוע .כל הסמוכות תהיינה
מאותו סוג.
יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של  50ס"מ ובמרחק של  30ס"מ
משני צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ.
החלק העל  -קרקעי יהא בגובה  2.0מטר.
הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב  2.0ס"מ.
הסמוכה כלולה במחירי תעצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד .

.4

המועצה שומר ת לעצמה זכות לספק העצים בעצמה ולבטל ס עיפי אספקת העצים
והדקלים מהמכרז ללא מתן פיצוי לקבלן .במקרה זה יבצע הקבלן את כל
העבודות הנלוות לנטיעה :חפירת הבורות ,מילוי אדמת גן ,דישון ,זיבול ,מילוי
הבור חזרה בעת השתילה ,השקיה לרוו יה בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה
עד למסירה סופית .העבודה תבוצע בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם מספק
העצים ,הכל בהתאם להנחיות המפקח  ,הכל כלול במחיר יחידה לחפירה בורות
לעצים.

פעולת הנטיעה
בנוסף למצוין במפרט תכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף
כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא.
במק רה שאספקת העצים תהיה ע"י המועצה האחריות לקליטת עצים כנ"ל .במקרה של
חילוקי דעות תהיה מהנדסת המועצה פוסקת בלעדית והחלטתה תחייב את הצדדים.
תקופת התחזוקה לאחר גמר העבודה כמתואר לעיל ולהלן בסעיף מתאים.

 41.08מפרט לביצוע עבודות להעתקת עצים שימור וגיזום שורשים ונוף בעצים קיימים
א .כללי
הקבלן ימנע מפגיעה כל שהיא בגזעי העצים הנוף ומערכת השורשים .במקרה של פגיעה מסוג
זה ,רשאי המפקח למנוע את המשך עבודתו של הקבלן.
פגיעה בגזע ,בנוף או בשורשים תגרור בעקבותיה הטלת קנס בסך  ₪ 500לכל מקרה ומקרה
בנפרד.
פגיעה שעל פי דעת האגרונום מטעם מועצת כפר שמר יהו תיחשב לפגיעה חמורה ,תגרור
בעקבותיה קנס בסך .₪ 2,500
אם הפגיעות יישנו ,רשאי המפקח לדרוש ביצוע הגנה פיזית וגידור על גזעי העצים על חשבון
הקבלן  .ההגנה תבוצע מייד עם קבלת הנחייה מהמפקח והעבודות לא יתחדשו עד לביצוען
מלא .עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד.
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גיזום הנוף

ב.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14

גיזום הנוף יבוצע בשלב ראשון ומקדים קודם לעבודות חפירה וחישוף כלשהן .הגיזום
יבוצע באמצעות גוזם מיומן ומנוסה בעל תעודת גוזם מומחה .הגוזם יאושר מראש ע"י
האגרונום.
עבודות הגיזום ייעשו בתיאום מלא עם האגרונום ובפיקוחו.
עבודות הגיזום יבוצעו ברצף ביום עבודה מלא עד לסיומן או לשיעורין בכמות בסדר
ובמיקום ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח וצרכי שאר העבודות.
עבודת גיזום בלתי אחראית ובלתי מקצועית לפי שיקול דעתו של האגרונום ,תופסק
מיידית והגוזם יוחלף לאלתר.
בין גיזום הנוף לבצוע עבודות חישוף וחיתוך שורשים לא יעבור זמן העולה על שבוע
ימים.
מודגש כי עבודות הגיזום מבוצעות בסמוך לחוטי החשמל ,גובלים של בתים פרטיים,
סמוך למכוניות חונות ותנועת כלי רכב .כל התיאומים ,קבלת היתרים ואמצעי הבטיחות
הנדרשים לעבודה במצב זה הם באחריותו המלאה של הקבלן.
כ . 25%-
הענפים,
בקצות
ה יקפו
בכל
קלות
יק וצר
העצים
נוף
ומצבו.
הבודד
העץ
גובה
פי
על
יותאם
הגיזום
ענפי השלד והסתעפות מ רבית י ישמרו עד לגובה הגיזום .אין להרים נוף ו"לנקות" את
הענפים הע י קריים מענפים צדדיים ,לכל היותר הרמת הנוף תבוצע ע"י הקצרת ענפים
נמוכים או דילול קל של אחדים מהם.
דילול ענפים בודדים ייעשה עפ"י דרישת האגרונום והנחייתו בשטח.
ענפים הפולשים לחצרות בתים יקוצרו או ידוללו לפי הנחיית האגרונום.
בפצעים שקוטרם עולה על  15ס"מ ובגזעים ,יש למרוח את הפצעים במשחת פצעי גיזום
"באילטון" או "לק  -בלזם" או "סנטאר".
עבודות הגיזום יכל לו סניטצי ה מלאה ,חידושי חתך לפי הצורך ,סילוק זיזים ,הקצרת
ענפים להקטנת משקל ,שמירת שיווי משקל.
החתכים יהיו שלמים בשוליהם וחלקים והגוזם ישתמש בכלים תקינים ,במשורי שרשרת
מושחזים ובכל האמצעים הנדרשים לביצוע מקצועי ובטיחותי של העבודה לשביעות
רצונו המלאה של האג רונום.
האגרונום רשאי לדרוש גיזום נוסף לכל גובה והקטנה נוספת של הנוף לפי שיקול דעתו.
גיזום מסוג זה ,עד  20עצים ,ייעשה ללא תוספת תשלום מיוחד.
פינוי גזם לאתר מורשה ייעשה ע"י הגוזם ובאחריותו .הפינוי יהיה מיידי במהלך יום
העבודה .אין להותיר גזם בשטח בסוף יום העב ודה .פינוי הגזם כלול בהצעת המחיר
לגיזום ולא ישולם עליו בנפרד.

ג .גיזום שורשים
 . 1גיזום השורשים ועבודות חישוף כלשהן שיש בהן לפגוע במערכות השורשים ,ייעשו רק
לאחר גיזום הנוף.
 . 2האגרונום יוזמן לתת את חוות דעתו והנחיות ספציפיות לפי הצורך ,מייד לאחר הסרת
הריצוף וקודם לבצוע עבודות חישוף כלשהן .אין להתחיל בעבודות החישוף קודם לקיום
הסיור והנחיותיו בכתב.
 . 3חיתוך השורשים בקרבת הגזע ייעשה במרחק של כ  120-80ס"מ מצוואר השורש ובמרחק
של כ  60-40ס"מ מאבן השפה .אין לבצע גיזום שורשים של  360 0בה י קף הגזע אלא אם כן
התקבל על כך אישור מפורש מהאגרונום ולאחר מדידה וסימון מדויקים.
 . 4אין לבצע חיתוך שורשים כלשהו בתווך בין חצרות הבתים לגזע העץ ,אלא אם כן התקבל
על כך אישור מפורש מהאגרונום ולאחר מדידה וסימון מדויקים
 . 5במקרה של עצים ספציפיים בעלי שורשים שטחיים ביותר ועבים מ  7.5ס"מ גבולות
חיתוך השורשים יקבעו בנפרד לאותו עץ על פי מאפ י יניו הי י חודיים ופרישת השורשים
העליונה .אלו יקבעו בנוכחות האגרונום ,לאחר הסרת הריצוף.
 . 6סימון גבולות החיתוך ייעשה באמצעות יתדות ברזל  12מ"מ .היתדות ינעצו ב  4-3פינות
המלבן.
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 . 7היתדות  -אורכן הכולל  120ס"מ וגובהן  70ס"מ מפני הקרקע ,יוותרו בשטח ,יחד עם
הסרטים ,כסימון עד לסיום עבודות חיתוך השורשים.
 . 8חיתוך השורשים בגבולות החיצוניים של שטח המלבן ייעשה באמצעות כף הטרקטור
במהלומות קצרות ובניצב ,לכל גובה המצעים והריצוף ובמקרה של שורשים העבים מ -
 7.5ס"מ במשור שרשרת.
 . 9שטחי הביניים הנותרים בין עץ אחד למשנהו (בין מלבן למלבן) ,ייחשפו בכל כלי או
אמצעי לפי שיקול דעתו של הקבלן .אין לחשוף אזור זה מעבר לעומק שנקבע למצעי
הגידול .השורשים מאזור זה יסולקו במלואם .על עבודה זו לא יבוצע תשלום מיוחד והיא
נכללת במסגרת העבודות הכלליות לה כנת המצעים.
 . 10מייד לאחר סיום עבודות החישוף ,בכל קטע נתון ,אך לא יאוחר מ  24 -שעות יוצף שטח
החישוף במים ; הכמות המינימ א לית  100ליטר ל  1-מ"ר; השקיה זו תינתן חד פעמית.
שטחי החשוף יוגבהו בשוליהם לאצירת מי ההשקי ה.
 . 11אזורי חציות לצינור מים או לכל תשתית אחרת לתוך חצ רות הבתים שמרחקן מהגזע
קטן מ  80-ס"מ או במרחק כל שהוא עפ"י שיקול דעתו של האגרונום ,ייחפרו באמצעים
ידניים בשילוב עם כלי מ כ א ני .העבודה תיעשה בפיקוחו ה מלא של האגרונום וביצוע
הנחיותיו במלואן.
לפי הצורך תבוצע חפירה ידנית אופקית או בקדוח אופקי מתחת לשורש/י ה עץ להעברת
הצינור.
ד .השקיה
 .1מערכת זמנית להשקיית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו התחלת העבודות.
 . 2צינור  32מ"מ ייפרש בכל צד של השדרה בין חזית הבתים לגב העץ ויחובר למקור מים
שיסופק ע"י העירייה.
 . 3כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף כל  30ס" מ טפטפת של  2.3ל/ש' 3 ,טפטפות ,בכל
הקף הגזע .צינור הטפטוף ילופף על צוואר השורש ויקשר למניעת פתיחת הלולאה.
 . 4ראש המערכת יהיה ממוחשב  DCובתוך ארגז להגנה.
 . 5הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת לאישור המפקח.
 . 6העצים יושקו במהלך העבודות ובמשך כל עונת הק יץ עד לאוקטובר אותה שנה.
 . 7תדירות ההשקיה אחת ל  3ימים במהלך עבודות החישוף והקמת המצעים ואחת לשבוע
לאחר סיום עבודות אלו .הכמות  70ליטר לעץ לכל השקי ה .לפי הצורך והנחיית
הא גרונום יבוצע שינוי בתוכנית ההשק יה ,תדירות וכמות או השקיות השלמה חד
פעמיות.
 . 8הקבלן יהיה אחר אי לתקינותה ואחזקתה של מערכת ההשקי ה במשך כל התקופה
המוגדרת עד לאוקטובר אותה שנה.
 . 9פעולה זו כלולה במחירי היחידות האחרות ולא ישולם עליה בנפרד.
ה .העתקת עצים
 . 1מבוא
הקבלן מצהיר שהינו בעל ידע וניסיון בהעתקת עצים בוגרים.
חובה על הקבלן לבקר באתר ,לבחון את המצב הקיים להכיר את מגבלות השטח מיקום
העצים ומקום השתילה החדש ולה י ערך בצורה מתאימה לביצוע העבודה המתוארת
להלן.
המפקח להלן האגרונום רשאי לדרוש להחליף את הגוזם ,את הכלים וכל מרכיב אחר
שיש בו לדעתו לגרום לביצוע לקוי של העבוד ה ,לפגום בסיכויי הקליטה או במקרה של
סתירה להוראות המפרט .השינוי יבוצע מיידית ללא כל תנאי וללא כל תוספת מחיר.
 .2תיאור כללי של העבודה
העתקת עצים בוגרים מסוגים שונים דוגמת שלטית ,פיקוס ,סיגלון ,מכנף ,סיסם ,תמר
מצוי ,וושינגטוניה ואחרים וכן כריתת עצים אחדים דוגמת ,ברוש ,אורן ואחרים.
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העבודה כוללת :
 קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות לרבות מועצת כפר שמריהו ,פקיד היערות
והמשטרה על פי חוק ,לביצוע העבודה ,תיאום מלא מול הקבלן הראשי והמזמין,
תיאום מול קבלנים נוספים בסבי בת האתר ,תיאום באזור השתילה.
 הכשרת דרכי גישה ,חפירות עמוקות ,עבודות גיזום ,סניטציה מלאה ,חיתוך שורשים
הדרגתי סילוק עודפי עפר ,תוספת חיפוי וחומרי הזנה לגוש ,התקנת מערכות השקיה,
גידור ,אחזקה ,העתקה  -כולל הנפה והובלה ,חפירת בור נטיעה ,שתילה מחדש ,מעקב
ובקרה לתקופת הבצוע והאחזקה ,אחזקה לתקופה שלאחר ההעתקה .לפי הצורך
והנחיית המפקח תבוצע העבודה ,חלקה או כולה ,בשעות הלילה .
 .3פיקוח בקרה ותיאום
 ההכנה ,ההעתקה והשתילה יבוצעו בפיקוח ובקרה מלאים וצמודים של האגרונום
והמפקח  .אין לבצע עבודות כלש הן ללא תיאום מראש עם ה אגרונום וללא נוכחותו
באתר .
 הקבלן יבצע את כל דרישות האגרונום ללא תשלום נוסף גם אם אלו לא רשומ ות
במפורש במפרט .הערה זו נוגעת לאספקטים המקצועיים של הביצוע כמו גיזום הנוף,
חיתוך שורשים ,חפירות גישוש ,הקטנת הגוש ,עיגון ואבטחת העץ בכל שלב ,הנפה,
הובלה ,שתילה ,הלבנה ,מריחת חוזרת של משחת פצעי גיזום ,חיפוי ,השקיה  ,הזנה,
שימוש בפונגצידים וכד' אחסנה זמנית של העצים המועתקים .
 על הקבלן מוטלת החובה לתאם את פעולותיו בכל שלבי העבודה והאחזקה ללא יוצא
מן הכלל ,לרבות קבלת אישורים ותיאום עם שאר הרשויות הק שורות למהלך
הפרויקט כגון :אישור העתקה של פקיד היערות  ,משטרה ,חב' חשמל ,בזק ,מועצה
מקומית וכיו"ב .כל התשלומים המחויבים ע"י הרשויות ישולמו ע"י הקבלן ויהוו
חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר שלו .על פי שיקול דעתו של המזמין זה רשאי לבצע
את התשלומים ישירות ולקזזם מהתשלו מים לקבלן ,העבודה לא תאושר לביצוע ללא
קבלת האישורים הנדרשים.
 .4פינוי פסולת ואספקת אדמה
פינוי פסולת ,גזם ,עפר ,פסולת וכיו"ב ייעש ו במלואם באותו יום עבודה .פינוי פסולת
ועפר מסוג כלשהו ופנוי גזם מחוץ לאתר תהיה באחריותו ועל חשבונו של הקב לן ,ללא
תוספת תשלום.
 .5אחריות
הקבלן יהיה אחראי לכל עבודותיו בשטח מבחינת שמירת שלמות התשתיות ו שלום
הציבור  .על הקבלן להתקין אמצעי גידור ,מעבר חלופי להולכי רגל ,שלטי אזהרה ,לפעול
להרחקת סקרנים ,ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע נזקים לסביבה
הקרובה לאתר עבודתו.
 .6מועדים
 עבודות העתקה יבוצעו תוך שבוע ימים מאישור העבודה וקבלת פקודת עבודה ע"י
המזמין.
 העתקת דקליים ועצים טרופיים וסוב  -טרופיים תבוצע בחודשים האביב והקיץ בלבד
אפריל  -ספטמבר ,עצים נשירים אמיתיים יועתקו בחודשי החורף כשהם בתרדמה,
בחודשים ינואר פברואר.
 הגיזום ,העתקה והשתילה יבוצעו ברצף.
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 .7גיזום הנוף
 7.1גיזום קל עד בינוני ,כ  , 30-50%וסניטציה מלאה קודם לתחילת עבודות חיתוך
השורשים .הגזום בשלב זה יותאם גם לצרכיו של הקבלן הראשי לתנו עת כלים
ומשאיות .מידת הגזום ,אופיו וה י קפו יקבעו ע"י האגרונום.
 7.2שלד הנ וף עד לדרגה רביעית ישמר בשלמותו; עם זאת האגרונום רשאי לבצע שינוי
כל שהוא בהקף הגיזום ,להתאימו למסלול ההובלה ומיקום העצים לשתילה ,הכל
לפי שקול דעתו המקצועי הבלעדי .גיזומי תיקון במידה וידרשו יבוצעו בכל שלב
ושלב .הגיזום יכלול הקצרה ,הסחה ,דילול ,חידושי חתך וסניטציה מלאה .
 7.3קוטר הנוף יהיה בטווח של  3-5מטר וגובהו כולל הגוש בטווח של  7 - 5מטר.
ב דקליים על פי גובהם המלא.
 7.4נקודות החיתוך והגובה והרוחב ה סופי ים של הגיזום  ,על פי מיקום השתילה ומסלול
ההובלה ,ייקבעו בכל שלב ושלב ע" י האגרונום בשטח.
 7.5פצעי הגיזום מעל  15ס"מ יימרחו בשכבה עבה 1 ,מ" מ לפחות ,של משחת " באילטון "
או " לאק  -בלזם" או "נקטק"  .פצעי גיזום ע ל הגזע יימרחו בכל קוטר.
 7.6נוף העץ כולו  ,ברחבי העלים ,יולבן  ,באופן מלא ואפקטיבי ביותר ,ב " לובן "  40%או
חומר ש"ע אחר שיאושר ע" י האגרונום .
 7.7כל הפעולות  ,למעט הגיזום ,כולן יבוצעו ברצף בזו אחר זו ובמהלך אותו יום
העבודה.
 7.8כל פעולות הגיזום יבוצעו ע"י גוזם מיומן בעל תעו דת "גוזם מומחה".
 .8מערכת השקיה
 8.1קודם לתחילת עבודות כלשהן יש להתקין בסמוך לעצים לשתילה מקור מים זמין
וקבוע בקוטר של  3/4צול לפחות .מקור מים זה יעמוד לרשות הקבלן בכל שלב ללא
יוצא מן הכלל .על הקבלן להעמיד מיידית מקור מים חלופי ,יביל ב מידת הצורך,
בכל מקרה של תקלה כלשהי ולכל פרק זמן שי י דרש.
 8.2הקבלן יתחבר למקור מים בסביבה כפי שיורה המזמין ויתקין בראשו מד מים .כל
העבודות הכלולות בחיבור אל מקור המים ,כולל חציות והתקנת שרוולים ,יהיו על
חשבון הקבלן וכלולים בהצעתו.
 8.3הקבלן יתקין ראש מערכת להשקיה ממוחשב הכולל שעון ,ברז חשמלי ,מסנן ווסת
לחץ וברז ראשי לצורך השקייתו הסדירה של העץ בכל התקופה משלב העתקה ועד
מסירה.
 8.4ראש המערכת יהיה מוגן בארגז בתוך מתחם גדר הרשת או בכל מקום שיקבע על
ידי המזמין כמקום המועדף להגנה מ ו ונדליזם וגניבות.
 8.5קו המים מהמקור עד לקרבת ה עץ י י טמן בקרקע .קו האספקה יהיה צינור
פוליאתילן דרג  6תקני בקוטר  32מ"מ  .מיקום הקו ואו הטמ נתו יקבעו כך שבכל
מהלך העבודות תשמר שלמותו.
 8.6חל איסור על ש י מוש במחברי שן.
 8.7הקבלן אחראי לתקינותה של מערכת השקיה בכל עת ולהפעלתה ע"פ תוכנית
ההשקיה שתקבע מפעם לפעם ע"י האגר ונום.
 8.8מערכת ההשקיה על כל פרטיה תוגש מראש לאישורו של האגרונום.
 8.9לפי הצורך והתקדמות עבודות ההנדסה באתר יוסטו ראש המערכת וקו המים
המזין ויותקנו מחדש.
 .9מועד העתקה
 מועד ההעתקה המדויק ייקבע באופן בלעדי ע" י ה אגרונום .
 עם קבלת פקודת עבו דה ,ה קבלן ייערך ויהיה מוכן מיידית עם כל הכלים והאנשים
ל ביצוע מלא של העתקה תוך שבוע ימים מקבלת הנחייה .
 לפי הנחיית המזמין תבוצע בכל עת העתקה מיידית של חלק מהעצים.
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 .10העתקה ושתילה
 10.1שטחי מצעים ודרכים ,באתר העקירה והשתילה ,יוכשרו לתנ ועת הכלים הכבדים
והמנופים .השטחים שיוכשרו יעמדו בעומסים הנדרשים לפעולה תקינה
ואפקטיבית של הכלים.
 10.2לא י י נתן אישור לעבודה בשלב זה אלא רק לאחר בדיקה של האגרונום ואישורו
באשר לאמצעי ההנפה וההובלה .בשיקול דעתו י י לקחו בחשבון מצב השורשים
והסיכויים בשמירת גוש השור שים שלם ,משקל הגוש המשוער ,נקודות האחיזה
והנזק העלול לה י גרם להם בהנפה ,סיכויים לשבר ענפים ,בחינת המסלול להובלה,
נקודת השתילה החדשה ,הערכות בהשקיה במקום החדש וכל פרט אחר לפי שיקול
דעתו .החפירה להעתקה תחל תוך  48שעות מאישור האגרונום.
 10.3סדר העתקת העצים יקבע בשט ח.
 10.4חפירת גושי השורשים תיעשה באמצעות מחפרון אופני מסוג  JCBאו ש"ע שיעמוד
לרשות הקבלן בכל מהלך העבודות.
 10.5חפירה ,ניתוק השורשים ,הנפה ,הובלה ושתילה יעשו לכל עץ בנפרד ,למעט עבור
עצי הוושינגטוניה.
 10.6מחפורת בעומק של כ  2.00מטר ,במרחק הגדול מ  2מטר מבסיס הגזע ,תבוצ ע בכל
הקף העץ .רוחב החפירה יהיה ככל ש י ידרש כדי לאפשר עבודה נוחה בתוכה
ובשוליה לבצוע מלא ואפקטיבי של כל הפעולות .החפירה תחל משולי המחפורת
החיצוניים כלפי העץ .עומק החפירה ומרחקה משולי הגזע יקבעו על פי הממצאים
לגילוי מערכת השורשים הע י קרית כפי שיאובחן ע"י האגר ונום אשר יבקר את
התהליך כולו.
 10.7חיתוך מערכת השורשים הע י קרית בה י קף הגוש יתבצע ידנית בניצב לכל אחת
מ פאות הגוש  .שורשים גלויים או כאלו שיחשפו יחתכו בקצותיהם ע"י משור
שרשרת או ע"י מזמרת זרועות החיתוך יחל רק לאחר חשיפה מלאה של גובה גוש
השורשים הע י קרי ( כ  1.0מטר) וחפירה נוספת של  50ס"מ מתחתיה.
 10.8ניתוק גוש השורשים מבסיסו יעשה ע"י שילוב של עבודות חפירה בשולי הגוש
מתחתיו וחיתוך מערכות שורשים ,בכל הקף הגוש .לניתוק סופי של הגוש בלבד
תותר אחיזתו ע"י רצועה ומנוף שיקשרו לאחד מענפי העץ והסטתו א ו שימוש
דומה באמצעות כף המחפרון .
 10.9הקטנת משקל הגוש וקוטרו באופן מ כ א ני תיעשה על פי הנחיות המפקח ושיקול
דעתו הבלעדי בענין זה .בכל מקרה קוטר גוש השורשים לא יקטן מ  2-מטר בעצים
הבוגרים
ו  100-ס"מ בעצים הצעירים (כאלו שקוטר הגזע שלהם קטן מ  15ס"מ).
 10.10בכל שלב מתחילת החפירה לצורך העתקה ועד לשתילה י שמר גוש השורשים
כשהוא לח ורטוב.
 10.11מודגש שוב כי על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות לשמירת שלום העובדים
והסביבה באזור הגוש בשלב זה של העבודה .גוש השורשים יעוגן ו י יתמך בכל שלב
ושלב ככל ש י ידרש כדי להבטיח את העובדים ולמנוע את נפילתו הבלתי מתוכננת
של הגוש .כל שינוי מהוראה זו יחשב כאחריותו הבלעדית של הקבלן.
 .11הנפה
 11.1ההנפה תבוצע רק לאחר ניתוק מלא של מערכת השורשים מהקרקע.
 11.2ההנפה תיעשה באמצעות מנוף בעל כושר הנפה המתאים למשקל הגוש .כושר
ההנפה הסופי י י גזר מגודל הגוש והנוף  .בכושר ההנפה יילקחו בחשבון האפשרות
להתמקמות המנוף בסמוך לעץ באתר ובמקום הנטיעה החדש והאומדן לגבי
משקל הגוש .האחריות הבלעדית להפעלת מנוף/מנופים בעל כושר הנפה מתאים
היא בידיו של הקבלן.
 11.3לצורך ההנפה יקשר העץ בענפיו הראשיים או בראשו בענף שהושאר במכוון
למטרה זו ,באמצעות רצועות הנפה במספר נקודות  2-3נקודות .ה רצועות יהיו
רחבות  10 ,ס" מ לפחות רוחבן  ,באורך מינימלי של  6מטר ,תקינות ובעלות כושר
נשיאה המתאים למשקל הגוש והעץ .הקבלן יציג את הרצועות למזמין העבודה
לאישורו  48שעות קודם לתחילת עבודות החפירה.
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 11.4לחילופין יונח העץ על צידו ויונף לאחר קשירתו ברצועות ההנפה בבסיס הגזע
ובראשו .אין ללפף את רצועות ההנפה כעניבת חנק.
 11.5אזורי החביקה ימוגנו בשכבה עבה ואפקטיבית של מזרוני ספוג קשיחים.
 11.6ההנפה תיעשה באופן מדורג וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש ,קליפת הגזע
והענפים וה י מנעות משבר כלשהו.
 .12הובלה
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

הגוש יונח על צידו ע " ג פלטפורמה של " מוביל טנקים" או כל פלטפורמה ומוביל
אחרים שיש בהם להוביל בבטחון ובשלמות את העץ המועתק ולשמר את מירב
הנוף כפי שהוגדר .במקרה בו אין מגבלות גובה בהובלה יונח העץ כשהוא עומד על
בסיס גוש השורשים .העץ יעוגן במספר רב של נקו דות אל הפלטפורמה תוך
שימוש באמצעי הגנה לשמירת שלמות הקליפה הגזע והענפים ,ויוסע אל נקודת
השתילה כפי שנקבעה ע"י המפקח .ה מסלול ייבחן מראש ע" י ה קבלן ,נהג
המשאית והאגרונום.
ההובלה תיעשה בנסיעה איטית וזהירה ככל ש י ידרש לשמירת שלמות הגוש.
המשאית תלווה ע" י גוזם מיומן שהצטייד במשור שרשרת ובאמצעי טיפוס.
כל התיאומים הקשורים בתעבורה ותנועה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן,
כולל הכשרת דרכים זמניות ,סילוק כלי רכב חונים ,גזום חלקי נוף בולטים,
פירוק תמרורים ואלמנטים שיש בהם להפריע למעבר והתקנתם מחדש וכדומה.
לפי הנחיית המש טרה ואו המועצה תבוצע ההובלה בשעות הלילה  ,ללא תוספת
תמורה .

 .13אחסון ביניים
 13.1לפי הצורך יאוחסנו העצים המועתקים באתר העקירה או השתילה עד למועד
נטיעתם.
 13.2האחסון יעשה לפרק זמן שאינו עולה על  24שעות.
 13.3האחסון כולל העמדת העצים או השכבתם על צידם  ,תילול לכיסוי מלא בעפר של
גוש השורשים ,כיסוי הגזע והענפים ביוטה והשקיה רצופה בטפטוף.
 .14הורדה לבור הנטיעה
14.1

העץ יורד מהמשאית אל בור הנטיעה באמצעים ובאופן בהם הועמס ע" ג המשאית
או ע"י המנוף .

 .15שתילה ובור הנטיעה
 15.1לפי הנחיית המפקח לא יעשה שימוש בקרקע המקומית שתיחפר מבור הנטיעה
ובמקומה יספק הקבלן אדמה גננית – חול חמרה (מינימום  85%חול בהרכב מכני),
בכל כמות שת י דרש למילוי הבור ושוליו.
 15.2בור הנטיעה יוכן מראש .רו חבו יהיה פי  1.5מקוטר הגוש ועומקו יהיה זהה לגובה
הגוש או קטן או עמוק מגובה הגוש ב  , 10%הכל לפי סוג הקרקע ומידת הניקוז
במקום והנחיות המפקח.
 15.3כיוון השתילה יקבע על פי מגבלות המקום וכיוון ענפיו של העץ ויעמוד ישר כנדרש.
 15.4גובה צו ו אר השורש יהיה גבוה באופן ברור וב ולט מנקודת הניקוז הסמוכה30 ,
ס"מ לפחות.
 15.5מיקום השתילה באתר שנבחר יקבע ויאושר מראש ע"י המפקח והמתכנן.
 15.6העץ יונח העץ במרכז הבור ,רק לאחרי מכן יש להזרים אליו מים עד למחציתו.
 15.7הקבלן יערך מראש עם מקור מים מתאים בלחץ וספיקה גבוהים .במידה ואין מקור
מתאים בסביבה יעמי ד הקבלן מיכלית עם בוסטר בנפח של  6קוב לפחות.
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 15.8קומפוסט בכמות כוללת של  60ליטר בתוספת  0.5ק"ג 'אקזקט' או דשן מלא כולל
מיקרו אלמנטים בשחרור מבוקר לשנה לעץ יפוזר באופן אחיד ובהדרגה על גבי
גוש השורשים ובשוליו במהלך השתילה.
 15.9גדודית בגובה  50ס"מ תוגבה בכל הקף ה גוש בקוטר של  3מטר ליצירת גומה והעץ
יושקה בגודש באמצעות צינור בלבד ,בכמות מינימ א לית של  10קוב ,מייד לאחר
גמר פעולות השתילה ושוב באותה כמות למחרת היום.
 15.10מערכת ההשקיה תפרש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר בפרק
ההשקיה .מערכת השקיה תוצנע מתחת לחיפוי .תוכנית הה פעלה להשקיה תקבע
ע"י האגרונום.
 15.11חיפוי שבבי עץ ,מאושר ע"י האגרונום ,יפוזר בגומה בשכבה של  15ס"מ ע"ג גוש
השורשים ובקוטר מינימ א לי של  3מטר.
 .16העתקת דקליים  -תמר וושינגטוניה
 16.1העתקת הדקליים תבוצע בכל שלב ומועד עליו יורה המפקח.
 16.2העץ יעקר ב אמצעות מחפרון ,קוטר הגוש וגובהו לא יפחתו מ  150ס"מ.
 16.3כ  50%-מהעלים יוסרו עד לבסיסם ,העלים הנותרים יקוצצו קלות בראשם ויאוגדו
בכל ה י קפם מסביב לולב בחוט זיסל מתכלה  2מ"מ.
 16.4העקירה ,הגיזום ,הקשירה ,ההובלה והשתילה יבוצעו ברצף עד לסיומה המלא של
העבודה.
 16.5כל הכללים הרל וונט י ים להעתקה ,שתילה ,הזנה ,הובלה ,הנפה ,אחריות ותחזוקה
וכולי ייחולו לגבי ה נ"ל .
 .17אחזקה ובקרה
 17.1הקבלן אחראי להשקייתם הסדירה של העצים במשך  12חודשים מאז העתקתם
אלא אם כן נמסרה לו הודעה כי האחריות לתחזוקה עברה לידי המועצה .אחזקת
העץ ומ ערכת ההשקיה תיעשה ע"פ כל הכללים במפרט הבין משרדי פרק  41ו 41.5
ולפי הנחיות האגרונום שינתנו מפעם לפעם.
 17.2הקבלן יתאם עם האגרונום ביקורת תקופתית של אחת לחודש.
 17.3אחת לחודש ביום ב' של השבוע הראשון בחודש יפיץ הקבלן במייל דו"ח בקורת
הנוגע למצבו של העץ .בדו"ח יצוין מצ ב הרטיבות בקרקע לעומק  0.75מטר ,והערכה
כללית באשר למצב העץ.
 17.4אם מסיבה כלשהיא בפרק הזמן מהשתילה ועד למסירה או עד שנה משתילה לא
נקלט אחד העצים ,זה יעקר על גוש שורשיו ויסולק לאתר מורשה על פי ההנחיות
לפינוי גזם .הבור ימולא באדמה גננית ויטושטש.
 .18לוחות זמנים לבצוע ומסירה
 18.1המזמין רשאי לדחות את בצוע פעולות העתקה לכל מועד ,עד  12חודשים מהמ ועד
האחרון המתוכנן .
 18.2לא תשולם כל תוספת בגין דחייה מסוג זה והיא תיחשב ככלולה בהצעת המחיר.
 18.3בכל פרק זמן הביניים עד להעתקה יהיה הקבלן אחראי לתחזוקה ושמירת כל
המערכ ות המתוארות במפרט זה כשהן תקינות ושלמות.
 18.4מתום  12חודש מסיום העתקה או במידה ויוחלט על מסירה מוקדמת יותר יבוצע
הליך מסירה לנציגי המועצה .בעת המסירה על מערכת ההשקיה להיות תקינה בכל
חלקיה .זו תושאר במקום ותיחשב רכושה של המועצה המקומית .שבוע לפני מועד
המסירה י חודש החיפוי בכמות של  200ליטר לעץ.
 .19כריתה
 19.1על הקבלן לכרות את העצים כפי שיורה המזמין.
 19.2יש לוודא קיום רישיונות תקפים לכריתה ,שמירת עותק באתר להצגתו בכל עת
וסיור מקדים עם המפקח לסימון העצים.
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 19.3הכריתה עד לבסיס הגזע ללא השארת גדם בולט.
 19.4פינו י מידי של הגזם כפי שנדרש במפרט.
 19.5כריתה בסמוך לעצים שכנים תיעשה בזהירות מרבית למניעת פגיעה.
 19.6כריתה במקומות המיועדים להנחת תשתית כלשהי תלווה בעקירה מלאה של הגדם
על גוש שורשיו ,מילוי הבור בקרקע חולית והידוק 85% ,לפחות חול (הרכב מכני).
 41.09מסירה ל מועצה ,תחזו קה ואחריות
א.

כללי
.1

הוראות פרק זה מתייחסות לכל העבודות שצוינו ונדרשו בפרק . 41

.2

מסירה ראשונה לרשות המקומית
בגמר העבודה תימסר העבודה מסירה ראשונה למועצה המקומית ותחל תקופת
האחזקה .אישור מסירה ראשונה משמעותו אישור בכתב ע"י המועצה  .בעת
המסירה תהיינה כל העבודות גמורות ,השטחים המגוננים מיושרים ובמצב נאות
וכל שאר העבודות המופיעות בתוכניות ו/או מופיעות במפרט מושלמות .אם
העירייה לא תקבל את עבודות הגינון בגלל חוסר במרכיב מסוים ,או אי התאמה
לדרישות המכרז/התוכניות/המפרט ,ימשיך הקבלן לתחזק ללא תשלום את
השטח ,ב התאם למפורט בהמשך פרק זה ,עד למסירה נוספת  ,אשר תקבע למועד
מאוחר יותר ,ובו תיבדק השלמת כל העבודות כנדרש.

ב.

תחזוקה על חשבון הקבלן
החל ממועד אישור המסירה הראשונה ,יתחזק הקבלן את כל שטחי הגן כמפורט בהמשך,
משך תקופה של  4חודשים על חשבונו.

ג.

תחזוקה
.1

התחזוקה תחל לאחר אישור המסירה הראשונה למועצה .התחזוקה הנה ל 4 -
חודשים מיום אישור המסירה הראשונה או לפי קביעת המפקח וכוללת:
עישוב (יתבצע ע"י עידור או קלטור או ע"י ריסוס בקוטלי עשבים) ,עיבוד השטח,
הדברת עשבים ומזיקים ,השקיה לפי ראות המפקח ,יישור השקעים ע" י מילויים
באדמת גן פורייה ,גיזום ועיצוב עצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם,
שתילת מילואים והגנתם ,הגבהת והוספת סמוכות לעצים לפי התפתחותם ,תיקון
ותחזוקה של מערכת הניקוז ,זיבול או דישון עפ"י הנדרש ושמירה מידי יום על
ניקיון האתר  ,כולל משטחים כגון מדרגות ,רח בות ומתקנים הנמצאים בשטח
המגונן ,הכל בהתאם להוראות המפקח והמועצה המקומית.

.2

הקבלן ישא בתשלום עבור כל צריכת המים החל מתחילת עבודות ועד לגמר
תקופת התחזוקה ומסירה סופית של שטח המגונן למועצה ,לפי חשבונות שיועברו
לו מדי קבלת החשבו ן ע"י המפקח .השקיה תעשה בהתא ם ל ט ב לה המצורפת או
תימסר לקבלן ע"י המפקח מעת לעת.

.3

הקבלן יהיה אחראי בתקופה זו ,לתחזוקתה המתמדת של מערכת ההשקיה.
עליו לתקן תוך  12שעות משעת גילוי התקלה ,דליפות בצנרת ובאביזרים .תקלות
רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות ,יש לתקן מיד עם גילוי או לה פסיק
את זרימת המים עד לתיקון התקלה .חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים,
כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח .מוצרים
שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרט מיא"מ .תחזוקת עצים במדרכות כוללת
השקיה ,גיזום ,עיצוב ,סמיכה ,הדברת עשבים ומחלות והגנה מ פגיעות רכב
והולכי רגל ,וניקיון גומת העץ מעשביה ואשפה.
במקרה של חבלה בזדון ,ונדליזם או תאונות דרכים אשר גרמו לנזקים  -יתוקן
הנזק ע"י הקבלן .הקבלן רשאי להעביר התביעה לתשלום לחברת הביטוח.
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.4
ד.

במקום שלא צוין אחרת תבוצע התחזוקה על פי כל הנדרש במפרט הבינמשרד י .

אחריות
הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול ועד שנה ממועד
אישור המסירה הראשונה למועצה .על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו,
בשתילים חדשים .טיב השתילים שיוחלפו ,מקורם ואופן שתילתם – כנדרש במסמכי
החוזה.
שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים ,חולים ,מנוונים או בלתי
מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח .אחריותו של
הקבלן לשנה ,החל מהמסירה הראשונה של השטח למועצה.
האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר ,הדברת העשבים ומערכת ההשקיה .אחר יות
הקבלן לתקופה של שנה חלה גם על כל שתילת/נטיעת מילואים.

ה.

מסירת סופית
בגמר תקופת התחזוקה יימסר השטח סופית למועצה .אם מצב הגן לא ישביע רצון
המועצה ,יתקן הקבלן את הדרוש .משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן ולא
תוארך לשם כך את תקופת התחזוקה.

ו.

תשלום עבור מים
תשלום עבור אספקת המים להשקיית השטח המגונן חל על הקבלן למשך כל תקופת
ביצוע העבודה עד למסירה ה סופית ובמשך תקופת האחזקה והארכתה אם תהיה.
אם מונה המים שיותקן לא ישמש לגינון בלבד ,יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש
מערכת למדידת צריכת ה מים.

ז.

מניעת/קטילת עשבים בריצוף של אבנים משתלבות
במשך תקופת התחזוקה ,לפי הוראת המפקח ,ירסס הקבלן בחומר קוטל עשבים ו/או
מונע נביטה את השטחים המרוצפים באבנים משתלבות עד להדברה מלאה.
הריסוס יבוצע בחומר שיאושר ע"י אגרונום מטעם המועצה ולפי הנחיותיו.
אחזקת שטחי הריצוף כלולה במחירי העבודות ואינה למדידת ותשלום נפרד.

ח.

ניקיון
הקבלן ידאג לניקיון של כל השטח ,איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא ,פינוי סלי
האשפה והרחקה למקום שפך מאושר .עבודה זו תבוצע מידי יום ביומו בכל ימות השבוע.
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פרק  – 51עבודות כבישים ורחבות
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרקים  57 , 51 , 41 , 40 , 01במפרט הכללי והמיוחד,
או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם ,בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.
 51.01עבודות הכנה ופירוק
51.01.1

סילוק הפסולת
א.

כפסולת תוגדר כל התכולה הבל תי נחוצה נמצאת בשטח הפרויקט בצורת תפזורת
ואשר ניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים ,או בעבודת ידיים.
כדוגמה – פסולת אשפה ,פסולת בנין ,גרוטאות ,חלקי מבנים ,צינורות ישנים ,גושי
בטון ,גדרות רעועות ,שלטים רופפים וכו'.

51.01.2

ב.

איתור הפסולת ייעשה רק על ידי המפק ח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו.
סילוק הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאשור ע"י הרשות המקומית או אתר אחר
ובאחריותו הבלעדית של הקבלן ,וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים.

ג.

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע
עבודות פרוקים שונות כג ון פרוק מבנים ,פרוק מתקנים תת  -קרקעיים ,פרוק
מסעות ,מדרכות ואבני שפה וכל פסולת אחרת שאינה נמצאת בתפזורת באתר
כמוגדר בתחילתו של סעיף זה ,תועמס ותסולק גם היא .הרחקה זו לא תימדד
ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

פרוק כל האלמנטים המפריעים
תכולת הסעיף כוללת את כל עבודות הפינוי ,הריסה ופרוק הנדרשים כדי לאפשר את
ביצוע העבודות .מובהר למען הסר ספק שאם הפרוק חייב להמשך מעבר לקוי הרחוב אל
תחום המגרשים ולפי הוראות המפקח גם הנ"ל נכלל בתכולת העבודה .התמורה לעבודה
תהיה קומפלט עבור הביצוע המושלם של כ ל עבודות הפירוק  ,לפי שטח העבודה נטו .

51.01.3

הסרת צמחיה/חישוף
עבודות החישוף ייעשו לאחר סיור מוקדם בשטח עם הקבלן המבצע .הסרת צמחיה
תבוצע בשטחים המיועדים למילוי ובשטח החפירה לפי הנחיות המפקח .עבודה זו תבוצע
רק לפי הוראה בכתב ביומן העבודה .החומר המתקבל מבי צוע הסרת הצמחייה יסולק אל
מחוץ לשטח האתר.
חישוף פני השטח העליונים לעומק עד  20ס"מ כולל פינוי צמחיה ,שיחים ועירום אדמת
גן מקומית בקרבת מק ום צורך שימוש חוזר בכל שטח שיראה המפקח ,האדמה תהיה
נקייה מאבנים עד לגודל  3ס"מ.
מחיר החישוף יי כלל במחיר עבודות העפר ולא ישולם עבורו בנפרד.

51.01.4

ריסוס בחומר קוטל עשבים
לאחר גמר עבודות העפר יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים באזורים שיורה
המפקח בכתב.
חומר הריסוס יהיה חומר מעקר קרקע מסוג "דיורון" בשעור  7ק"ג לדונם או "ברומסיל"
בש י עור של  2.5ק"ג לדונם ,או שווה ערך.
מחיר הריסוס ייכלל במחיר עבודות הריצוף ולא ישולם בנפרד.
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51.01.5

התאמת גובה מכסים לתאי מערכות תשתית קיימים
התאמת הגובה תבוצע עד המפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה .הגבהה תתבצע
ע"י סיתות והגבהה הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למק ום .הנמכה תתבצע ע"י
התאמת הצווארון .במידה ונדרש יש להרוס את התקרה הקיימת ולצקת במקומה תקרה
חליפית במפלס המתאים .לצורך היציקה יש לגלות את פלדת הזיון של החלק הקיים
לאורך  30ס"מ לפחות .הקבלן רשאי להניח תקרה טרומית בכפוף לאישור המפקח.
המדידה כוללת את כל העב ודה קומפלט ,הגבהה או הנמכה כולל תקרה חליפית במידת
הנדרש והתקנת המכסה .במידה ויידרש מכסה חדש מסוג שונה מזה שהיה קיים במקור,
ישולם בנפרד עבור אספקת המכסה הנדרש ,כאשר המכסה המקורי יוחזר.
לתאים המבוצעים ע"י הקבלן במסגרת עבודה זו ,התאמת גובה אפילו מספר פעמים  ,ככל
שתידרש ,כלולה במחירי היחידה של התאים.

51.01.6

החלפת מכסים לתאי מערכות תשתית קיימים
ב מקומות בהם לדעת המפקח יש צורך להחליף את התקרה ל תאים קיימים יבצע הקבלן
פרוק התקרה הקיימת ויתקין תקרה טרומית חדשה .העבודה כוללת פרוק התקרה ,סלוק
הפסולת ,אספקת והתקנת תקרה חדשה כולל כל העבודות ההתאמה הנדרשות לרבות
יציקות בטון והשלמת פלדת זיון .המדידה לתשלום לפי יחידה ,בהתאם לקוטר התא
והמחיר יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל לרבות העברת התקרה הקיימת
למחסני העיריה.

 51.02עבודות עפר
51.02.1

כללי
א.

רואים את הקב לן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע
והאתר כפי שהם ,כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת קרקעיים בין אם
סומנו בתכניות ובין אם לא.
לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים ,בין אם נעשו באמצעות כלים
מכאניים או בעבודות ידיים .במקרה של פגיעות בקווי ם ,אפילו במקרה של
עבודות ידיים ,יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.

ב.

החפירה תבוצע כמפורט במפרט הכללי .המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע
החפירה בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו זאת ,לרבות הצורך בעבודת
ידיים (לדי מתקנים תת קרקעיים ו כו ' ) .לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים
קטנים או צרים ,עבור החפירה והמילוי בשטחי המגרשים לפי המפלסים
הנדרשים ,ביצוע תעלות עפר ,ייצוב מדרונות לרבות סילוק גושי סלע רופפים,
חפירה ו/או חציבה לרבות להחלפת קרקע וכן עבודת בקטעים אם יידרש.

ג.

תשומת לב תקבלן מופנית לכ ך שאין להוציא כל חומר חפירה מהשטח ללא
אישור המפקח ,וכל החומר יועבר לאזורי מילוי ויפוזר בשכבות בעובי  20ס"מ
כ"א .חומר שייפסל ע"י המפקח יפונה מהאתר ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום.

ד.

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים ,גדרות ,צנרת תת -קרקעית
קיימת ,עמודי ח שמל וטלפון קיימים ,ידפן הקבלן את דפנות החפירה דיפון מלא
בהתאם להוראות משרד העבודה ,ויבטיח את המבנים ,הצנרת התת -קרקעית
והעמודים הנ"ל הבטחה מלאה; יחפור בידיים בהתאם לצורך ,כל זאת ללא כל
תשלום נוסף ,וללא פגיעה במבנים ,בכל מקרה רואים את הקבלן כאחראי על
שלמותם של כל המבנים.
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החלפת קרקע תבוצע לפי הוראת המפקח בכתב.

ו.

תיחוח ,הרטבה והידוק פני תשתית (מצע או אגום ) ברח' הצבעונים והתמר .
 . 1לאח ר פרוק התכסית הזמנית יידרש להכין את השטח ל הנחת ה רי צוף .לשם
כך תדרש עבודת חפירה זהירה (כלולה בסעיף  ) 51.2ולאחר מ כן חרישה,
הרטבה והי דוק המצע ,ובמידת הצורך השלמת חומר מצע והסדרת
השיפועים הנדרשים לרוחב הדרך ולאורכה  -כאשר כל הנ"ל כלול בתכולת
העבודות של סעיף זה וכל הנדרש בעבודות נ לוות (אם יידרשו להכנת
השטח לקראת פזור שכבת חול ; ההנחה הכלולה במחירי הריצוף).
 . 2עבודת עיבוד השתית תדרש בדרך כלל ב שטחים בהם לא בוצעו מצעים
בשלב הקודם וכוללת כל האמור בסעיף .

51.02.2

51.02.3

חפירה /חציבה בשטח
א.

בדיקות
לפני התחלת עבודות העפר לשלביהן ,יינטלו מדגמי עפר מייצגים במספר
ובמקומות שיסמן המפקח ,בהם תחתית החפירה ועפר המיועד למילוי .לגבי
מדגמים אלה יבוצעו הבדיקות שיפורטו ל הלן בכדי לוודא התאמת סוגי העפר,
שיימצאו באתר והמיועדים לשימוש עפ"י דרישות המפרט המיוחד ,כאשר הסיווג
נעשה לפי התקנים האמריקאיים כמצוין להלן.
רשימת הבדיקות :גבולות אטרברג ,דירוג ,אחוז חומר אורגני ,מערכת
צפי פות/רטיבות ומיון לפי שיטת פרוקטור או אחר ,לפי קביעת המפקח.

ב.

חפירה /חציבה בשטח והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי
בהתבסס על תוצאות הבדיקות שיערכו עפ"י סעיף א' לעיל ,יגדיר המפקח לקבלן
אזורי חפירה בהם מתאים החומר החפור לשמש כמילוי ,או כחומר נברר בהתאם
לחתך הטיפוסי.
המדידה לפי מ"ק נטו ,מדוד בדפנות אנכיים.

ג.

א חסנה זמנית של חומר חפור
לא תשולם כל תוספת עבור אחסנה זמנית של חומר החפירה לביצוע עבודות
מילוי בשלבים שונים של העבודה.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שמיטב החומר החפור ישמש כמילוי לכבישים
ורחבות ,לפי אישור המפקח ויתר החומר יפונה מהאתר.

ד.

בכל מקום בו נרשם "חפי רה" הכוונה ל " -חפירה ו/או חציבה" ,ע"י ציוד מכאני
ו/או בעבודת ידיים ,לרבות בשטחים קטנים ,צרים ו/או מוגבלים.

הידוק שטחים
א.

הידוק שתית
הידוק השתית יב וצע באמצעות מכבשים התואמים את סוג הקרקע ו/או בעבודת
ידיים ו/או אחרת ברטיבות אופטימאלית ,לצפיפות  98%מוד .פרוקטור.
הידוק השתית יבוצע בכל ה תחומים המיועדים למצעים .
המדידה לפי מ"ר נטו השטח המהודק בהיטל אופקי .

ב.

צורת דרך
במדרכות מתוכננות ובכל מקום אחר לפי הוראת המפקח יישר המפקח את
העפר/המצע תקיים למפלסים המתוכננים כולל חפירה ו/או חציבה לעומק של עד
 40ס"מ ומילוי עד לגובה  40ס"מ ,חרישת הקרקע הקיימת והידוק מלא כמפורט.
חפירה ו/או חציבה או מילוי מעל  40ס"מ ישולמו בנפרד במסגרת סעיפי עבודות
העפר.
המדידה לפי מ"ר נטו.
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עבודות מילוי
א.

לאחר ביצוע החישוף לפני ביצוע עבודות המילוי ,יוזמנו המפקח ו המתכנן לשטח,
כדי להחליט האם נדרשת החלפת קרקע.

ב.

מודגש בזאת ששכבות המילוי יהיו אופקיות .במידת הצורך (לפי החלטת המפקח)
יחפור ו/או יחצוב הקבלן משטחים אופקיים ,עליהם יבוצע המילוי.

ג.

כחומרי מילוי ישמשו עודפי עפר מתחום החפירה ,שיעובדו ע"י הקבלן כך
שיתאימו לדרישות הבאות:
"5
גודל אבן מקסי מא לי:
.1
25%
מקס' אחוז עובר נפה # 200
.2
35%
גבול נזילות מקסימאלי
.3
12%
אינדקס פלסט יות מקסימאלי
מת"ק  15או יותר בתחום העיבוד
שיעור תפיחה חופשית בבדיקת מעבדה לא יעלה על 1%
הידוק נדרש (אחוז מהמקסימום לפי תקני  ASTMמס' :) 1556/7
.4
96%
הכלים המהדקים :מכבשים ויברציוניים שאינם נופלים בביצועיהם
.5
ממכבש . BOMAG212D

 51.03מצעים ותשתיות
51.03.1

מצע סוג א'
א.

חומר המצע יהיה תוצר מחצבת בלבד ,סוג א' ,כהגדרתו במפרט הכללי:
שווה ערך חול יהיה לא פחות מ . 25%-
אחוז החו מר עובר נפה . 5-15% # 200
המצעים יעובדו לצורך יצירת משטחי עבודה מתאימים ליציקת הבטון בשטח
מתקן הסקייט -פארק ויהודקו לצפיפות  100%מו ד פרוק טור בעבודת ציוד מכאנ י
ו/או בעבוד ת ידיים ו  98%-בשטחי מדרכה.

ג.

יש להציג בדיקות עדכניות של  , CBRלא יותר מ  6-חודשים  ,להוכ חת טיב
החומר.

ד.

המדידה לפי מ"ק נטו.

ב.

51.03.2

מצע סוג ב' מחומר ממוחזר
יותר  ,בכפוף לאישור המפקח ,שימוש בחומר ממקור גריסת מבנים או עפר בתנאי שכמות
החומר הלא מינר א לי אינו עולה על  . 0.5%על הקבלן למסור לידי המפקח מסמכים
המעידים שהחומר מיוצר במפעל בעל תו תקן.
ה עבודה כוללת אספקה ,הובלה ,פיזור והידוק החומר בשכבות של  20ס"מ כל אחת
לדרגת הידוק של  98%מוד .פרוקטור בבקרה מלאה.
המדידה לפי מ"ק נטו.

 51.04עבודות אספלט
א  .קרצוף
קרצוף יבוצע לפי הוראות המפקח ועפ"י הנחיות המפרט הכללי .החומר המקורצף יסולק או
ייעשה בו שימו ש בתחומי המועצה המקומית  -לפי הנחיית המועצה  ,הכל לפי החלטת
המועצה .מייד בגמר הקרצו ף יש לטאטא את השטח עם מטאטא מכא ני .המדידה לפי מ"ר
נטו השטח המקורצף.
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ב  .סלילה
כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרק  51.12במפרט הכללי.
מודגש שעל הקבלן להציג לאישור מוקדם בדיקות להוכח ת טיב האספלט ולהציג מערכת
מרשל עדכנית לכל תערובת.
מודגש שלמרות שחלק מן השכבות האספלטיות או כולן עלולות להיות מיועדות לפרוק – כל
העבודה תבוצע על פי הנדרש במפרט הכללי.
על הקבלן להגן בפני זיהום את אבני השפה ועמודי החסימה במהלך ביצוע עב' ריסוס
ואספלט .מובה ר שאין אפשרות לנקות אלמנטים אלו מביטומן ועל כן יהיה על הקבלן
להחליף על חשבונו כל אלמנט שזוהם.
המדידה לפי שטח נטו במ"ר .
עבור סוגי השתית השונים ייקבע עובי מבנה המיסעה/המדרכה; ההחלטה הסופית לגבי
הביצוע תהיה של המפקח.
 51.05עבודות ת מרור וצבע
א.

עמודים ,תמ רורי תנועה ואביזריהם
בכל רחוב שיתבצעו עבודות יוחלפו כל התמרורים לתמרורים חדשים
.1

עמודים לתמרורים

1.1

העמוד יהיה מצינור פלדה בקוטר "  3בה תאם לתקן הישראלי מס'  103באורכים
כנדרש בכתב הכמויות ,אליו ירותכו בחלקו התחתון  2ווי פלדה בקוטר  10מ"מ
ובאורך  30ס"מ ל עיגון ביסוד .בקצה העליון של העמוד יהיו  2חורים בקוטר
"  5/16עבור חיבור התמרור .כל הצינורות יטופלו נגד חלודה בהתאם לסעיף מס' 9
במפרט אספקה מס'  111של מכון התקנים הישראלי .על חלק העמוד הנשאר גלוי
יולבש שרוול  P.V.C.אנטי גרפיטי שחור על צהוב.

1.2

הצבה:
א.

עבור עמוד באורך מ  1.40-מ' ועד  3.0מ' העבודה כוללת:
חפירת בור בעומק  50ס"מ וברוחב  40ס"מ .הכנסת העמוד לבור והצבתו
במאונך בעזרת פלס מים ויציקת יסוד בטון  40X40X40ס"מ.

ב.

עבור עמוד באורך  3.70מ' העבודה כוללת- :
חפירת בור בעומק  70ס"מ וברוחב  50ס"מ ,מי לוי  10ס"מ בטון
בקרקעית ,הכנסת העמוד לבור כנ"ל ויציקת יסוד בטון  50x50x50ס"מ.

ג.

עבור עמוד באורך  4.00מ' העבודה כוללת- :
חפירת בור בעומק  90ס"מ וברוחב  60ס"מ .מילוי  20ס"מ בטון
בקרקעית ,הכנסת העמוד לבור כנ"ל ויציקת בטון  60x60x60ס"מ.
בכל מקרת הבטו ן יהיה מסוג ב  20-ויציקת היסוד תהיה בשני שלבים:
קודם יציקת הקרקעית ,לאחר ההתקשות במשך  24שעות לפחות ,הנחת
העמוד והיסוד ,בכל מקרה היסוד יוצק כנגד דופן החפירה.
העמודים ימדדו לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות ,התשלום יהווה
תמורה מלאה.

.2

תמרורים ושלטים

2.1

ס ימון על גבי התמרור
הסימון על גבי התמרור יהיה בהתאם ללוח התמרורים כפי שפורסם בקובץ
התקנות  2502מתאריך  1/1980ועדכונים לו שפורסמו לאחר מכן .השלטים
נכללים בתמרור מודיעין .
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ב.

2.2

התקנת תמרורים
התקנת התמרורים תהיה בהתאם למפרט אספקת מס'  111של מכון התקנים
היש ראלי ,בכל הקשור לפח ממנו עשוי התמרור ,עבוד פח התמרור וצביעתו,
הסרט מחזיר האור מהווה את הסימון על גבי התמרור והדבקת הסרט לפח
התמרור.

2.3

צורת האותיות
צורת האותיות ,מידותיהן והרווחים ביניהן יהיו בהתאם "ל הנ חיות לאופן הצבת
תמרורים"  1970בהוצאת המפקח על התע בורה במשרד התחבורה .גובה האותיות
והספרות בתמרורים ובשלטים המיועדים לנהגים בכלי רכב יהיה יחסי לגודל
התמרור ,לפחות  10ס"מ .עובי האותיות לפחות  15מ"מ .המרווח בין האותיות
לא יקטן מ  20-מ"מ ולא יעלה על  30אחוז מגובה האות.

2.4

גובה תחתית
גובה תחתית התמרורים והשלטים יהיה  2.20מ' לפחות במקום בהם עשוי לעבור
הולך רגל .במקומות שאינם מיועדים למעבר הולך רגל ניתן למקם תמרור בגובה
נמוך יותר לאחר קבלת אישור המתכנן.

2.5

גדול התמרורים
אורך צלע בתמרורי אזהרה משולשים  -גודל עירוני .קוטר תמרורי הוריה עגולים
 גודל עירונ י .תמרורי מודיעין בהם נכללים גם שלטי הדרכה יהיו במידות- :גודל עירוני או כנדרש בכתב הכמויות.

2.6

צבע התמרורים
צבע התמרורים ,יהיה בגוונים :אדום ,כחול ,ירוק ,צהוב ,לבן ,וכתום בהתאם
לדוגמאות הגוונים בלוח התמרורים עשויים מחומר מחזיר אור מעולה בהתאם
למפרט א ספקה מס'  . 111הגוון השחור לא יחזיר אור.

2.7

גב התמרור
גב התמרור יהיה בצבע הטבעי של סגסוגת האלומיניום ממנה עשוי פח התמרור
אך חייב להיות ללא ברק.

2.8

ההתקן להצמדת התמרור לעמוד
התמרורים יוצמדו לעמודים באחת מארבע השיטות הנזכרות בסעיף  10במפרט
אספקה מס'  111של מכון התקנים הישראלי .השיטה חייבת להתאים לסוג
התמרור כמוסבר במפרט האספקה הנ"ל .כל חלקי החבור העשויים פלדה יוגנו
מפני קורוזיה על ידי ציפוי קדמיום .עלות ההתקן וברגי החבור של התמרור
לעמוד תיכלל במחיר התמרור .התמרורים ימדדו לפי יחידה מסווגים כמפורט
בכתב הכמות .התשלום יהווה תמורה מלאה לכל החומרים והעבודות כנדרש
לעיל.

סימון דרכ ים
.1

סימון דרכים

1.1

הגדרה  -בסימון דרכים נכללים סימון מיסעות בטון או אספלט המשמשות
כבישים ,מגרשי חניה ,חניונים מקורים וכל משטח אחר שנועד לנסיעת מכוניות.

1.2

צורות הסימון  -מידות שטחי הצבע ,הקוים והאותיות יהיו בהתאם לתכניות ,אם
צוינו מידות בתכניות יהיו המידות בהתאם ללוח התמרורים  -תמרורי סימון על
פני הדרך ובהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים  , 1997המכון לחקר
התחבורה ,טכניון.

1.3

צבעים לסימון דרכים  -המציע יספק אישורים של מכ ון התקנים הישראלי
לאיכות הצבעים שהוא מתחייב לספק .צבעים שגוונם לבן וצהוב והמיועדים
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לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
לסימון דרכים יהיו בהתאם לתקן הישראלי  935יולי  , 1976לרבות דפי תיקון 1-
.3

ג.

1.4

הכנת פני הדרך וצביעת סימנים  -הכנת פני הדרך לצביעה בסימני דרכים ,ושיטת
הצביעה ש ל דרכים עירוניות ולא עירוניות יהיו בהתאם לתקן ישראלי , 934
אוגוסט . 1975

1.5

על א בן השפה בסמוך למקום הצביעה ,יצו ין בצבע תאריך הצביעה .צביעת אבני
שפה תהייה אך ורק לפי הנחיה מפורשת של המפקח

1.6

בדיקת השחיקה בשטח  -הבדיקה תיעשה ע"י נציג המזמין ונציג הקבלן .במ קרה
של חילוקי דעות ,יחליט המזמין והחלטתו תחייב את הקבלן שלא יוכל לערער על
כך  .סימון על פני הדרך י י מדד במטרים מטרים רבועים או ביחידות בהתאם
למצוין בכתב הכמויות המדידה נטו לפי שטח צבוע בלבד ללא רווחים ,התשלום
יהווה תמורה מלאה לביצוע כנדרש לעיל.

הסדרי ת נועה זמניים וחציית כבישים
)1

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט והוא יהיה
אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל
שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש ,ככל
שיידרשו ע"י המפקח ו כל גוף מוסמך אחר.

)2

לקבלן יסופקו תוכניות שלבי ביצוע אשר קיבלו אישור מיועצת התנועה של
העירייה ומהמשטרה ; לקבלן אחריות להיות שותף בהליך אישור תכניות אילו
והתנאים לביצוע באמצעות יועץ בטיחות בתנועה מטעמו .

)3

הערה חשובה :סוגי הציוד ואביזרי התנועה/והמשטרה א שר יורשו לשימוש יהיו
על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינ  -משרדית לבחינת התקני
תנועה ובטיחות להצבה בדרך ,בהוצאתו המעודכנת.

)4

הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט התמרור
והצביעה ואביזרי בטיחות השונים הנדרשים לביצוע תכנית הסדרי התנועה
הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  -ביום
ובלילה הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן
ועל אחריותו .כל התאום ,האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות
העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביזמתו באח ריותו הבלעדית של הקבלן ,על
חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא .הקבלן
מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות הבטיחות
שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון
העבודה ,וזאת בין אם נמסרו לקב לן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו
באמצעות המפ קח .
כמו כן נכללים בהקצב הסדרי תנועה ,הפעלת צוות אבטחה כולל עגלת חץ תקנית,
צבע זמני ,מחיקת סימונים בכבישים ,התקנת והעתקת תמרורים ,אביזרי
השילוט ,אביזרי הבטיחות וכו'.

)5

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד
והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח .עבור חלקי ציוד ואביזרים
שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח( ,כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש,
מעקה פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן הראשי סך של  100ש"ח עבור כל אביזר
פגום ליום.

)6

אם לדעת המזמין ,הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש
ולשביעות רצונו ,רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר .החלטה בנושא
זה תהיה ע"י המפקח ,ללא כל זכות ערעור של הקבלן .במקרה כזה התשלומים
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ישולמו ישירות לקבלן האביזרים החדש וינוכו מחשבונות הקבלן ה ראשי בתוספת
 12%דמי ניהול.
המועצה המקומית כפר שמריהו תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה .אולם
האחריות הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן בלבד.
כמו כן הקבלן יישא בתשלום קנס בסך  ₪ 2,500לכל מקרה של אי עמידה בתנאים
ובהסדרי הבטיחות בתנועה אשר אושרו.
)7

על הקבלן יהיה לחצות כבישים ולעבוד לאורך כבישים במספר שלבים לרבות
במשמרות ועבודות לילה בהתאם להוראות המשטרה והמפקח ,במטרה לגרום
למינימום הפרעות לתנועת כלי הרכב.
לא יהיה זכאי הקבלן לשום תשלום נוסף עבור עיכובים ,קשיים וסידורים
מיוחדי ם הכרוכים בחציות הנ"ל .על הקבלן יהיה לספק ולהתקין למשך ביצוע
העבודה את כל השילוט שיידרש להכוונת התנועה ע"י המשטרה ,המפקח
והמועצה.

)8

המועצה המקומית כפר שמריהו תכין תוכניות מנחות של הסדרי תנועה זמניים
לשלבי הביצוע השונים לפרויקט .התכניות הנ"ל ישמשו לקבלן רקע בלבד
לתכניותיו ,אותן יגיש בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות.
תכניות מנחות אלו תינן לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או
תביעה בנושאי ההקצב ,תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים
בתכניות אלו.
הקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים ,או שינויים בתכניות אלו,
בתנאי שיאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות (מועצה ,משטרה וכד') אולם
ללא שינוי בהיקף ההקצב .לא תאושר כל דרישה מכל סוג שהיא ,בגין שינוי
בתכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע השונים וכן לא יורשו שינויים שמאריכים
את לוח הזמנים ו כן כאלה העשויים להגדיל את ההקצב ו/או מחירי היחידה.
למען הסר כל ספק ,כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות רשויות,
משטרה ודרישות ביצוע ,יבוצע ע"י הקבלן במחירי הקצב הסדרי תנועה ולא
ישולמו בנפרד.
השמירה על תנאים אלו ואחרים באחריות הקבלן.

)9

הקבלן יהי ה אחראי לתאום עבודתו ,וכל עבודות התאום ,השגת האישורים
הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות  -ייעשו
ביוזמתו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו בלבד ולא תשולם עבור
עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא.

) 10

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות
הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י
רישיון העבודה ,וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות ,או שנמסרו
לו באמצעות העירייה עפ"י תאום בין העירייה והרשויות ,כאמור לעיל.

) 11

במקומות בהם י תאפשר הדבר יעשו עבודות הצנרת ,בחציה לרוחב ,בשלבים.
במקום בו לא תתאפשר עבודה בשלבים ,יבוצעו עבודות התשתית ,אך ורק
בלילות .בכל מקרה כל פעולה של הנחת צנרת תשתית ,תעשה באופן כזה כך שלא
תופרע התנועה השוטפת .על הקבלן ,מוטלת האחריות לקבלת אישור המשטרה
והרשות המק ומית הרלוונטית.

) 12

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל ,הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע
העבודות כתוצאה מאלה ,וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו
בגין אלה  -יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל
סוג או לדח י יה במועד סיום ה עבודות.

) 13

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא
בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל ,או אם הקבלן לא תאם
מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.
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) 14

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים
עוקפות יי עשה הדבר עפ"י הרישיון.

) 15

לפני התחלת העבודה יש להציב את השילוט הקבוע המתריע על ביצוע עבודות
בכבי ש וכן לרכז את כל הציוד והת מרור הארעי והנייד שיוצבו בהתאם לצרכים
בכל שלב ושלב ,ובגמר העבודה לפנות כל השילוט.

) 16

בנוסף לאמור בסעיף  00.6.8של המפרט הכללי לע בודות סלילת וגישור שבתוצאת
מע"צ (הספר הירוק ולהבטחת בטיחות כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה
בכל שלביה ,יבצע הקבלן בהתאם לתכניות המפורטות ת מרור זמני של אתר
העבודה בהתאם להתקדמות העבודה ושלבי הביצוע השונים .הקבלן יסמן וישלט
את רצועות העבודה בשלטים ,תמרורים  ,סרטים ,פנסים מהבהבים ,מעקות
בטיחות ואמצעים נוספים כנדרש.

) 17

השילוט ,הת מרור והסימון הזמני יהיה מחומר מחזיר אור רב עוצמה ובמצב
תחזוקה טוב .טיב מצב התחזוקה לשיקולו הבלעדי של המפקח באתר.

) 18

 24שעות לפני כניסה לשטח עבודה חדש הקבלן יציב את כל התמרורים ה ז מניים
לביקורת ע"י יועץ הבטיחות בתנועה מטעמו; עם קבלת אישור היועץ הקבלן
יכסה את התמרורים הזמניים עד לתחילת העבודה בשטח .לא יאושר לקבלן
להתחיל בעבודה או להמשיך בביצוע העבודה לפני שהשלים להתקין ולהציב
באתר את כל השילוט והאביזרים הנדרשים להבטחת הבטיחות וקבלת אישור
.
המפקח
מייד עם סיום העבודה בשטח הקבלן ירכיב את התמרורים הקבועים לפי תוכנית
התנועה ויסיר את כל התמרורים הזמניים שהורכבו באתר.

) 19

כל התמרורים יוצבו על גבי חצובות ובסיסים מתאימים.

) 20

הקבלן יהיה אחראי על תקינות כל התמרורים והאביזרים השונים במשך כל
תקופת הביצוע ולא תשולם כל תוספת בגינה.

) 21

כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה הזמניים בזמן הביצוע,
יחולו על הקבלן וישולמו במסגרת הקצב הסדרי תנועה.
כל עבודות השילוט והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים
בכתב הכמויות.

) 22

המועצה רשאי ת להוסיף ש לטים להכוונת כלי רכב והולכי רגל מעבר לכתוב
בתוכניות הסדרי התנועה ,הנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה של התשלום עבור
הסדרי התנועה הזמניים ולא יבוצע תשלום נוסף מעבר לנ"ל.

) 23

על הקבלן להעסיק על חשבונו יועץ בטיחות בתנועה ,היועץ יבקר באתר לפחות
פעמיים בש בוע ויעביר דוחות מסודרים לפיקוח לפי הרשום בס"ק . 00.08
הערה חשובה  :תשומת לב הקבלן לכך שיורשה השימוש בסוגי הציוד ואביזרי
התנועה והבטיחות השונים רק על  -פי הרשימה העדכנית המאושרת ע"י הועדה
הבינ  -משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות הכל ע"פ המהדורה האחרונה
התקפה.

) 24
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העבודה כוללת  ,בין השאר :
.1

כל הציוד ,אביזרי התנועה והבטיחות הדרושים.

.2

פרוק מעקות ואביזרי בטיחות מכל סוג שהוא ,השלמת חלקים עפ"י
הנדרש ,הצבתם במיקום החדש לפי תכניות או הוראות המפקח.
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.3

פרוק מעקות הבטיחות מהצבה קודמת בשליפת עמוד או חיתוכם לגובה
 10ס" מ מתחת לפני האספלט לפי הוראות המפקח.

.4

מחיקת סימני צבע קיים בקירצוף עם כדוריות פלדה וצביעה בצבע שחור
לפי הוראות המפקח.

.5

הדבקת סרט מחזיר אור לצורך סימון פסי צבע זמניים לפי תכניות או
הוראות המפקח.

.6

שימוש בתמרורים לשלבי ביצוע מחומר מחזיר אור רב עוצמה עגולים
בקוטר  80ס"מ ,משולשים בגודל  120ס"מ.

.7

צביעת כביש לפי תכניות תסדרי תנועת זמניים או הוראות המפקח.

.8

הקצב לאביזרים אחרים כולל אספקה והצבת האביזרים ,אחזקתו
ותיקונם במשך כל תקופות העבודה ופירוקם בסיומה.

.9

צוות /י אבטחה כולל עגלת /ות חץ וכל הציוד הנדרש לפי תרשי ם  24או 25
בחוברת אמצעי בטיחות ואבטחת אתרי עבודה בדרכים של מ.ע.צ.
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פרק  – 57עבודות ביוב ,ניקוז ומים
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  57במפרט הכללי ,או פרקים רלבנטיים אחרים
שלו ,בנוסף לכל עניין אחר האמור.
א.

עבודות בי ו ב

 57.01עבודות עפר
 01.01כללי
עבודות עפר להנחת צינורות תבוצענה בהתאם לפרק  301במפרט הכללי ופרק  01ב"מפרט
הבינמשרדי".
 01.02חפירה של תעלות להנחת צינורות
בכל מקום שרשום חפירה – מתייחסים לחפירה ו/או חציבה.
.1

החפירה של תעלות להנחת צינורות ,הרחבת החפירה לבניית השוחות והמילוי
החוזר יבוצעו בהתאם לסעיף  301.2של ה"מפרט הכללי" ופרק  5701ו  01-של
ה"מפרט הבינ -משרדי".

.2

תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  301.2.4של ה"מפרט הכללי" .בסמוך למבנים,
כבישים ודרכים ,בסמוך או מתחת לקווי ביוב ,ניקוז ,קווי מים וקווי טלפון
וחשמל תת  -קרקעיים ,מעבירי מים ,מערכות שירותים קיימות עיליות או תת
קרקעיות ,סמוך לגדרות ,קירות עצים ושיחים וכד' ,ובמקומות בהם יהיה
השימוש בכלים מכאניים בלתי אפשרי ,בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה
שהיא ,תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים .כל הדרישות המפור טות לעיל לגבי
חפירה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

.3

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטלת החובה והאחריות לתמוך
ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות שבסמוך להן
או מתחתיהן תיחפרנה התעלות .המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע חפיר ה
בעבודת ידיים אם לדעתו תהיה סכנה לשלמות המערכות ויציבותן.

.4

טרם ביצוע חפירות בסמוך לבניינים ,על הקבלן לוודא את עומק היסודות כדי
למנוע שקיעות של היסודות או קורות יסוד.

.5

על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות של עובדיו ושל עוברי אורח כלהלן:
 5.1על הקבלן לצפות את דפנות התעלה בקורות על מנת שתמנע התמוטטות
קירות התעלה.
 5.2הקרקע החפורה תיערם במרחק מדפנותיה העליונים של התעלה ותונח
בשיפוע מתאים לפי סוג הקרקע כך שלא יהיה מצב בו
קריסה/חתירה/התמוטטות/אחר של ערימת הקרקע תגרום לכניסת חומר
חפור אל התעלה.
 5.3התעלה תסומן ותגודר לכל משך זמן הביצוע בהתאם להוראות יועץ הבטיחות
של הפרויקט .
 5.4התעלה תסומן בשני צידיה באורות מהבהבים בלילה כדי למנוע נפילה לתוכה
– בכל מקרה לא תותר השארת תעלה פתוחה בלילה .
 5.5הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עברו נקיטת אמצעי זהירות אלו וחפירה
ידנית ועל יו לכלול אותם במחירי היחידה השונים.
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מודגש בזאת כי מחיר היחידה לחפירה והנחת הצינור כוללת ,מלבד ניסור
האספלט והפירוט בכתב הכמויות ,את כל החפירה/חציבה לכל עומקה ,ממפלס
פני שטח הקיימים עד לתחתית חפירה הנדרשת להנחת הצנרת.

.6

 01.03סילוק עודפי חפירה ופסולת
עודפי החפירה יפוזרו באזורי המילוי או יסולקו לאתר מורשה להטמנת פסולת בהתאם
לסוג הפסולת המפונה.
הקבלן יסלק מאתר העודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו .לצורך
סעיף זה ,יוגדרו כפסולת:
עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.
.1
כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי ,לפי החלטת המפקח.
.2
פסולת ,לכלוך ,צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו
.3
בשטח ,ופסולת אריזות של הצנרת שתסופק לקבלן.
כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפל ע"י המפקח.
.4
כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח י ורה לסלקו אל מחוץ לאתר.
.5
בכל הקשור לסילוק עודפי חומר מהאתר הקבלן אחראי לקבל את כל האישורים
וההנחיות מרשות ,מנהל מקרקעי ישראל או מכל גורם אחר עפ"י כל דין.
סילוק הנ"ל בכל מרחק מתבקש הינו על חשבון הקבלן ויש לכלול זאת במחירי היחידה,
לא תשולם כל תוספת עבור סילו ק עודפים מהאתר לכל מרחק שהוא.
 01.04חפירה עודפת
כל חפירה עודפת בהתאם לתכניות ושלא נדרשה ע"י המהנדס תהיה על חשבון הקבלן .כל
חפירה כזו תמולא ותהודק על ידי הקבלן על חשבונו בכורכר ,חול ,או בטון רזה ,לפי
הורות המהנדס ללא תשלום נוסף.
 01.05תנאי השטח ותנאי הנ יקוז – דיפון התעלות וחפירות שונות
א  .אחריות הקבלן
על הקבלן לבקר בשטח בכל אתר העבודה ולהכיר את כל תנאי השטח והמכשולים.
השטח ישר ,לא ידוע למתכנן על בעיות מי תהום למעט כאשר ירדו גשמים בזמן
ביצוע העבודה .על הקבלן לדאוג להגנת תעלות החפירה מפני הצפ ה בזמן ביצוע
הצנרת ,רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח ,ולא יהיו
לקבלן תביעות בגין עבודה ברטוב ביש/אין מי תהום או מכל סיבה אחרת.
עבור פריצת דרכי גישה המיועדות לשימוש הקבלן ומחירם יראה כנכלל במחירי
היחידה השונים של החוזה ,פריצת דרכי גי שה תהיה באחריות הקבלן.
בעת החפירות ינקוט הקבלן בכל האמצעים כדי למנוע התמוטטות התעלה או
מפולות העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור המונח בצד התעלה או ע"י
מבנים או מסיבות אחרות.
בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת יחפור הקבלן את קירות
התעלה בשיפו ע מתאים או יתקין חיזוקים ,תמיכות וכו' ויעשה את כל הסידורים
הדרושים למניעת מפולות.
חפירת התעלות תבוצע בהתאם ל"תקנות לחפירת התעלות באדמה חולית" , 1961
קובץ תקנות מס'  1240שהותקנו על סמך "פקודת בתי חרושת  " 1946בהתאם למפרט
הבין משרדי פרק . 104
ב .דיפון
.1

יש 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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.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10
. 11

. 12
. 13

הדיפון יבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית ,לפי המוגדר להלן או ש"ע
המאושר ע"י יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה של הקבלן  .מודגש במיוחד כי
בכל עבודות העפר ידופנו ויתמכו צידי החפירות במידה והקרקע מחייבת דיפון
כפי שנדרש במפרט הכללי לעבודות עפר  - 0100כללי ,סעיף  - 01002דיפון
ותימוך .לקבלן תהיה אחריות מלאה ליציבות החפירות ובטיחות העבודות
המתבצעות באתר כפי שמפורט בסעיף  - 01003אחריות ליציבות.
לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן לאשור יועץ הקרקע חישוב סטטי של
הדיפון בהתאם לסוג הקרקע ולעומק המתוכנן .החישוב הסטטי הנ"ל יוכן ע"י
מהנדס קונסטרוקציה של הקבלן.
דיפון ותימוך תעלות להנחת הצנרת יבוצע משני צידי התעלה באמצעות מערכת
די פון מודולרית מסוג "  " SLIDERAIL SYSTEMתוצרת חב'  , LTWגרמניה,
מהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת ,".או ש"ע.
מערכת הדיפון תורכב מפלטות מודולריות דגם  VB 100או ש"ע עם תמיכות
המסוגלות לעמוד בעומד הקרקע הנדרש.
אורך מינימלי של קטע דיפון בו  -זמני ללא העברה או פירוק הפלטות יתאי ם
למרחק בין שתי שוחות סמוכות.
מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה ,בעזרת כלים מכניים המשמשים לבצוע
עבודות עפר והנחת צנרת.
התקנת מערכת הדיפון ,הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של
היצרן/הספק .תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומערכת הדיפון.
קצב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל
הצנור הנדרש לעיל .הפלטות לא יישלפו בבת אחת לגובה שעולה על עובי שכבת
הידוק אחת.
פירוק או העברת המערכת תהיה לאחר סיום עבודות המילוי וההידוק בקטע
בין שתי שוחות סמוכות.
בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות ,תותקן מערכת
דיפון מודולרית מסוג "  " SHEETPILE CHAMBE SHORINGתוצרת חב'
 LTWמהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת ".או ש"ע ,כאשר מיקום ואורך השיגומים יותאם
למיקום וגובה של המערכת החוצה.
תוספת למחיר הצנור עבור הדיפון תשולם עבור דיפון תעלות להנחת צנרת
בעומק מעל  2.25מ' .במקומות בהם ינחה המפקח על ביצוע הדיפון בלבד.
מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע תימוך ודיפון של החפירה בכל מקום בו יש
חשש לפגיעה באלמנט כלשהו הנמצא מעבר לרוחב החפירה הדרושה בהתאם
לנאמר לעיל ולא רק בעומק העולה על  2.25מ'.

 01.06מעבר בשטח מגורים סימון ובטי חות
רוב התעלות תיחפרנה בשטח מגורים ,על הקבלן לא להשאיר תעלות פתוחות .באותם
המקומות שיישארו תעלות פתוחות על הקבלן לגדר אותן ולהתקין פנסי תאורה לאזהרה.
חלק מן התעלות תיחפרנה ליד גדרות ,עצים ודשאים .הקבלן אחראי על שלמותם .בכל
מקרה שהקבלן יפגע או יחצה עצים ,דשאים ,גדרות ,מע' השקיה ,כניסות למשק ו/או
לבתים ישקמם הקבלן על חשבונו ולשביעות רצון של המפקח והמתיישבים.
במקרה שתוואי הקו חוצה או עובר לאורך שולי הכביש יש להחזיר את השולים למצבם
ההתחלתי בתוספת שכבת חומר מחצבה סוג א' מהודק ממחצבה מאושרת בעובי  20ס"מ ,
מהודק ל  98% -מוד .פרוקטור וברטיבות אופטימלית.
 01.07נתוני הקרקע
הקרקע במרכז היישוב הינה בחלקה מחומר כורכרי ובחלקה מעורבת עם חומר חולי ;
בשטחים ' במפלסים הנמוכים' במערב ובמזרח הישוב ,הקרקע ב רובה הינה חרסית שמנה .
באחריות הקבלן לבדוק את סוג /י הקרקע באתר י העבודה טר ם התחלת עבודתו .
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 01.08פתיחת כביש אספלט
חיתוך אספלט יבוצע במסור מכאני ברוחב מינימאלי הנדרש להנחת הצנרת .הניסור יהיה
ישר ובקווים מקבילים במידה וקצות האספלט שנוסר נפגעו במהלך עבודות החפירה
יהיה על הקבלן לנסר שוב בקווים ישרים ומקבילים .עבודת הניסור הינה חלק מסעיף
פתיחת כבישים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד על ניסור גם אם בוצע מס' פעמים עד
לקבלת האיכות הנדרשת.
 01.09פתיחת מדרכה מרוצפת
יש לפרק את האבנים בעבודת ידיים זהירה ולהימנע ככל האפשר משבירה של האבנים על
הקבלן להחליף על חשבונו את כל האבנים שנשברו/נסד קו במהלך עבודתו.
במידה ולא נמצאה סוג אבן מסוימת על הקבלן לפרק את כל רוחב המדרכה בקטעים
שיורה לו המפקח ,להשתמש באבנים אלו במקומות הנדרשים ולהניח אבנים אחרות שו"ע
במקומן ,הכל בתאום ובאישור המפקח .לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין עבודה זו והיא
כלולה במחיר היחידה .
 01.10חפירה והנחת קווים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יש לבצע את החפירה  20ס"מ נמוך מה  1.1 -של הצינור ולכל רוחב התעלה שלא יקטן
מרוחב התעלה המינימאלי כפי שמופיע בתוכניות.
ע"ג תחתית החפירה תונח שכבה של חול נקי מאבנים ,סוג  A- 3עובר נפה  # 10בעובי
של  20ס"מ.
הנחת קווי ביוב גרוויטציוניים בהתאם לת.י 884 .לצנרת  PVCובהתאם לת.י499 .
לצנרת מריפלקס . 909
לאחר הנחת הקווים תבוצע בדיקה הידרוסטאטית לבדיקת נזילות ,הבדיקה תבוצע
לפי ת"י . 884
כיסוי הצינור לכל גובה התעלה החפורה ועד ל  40 -ס"מ מתחת למפלס העליון של
השטח יהיה באמצעות חומר מחצבה סוג א' או חו ל נקי מאבנים סוג  A- 3עובר נפה
.# 10
המילוי יהודק לר מה של  98%לפי מפרטי מוד  .פרוקטור.
במידת הנדרש ,תבוצע בדיקת הידוק מסוג קונוס ע"י מעבדה מוכרת תבוצע כל 50
מ"א צנרת מונחת בשכבה אקראית.

אופני המדידה והתשלום
התשלום עבור החפירה לעומק הנדרש וכל האמור לעיל הינו חלק מסעיף הנחת צנרת לפי
מ"א נטו של צינור שהונח בפועל ; התשלום כולל גם את הפירוט לסעיף זה בפרק 04.00
קווי ביוב.
 01.11מילוי חוזר בכביש אספלט
היכן שלא מבוצעים מדרכה ו/או מיסעה חדשים
.1
.2
.3

.4
.5

המילוי החוזר מע ל לשכבת החול יהיה ע"י מצע סוג א' מהודק בשכבות של  15ס"מ
כ "א לדרגת צפיפות של  100%לפי מפרטי מוד .פרוקטור .
המילוי יבוצע עד לגובה של  5ס"מ מעל למפלס הכביש הקיים.
לאחר פרק זמן של כחודש המתנה יש לחפור בחומר המילוי עד למפלס בסיס הכביש,
להדק ,לרסס תשתית כ  1.5 MC 70-ק"ג/מ"ר ,לבצע שכבת מילוי בבטון אספלט
בעובי  6ס"מ (שכבה מקשרת) ושכבה נוספת של כ  4-ס"מ (שכבה נושאת ) ליישור עם
מפלס הכביש.
ביצוע השכבה השנייה יהיה לא מאוחר מאשר שבוע מביצוע השכבה הראשונה בין
השכבות יש לרסס ב ריסוס מאחה בשיעור  0.25ק"ג/מ"ר .
אחו ז הביטומן באספלט ייקבע ע"י המפקח מתוך מערכות מרש"ל .
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 . 6בדיקת אספלט עובי וצפיפות תבוצע כל  500מ' ולפחות בדיקה אחת בכל רחוב.
 . 7בדיקת הידוק מצעים תבוצע כל  250מ' ולכל שכבה בנפרד.
אופני המדידה והתשלום ישולם עבור ניסור האספלט פתיחה וסילוק של הפסולת לאתר
מורשה לכל מרחק שהוא ,החלפת הקרקע והידוקה ,ריסוס ,אספלט והשמתו בשכבות
והבדיקות ,הכל לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות לפי מ"א נטו ,ללא תלות ברוחב
הפתיחה שבוצעה ע"י הקבלן.
 01.12מילוי חוזר במדרכת אספלט
היכן שלא מבוצע ים מדרכה ו /או מיסעה חדשים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המילוי החוזר מע ל לשכבת החול יהיה ע"י מצע סוג א' מהודק בשכבות של  15ס"מ
כ"א לדרגת צפיפ ות של  98%לפי מפרטי מוד .פרוקטור .
המילוי יבוצע עד לגובה של  5ס"מ מתחת למפלס המדרכה הקיימת.
ריסוס תשתית ב  1.0 MC 70 -ק"ג/מ"ר ,לב צע שכבת אספלט מדרכות בעובי  5ס"מ
ויישור עם מפלס המדרכה .
אחו ז הביטומן באספלט ייקבע ע"י המפקח מתוך מערכות מרש"ל .
הבדיקות יהיו כמפורט בסעיף  02.11לעיל.
המילוי החוזר ועלות הבדיקות הינה חלק ממחיר היחידה לפתיחת כביש אספלט.

אופני המדידה והתשלום
ישולם עבור ניסור האספלט פתיחה וסילוק של הפסולת לאתר מורשה לכל מרחק שהוא,
החלפת הקרקע והידוקה ,ריסוס ,אספלט והשמתו והבדיקות ,הכל לפי סעיף מתאים
בכתב הכמויות לפ י מ"א נטו ללא תלות ברוחב הפתיחה שבוצעה ע"י הקבלן.
 01.13מילוי חוזר במדרכה מרוצפת
היכן שלא מבוצעים מדרכה ו/או מיסעה חדשים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המילוי החוזר מע ל לשכבת החול יהיה ע"י מצע סוג א' מהודק בשכבות של  15ס"מ
כ"א לדרגת צפיפ ות של  98%לפי מפרטי מוד .פרוקטור .
המילוי יבוצע ע ד לגובה של  10ס"מ מתחת למפלס המדרכה הקיימת.
ע"ג ה מצע תונח שכבת חול ים נקי בעובי  4ס"מ.
מעל שכבת חול תבוצע הנחת אבנים משולבות לפי הסוג והדוגמה שהיתה לפני תחילת
העבודה .באחריות הקבלן לספק אבנים שלמות במקום אלו שנשברו במהלך הפרוק
וההרכבה לעבודה מושלמת.
פיזור חול ים נקי למילוי המרווחים בין האבנים ,הידוק האבנים ופיזור חול נוסף לפי
הצורך.
בדיקה לבקרת הידוק מסוג קונוס חול ע"י מעבדה מוכרת ע"י הקבלן כל  150מ"א.

אופני המדידה והתשלום ישולם עבור פתיחה ,החלפת הקרקע ,אספקת החול ופיזורו,
אספקת אבנים משתלבות או מרצפות במק ום אלו שנשברו והנחתם ,פינוי פסולת
ושאריות עפר והבדיקות ,הכל לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות לפי מ"א נטו ללא תלות
ברוחב הפתיחה שבוצעה ע"י הקבלן.
 01.14מילוי חוזר בדרך מצעים
היכן שלא מבוצעים מדרכה ו/או מיסעה חדשים
 . 1המילוי החוזר מעל לשכבת החול יהיה ע"י חומר מחצב ה סוג א' מהודק בשכבות של
 15ס"מ כ"א לדרגת צפיפות של  98%לפי מפרטי מוד' א.א.שהו.
 . 2המילוי יבוצע עד לגובה של  2ס"מ מעל למפלס הדרך הקיימת.
 . 3בדיקת הידוק מצעים תבוצע כל  250מ' ולכל שכבה בנפרד.
אופני המדידה והתשלום ישולם עבור פתיחה וסילוק של הפסולת לאתר מורשה ל כל
מרחק שהוא ,החלפת הקרקע והידוקה והבדיקות ,הכל לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות
לפי מ.א .ללא תלות ברוחב הפתיחה שבוצעה ע"י הקבלן.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 01.15עובי השכבות
עובי השכבות למיניהן הנקוב בתכניות ,במפרט ובכל מסמך אחר של החוזה ,לאחר
כבישה ו/או הידוק ,הוא  20ס"מ אלא אם צוין אחרת בסעיף מתאים.
 57.02עבודות בטון
 02.01עבודות בטון
כל עבודות הבטון יבוצעו בהתאם למפרט המנהל לתשתיות ביוב ולפרק '  02עבודות בטון'
של המפרט הכללי ,ועל הקבלן לקחת בחשבון את כל הפעולות הנדרשות ממנו עקב זאת.
על הקבלן לקחת בחשבון כי החורים והחרי צים וגודלם עלול להשתנות במשך הביצוע.
בכל מקרה יהיה מחירם כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.
לפני התחלת הביצוע של יציקת בטון עבור המבנים ו חלקים מהם ,יגיש הקבלן לאישור
המפקח והמתכנן תזכיר בו יפרט את האמצעים אשר הוא מציע לאחוז בהם על מנת לבצע
את יציקת הבטון .התזכיר יכיל את רשימת הציוד העומד לרשות הקבלן בעת היציקה,
כמות הבטון שיש לצקת ביחידת זמן ,צורת העברת הבטון וצורת פיזורו בשכבות ומספר
ויברטורים אשר ישמשו ביציקה וכן סידורי הטיפול בבטון הטרי – אשפרה.
כל הבטונים יהיו לפי סוג הבטון המפורט בתוכנ יות ובטון ב  30-במידה לא מצוין סוג
הבטון בתוכניות.
נטילות הבטון יילקחו לפי התקנים הרלוונטיים ובכל מקרה לא יקטן מספרם מ . 2-
קירות ורצפת הבטון הפנימיים בתאי השאיבה ובבור הרקב יצופו במלט אטימה – "סיקה
טופ סול  " 107בשתי שכבות ובכמות ליישום של  4ק"ג/מ"ר ,הכל ב התאם לדרישות
ולהוראות היצרן.
איטום חיצוני פריימר  2שכבות ביטומן  25/75עם רשת סיבים סינתטיים.
כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים הרלוונטיים ,להלן רשימה חלקית.
צמנט פורטלנד.
ת"י מס' 1
אגרגטי בטון ממקורות טבעיים
ת"י מס' 3
הכנת דוגמאות של בטון טרי ובדיקתן.
ת"י מס' 26
בדיקות חוזק הבטון שהתקשה במבנה.
ת"י מס' - 106
חוזק הבטון.
ת"י מס' - 118
חוקת הבטון.
ת"י מס' - 466
רשתות פלדה מרותכות.
ת"י מס' - 580
בטון מובא.
ת"י מס' - 601
ברזל מצולע.
ת"י מס' - 739
ברזל עגול.
ת"י מס' - 893
חוקת ה טפסנות.
ת"י מס' - 904
 57.03קווי ביוב
 03.01כללי
הנחת קווי ביוב גרוויטציוניים תבוצע בהתאם לת.י 884 .לצנרת  PVCובהתאם לת.י499 .
לצנרת מריפלקס  909הקבלן לא יבצע חיבורי בתים לפני גמר מלא של הקווים הראשיים
בקטע המבוצע ואישור המתכנן.
 03.02הנחת קווי גרוויטציה
.1
.2

הנחת הקווי ם תבוצע לפי ההנחיות בסעיף  02.10שלעיל.
הקבלן יקבל אישור בכתב מן המפקח להמשך העבודה כל  300-200מ' לפני הנחת
הצינורות על הריפוד ולאחר מילוי חול מעל הצינורות.

.3

על הקבלן יהיה להקפיד על ביצוע השיפועים לפי תוכנית .כל סטייה מהתוכנית
עקב מדידה מעודכנת ,שינוי תווא י ,תשתיות ו/או אחר תהיה באישור המפקח.
אם לא נאמר אחרת בתוכנית השיפוע המינימלי בחיבורי בתים הינו . 1.5%
הזווית המינימאלית בין צינור הנכנ ס לשוחה לבין צינור היציאה תהיה . 90 0

.4
.5
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 03.03קווי גרוויטציה
העבודה להנחת צנרת  P.V.Cלפי ת"י  884כוללת:
 . 1עדכון מדידה ,חידושה וסימול בשטח ע"י מודד מוסמך בהתאם למפרט.
 . 2אספקה והובלת צינורות ביוב מפי.וי.סי .דרג ביוב "עבה" כל צינור  3.0מ' או פחות
בהתאם לת"י  884מבית החרושת לאתר ופיזורם וחיבורם בתוך התעלה.
 . 3חפירה /חציבה בהתאם לתוכניות כולל לפחות  20ס"מ מתחת לתחתית הצינור
המתוכננת לריפ וד חול.
 . 4יישור תחתית התעלה ,הנחת שכבת חול בעובי  20ס"מ כמצע לצינור ועטיפת הצינור
בחול בכל רוחב התעלה ו  20-ס"מ מעל הצינור כולל אספקת החול.
 . 5החול יהיה נקי מאבנים ,סוג  A- 3עובר נפה .# 10
 . 6חיבור הצינור לתאי הביקורת באמצעות מחבר מיוחד מסוג פורשדה  910שיסופק ע"י
הקבלן כולל כל העבודות .
 . 7כיסוי הצינורות עד ל  40-ס"מ מתחת לרום עליון מתוכנן כולל סילוק עודפי עפר לפי
המפרט המיוחד והידוק החול.
 . 8חיבור לרשת ביוב קיימת ופעילה.
 . 9שטיפת הקווים והבריכות .
 . 10בדיקת לחץ בהתאם לתקן הישראלי.
הכ ל קומפלט.
 . 11צילום צנרת גרוויטציונית יבוצע בהתאם להנחיות במפרט הכללי של המנהל
לתשתיות ביוב כרך א' פרק  310צילום במעגל סגור של פנים הצינורות.
העבודה להנחת צנרת מריפלקס  909לפי ת"י : 499
 . 12עדכון מדידה ,ו חי דושה בהתאם למפרט.
 . 13אספקה הובלה ופיזור צנורות מריפלקס  909או ש"ע דרג  , 10הצינור יונח בקטעים
שלמים לאורך התוואי ,ללא ריתוכים בין השוחות בהתאם לת"י . 499
 . 14חפירה /חציבה בהתאם לתוכניות כולל לפחות  20ס"מ מתחת לתחתית הצינור
המתוכננת לריפוד חול.
 . 15יישור תחתית התעלה ,הנחת שכבת חול בעובי  20ס"מ כמצע לצינור ועטיפת הצינור
בח ול בכל רוחב התעלה ו  20-ס"מ מעל הצינור כולל אספקת החול.
 . 16החול יהיה נקי מאבנים ,סוג  A- 3עובר נפה .# 10
 . 17חיבור הצינור לתאי הביקורת באמצעות מחבר מיוחד מסוג פורשדה  910שיסופק ע"י
הקבלן כולל כל העבודות .
 . 18כיסוי הצינורות עד ל  40-ס"מ מתחת לרום עליון מתוכנן כולל סילו ק עודפי עפר לפי
המפרט המיוחד והידוק החול.

 . 19חיבור לרשת ביוב קיימת ופעילה.
 . 20שטיפת הקווים והבריכות .
 . 21בדיקת לחץ בהתאם לתקן הישראלי.
הכל קומפלט.
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ריתוך והנחת צנורות מריפלקס : 909
 הצנורות יסופקו ויובלו לאתר בקטעים של  14.0מ"א צוות מטעם יצרן הצנורות יבצע את הריתוכים של קטעי הצנרת יצרן הצנורות יהיה אחראי הן על הצנרת והן על הריתוכים ,אחריות מלאה ל 20-שנים
 לא יורשה ביצוע ריתוכים ע"י נציג הקבלן שאינו מאושר בכתב ע"י יצרן הצנורות כל הריתוכים יבוצעו מחוץ לתעלות החפורות ,משני צידי התעלה רדיוס סיב וב מקסמימאלי להנחה ללא זוית חרושתית 30 D כל האביזרים יהיו חרושתיים בהזרקה מריפלקס  909דרג 10 הנחת הצנרת ויצוע הריתוכים יהיו לפי הנחיות היצרן הצנורות יעמדו בתקן . DIN 8074אופני מדידה לתשלום
ישולם עבור הנחה של צינור ביוב גרוויטציוני לפי מ"א נטו ,החל מדופן חיצוני של שוחת
הביקורת ועד דופן השוחה הבאה כולל אספקת כל החומרים ,הצנרת ,החול ,חפירה,
הנחת ,כיסוי חוזר והחזרת השטח לקדמותו בשטחים פתוחים הכל לפי הנחיות המפרט
המיוחד.
03.04

חיבורים קיימים
אם קיים מגרש המזרים מים/דלוחין/שפכים למערכת הציבורית ,על הקבלן לאתר את המגרש
(ע"י פתיחת תאים ,שאיבה וכו') ולהעביר את ההמצאים לפיקוח ולמועצה לקבלת הנחיות.

03.05

קידוח אינטגרלי HDD
בקטעי הצנרת שיבוצעו בקידוח  HDDיעשה שימוש בצנרת מסוג "סופר מריפלקס RC
–  PE 100נושאת תקן ישראלי  4427ו  . 4437 -ק י דוחי  HDDיבוצעו לפי מ פרט F 1962
. ASTM

מטרת הקידוח לעבור תחת לכביש ,שטח או מטרד כלשהו שאין באפשרותנו לבצע
בחפירה פתוחה.

.1

קבלן יכול ל התחיל עבודות קידוח אך ורק בתנאי שהוא קיבל:
א .היתרי החפירה הנדרשים מבעלי הקרקעות וגורמים שיש להם מערכות בשטח
הקידוח.
ב .דו"ח יועץ קרקע עם המלצ ות; אם הקבלן לא קיבל דו"ח זה מהמתכנן ,על הקבלן
לשכור על חשבונו יועץ קרקע וצוות לקידוחי ניסיון ,להכנת הדו"ח .
ג .הגשת תכנית קידוח ואישורה ע"י המפקח.

.2

מכונת הקידוח תהיה מסוג  4020 Ditch Witchאו שווה ערך שתהיה מאושרת ע"י
המתכנן .התנאים ההכרחיים של מכונת הקיד וח הם:
א .כוח הקידוח יהיה  20,000ק"ג
ב .כוח המשיכה יהיה  40,000ק"ג
ג .יכולת תפעולית ,מומנט סיבוב יהיה . 95 RPM/NM 14,000
ד .מנוע המכונה יהיה בעל לפחות  200כוח סוס.
ה .מערכת הלחץ תהיה בעלת ספיקה  GPM 200ולחץ של PSI1200

.3

על הקבלן לוודא ששיטת הקידוח מתאי מה לתנאי הקרקע באתר ולמעבר בין סוגי
הקרקע  /סלע השונים .לא תשולם כל תוספת בגין תנאי הקרקע

.4

החומרים הנדרשים:
א .באחריות הקבלן לספק לשטח חומר יבש לייצור תערובת בנטונייט.
ב .באחריות הקבלן לספק את ה מים הנדרשים לביצוע הקידוח.

.5

ב ור קידוח – בקידוחי  HDDבור הק ידוח אינו חובה ,הוא נותן לנו אופציה להתחיל
את הקידוח מעומק מסוים .אבל במקרה שאין לנו אופציה לחפירת בור ,ישנה
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אפשרות להתחיל קידוח מפני הקרע ובגמר הקידוח לתפוס את צינור הקידוח משני
הצדדים בעומק מסוים .
.6

צינורות ושרוולים :
א .שרוול פלדה יהיה לפי התוכנית ועובי הדופן שלו יהיה לא פחות מ  3/8-אינץ'.
ב .שרוול מצינור פלסטיק יהיה לפי התכנון ממריפלקס או פקסגול ודרג הצינור לא
פחות מ . 10-
ג  .בקטרים ששרוול או צינור העבודה יהיה עד  225מ"מ ותנאי השטח מאפשרים
לפרוס צינור לאורך ,יש להשתמש אך ורק בצינור שיסופק כחתי כה אחת .
בקטר ים יותר גדולים מ  225-מ"מ או במקום צר ,מותר להשתמש בצינור שיסופק
במוטות וירותך בשטח בשיטת ריתוך פנים ע"י צוות מוסמך ומאושר לעבודות
ריתוך פנים ,ע"י מפעל יצרן של הצינורות.
ד  .במקרה שהצינור הנקדח ישמש גם כצינור עבודה ,על הקבלן יש לבצע טסט לחץ
לפי הנתונים של ה מתכנן.

.7

מדידה וסימון:
א .לפני התחלת קידוח ,על הקבלן להביא מודד מוסמך ולסמן את הקידוח בנקודות
הבאות:
התחלה ,סוף ,כל נקודת שבר (נקודות שינוי שיפוע או כיוון אם הן ישנן) ,כמו כן
יסומן קידוח
כל  5מ' .הקבלן המבצע יקבל רשימ ת גבהים לפיה יבוצע הקידוח.
ב .בגמר הקידוח ,על הקבל ן להביא מודד מוסמך לביצוע תכנית 'לאחר ביצוע' ,בה
גם יירשם אורך הצינור בפועל.

.8
.9

דיוק הקידוח יהיה בסטייה של השיפוע שלא יעלה מע ל  1פרומיל למטר.
ביצוע קידוח :
א .השיפוע ירידה או עליה של הקידוח לא יהיה יותר מ . 25%-
ב .הקידוח יבוצע עם הזרקת חומר בנטונייט לראש קידוח.
ג .בזמן ההרחבה של הקידוח תהיה ביובית צמודה לצורך שאיבה הבוצה.
ד .בהתחלת הקידוח – לאחר מיקום כל המערכות והכשרתם לעבודה ,מכינים מלאי
של נוזל הקידוח מעורבב ,מעגנים את המכונה לפי השטח בעזרת מערכות עוגנ ים
חיבור ראש ה  , PILOT BAR-ראש קידוח זה משדר גלי רדיו לפני השטח ומסוגל
ל בצע תיקונים בהתאם לפרופיל הקידוח המוחלט.
ה .הרחבות – ההרחבות מתבצעות בהתאם לסוג הקרקע והקוטר הסופי הנדרש עם
מקדמי בטחון המספקים יכולת לבצע מספר הרחבות באותו קידוח .ומספר
ההרחבות תלויות בסוג הקרקע והקוטר הסופי.
ו .משיכת צנרת  PE 100לא תבוצע אחרי השעה  10:00בגלל בעית טמפ' והחלשות
חומרי המבנה של הצינור .הקבלן יבצע על חשבונו קטע נסיון להוכחת יכולת
עבודה בשפוע המתוכנן .תוכנית הניסוי תאושר ע"י המפקח הצמוד .רק לאחר
אישור יכולת ביצוע יחל הקבלן בפרויקט עצמו.

 . 10סיום קידוח – לאחר משיכת צינור והבדיקה שבקצוות נמצאים במקום והעומק
המתוכנן יבוצעו חיבורים לקו מים או ביוב או התקנת שוחות לפי הנדרש ,כמו כן
סגירת בור קידוח ובור קבלה והשבת המצב לקדמותו .
 . 11תשלום עבור ביצוע צינור בקי דוח  HDDיהיה לפי מ"א מדופן חיצוני של שוחה לדופן
חיצוני של השוחה הנגדית .לא ישולם עבור קטעי השיפוע ל ירידה או עליה של
הקידוח עד לרומים המתוכננים.
03.06

חללים בתוואי הקידוח
 . 1בביצוע הקידוח ,במקרה בו יתקל הקבלן בחללים בתוואי המתוכנן של הקידוח ינהג כך:
 . 2כאשר גודל החלל לא עולה על  3.0מ' יעבור הקבלן את חלל בתוואי ושיפוע המתוכננים
כאילו ביצע את הקידוח בקרקע.
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.3

.4
.5
.6

כאשר גודל החלל עולה על  3.0מ' יתכנן הקבלן תוואי אלטרנטיבי כך שיוכל לעקוף החלל
להעביר את הצינור בקרקע ללא שינוי בשיפועים מתוכננים ,מקרה זה יגיש הקבלן
לאישור המתכנן תוכנית קידוח חד שה המתארת את המעקף והתוואי המוצע .התוכנית
תכלול תנוחה וחתך לאורך בקנ"מ ופירוט שהופיעו בתוכנית הביצוע שערך המתכנן.
על שינוים אלו והקדיחה החוזרת לא ישולם לקבלן בנפרד ומחירים יכללו במחיר מ"א
צינור בקידוח.
דיוק הקידוח יהי בסטייה של השיפוע שלא יעלה מעל  1פרומי ל למטר.
המתכנן יהיה הפוסק הבלעדי לקבוע שנעשו כל ניסיונות האפשריים לעקוף את החלל ורק
הוא יקבע באם הקידוח נכשל או יש להמשיך ולבצע ניסיונות נוספים לעקוף את החלל
שהתגלה.
במידה וקבע המתכנן שאין אפשרות לעקוף את החלל שבתוואי הקידוח ישולם לקבלן
בגין אורך הקידוח שב יצע (לא כולל ניסיונות סרק)  25%מעלות הסעף לקידוח . HDD
עלות זו כוללת את ההתארגנות וביצוע קידוח החלוץ ,לא ישולם עבור ניסיונות סרק שלא
עלו יפה.

 57.04שוחות בקרה
 04.01שוחות בקרה לביוב
שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות עגו לות מתחתית מעובדת דוגמת "  " ready baseאו
שווה איכות עם תקן ישראלי ומחוליות ותקרות טרומיות.
החוליות יתאימו לת"י  658השוחות תיבנינה לפי פרט סטנדרטי מס'  2וסעיף  57.082של
המפרט הכללי עם מכסה ב.ב .בינוני  B- 125עפ"י ת"י  489העומד בלחץ מרוכז " 12.5
טון" ,אלא אם כן צוין אחרת לא ניתן לצקת שו חות ,תקרות ומכסים באתר .לא ניתן
לבצע תקרות קוניות אלא באישור בכתב מהמתכנן בחתימת המפקח בלבד .
השוחות תהיינה אטימות לחלוטין לדליפות החוצה ולחדירת מי תהום פנימה.
על הקבלן לבצע בשוחות הבקרה מפלים לפי התוכניות .מידות וגובה המפל יהיה לפי
התוכניות ולפי דרישות המהנדס .הקבלן יקבל תשלום נוסף עבור כל מפל חיצוני שיהיה
בשוחה.
מפלים עד לגובה קטן או שווה לחצי הקוטר של שוחת הבקרה יהיו מפלים פנימיים
שיעובדו בתוך השוחה ויהיו כלולים במחיר השוחה.
הפרש הגובה בין הכניסה והיציאה של קווי הביוב לש וחה יהיה לפי השיפוע של קו
הב יוב; יש להקפיד על הנחיה זו בגלל השיפועים הקטנים של קווי הביוב.
 04.02אטמי צנרת לדופן השוחה
הצינורות יחוברו לקיר שוחה ע"י מחברים מיוחדים מסוג ' פרס סיל ' לקיר השוחה.
המחברים יסופקו ע"י הקבלן .מחיר המחברים יהיה כלול במחיר השוחה ולא תשולם
עבורם לקבלן כל תוספ ת .המחבר יהיה כמצויין בפרט מס'  2או ש"ע.
 04.03אטמים בין חוליות השוחה
אטימה בין החוליות לבין עצמן ,בין חוליה לתחתית ,בין קונוס לחוליה ,בין תקרה
לחוליה מאטם תוצרת  THEODOR CORDES GMBH & CO.KGאו שווה ערך שיאושר בכתב
ע"י המתכנן כמפורט :אטם  CDS PLUS3 3מי ועד לאטימה מוחלטת של תפרים
באלמנ טים טרומיים בקטרים  125 , 100 , 80ס"מ הנתונים ללחצים פנימיים וחיצוניים.
נתונים טכניים :
 אטם השוחה  CSD PLUS 3עשוי גומי מסוג  SBRבעל עמידות גובהה במגע עם שמנים
וביוב.
 אטם  CDS PLUS 3נבדק לפי תקן  DIN 4034ללחץ של  1.0בר.
 האטם כו לל אלמנט מובנה להעברת כוח אנכי ,אלמנט זה המורכב על האטם גורם
לכוחות אנכיים למקומו בתנוחה הרצויה.
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שימוש באטם :
 האטם מסופק בנפרד עבור אלמנט טרומי עגול ,בקוטר הנדרש.
 לפני חיבור האלמנטים יש להרכיב את האטם על הזכר של האלמנט התחתון.
 יש לדאוג כי זכר האלמנט שלם ,ו נקי מלכלוך וחתיכות בטון לפני הרכבת האטם.
 בהרכבת האלמנטים אחד על השני ,אין צורך בהפעלת כוחות אנכיים אלמנט העברת
הכוח ,המובנה על האטם ,יגיע למקומו באופן אוטומטי.
 אין צורך במיכון או כלים מיוחדים בזמן הרכבת האלמנטים.
האטם כמפורט יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו .מח יר האטמים יהיה כלול במחיר השוחה
ולא תשולם עבורם לקבלן כל תוספת עם תחילת הביצוע תבוצע הדגמה בשטח להנחת
האטם ע"י הספק.
 04.04הנחה תחתיות שוחה טרומיות ומתעל השוחה (בנצ'יק)
תחתית השוחות בקוטר  100ס"מ ו  125 -ס"מ יה יו עם מתעל חרושתי דוגמת " ready
 " baseאו שווה אי כות שיאושר בכתב ע"י המתכנן .הנחת תחתית שוחה טרומית צריכה
להתבצע על גבי משטח מהודק ,בהתאם למפורט להלן:
 . 1חפירה לשתית ל  20-ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה.
 . 2מילוי מבוקר מהו דק עד רום תחתית השוחה במצע סוג א'.
 . 3יישור והחלקה של פני השתית לרום התחתית כולל איזון ומתן איש ור של המפקח
להנחת התחתית.
 . 4הורדת השוחה בעזרת מנוף ברווי הרמה מיוחדים המומלצים ע"י היצרן.
 04.05מכסי שוחות כבדים
בכל שוחות הבקרה המסומנות בתוכנית בתחום הכביש יותקן על תקרת השוחה מכסה
ב.ב .כבד מטיפוס  D- 400לפי ת"י  489המיועד לעומס מרוכז של  40טון .ביטון ט בעת
המכסה לתקרה (במידה ונדרש) יעשה עם בטון בתוספת  2חישוקי ברזל בקוטר  6מ"מ על
כל ההיקף בטברה מסודרת ברוחב  10ס"מ לפחות לגובה נדרש .למעבר למכסים כבדים
תשולם תוספת לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות.
 04.06הגבהת מכסים
לא תאושר ביצוע הגבהה בגובה העולה על  15ס"מ .
הבטון לביצוע ההגבהה יהיה בטון מובא ב  30-עם  2חישוקי ברזל בקוטר  6מ"מ.
ביצוע הגבהה בגובה העולה על  15ס"מ תבוצע באמצעות הגבהות טרומיות בלבד.
מחיר ההגבהה כלול במחיר היחידה של השוחות.
 04.07מפלים חיצוניים
במקום אשר תורה התוכנית או המהנדס יתקין הקבלן על שוחות הבקרה מפלים
חיצוניים לפי פרט סטנדרטי מס'  4כולל כל המסומן בתוכניות.
 04.08סימון שוחות
על גבי תקרת השוחה יסמן הקבלן את מס' השוחה המופיע בתנוחה ובחתך בהתאם
לתוכניות בצבע אדום מסוג אפוקסי  308ב  2-שכבות .אורך הספרה יהיה  10ס"מ ורוחבה
 5ס"מ מרחק בי ן ספרה לספרה  3ס"מ .הסימון ייעשה בעזרת שבלונה .הכנת השטח
לצביעה תהיה ע"י ניקוי במברשת פלדה .סילוק כל הגופים הזרים וכתמי שמן המשטח
יהיה נקי ויבש לפני הצביעה.
מחיר הסימון נכלל במחיר היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.
 57.05חציית קווי ם
 05.01ראה פירוט בסעיף . 57.36
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 57.06חיבורי בתים
במסגרת מחירי היחידה על הקבלן ל מדוד את גובהי השוחות הקיימות בחצרות בתאום פרטני עם
כל בעלי ה מגרשים; לא יתקבלו טענות על עיכובים ו/או הוצאות בגין הנ"ל .התאום יבוצע לפני
ביצוע הקו הראשי .כמו"כ הקבלן יביא בחשבון ,במחירי היח ידה שבהצעתו ,כי התאום האמור
יבוצע ע"י מהנדס הבי צוע מטעמו וביחד עם המפקח בפגישות שיתקיימו בשעות הערב.
העבודה כוללת ניפלים לחיבורי הבתי ם.
הכנות לחיבורי הבתים יבוצעו ע" י הקבלן לפי התכנון הכלול בתוכניות.
המערכות הגרוויטציוניות הציבוריות תהיינה בנ ויות לקליטת הביוב כמפורט להלן.
הכנות לחיבורי הבתים ,איתורם וגובהם טעונים אישורים סופיים של המפקח.

ב.

.1

השוחה בקו הראשי תהיה בנויה עם בנצ'יקים כך שתוכל לקלוט את מערכת הביוב של
החבר ,כמו כן יבוצע קטע צינור באורך מתאים לחדור  2מ' לפחו ת אל תחום מגרש בכיוון
החי בור לחצ ר.
הקבלן יסתום את הקטע בפקק ויסמן את הקו ,כיוונו ועומקו ללא תוספת מחיר.

.2

באותם המקומות שהקו הראשי שיבוצע ע"י הקבלן נמצא בצד אחד של כביש ומערכת
הביוב של החבר מצידה השני .הקבלן יבצע את קטע החצייה של הכביש ואת כל האמור
בסעיף  1לעיל לחיבור החלקה.

.3

באותם המקומות שהקו הראשי יהיה בעומק מעל ל  2.2-מטר ,הכניסה מן הבתים תהיה
עם מפל חיצוני ,בהתאם לתוכניות.

.4

החזרת השטח לקדמותו כלולה במחירי היחידה השונים ותכלול את כל התיקונים שיש
לבצע בשטח הדייר ,גם אם יתקל הקבלן בסוג אבן/ריצוף או כל דבר מיוחד אחר – כל
ה הוצאות בגין החזרת השטח לקדמותו יחולו על הקבלן.

.5

כניסה לבתים תהיה ברובה מתחת לגדרות/קירות .עלות המעבר מתחת לגדר/קיר/אחר
כלולה במחיר היחידה ולא תהיה לקבלן כל תביעה בגין עבודה זו.

.6

מחיר היחידה לקווים ושוחות מכל סוג שהם יקבע לפי מ"א ויח' בהתאמה .התשלום
י היה לפי הכמויות ותחת כל התנאים של החזרת השטח לקדמותו כמצוינים לעיל .לא
תהיה לקבלן כל בקשה לתוספת בגין הארכת קו ביוב או הגדלת מס' השוחות בתוך
המגרש (מעבר לחישוב הכמויות) בגין החזרת השטח לקדמותו.

עבודות ניקוז

 57.07מערכות תת קרקעיות ועיליות

.1

כ ל העבודה תבוצע בתאום מלא עם כל המערכות העיליות או התת  -קרקעיות השונות
הקיימות והמתוכננות בשטח (עבודות סלילה ,חשמל ,תקשורת ,ביוב,ניקוז ,מים וכו').
על הקבלן לקבל את אישור כל הגורמים השונים הקשורים במערכות הקיימות לפני
תחילת עבודתו ( .מ.מ .כפר -שמריהו  ,חח"י ,בז ק ,משרד התקשורת ,משרד התחבורה,
משטרת ישראל ,טלוויזיה בכבלים ,מע"צ ,רשות העתיקות וכד').
תשומת לבו המיוחדת של הקבלן מופנית לכך ,שכאשר העבודות מבוצעות ברחובות בהם
קיימת תנועה של אנשים ורכב ,אשר גורמים להפרעות בעבודה הסדירה ,על הקבלן לדאוג
לסידור י בטיחות מתאימ ים כדי להבטיח מפני תאונות העלולות להיגר ם בגלל :תעלות
פתוחות ,חמרי בנין ,מכונות ,מכשירים ,כלי עבודה וכו' .כן עליו לדאוג לסדור מעברים
לבתים ולחנויות ,לתאום עם משטרת התנועה ,שרותי האוטובוסים המקומיים והרשות
המוניציפאלי ת עבור סידור י התנועה בזמן העבודה ועד השל מתה.
על הקבלן להביא בחשבון את כל ההפרעות והסידורים כנ"ל שידרשו בקבעו את מחיר
היחידה .לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן עבור תשלום נוסף ,עקב הסדורים וההפרעות
כנ"ל וכן עקב איזה נזק שהוא שיגרם ,וכן עקב חפירה באמצעים אחרים מאשר התכוון
הקבלן אפילו יזדקק לחפירת ידיי ם  ,או לדפן קרקע בחפירה .

.2

שינויים והטיות של מערכות הביוב ,המים ,התעול ,החשמל והתקשורת הקיימות עשויים
להתבצע בתאום עם הגורמים השונים בזמנים ובמועדים שונים ועל הקבלן לקחת בחשבון
עבודה בשעות לא מקובלות ,בהמשכים ובהפסקות.
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בחצית כבישים יש לתאם את החציי ה עם משטר ת התנועה ולקבל אישורים בכתב לפני
סגירת הכביש לתנועה.
במקרה של חצית קוו י מים ותיעול יש לתאם עם המחלקות הנוגעות בדבר במועצה .
בחצית כבלי חשמל או טלפון יש לקבל אישור מתאים מחברת החשמל ומשרד התקשורת.
במקרה של מעבר בשטח נטוע יקבל הקבלן הוראה בכתב למספר העצים שע ליו לעקור.
עבור כל עץ נוסף שיינזק או ייעקר ,ישלם הקבלן פיצויים.
.3

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור התאומים ,הפיצולים והעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל
ועליו לכלול את כל ההוצאות בגין עבודות אלו בסעיפים המתאימים בכתב הכמויות
והמחירים.
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור פיצו ל העבודה לזמנים שונים בהתאם לדרישות
המזמין.
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור כל הסידורים הנדרשים להמשך הפעלה של קוים
קיימים בכל תקופת העבודה.

.4

בכל מקרה על הקבלן לבצע גישושים ו לוודא בתחילת העבודה את כל המערכות הקיימות
באתר:
מים ,ביוב ,תעול ,חשמל ,תקשורת ,טל"כ ,ג לאים ,רמזורים ,בין אם סומנו בתכניות ובין
אם לא סומנו .לפני התחלת עבודות ההנחה  ,הקבלן יבצע בדיקת עומק לכל שוחות
החיבור ע"י מודד מוסמך .
במידה ויש אי התאמה  ,הקבלן יודע למפקח על מנת לעדכן את התוכניות .
כל סימון בתכנית הוא משוער בלבד לפי מיטב הידע המצוי בידי המזמין .הקבלן יחשוף על
חשבונו וללא כל תשלום את כל נקודות החבור ו/או נקודות החציי ה עם מערכות תת
קרקעיות שונות ויוודא את נתוני התכנון .בכל מקרה של אי התאמה יש להודיע למפקח
ולקבל הנחיות בהתאם.
במידה ויידר ש שינוי בתכנון עקב הגישושים  ,לא יוארך זמן בצוע של הפרויקט ולא ישולם
פיצוי כלשהו .
על הקבלן לקחת בחשבון כי חלק מהתאים הקיימים בכבישים או מדרכות או שטיחי
גינון ,מכוסים ומוסתרים .על הקבלן לבצע גישושים וחיפושים אחר שוחות אלו על פי
הנחיות המהנדס .מודגש כי עבודה זו כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם כל
תוספת ולא תוכר כל תביעה שהיא בגין עבודה זו.

.5

הקבלן אחראי בכל מקרה לשלמות הקווים הקיימים גם אם לא הופיעו בתכנית ויתקן על
חשבונו כל נזק שייגרם לקווי ם אלה.
כמו כן ישלם הקבלן כל תביעה כספית מצד גורם שלישי עבור פגיעה ברכוש .
במקרה ויהיו כבלי חשמל או טלפון ,על הקבלן להזמין משגיח  48שעות לפני תחילת
העבודה.

.6

במקרה של פגיעה ופיצוץ קו מים קיים על ידי הקבלן ,עליו להודיע מיד למחלקת המים
במועצה המקומית כפר שמריהו  ,והיא תתקן את הפיצוץ על חשבון הקבלן.

 57.08התוכניות והכמויות
התכניות המצורפות למכרז הן "למכרז בלבד" .ה כמויות המצוינות בכתב הכמויות והמחירים הן
לצורך מכרז בלבד והן עשויות לגדול או לקטון .בניגוד לאמור במפרט הכללי ובחוזה ,המזמין
שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות השונות ללא הגבלה ואף לבטל סעיפים שלמים וזאת
מבלי לשנות את מחירי היחידה השונים ,כך שסה"כ עלו ת המכרז לא תגדל או תקטן מעבר
לתחום  25%מהיקף העבודה.
התכניות ופרטיהן יעודכנו לקראת שלב הבצוע וזאת מבלי שישתנו מחירי היחידה שאותם מציע
הקבלן בהצעתו.
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 57.09מחירי יחידה
כל מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל החומר והעבודה ,חמרי העזר ועבודות העזר,
הסדר י תנועה בהתאם לביצוע העבודות ,הוצאות שוטרים  ,רווח הקבלן עד לביצוע מושלם של כל
העבודה לשביעות רצון המפקח ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
תיאור י הסעיפים ברשימת הכמויות והמחירים הם מקוצרים בלבד וכל סעיף מפורט לבצוע
בהתאם לתכניות ,המט"מ והמפרטים הכלליים .כל הכמ ויות הן באומדן בלבד .התשלום לקבלן
בהתאם לביצוע בפועל.
 57.10תיאורי הסעיפים
תיאור י הסעיפים ברשימת הכמויות והמחירים הם מקוצרים בלבד וכל סעיף מפורט לבצוע
בהתאם לתכניות ,המט"מ והמפרטים הכלליים.
57.11

שלבי בצוע העבודות

.1

לפני שהקבלן יתחיל בבצוע העבודות א ו איזה חלק מהן או איזה שלב מהן  ,יהיה עליו
להודיע על כך למפקח בזמן המתקבל על הדעת.

.2

כל עבודה אשר ביצועה נעשה ביותר מתהליך אחד ,תהיה טעונת בדיקה מיוחדת על ידי
המפקח ,עם סיום כל אחד ואחד מתהליכי העבודה ולפני התחלת התהליך הבא.
הקבלן יודיע למפקח על סיום תהליך עבודה כזה בעוד מועד ,ועל כל פנים בטרם הקבלן
יתחיל בתהליך העבודה הבא אחריו .אי בדיקה מצד המפקח ואף בדיקה מצדו לא תשחרר
את הקבלן מאיזו מהתחייבויותי ו לפי הסכם זה ,ובכלל זה מאחריות לטיב העבודה ו/או
החומרים.

.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להודיע למפקח בעוד מועד ,בכל מקרה
שהקבלן יטפל באיזו עבודה שיהיה צורך לכסותה ,ויאפשר למפקח לפני הכיסוי ,לבדוק
את העבודה לפרטיה ולעמוד על טיב הבצוע והחמרים .כמו כן לערוך בקורת למדידות וכל
בקורת אחרת שהמהנדס ימצא לנכון .במקרה שהקבלן יכסה איזו עבודה שהיא מבלי
להוד יע למפקח על רצונו לכסות חלק מן העבודה ,יהיה הקבלן חייב לחשוף ו/או לגלות
מיד את אותו החלק על חשבונו של הקבלן ,בהתאם להוראות המפקח מזמן לזמן.

.4

במסגרת ביצוע הפרויקט ,מבוצעות באתר עבודות למערכות עיליות ותת  -קרקעיות
שונות .מערכות אלו תבוצענה ברובן ע"י הקבלן ויתכן שחלקן תבוצענה ע"י אחרים.
הקבלן יתאם את עבודותיו לעבודות המערכות האחרות בין אם תבוצענה על ידו ובין אם
תבוצענה ע"י אחרים .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור תאום עבודתו עם אחרים  ,ועל
זמן עקב בצוע עבודות ע"י אחרים .

.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העב ודה לשלבים שונים כולל הפסקות עבודה
היחידה
ביניהם .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור פיצול העבודה מעבר למחירי
המוסכמים בחוזה.

.6

הקבלן מצהיר בפעולת הגשת ההצעה ,כי המפרטים הכלליים הנ"ל נמצאים ברשותו.
הקבלן קראם והבין את תכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומ תחייב לבצע
את עבודתו בכפיפות למפרטים הכלליים ולמט"מ.

 57.12עבודות עפר לתעלות
.1

ניקוז מי תהום או מי גשמים
ניקוז מי תהום או מי גשמים באתר ובתעלות החפורות אין נתונים ברורים בנושא מי
תהום צפויים בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לניקוז מי תהום ומי שיטפונות מהחפירו ת
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
להנחת צנרת ובצוע תאים ושחות תת קרקעיים כך שכל העבודה תבוצע ביבש ,הכל
כמפורט במפרט הכללי.
הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ,כולל תימוך ודיפון ,של מתקנים סמוכים ,מבנים,
צנרת וכו' וכן את החפירה בפני מפולת ובפני חדירת מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה.
על הקב לן להרחיק המים ממקום העבודה כך שלא יגרמו נזקים לרכוש פרטי או ציבורי,
שטחים מעובדים ,חצרות וגנים כל הנזקים הנובעים מכל סיבה שהיא עקב אי מילוי
הוראה זו יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.
.2

דיפון ,חפירת וחציבת תעלות להנחת צ י נורות ו מילוי ן
חפירת תעלות להנחת צינו רות תהיה כמפורט במפרט הכללי ובהתאם לתוכניות ,לרבות
ההרחבות והמרווחים מהצדדים ומתחת עבור מעטפת החול ,או העטיפה מבטון מזוין או
גושי בטון.
חפירת התעה תהיה לעומק  20ס"מ מתחת לתחתית הצינור לביצוע.
לא יורשה שימוש בחומר נפץ.
במקומות בהם יורה המפקח בכתב כי קיימ ת הגבלה של רוחב החפירה ,יבוצע דיפון
בתעלות והקבלן יידרש לבצע החפירה בקירות תלולים על מנת להפחית את הרוחב העליון
של התעלות.
דיפון הקרקע יעשה באמצעות קיר שיגומים ,כל ו נסאות או לוחות פלדה הנתמכים ע"י
פרופילי פלדה אנכיים משני צידי החפירה ,הכל לפי העניין תכנון ה דיפון וביצועו באחריות
הקבלן ויהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.
קווי צינורות יונחו בתעלות החפורות בתוך מעטפת חול ויכוסו בחומר מתאים ,הכל
כמפורט כאשר תוואי הקווים לביצוע עובר במקביל או בסמוך לכבישים ולמדרכות
סלולים יעשה כסוי התעלות .במידה ויעשה באמצעות כלים מכ א ניים – ע"י כלים
מכ א ניים מתאימים בעלי צמיגי גומי ולא שרשראות .מתחת לחצובות ייצוב של כלים
מכ א ניים יש להניח אדני עץ כדי לא לפגום בסלילה .גריפת השכבה האחרונה של אדמה
חפורה מעל כביש סלול תעשה ע"י כלים עם כפות או מגרדים ללא שינים בגמר עבודת
הכסוי יש לנקות את הכ בישים מכל העודפים ע"י נ י קוי ב מברשות ומטאטאים מכאניים .
לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בנפרד עבור חפירה או חציבת התעלות להנחת
הצ י נורות ,לרבות המילוי חזרה עודפי האדמה יפוזרו באזורי מילוי ,או יסולקו לאתר
שפיכה מחוץ לכפר שמריהו ,מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה הכל עפ"י האמור לעיל,
לא ישולם בנפרד עבור סילוק אדמה ועל הקבלן לכלול הוצאותיו השונות בקשר לכך
במחירי היחידה השונים להנחת צינורות שבכתב הכמויות והמחירים.
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטלת החובה והאחריות לתמוך ולדאוג
לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות שבסמוך להלן ,או
מתחתיהן ,תחפרנה התעלות המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודות
ידיים אם לדעתו תהייה סכנה לשלמות ויציבות המערכות וזאת ללא תמורה.
בנוסף לכך ,על הקבלן לדאוג לבטיחות עוברי הרגל במדרכות אשר חפר ולבטיחות
המכוניות בכבישים אשר פתח הוא ידאג להקמת גשרונים להולכי רגל במקומות חיה
לבתים וכמו כן ידאג לפנסים וגידור בלילה ,שיסמנו את מקומות חפירת התעלות.
בנוסף לנדרש במפורט הכללי על הקבלן לנקות את תחתית החפירה מעפר חופשי ,אבנים,
פסולת אורגנית וכו' לאחר מכן ,עליו להביא את תחת ית החפירה לרטיבות אופטימאלית
ולהדקה לשביעות רצון המפקח במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה
ערך מאושר ע"י המפקח.
במקרה והחפירה בוצעה לעומק שהוא גדול מהנדרש ,יהיה על הקבלן למלא את החפירה
בחול דיונות מהודק בהידוק מבוקר למפורט .כל חפירה עודפת של א נדרשה ע"י המפקח
או לא סומנה בתכנית תהיה על חשבון הקבלן .הכל בהתאם לדרישות המפקח.
המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינורות ,מעל עטיפת החול ,ייעשה בהתאם
לחתך הטיפוסי ויהודק לדרגת צפיפות בהתאם לסוג חומר המילוי כמפורט להלן תוך
הבאת החומר לרטיבות האופטימאל ית הכל כנדרש בפרק  5701ב"מפרט הבינמשרדי".
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי ,אולם לא לפני בדיקת הקו ,כולל בדיקת אטימות
ומתן אישור ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.
החלפת אדמה בחומר מילוי מובא יהיה חול מסוג  A- 3או  A 2-4ויבוצע עד תחתית מבנה
הכביש ,רק ל פי הוראה בכתב על ידי המפקח.
החלפת אדמה כוללת סילוק עודפי אדמה לא מתאימה למקום שפך מאושר ע"י המשרד
לאיכות הסביבה.
בכינוי "חומר מתאים" המופיע בסעיף זה ,הכוונה לקרקע מקומית מכל סוג שהוא שאינה
כוללת חומר אורגני או אשפה ואינה כוללת אבנים בגודל העולה על "  . 1ח רסית מכל סוג
שהוא איננה נחשבת בחומר מאתים ,הכל בתנאי של אישור מפורש ע"י המפקח.
.3

טבלת צפיפות/הידוק דרוש
תחום הצפיפות וההידוק הנדרש בעבודות עפר באתר יהיה כמצוין להלן:
תכולת הרטיבות באתר תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימ א לית אשר תיקבע
במעבדה עבור הצפיפות ה נדרשת.
הסטייה המותרת בתכולת הרטיבות לא תעלה על  + 2%ו . - 2%-
דרגת הצפיפות המינימ א לית תבוטא באחוזים מהצפיפות המקסימ אלית לפי מוד
פרוקטור בהתאם לסוגי הקרקעות להלן המוגדרים לפי שיטת המיון של פרוקטור:


.4

תאור החומר

סוג החומר לפי מיון פרוקטור

 %צפיפות

מצע סוג א' ,אגו"מ

A1

100

חול

A- 3

98

חול חרסית

A- 2-6 , A- 2-5- , A- 2-4

95

חרסית חולית*

A- 5 , A- 4 , A- 2-7

94

חרסינת רזה*

) 5 ( A 7-6 - , A- 6

93

חרסית שמנה*

( A- 7-6 ) 20 ( , A- 7-6 ) 6

92

אם תתגלה שתית מהסוג הזה יש לבצע החלפת קרקע בהתאם להוראות המפקח.
חתכים טיפוסיים להנחת צינורות
חפירת התעלה תהיה לעומק  20ס"מ מתחת לתחתית הצינור לביצוע.
מצע ועטיפות חול מתחת ומסביב לצינורות לכל אורכם יותקנו כנדרש .העטיפה תהיה
מחול דיונות נקי חופשי מכל חומר אורגני ,אשפה ,חצץ ואבנים .על קרקעית החפירה
תפוזר שכבת חול בעובי  20ס"מ ותהודק היטב במכבש מכני בתוספת מים על שכבה זו
יונחו הצינורות .לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת
החול עד לגובה  30ס"מ מעל ראש הצינור .החול יפוזר בשכבות של לא יותר מ  15-ס"מ
שתהודקנה היטב בתוספת מים .פיזור שכבות החול עד לגב הצינור והידוקו יעשה במקביל
משני צדדי הצינור לכל רוחב התעלה החפורה כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על
הצינור.
עטיפות מבטון תותקנה בקטעים המפורטים בתוכניות ובכתב הכמויות ,או בקטעים
שיקבעו על ידי המפקח עטיפות הבטון תהיינה מבטון מזוין "ב  " 20-הבטון יתאים לתקן
הישראלי מס'  118ו  466 -או לפי המסומן בתוכניות .פרטי העטיפות יהיו בהתאם לתכניות
וצורת היציקה בהתאם ל"מפרט הכללי".
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
מחיר מצע החול ועטיפת החול כלולים במחיר מ"א צינור ולא ישולמו בנפרד.
המדידה לצרכי תשלום עבור עטיפת בטון תאושר ביומני העבודה במהלך העבודה .לפני
כיסוי כל קטע וקטע .אי מילוי תנאי זה ימנע מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו.
במקומות בהם הצינור עובר בשטח פתוח ,ולאחר מילוי בחול  30ס"מ מעל לצינור ימלא
הקבלן בחומר מקומי מובחר מהודק בשכבות של  20ס"מ ולדרגת הידוק כמפורט בטבלה
לעיל בסעיף . 57.2.3
באם הצינור עובר בתוואי עם כורכר ,יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו ע"י מילוי כורכר
מהודק בעובי  20ס"מ לפחות.
באם הצינור עובר בתוואי כביש עתידי ימלא הקבלן בחומר מקומי חולי אשר יכיל לא
יותר מ  15% -חומר דק עובר נפה  200ובהידוק לצפיפות . 98%
באם במקום אין אדמה חולית מתאימה ,הק  3בלן יספק ויבצע מילוי מובא מחול דיינות
נקי.
התשלום עבור מילוי חוזר והידוקו כלול במחיר מ"א צינור.
 57.13צינורות הניקוז
.1

צינורות הניקוז יהיו צינורות בטון מזוין מיוצרים לפי ת"י 27
הצינורות יהיו צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5לקווי ניקוז בהם נדרשת אטימות גבוהה
ל חדירת מים ,עם אטם מובנה בפעמון ,תוצרת 'רדימיקס' או ש"ע; המחברים בין צינורות
הבטון ובין הצינורות לתאים יהיו מטיפוס מחבר מובנה מיוצר ע"י מפעל 'רדימיקס' או
ש"ע.
הקווים הראשיים יהיו מצינורות באורכים של  2.5מ' במידת הצורך ,יבצע הקבלן התאמת
אורך באמצעות חיתוך וחריטת קצה הצינור לאורך הנדרש ולקוטר עבור המחבר אסור
לבצע שבירת קצה צינור אלא חיתוך בלבד ובהתאם להוראות היצרן.
מערכת הצינורות ,תאי הבקרה ותאי הקליטה תהיה מערכת אינטגר א לית מושלמת לניקוז
עם אטמים מובנים דוגמת מערכת מושלמת של מפעל רדימיקס כולל צינורות בטון דרג 5
מדויקים ואטומים עם מחברים מבונים עם אטמים אינטגרלים (  ) PMתוצרת רדימיקס
או ש"ע.
האטם יהיה בצד השקע של כל חיבור צינור לצינור או צינור לתא בחיבור היציאה של כל
תא יהיה קטע צינור חיבור דו צדדי (ניפל עם תקע לכל כוון) באורך קצר מתאים.
תשומת ליבו של הקבל ן מופנ י ת לכך שבמערכת אטומה אינטגרלית ניתן לבצע חיבור בין
צינור לקיר התא מלבני בזוית של  90 °בלבד או חיבור לתא עגול.
יש לנקות בכל אמצעי הזהירות למקום את התאים ותאי הקליטה בהתאם למתוכנן על
מנת לשמור על תנאי זה.

.2

הנחת הצינורות
הצינורות יונחו בחפירה כמפורט ב מפרטים הכלליים ,ובנוסף לכך יש להקפיד במיוחד על
הנחיות ביצוע כמפורט להלן ובהתאם להנחיות היצרן.
על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים מודד מוסמך
מטעם הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות.
פרט למקרים שינתן אישור מי וחד ,ינוח ויבוקר קו צינורות בין שתי שוחות סמוכות בבת
אחת .תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב .הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול דיונות
מהודק ,לפי הנדרש לעיל .אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה
כמשביעת רצון .הקווים יונחו במעלה השיפוע ,כלומר מהמקו ם הנמוך אל הגבוה.
כל הצינורות ואביזריהם יונחו בקו ו ים ישרים בשיפועים ובגבהים המסומנים בתוכניות
ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח .הב י קורת תעשה ע"י מדידה במאזנת וע"י מודד
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
מוסמך בלבד .קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת
לצינור ובעזרת הו ספת חומר מתחתיו שיהודק היטב.
אח"כ יבדקו הצינורות ללחץ הידרוסטטי בהתאם לדרישות התקן ובשיטה שתאושר ע"י
המהנדס .על הקבלן לספק את כל הציוד והמים הדרושים לביצוע הבדיקה ללא כל תשלום
נוסף וההוצאות ייחשבו ככלולות במחיר ההצעה כולה .הבדיקה ההידרוסטטית תבוצע בין
שת י שוחות סמוכות לפני ביצוע המילוי החוזר.
לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון ,י יבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת ,ייקבע מיד
במקומו ע"י הידוק חול מצידיו לכל אורכו.
רו מי הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות (– I . L
אינברט)  .הצינורות יונחו בהתאמ ה גמורה ללא קפיצות מקומיות.
.3

ס י בולות מותרות
עומק הצינור  ± 0.5ס"מ
שיפוע הצינור + 0.05%

 57.16תאי בקרה ותאי קליטה
.1

תאי בקרה לניקוז – מתעל
בניגוד לנאמר בכל מקום אחר במסמכי המכרז ,יהיה עומקה של כל תעלה בקרקעית תא
הבקרה כקוטר הצינור המתחבר אליה ,כולל שינו יים הדרגתיים כאשר יש שינוי קוטר .
ר צ פת שוחת הבקרה תעובד בהתאם לתכנית ,להוראות המהנדס ולשביעות רצונו ותוחלק
בטיח צמנט נקי.

.2

תאי בקרה לניקוז – חבור צינורות
בניגוד לנאמר בסעיף  570826במפרט הכללי ,הצינורות המתחברים לתאים לא יוכנסו
לתוכם עד לצד הפנימי של הדפנות  .החבור יהיה באמצעות מחבר מיוחד לשוחת בטון
והצינור יוכנס עד לאמצע המחבר המיוחד.

.3

תאי בקרה לניקוז – מדרגות ירידה
לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו שלבי ירידה מתוצרת שתאושר ע"י
המהנדס .שלבים אלה יהיו לפי ת"י . 631
שלבים מיצקת ברזל יצבעו עפ"י הוראות הצביעה שבמפרט הבינמשרדי.
השלבים יקבעו במקומם לפני יציקת הבטון או בחורים שיבוצעו על ידי מקדחה מכ א נית
(לא יורשה שימוש בפטיש ואזמל) ,בעומק של  12ס"מ ,המרחק האנכי בין השלבים יהיה
 33ס"מ .שלב הירידה הראשון ,העליון ,יהיה ימני כלפי הנכנס לשוחה ,במרחק  65ס"מ
מפנ י המכסה.
מחיר השלבים והתקנתם בשוחה כלול במחיר השוחה.

.4

תאי בקרה – כללי
שוחות /תאי הבקרה ותאי הקליטה לניקוז יהיו טרומיים ,במידה וקיימים תאים במידות
המצוי נות בתכניות ,אחרת ,באישור המפקח בלבד ,תהיינה השוחות יצוקות באתר וללא
שינוי במחיר.
השוחות תהיינה עגולו ת או מרובעות או מחומשות בהתאם לתכניות המידות הנקובות
בכתב הכמויות והמחירים מתייחסות למידות הפנימיות של השוחות לפני הטיח.
במידה והשוחות תהיינה יצוקות  ,הן תוצקנה מבטון ב  30-כמצוין בתכניות עם זיון.
הרצפה תוצק על גבי מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ .החלק התחתון של ה קירות עד גובה 20
ס"מ מעל ראש הצינור הגבוה ביותר יוצק באתר ,ביחד עם הרצפה ועם זיון .המשך ביצוע
הקירות רק לאחר  24שעות.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
שוחות טרומיות מבטון תהיינה עם שקע בקצה האחד ,תקע בקצה השני ,מלוטשות
במשטחים הפנימיים ותתאמנה בכל לת"י  , 658החוליה התחתונה תהיה טרומית עם
רצפה.
המדידה והתשלום יהיו כמפורט ,לרבות הבטון הרזה ,כולל כל החומר והעבודה ,עבודות
עפר ,חפירה ,מילוי חוזר בהידוק מבוקר ,טיח ,וסילוק עודפי העפר.
מילוי חוזר סביב שוחת הבקרה יהיה מחול דיונות מהודק בכל נפח החפירה ויהיה כלול
במחיר השוחה הכללי ,כולל אספקת חול המילוי והרחקת עודפי החפירה.
תאי קליטה כוללים בין היתר רשתות מיצקת (ברזל יציקה לעומס כבד) ואבן שפה
מיצקת ,וכן הקולטנים וכל העבודות הכרוכות בשלמות.
ביצוע תאי קליטה ו/או תאי בקרה בכבישים שאינם מיועדים לסלילה כולל בין היתר את
העבודות הבאות פריצה וסילוק אבנ י שפה ,בנית ותיקון אבני שפה שנפרצו כולל אספקה,
פריצת הכביש סביב התא ,מילוי חול סביב התא ותיקון האספלט סביב התא ,על פי
הנחיות בסעיף . 57.07.03
אופן המדידה – תאים ימדדו לפי יחידות (שלמות) בהתאם לקוטר ו/או למידות פנים,
ובהתאם לעומק התא ומחיר היחידה כולל א ת כל העבודות הנ"ל.
כל המכסים לשוחות יהיו עשויים מברזל יציקה עם  LOGOשל הרשות המקומית לפי
דוגמה קיימת ,ת"י ( 489ספטמבר  ,) 2003ממין ( D 400עומס של  40טון).
בשטח פתוח ובמדרכות להולכי רגל בלבד ,המכסים יהיו עשויים ברזל בטון ממין B 125
(עומס של  12.5טון) תוצרת "וולפמן" דגם "כרמל" או שו"ע.
המכסים יהיו בקוטר  60ס"מ רק לשוחות בקוטר עד  80ס"מ (כולל) המכסים יהיו בקוטר
 50ס"מ.
בניגוד לאמור בכל מקום אחר במסמכי החוזה מכסים לתאי בקרה בכבישי אספלט
קיימים או מתוכננים יהיו מכסים עגולים מברזל יציקה .מכסים לתאי בקרה במשטחי ם
מרוצפים באבנים משולבות יהיו מכסים מרובעים דגם "מורן" או שו"ע מברזל יציקה.
כל המכסים לשוחות השונות (תיעול) יישאו את הכתובת "מ.מ .כפר שמריהו תיעול" וכן
כיתוב וסמלים אחרים ונוספים כפי שידרשו ע"י המפקח .צורת האותיות תיעשה בהתאם
לדרישת אגף מהנדס המועצה .כל הסידורים הדרושים לכך נכללים במחירי השוחות
השונות.
כל הרשתות בתאי הקליטה יהיו בהתאם לת"י  489חלק  2מטיפוס  1.4.3מתאים לעומס
כבד  40טון .אבני השפה מיצקת יהיו עם זיזי עיגון מספיק עמוקים על מנת לאפש ר עיגונם
מתחת לפני הריצוף כדוגמ ת אבני שפה דגם "אביב" תוצרת " וולקן" או שווה ערך .לא
יורשו לשימוש אבני שפה עם זיזי עיגון שבורים או ממוקמים במפלס הריצוף.
אופן המדידה תאי קליטה ימדדו ביחידות בשלמות ויכללו  2תאים לפחות ו/או שלושה
תאים ויותר ,כמצוין בכתב הכמויות ,כאשר תא אחד היינו תא ראשי שממנו יוצא צינור
הניקוז .התאים יכללו רשתות מיצקת ואבן שפה מיצקת אלא אם צוין אחרת.
במקרים מסוימים כמסומן בתוכניות יבוצע התא העמוק של הקולטן כנגד שיפוע הכביש,
לכן אם שיפוע תא קליטה שונה משיפוע הכביש אל התא העמוק מכל סיבה שהיא מחיר
היחידה כולל עבור שפועים בתאי המשנה אל התא העמוק (התאמת ש יפוע תא הקליטה
יבוצע ע"י התאמת עיבוד הקרקעית).
ב כל מקרה כולל מחיר היחידה עבוד קרקעית התא העמוק.
בתאי קליטה טרומי חבור בברגי חבור מקורים שיסופקו ע"י היצרן באורכים מתאימים
כך שיבלטו מהקיר לא יותר מ  4-ס"מ עם הברגה לכל אורך הבליטה .קצוות הברגים
ימרחו בגריז והחיבור בין התאים יטויח בבטון.
.5

שוחות בקרה – תקרות
תאי בקרה יהיו עם תקרות שטוחות ולא עם קונוסים .שימוש בקונוסים יהיה רק לפי
אישור מיוחד של המזמין.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
.6

כניסות צדדיות לשוחות
בשוחות המצוינות בתוכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תקבענה כניסות צדדיות לחיבור
בעתיד של קווי ניקוז ציבוריים ו/או לחיבור מגרשים.
כל כניסה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים ,עיגון מחבר לשוחת בטון בקיר
השוחה וקטע צינור בקוטר וברום שיסומן בתכניות .את הצינורות של ההכנות לכניסות
הצדדיות יש לאטום ע"י פקק מטיט צמנט  ,כדי שלא יחדרו דרכם מים ולכלוך לתוך
השוחות .מחיר הכניסות הצדדיות ,כמו הכניסה והיציאה הראשית ,כלול במחיר השוחה.

.7

טיח במתקנים
כל התאים (תאי בקרה) יטויחו בטיח צמנט כמפורט בפרק  09של המפרט הכללי .תאים
טרומיים לא יטויחו אלא בחבור בין טבעות טרומיות סמוכות.
מחיר הטיח יהיה כלול במחיר התא בכל מקרה ולא ישולם בנפרד.

.8

חיבור תא ניקוז ל תא בקרה קיים (קולטן)
עבודות חיבור קו ניקוז לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי זהירות הבטיחותית
ובהתאם למפורט בתכניות ,במפרטים הכלליים ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור
המזמין .הפתח להתחבר ות הצינור בדופן התא יבוצע ע,י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה
בשום אופן.

.9

מבנה יציאת צינור ניקוז לתעלה
בקצה צינור הניקוז החדש בקוטר  80ס"מ בכניסתו לתעלה יבוצע מבנה לפי התכנית.
המבנה יהיה מבטון מזוין .הרצפה תבוצע על בסיס בטון רזה בעובי  5ס"מ לפחות.
מתחת למבנ ה היציאה יפוזר מצע סוג א' מהודק בשכבות של  96%צפיפות .עובי המצע
יהיה  60ס"מ.
המצע יונח על שתית מהודקת.
המדידה לתשלום תהיה קומפ' ,פיזור מצעים מתחת למבנה ,ובנייה של מבנה יציאה
בהתאם לסט' מס' . 2-30 a
בגין הריפ ראפ ישולם בנפרד .המדידה לתשלום תהייה לפי מ"ר.

. 10

עמודי סימון לשוחות
תאי הבקרה בשטח פתוח יסומנו ע"י  2עמודי סימון ,אחד בכל צד של תא .העמודים יהיו
בקוטר "  , 3עובי דופן "  3/16וצבועים אדום  -לבן .אורכם הכולל יהיה  1.5מ' האחד.
העמודים יבלטו כ  1.0-מ' מעל פני הקרקע ויבוטנו לקרקע ב יסוד בטון (  30 * 30 * 40ס"מ).
העמוד יסתיים בכיפה כדורית מרותכת .ראה פרט מס' . 9-4
אופן התשלום לפי יחידות קומפלט.
הביצוע לפי הוראות המפקח.

 57.17פסולת ועודפי עפר
.1

פסולת מכל סוג שהוא הנובעת מהעבודה וכן עודפי עפר הנוצרים מהנחת צנרת ,עטיפת
חול ,תאי בקרה וקליטה מכל סוג שהו א ,מבנים הידראוליים וכו' ,יורחקו ע"י הקבלן
ובאחריותו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה .מחיר ההרחקה
יהיה כלול בכלל מחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
על הקבלן להביא בחשבון בקביעת מחירי היחידה השונים את כל העלויות בגין ההרחקה
כגון תשלומים באתר השפ יכה ,הוצאות העמסה ,הובלה ופריקה וכו' .אתר השפיכה יהיה
מחוץ לתחום המועצה המקומית כפר שמריהו.
לא ישולם לקבלן כל סכום שהוא או תוספת בגין הסילוק ,ההובלה או הוצאות לשפיכת
הפסולת ועודפי העפר הנ"ל.
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.2

עודפי אדמה מעבודות החפירה הנובעים מהחלפת אדמה בהתאם להוראות המ זמין
יורחקו ע"י הקבלן מהאתר מחוץ לכפר שמריהו לאתר מאושר ע"י המשרד לאיכה"ס .לא
ישולם בנפרד עבור סילקו עודפי העפר ומחירם יהיה כלול במחיר מ"א צינור .סילוק עודפי
העפר יעשה בהתאם לסעיפים הבאים:
א)

עודפי אדמה טובה למילוי שתבחר ע"י המזמין תורחק לאתר בתחום מועצה
מקומית כפר  -שמריהו בהתאם להוראות המזמין .הרחקה כולל העמסה ,הובלה,
פריקה ופיזור.

ב)

עודפי אדמה מכל סוג שהוא לא יכללו בסעיף ב ) 1 (.כנ"ל יורחקו ע"י הקבלן
ובאחריותו מאתר העבודה אל אתר שפיכה שיהיה מחוץ לתחום מ.מ .כפר -
שמריהו לאתר מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה ,ו /או לרשות הקבלן.

הקבלן ייקח בחשבון כל הוצאותיו כגון :העמסה ,הובלה ,תשלומים באתר השפיכה,
פריקה ,פיזור וכו' .לא ישולם בנפרד לקבלן עבור סילקו עודפי העפר .עבודות אלו תעשינה
רק בהתאם להוראות בכתב ביומן ע"י המפקח וכנגד קבלות מאתר הסילוק.
 57.18אופני מדידה מיוחדים לעבודות ניקוז
.1

סילוק מי תהום ומי שיטפונות
בניגוד לאמור בסעיף  5700.06במפרט הכללי ,סילוק מי תהום מתוך התעלות ושאר
החפירות לא ימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד .מחיר הסילוק של כל העבודה והחומרי,
עבודות העזר וחומרי העזר ,יהיה כלול בכלל מחירי היחידה.

.2

צינור ות
בקווי הניקוז תהיה המדידה לתשלום עבור אספקת הצינורות ,הובלת הצינורות לאתר,
פיזורם ,עטיפת חול ,הנחת הצינורות לפי מ"א צינור נטו לא כולל את רוחב או קוטר
השוחות ,מונח בהתאם לתכניות ,למפרטים ,מט"מ והוראות המהנדס.
עבור חפירה ומילוי חוזר לא תשולם בנפרד והמח יר כלול במחיר מ"א צינור בהתאם
לקוטר ולעומק .המחיר היחידה כולל בכל מקרה את החזרת האתר לקדמותו.
קביעת עומק הצינור לתשלום כמפורט דלעיל .
מחיר הנחת הצינור י כלול גם את כל האמור במפרט דלעיל בפרטים ובתכניות  .המדידה
לפי מ"א נטו.
אורך הצינו ר לתשלום
הפחתת תא בקרה רגיל מאורך הצינור לאורך ציר הצינור יופחת המרחק הפנימי
א.
בין  2קירות התא הניצבים לצינור.
ב.

.3

הפחתת תא אינטגרלי מאורך הצינור לאורך ציר הצינור יופחת אורך התא
האינטגרלי (  2.4מ').

תאי בקרה
בניגוד לאמור בסעיף  5700.26במפרט הכללי .יחשב עומק תאי הבקרה מפני המכסה ועד
התחתית הפנימית של הצינור הנמוך ביותר היוצא מן התא .בניגוד לאמור בסעיף 5700.26
במפרט הכללי יהיה מפל פנימי כלול במחיר התא ולא תשולם עבורו כל תוספת.
מחיר תא הבקרה יכלול גם את האספקה והביצוע של מילוי חול נקי בכל הנפח החפור
בהיק ף תא הבקרה ולפחות  30ס"מ מעבר להיקף החיצוני של התא.
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.4

.5

.6

קביעת עומק הצינור לתשלום עבור סעיפים של צנרת
קביעת עומק הצינור לתשלום ,תעשה בקטעים ,בין שני תאי בקרה סמוכים,
א.
כממוצע אריתמטי בין שני קצות הקטע.
ב.

העומק הנ"ל ,יחושב מתחתית מבנה הכביש המתוכנן (להלן הצ לחת שנחפרה
לשכבת המבנה של הכביש) ועד לפנים תחתית הצינור (להלן .) I.L

ג.

במידה והקבלן יידרש ,על ידי המזמין ,להניח את הצנרת בשלב המוקדם לפני
חפירת צלחת הכביש ,יחושב העומק הנ"ל החל מפני השטח הקיים ועד לפנים
תחתית הצינור ( .) I.L

קביעת עומק הצינור לתשל ום עבור ס עיפים של חול מובא
לצורך החלפת קרקע בתעלות.
א.

קביעת העומק לתשלום כמפורט בסעיף ( 4א') (ב') לעיל.

ב.

גם במידה והקבלן יידרש ע"י המזמין להניח את הצנרת בשלב המוקדם לביצוע
עבודות החפירה לסלילת הכביש ,יחושב העומק לצרכי תשלום כמפורט בסעיף
(א') לעיל.

ג.

במידה והקבלן יקבל הוראה מפורשת ובכתב ,הקרקע יוחלף בחול דיונות נקי A- 3
מובא או חול דיונות  . A- 2-4החלפת הקרקע תעשה מגובה  30ס"מ קודקוד
הצינור ועד תחתית המבנה.

עבודות עפר לתעלות ושוחות
עבודות החפירה לתעלות כוללת את כל שירותי הלוואי דלהלן:
א.

חישוף וסילוק הצמחייה על שורשיה במידה שהיא מופיעה בשטחי החפירה ,כולל
עצים ,כולל פירוק כל המטרדים כגון שכבות אספלט שיתגלו בתחום החפירה,
פלטות ביטון ,צנרת קיימת וכו'.

ב.

החזרת חלק מהאדמה החפורה לשם כיסוי ,מילוי בחזרה בהידוק מבוקר .עודפי
האדמה יסולקו מהאתר כמוזכר דלעיל .

ג.

סילוק מי הגשמים ומי התהום ,כולל נקיטת אמצעים למניעת נזקים העלולים
להיגרם בעקבות יה ם ,למבנים קיימים ,לחלק מהעבודה הנמצא בביצוע או מבוצע.

ד.

סידור דרכי העקיפין להבטחה מפני שיטפונות ,יצירת מעבר חופשי ותקין לזרימת
מי גשמים ומניעת הצפות והיווצרות שלוליות.

ה.

תימוך ודיפון לציידי החפירה כולל חיזוקים אחריות הקבלן בפני מקרי אסון או
נזקים לרכוש פרטי או ציבורי ,שייגרמו ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים או
תימוכים ,שיטה לא נכונה או מכל סיבה אחרת שתגרום למפולת או לשקיעת
הקרקע (על פי הוראות ביטוחים של משרד העבודה).

ו.

גידור או חס ימת החפירות ,הארת המקומות שיידרשו בשעות הלילה להבטחת
הציבור בפני תאונות או מקרי אסון ובפני נזקים לרכוש פרטי או ציבורי,
שעלולים להיגרם עקב אי מילוי הוראה זו.

ז.

נקיטת האמצעים הנדרשים כך שהאדמה החפורה ,החומרים והציוד שהובאו
לצרכי העבודה לא יפריעו לתנועה או לגישת הולכי רגל והשארת מעבר חופשי
במקומות הנדרשים ,יסדר הקבלן מעברים מעץ ברוחב  60ס"מ עם מעקות.

ח.

כל הנדרש דלעיל במפרטים בתכניות ובכתב הכמויות לביצוע עבודה מושלמת
לשביעות רצון המפקח והמתכנן.
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עבודות עפר לתאי הבקרה ,לצינורות ולמתקנים כלשהם כלולים במחיר הי חידה של
התאים ,הצינורות והמתקנים בהתאמה ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת במפרט ו/או
בכתב הכמויות.
המונח חפירה מתייחס בכל מקרה לחפירה ו/או ח צ יבה גם אם לא צוין במפורש.
בכל מקרה לא ישולם בנפרד לעבודות עפר ו/או חפירה לתעלות ושוחות ומחירם יהיה
כלול במחיר מ"א צינור ובמחיר התא אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
 57.19פריצת כבישים
.1

בכבישים קיימים במקום שבו יהיה צורך לפרוץ כבישי אספלט ,מדרכות או שבילי אספלט
קיימים לצורך התקנת קווי צינורות או שוחות ,יפרוץ הקבלן את האספלט ויסלק את
הפסולת.
מדרכות מרוצפות תפורקנה בפרוק זהיר ותאוחסנה לשימוש חוזר .פריצת כביש האספלט
לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה במחירי היחידה של הצינור .פרוק המדרכה והעברת
הריצוף למחסני המועצה לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולים בכלל מחירי היחידה .תיקוני
הכביש והמדרכה יבוצעו לפי האמור דלעיל .
אחזקת קטע הכביש הפרוץ ע"י הקבלן תהיה על חשבונו עד גמר העבודה.

.2

ניסור כביש
במקומות בהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים קיימים יהיה על הקבלן להשתמש
בציוד מתאים לחיתוך הכבישים כדי להבטיח חיתוך מסודר .כל ציוד כזה חייב לקבל את
אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח.
על מנת להסיר כל ספק מודגש בזא ת כי ניסור כביש בתשלום יהיה רק על פי הוראה
מפורשת של המפקח ; רוחב פתיחת (ניסור) כביש יהיה מינימאלי.
התשלום עבור ניסור כביש כולל ניסור בשני ציידי התעלה החפורה וסילוק הפסולת
מהאתר.

.3

השלמת תיקון כבישים
במשך כל זמן העבודה ,יחזיק הקבלן את הקטע הפרוץ במצב מתאי ם לנסיעת רכב( ,עד
לחפירת ה" צ לחת" לביצוע הכביש) ע"י מילוי מהודק של מצע סוג א' .ככל שיידרש
לשביעות רצון המפקח .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקה זו של מיסעת הכביש
ומחירה יהיה כלול בכלל מחירי הצנרת .אופן התשלום עבור תיקון כביש יעשה לפי מ"א
צינור מונח ,עובי ה שכבות סך כ  48 -ס"מ( .שכבות מורכבות משתי שכבות מצע סוג א' כל
אחת בעובי  20ס"מ 8 ,ס"מ אספלט בשכבות של  4ס"מ כל אחת).
הקבלן יבצע תיקון כביש האספלט הקיים ע"י מבנה כביש מלא כמפורט בהידוק מבוקר2 ,
שכבות אספלט ,והחזרת הכביש למצבו הקודם הכל כמפורט בכתב הכמויות.
התשלום עבור ביצוע האספלט יהיה בנפרד לפי מ"א צינור מונח ,מחיר ביצוע האספלט
יכלול גם הרחקת וסילוק שכבת מצעים בעובי של כ  8-ס"מ אשר בוצע על מנת לאפשר
תנועת כלי רכב באזור הפרוץ .עבור תיקון מדרגות תשולם בנפרד כמפורט בכתב הכמויות.
שיקום המדרכה כולל גם ביצוע מצעים כנ"ל וריצוף מדרכה זהה לקיים.
המדידה במ"א צינור מונח.
הע י בוד יבוצע בהתאם לפרק  51במפרט הכללי.

 57.20צילום צנרת גרביטציונית ביוב – ניקוז
.1

כללי
א.

לשם הבטחת ביצוע תקין עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי
ובמפרט המיוחד ,תבוצע בדיקה חזותית באמצעות פ עולת צילום לאורך הקו
המונח ,לאחר סיום העבודות .הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל
סגור ,שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

ב.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע
הנחתה.

עמוד  122מתוך 142

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו

חתימה וחותמת המציע

המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
ג.

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ,ויש לקור או ולפרשו
באופן בלתי נפרד ממסמך זה.

ד.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת .שמטרתה
לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של
המפקח שניתנו במהלך הביצוע.

ה.

מבצע הצילום יהיה קבלן משנה מיומן ,בעל ציוד וניסיו ן לביצוע העבודה .שיעמוד
בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט .אישור העסקת קבלן משנה
דומה לאישור קבלני משנה ,המפורט בחוזה ביצוע (חלק כללי) .הקבלן יספק
לקבלן המשנה תכניות ביצוע.

ו.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת
העב ודה לאחר ביצוע ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".

ז.

לפי הוראת המהנדס יבוצעו גם צילומים ושטיפה של קוים קיימים בגבול ביצוע
הקווים החדשים .עבודה זו תבוצע רק לפי רישום ביומן ע"י המפקח.
מחיר הצילום יהיה זהה למחיר צילום קו חדש שבוצע צילום הקווים הקיימ ים
יבוצע לפני התחלת עבודות הניקוז ובסיומם (פעמיים) .במידה ויתגלו פגמים ו/או
נפגעים בקווים הקיימים בעקבות ביצוע עבודות ההנחה של הקווים החדשים על
הקבלן לתקנם על חשבוננו.

.2

ביצוע העבודה
שטיפה
א.
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכ ל
חומרי פסולת וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת
הצילום הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך ,הכל
בהתאם למפרט הכללי ומפרט המיוחד המשלים אותו .כל הוצאות הקבלן בגין
שטיפת הצנרת לא תשולמנה בנפרד ותהיינה כלולות בכלל מחירי היחידה.
ב.

עיתוי העבודה
לא יבוצע צילום אלא עם נעשתה פעולת שטיפה.
.1
.2

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,כיסוי והידוק שכבות העפר עד
תחתית המבנה .לא יאושר פיזור מצע למבנה הכביש אלא אם הובהר
בצילום ,שביצוע הצנרת נעשתה כראוי ובהתאם לדרישות והשלמת כל
העב ודות הקשורות בביצוע השוחות.

.3

מועד הצילום בקטעים השונים יקבע ע"י המפקח והקבלן יקבל על כך
הודעה לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.

.4

הצילום יבוצע בנוכחות המפקח והקבלן.

ג.

מהלך הביצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי או רך
מתאימים בהתאם למגבלות הציוד .מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה
במהלך ביצוע הצילום.

ד.

תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי ,וכן בעזרת
תיעוד קולי ,בעזרת מיקרופון ,על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום
מפגעים וכו'.
ע ל הקבלן ,על חשבונו ,לסמן מספר שוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי .סימון במהלך
התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הוידאו.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
.3

.4

תיקון מפגעים
א.

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של קלטת המתועדת,
יתגלו מפגעים ולחוות דעת המפקח יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים
הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

ב.

הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים ,ועל חשבונו.

ג.

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר על חשבון הקבלן של קטעי הקו
המתוקנים .תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

הצגת ממצאים
א.

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת
תיעוד הצילום ,שנערך לשביעות רצונו של המפקח .תיעוד הצילום יכלול קלטת
וידאו ודו"ח מפורט לגבי ממצאים ,חתום ע"י מבצע הצילום והקבלן.

ב.

קלטת וידאו
קלטת וידאו ,שתישאר ברשות המזמין ,תכלול ת יעוד מצולם של הקו לכל אורכו,
ויכלול סימון זיהוי שוחות.
פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.

ג.

דו"ח צילום
במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ויוחתם ע"י מבצע עבודה זו דו"ח
הצילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד" .ה דו"ח יהיה כתוב
בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
.1

מרשם מצבי (סכמה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם
לסימוניהם בתכניות הביצוע ,וכל סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי
לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

.2

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול :קטע הקו ,נקודת וידאו,
תאור המפגע ,הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו
משוחה סמוכה.

.3

סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

.4

מסקנות והמלצות.

.5

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלה
יצולמו על גבי מסך הטלוויז יה בעזרת מצלמה מתאימה.

.5

אחריות הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני
פגיעת תוקף האחריות של הקבלן .במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות
עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצ ינור אשר
באחריותה קבלן .עלות הצילום הנוסף ,במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון ,תחול על
הקבלן .המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין ,ו/או ע"י המזמין על חשבונו
של הקבלן .בהמשך ייערך ,על חשבון הקבלן ,צילום חוזר של הקטע אשר תוקן .כל זאת
כפוף לתנאים הכללי ם של החוזה.

.6

אופני מדידה ותשלום לצילום צנרת
הקבלן יבצע על חשבונו את כל ההכנות הנדרשות לבצוע הצילום כולל ניקוי ,שטיפת
המערכת ,סימון ,תכניות לאחר ביצוע ,הכל כלול במחיר היחידה.
מחיר הצילום ישולם לפי מ"א נטו צינור בכל הקטרים כמפורט בכתב הכמויות.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
אם יידרש הקבלן לבצע צילומי קטעים פעילים יכלול מחיר היחידה גם את כל ההכנות
הישירות והעקיפות .ניתוק קטעי צינור ,פקקים זמניים ,משאבה לעקיפת הקטע המצולם
וכל חומר ועבודה ,החזרת המצב לקדמותו בסיום העבודה.
 57 . 21תכניות AS MADE

בסיום העבודה יגיש הק בלן על חשבונו למזמין ולמפקח תוכניות בדיעבד – מעודכנות לאחר
ביצוע ,שיוכנו ע"י מודד מוסמך בהתאם לדרישות של ה"מפרט הכללי" .התוכניות תכלולנה תאור
מדויק של כל העבודות שתבוצענה על  -ידיו כולל :תאור מדויק של כל העבודות ,תוואי קווי
הניקוז כולל מיקום שוחות ,רום מכסה השוחה (  ) T.L.ורומי קרקעית צינור (  ,) I.L.גבהים
מוחלטים ,מיקום הכנות לחיבור בעתיד וכדומה ,ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות
הארצית ולגבהים אבסולוט י ים ולעצים קיימים בשטח.
התוכניות לאחר ביצוע תכלולנה ותראינה את כל חלקי העבודה שהותקנה ובוצעה יחד עם כל
הפר טים והמידע הקשורים לה כגון :מיקום ,תוואי ,קוטר ,עומק ומישפל ( ) I.Lשל קווי הצינורות,
מקום ,מידות עומק ,מישפל ,רום תקרה ומכסה של תאים ושוחות בקרה ,מיקום מבנים
ואלמנטים תת  -קרקעיים ועל קרקעיים הקיימים בסביבת העבודה ובקר אליה ,כדוגמת כבילי
חשמל וטלפון ת"ק ,קווי צינורות שונים ,עמודים וקווי חשמל וטלפון עיליים ומעבירי מים,
עמודי תאורה ,שטחי גינון וצנרות השקיה וכדומה ואיתור קשירה לרשת הרומים וקוא ו רדינטות
ארציות.
כמו כן יציין הקבלן את גובהי המיסעות והמדרכות בחתכים השונים על פי דרישת המפקח.
כל הפרטים שיסמן הקבלן בת וכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.
לשם הכנת תוכנית בדיעבד (  ) AS MADEיספק המפקח לקבלן מדיה מגנטית לפי בקשתו ,של
התוכניות הנדרשות ועל גביהן יסמן הקבלן את הנתונים כנ"ל ,ו/או הקבלן והמודד מטעמו יכינו
מדידה חדשה של כל העבודה שבוצעה על ידם .הכנת תוכניות בדיעבד ומסירת המדיה המגנטית
וחמישה סטים של העתקים בצורה מסודרת למפקח ,בדיקתן ואישורן כי הוכנו כנדרש ,הן תנאי
מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח.
כל הוצאות הקבלן בגין הכנת תכניות בדיעבד לא תשולמנה בנפרד ותהיינה כלולות בכלל מחיר י
היחידה.
התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או
תוספת בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים או התוספות הנ"ל.
לא הגיש הקבלן תוכניות עד  45יום מיום גמר כל העבודות ,רשאי המזמין לבצע מדידות לצורך
מפת העד ות ולקזז עלות המדידה בתוספת  15%הוצאות כלליות מחשבונות הקבלן.
 57.22חציית קווים
 22.01ראה פירוט בסעיף . 57.36
ג.

עבודות מים

 57.30העבודה כוללת:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הספקת צינורות ואבזרים.
עבודות חפירה שיקום ופיתוח.
עבודות הנחת צנרת ואביזרים (ברזי שריפה מגופים וכו ') וחיבורי בתים).
עבודות חציית כבישים קיימים.
הנחת קווי תקשורת.
החזרת מצב לקדמותו (ללא תשלום).

 57.31ת כ ולת המכרז
כל עבודות הצנרת יבוצעו לפי פרק " - 57מפרט כללי לקווי מים ותיעול" הוצאה אחרונה של
משרד הביטחון במפרט הכללי לעבודות בנין עד התוספות ו ההשלמות בסעיפים להלן.
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 57.32אגודת מים כפר שמריהו
הקבלן יתאם עבודותיו עם אגודת מים כפר שמריהו בע"מ וידאג לנוכחות פיקוח מטעם האגודה
בזמן ביצוע ליד קווים ומתקנים אחרים.
כל חיבור לצרכן ,מיקום ברזי כיבוי אש ,מגופים ,ניתוק קווים ,ביצוע הפסקות מ ים – יתואם עם
המפקח מטעם האגודה.
 57.33ציוד וחומרים
א.

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש רק
בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המהנדס.
אישור המהנדס לציוד כל שהוא או אי אשורו לא תשתמע מהם אחריות המהנדס ביחס
לעבודות שהקבלן מבצע .הקבלן הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה.

ב.

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות ,ברגים ,עוגנים ,גומי לאטימה וכו' על
ידי הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה תשלום
נפרד עבור חומרי עזר.

ג.

הספקת ה חומרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו להגיש לאישור המהנדס את שמות
היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות .אין אישור
מקור החומרים פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על ידו.

ד.

כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספקת הקבלן יעשו ע"י
הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.

ה.

הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצידו כי כל החומרים שהתחייב
לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד
המתאים.

ו.

הקבלן יספק קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים לכל הסתעפות ,הן לקווים והן לחיבורי
בתים.

ז.

האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או
שוות ערך .הספקים /יצרנים יאושרו ע"י המהנדס המתכנן והמפקח.
שם האביזרים
ספק /יצרן
צינורות פלדה
"אברות""/צינ ורות המזרח התיכון"
"רפאל" " /הכוכב"
מגופי טריז  , TRSברזי שריפה ,מגופי טריז
אוגן ,מחבר אוגן ,מצמד ,זקף ריתוך,
"קריספל"
מעברי קוטר
שסתומי אוויר ,שסתום אל חוזר
"א.ר.י"
אביזרים מגולוונים
"מודגל"
קשתות מוכנות
דגם "סקדיול " 40
מגופים בק טרים " 1 " – 2
"דורות"
ברזי שריפה
תוצרת יצרן אחר מחייבת אישור אגודת המים השיתופית בכפר שמריהו והמפקח.

ח.

צילומי פנים צינור
הקבלן יבצע צילומי פנים של הצינורות .הצילומים יוגשו במדיה מגנטית [ע"ג דיסקון]
ויכללו גם דוח"ות ניתוח מודפסים של ממצאי הצילום של החברה ה מבצעת את הצילום;
החברה חייבת להיות מאושרת מראש ע"י המפקח .מחיר הצילום כלול במחירי היחידה
של עבודות הצנרת.
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ט.

ת כניות 'לאחר ביצוע'
תכניות 'לאחר ביצוע' ,כמפורט בסעיף  00.16במסמך ג'  1יכללו גם רום תחתית של
הצינור/ות כל  50מטר לפחות ובכל זווית וכן סימון מיקום ורומ ים של כל התשתיות
החוצות את קווי המים".

י.

הנחיות מפורטות לסימון ,צביעה ושילוט צנרת לפי סוג המים
 . 1הצנרת המונחת בקרקע תסומן בסרטי סימון בצבע המתאים שיוטמן יחד עם הצינור
בעומק  0.5מ' מתחת לפני הקרקע ובכל מקרה לא פחות מ  0.5 -מ' מעל לצינור .על
הסרט יוטבע ה שילוט המתאים לנוזל הזורם בצינור .הצנרת והסרטים יצבעו ויסומנו
בהתאם למפורט בטבלה אשר לעיל.
 . 2סרטי הסימון יתאימו לדרישות איכות תקן אירופאי  : EN 12613הסרטים יהיו
עשויים מפוליאתילן ,בעלי רוחב של  12ס"מ לפחות ,גודל האותיות בכיתוב על גבי
הסרט לא יקטן מ  5 -ס"מ .בצנרת שאינה מתכתית ,סרט הסימון ילווה בפס מתכתי
המאפשר את איתור הקו.
 . 3הצנרת ואביזריה הנמצאים מעל הקרקע יצבעו בצבע המותאם לסוג הנוזל הזורם
בהם (בהתאם למפורט בטבלה בסעיף קטן  .) 6יש להשתמש בצבע עמיד המותאם לסוג
הצנרת ולאופן הנחתה כמפורט.
 . 4בשטח פתוח יס ומן תוואי צינור הלחץ בעמודי סימון בהם יכתבו הפרטים הבאים:
סוג הנוזל ,מרחק וכיוון הצינור ,קוטר הצינור ,עומקו ושנת הטמנתו.
עמודי הסימון יהיו מחומר עמיד ומוצבים חזק בקרקע ,הכיתוב ייחרט על גבי מתכת
או חומר עמיד אחר באישור המתכנן .עמודי הסימון יוצבו במרחק של  200מ' ו/או
בכל תפנית של הקו ,הקטן מבניהם.
 . 5בכל גדרה של מפרטי צנרת (חצר אביזרים) יהיה שילוט מתאים לפי סוג הנוזל.
השילוט יהיה בגודל  50 * 40ס"מ לפחות ,עשוי מחומר עמיד למפגעי מזג אויר ,כתוב
בצבע כהה ובולט על רקע לבן .גודל האותיות לא יפחת מ  7 -ס"מ.
 . 6טבל ת סימון ,צביעה ושילוט הצנרת
סוג הנוזל

צבע
צינור
טמון

צבע קטעי
צינור
ואביזרים
גלויים
תכלת

מי שתיה

סגול ופסים
כתומים
לסירוגי ן ב -
 30%משטח
הפנים
סגול

קולחים
שניוניים

סגול

קולחים
שלישוניים
שפכים

סגול

חום

מי תמלחת

צהוב

מים
אחרי ם

ירוק
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 57.34עבודות עפר
.1

כללי
עבודות עפר כוללות חפירה ומילוי תעלות להנחת צינורות ,הידוק המילוי ,ריפוד חול
בתחתית הצינורות ,מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה.
על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הו א יצטרך לחפור ויבסס
את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים .הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת עבור
חפירה.

.2

ניקוי השטח
כל שטח העבודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות ינוקו מכל צמחיה שיחים ,עצים (כולל
עקירתם) ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה באישור המפקח.

.3

חפיר ת תעלות
התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים בתכנית כאשר הצינורות יהיו
מונחים ישר על תחתית התעלה .התחתית תהיה ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה
לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים ,אבנים ,רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים
העלולים לפגוע בצינור או בבידוד.
החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של העבודה ושלא
יוכל לפול לתוך התעלה ,ובכל מקרה יסולק מן האתר לאתר סילוק פסולת מאושר.
במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך התעלה ,תורחב
ותועמק התעלה בהתאם להוראות המ פקח .כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין של הריתוכים
וההרכבות בכל שלביהם ,כל התיקונים בצינורות ובציפוי.
בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת יחפור הקבלן את קירות התעלה
בשיפוע או יתקין חיזוקים.
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהש ימוש בכלים
מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת
ידיים.
כאשר נדרש הדבר בהתאם לתכנית או להוראות המפקח ירפד הקבלן את תחתית התעלה
בחול או חומר רך מתאים אחר.
החול או החומר המאושר שישמש ריפוד יהיה נקי וחופשי מאבנים ,יהודק ה יטב וייושר.
לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המפקח .במידה והקבלן יכסה את החפירה לפני
אישור המפקח יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראות המפקח ולא יהיה זכאי לכל
תשלום נוסף.

.4

ניסור כבישים ופרוק מדרכות
במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים קיימים יה יה על הקבלן להשתמש
ב ציוד מתאים לניסור הכבישים כדי להבטיח ניסור מסודר .כל ציוד כזה חייב לקבל את
אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח.
החפירה תהיה וורטיקאלית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על  1.00מ' באופן שיבטיח את
שלמות החלקים הנותרים רצופים.
במידת האפשר ישאיר ה קבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה ויבצע את החצייה בשני
שלבים או יותר הכל בתאום עם המפקח.

.5

צינורות מגן
בחציות כבישים במקומות שידרשו ע"י המהנדס יועברו צינורות בתוך צינורות מגן
שייקבעו בקדוחים אופקיים.
צינור המגן יהיה בעל קוטר נומינלי לפחות "  6יותר גדול מ הצינור העובר דרכו.
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.6

כיסוי קווי הצינורות
כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי באישור המפקח ,לאחר שהונח במצבו
הסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים והתיקונים בכל מקרה לא יישאר יותר מקטע
צינור אחד בלתי מכוסה.
כיסוי הקו יבוצע בשני שלבים בשלב ראשון תמולא התעל ה ויכוסה הצינור עד  30ס"מ
לפחות מעל קודקודו בחול נקי בלבד מאושר (ע"י המפקח).
הנחת החומר והידוקו יעשה במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור .בגמר השלב
הראשון ולפני תחילת השלב השני ,יונח סרט (כחול) (ע"ח הקבלן) לאזהרה כי בתוואי זה
מונח קו צינורות מים.
בשלב שני תמולא התעלה ב  30-ס"מ מעל קודקוד הצינור ועד פני התעלה.
כאשר קווי הצינורות עוברים מתחת לדרכים ,כבישים או מדרכות קיימים או מתוכננים
לעתיד יבוצע המילוי בחול ויונח בשכבות שאינן עולות על  20ס"מ .המילוי יהודק
ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת צפיפות של  98%א.א .ש.ה.ו .אם יצוין בתוכניות או
יידרש ע"י המהנדס תבוצע השכבה העליונה של המילוי במצע סוג א' (אבן גרוסה) מהודק
בשכבות של  20ס"מ לצפיפות מרבית  100%מוד .פרוקטור כאשר קווי הצינורות עוברים
בשטחים פתוחים יבוצע המילוי באדמה מקומית שתהודק.

.7

סלילה וכבישת אספלט
סלילה וכבישת אספלט יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות מפרט כללי מס'  51לסלילת
כבישים ורחובות על פי הוראות המפקח.
העובי הכללי של שכבות האספלט לא יופחת משמונה ס"מ.

 57.35קווים מצינורות פלדה
.1

א.

כללי
הצינורות המיועדים להנחה בקרקע יהיו מפלדה ללא פעמון ,עובי דופן " , 5/32
מצופים פנימית בבטון וחיצונית בפוליאטילן שחול תלת שכבתי .ספחים לצינורות
כגון קשתות ,מיצרים ,מסעפים (טה) יהיו מבוטנים וחרושתיים.

ב.

הובלה
בעת טעינת הצינורות פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות
הצינורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות ,תשומת לב מיוחדת תוקדש גם
לשמירה על שלמות הציפוי החיצוני והפנימי.
אין לטעון את הצינורות בכלי ההובלה לגובה העלול לגרום למעיכת הצינורות או
לקלקול ציפויים.
הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען .פריקת
הצינורות תבוצע באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור ,אסור
לתפוש את הצינור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור ,או לעוות
אותו .אסור בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים .יש
להבטיח שליטה גמרה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא יתנגש
במכוניות ,מבנים ,עצים ,או עצמ ים אחרים.
אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול .אסור להתהלך על
צינורות מצופים המונחים בשדה.

ג.

פיזור
הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של
העבודה ,למעבר כלי רכב וכו' ,במקומות בהם חוצה תוואי הקו דרכים ,ידאג
ה קבלן לכך שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה
הצינורות יונחו על אדמה נקייה מאבנים ועצמים בולטים ,או לחלופין ע"ג שקי
חול או עצמים נוחים אחרים לפי הוראות המפקח.
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כאשר לא תהיה אפשרות לפזר את הצינורות לאורך הקווים יאחסן הקבלן את
הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח או המהנדס.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל
חומר זר אחר לתוכם .לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל
צינור .כמו כן ,יש לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים.
ד.

הנחה
חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים יעשו במידת האפשר
ברציפות .הקטעים שרותכו (מכסימום  4צינורות באזור חקלאי) יחד יורדו
לתעלה וירותכו בה( .באזור הבנוי לא תותר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני
צינורות).
לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנ ו כל הפגמים בו .הורדת הצינורות
לתעלה תעשה בזהירות מירבית באופן שלא יגרם כפוף רב מדי העלול לפגוע
בשלמות הצינורות בציפויים הפנימי ,או בעטיפה החיצונית.
בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור!
החיבורים בתוך התעלה יעשו ע"י ריתוכי ראש .בידוד הריתו כים בין הצינורות
יעשה בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה.
בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי
הצינור שכבר רותך .הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה צינור אשר אינו בעבודה
יהיה סתום ותמנע כניסת לכלוך אליו.

.2

התקנת אביזרים
א.

כללי
לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם .בהרכבת האביזרים
יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים .ההתאמה בין האביזרים לבין
הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת.
לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכח או בכל דרך שתגרום למאמצים
פנימיים באביזרים או בא ו גניה ם.

ב.

אוגנים
האוגנים יתאימו לתקן ויהיו מטיפוס  SLIP OPעם חורים קדוחים ריתוך
האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בציר הצינור.

ג.

ברגים
ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן ,והספקתם כוללת הספקת שני
אומים לכל בורג .יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון ,אורך הברגים לכל
מגוף יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג,
בשיעור של תבריג אחד לפחות ,מתיחת הברגים תהיה הדרגתית ואחידה .הברגים
המתאימים לחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי דרישות.
התקן  ASIM A307-527ומצופים בק דמיום עם פסיבציה כרומטית.

ד.

אטמים
האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים ,הקבלן ישתמש באטם
תוצרת  KIMGERסוג  200קלינגריט עם גרפיט לאטימה .בין אגנים ישמש אטם
אחד בלבד בעובי  2מ"מ .האטמים יהיו מטיפוס טבעתי כלומר היקפם החיצוני
יגיע עד לחורי הבר גים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור.
בעת ההרכבה יהיו האטמים נקיים בהחלט ,אין להשתמש באטם אלא פעם אחת
בלבד.

ה.

מגופים
לפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה ולנקותו בפנים במטלית
נקייה .אחרי זה ייסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של הא ו גנים ינוקו אף הם.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
אחרי ניקוי זה יש לכסות את שטחי האטימה של הא ו גנים במכסאות אשר יוסרו
רק ברגע האחרון.

.3

ו.

התקנת ברזי שריפה
ברז השריפה יותקן במקום ובצורה כזו שיאפשר גילויו המיידי ,גישה חופשית
אליו והפעלתו המהירה והבטוחה.
כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לש ם אחזקתו השוטפת.
פתח ברז השריפה יופנה לכוון הכביש.

ז.

חיבורי בתים
חיבורי בתים יותקנו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח באתר.
סימון החיבורים על גבי התוכניות אינו מהוה קביעה מ דויקת של מיקומם.
האביזרים המגולוו נים אשר יסופקו לצורך ביצוע חיבורי בתי ם יהיו בעלי תקן
ישראלי והברזים תוצרת "דורות".
על הקבלן לקבל את אישור המפקח או המהנדס על כל אביזר המותקן במערכת
המדידה.

ריתוך הצינורות
כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה
של רתך מוסמך" בהתאם לת"י  127אשר ,עמדו במבחן רתכי ם .חיבורי הריתוך
יבוצעו רק ע"י ריתוך בקשת חשמלית מוגנה ,יש להשתמש באלקטרודות
מתאימות לזרם ישיר ולזרם חלופי או שווה ערך.
א.

עבודות הכנה לריתוך צינורות
קצות הצינורות יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל
הפגמים יתוקנו לשביעת רצונו של המהנדס .את קצות הצינורות העומדים
לריתוך יש לנקות היטב מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך.
בצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט צמנט חייב ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל
עובי מלא בכל היקף הצינור.
פגמים ושקעים קלים מותרים עד לעומק של  1.5מ"מ לכוון פנים הצינור וזאת
בתנאי שאורכם הכללי לא יהיה יותר מאשר חצי היקף הציפוי .הצינורות
שציפויים הפנימי יימצא פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל יפסלו ולא יותרו
לשימוש ,אלא אם כן יתיר המהנדס תיקון הציפוי או חיתוך החלק הפגום עד
למקום בו הציפוי מלא ושלם.

ב.

חיתוך צינורות והכנתם לריתוך
חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור .חיתוכים אלכסוניים יעשו
בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד .החיתוך
יבוצע במכשיר חיתוך מכני או (בצינורות ללא ציפוי פנימי) בלהבה אציטלין
בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או ,לפי אישור מיוחד של מהנדס ,ע"ח חיתוך בלהבה
ביד בעזרת כוונת מיוחדת ,השטחים החתוכים בלהבה יהיו נקיים בהחלט ,ואם
דבר זה יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח בפצירה.
חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט צמנט יעשה בשיטת "ארקאיר"
(  , ) ARCAIRעם אלקטרודות פחם "  " 4שתחובר למגע של מקור זרם .זרם אוויר
יופעל לפני שהאלקטרודה תיגע בפח .יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של
אלקטרודה יהיה במרחק של כ  10-ס"מ אך לא פחות מ  5-ס"מ מידית המכשיר.
בזמן הריתוך תהיה הזווית בין האלקטרודה ושטח הצינור בת  45מעלות וכיוון
החיתוך יהיה תמיד מלמעלה למטה .רצוי שהידית ש ל המכשיר תוחזק בשתי דיים
לשם איזון .בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין ,להפריד את ציפוי
המלט צמנט ע"י מכה בפטיש שמשקלו לא יעלה על  1ק"ג ולהחליק את קצה
הצינור וליישרו בפצירה.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
במקרים שאין אפשרות לבצע את העבודות בעזרת "ארקאיר" תותר לבצע את
העבודות בעזרת משור יד או משור מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך
של הצינור .במקרים מיוחדים ,לפי הוראות המהנדס ,חותכים את הצינורות
בלהבה אוטוגנית .למטרה זו יש לסמן את הצינור בעזרת רצועת בד וגיר או
מדגש ,לחתוך את הצינור בעזרת להבה אוטוגנית ,לשבור את הציפוי הפנימי
בע זרת פטיש עד  1ק"ג לאורך היקף הצינור ולשייף או להשחיז את קצה החיתוך
של הצינור.
ג.

התאמת הצינורות
בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" בין קצוות של
צינורות סמוכים .התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי זו לא תעלה על
 1.0מ"מ .לשם מרכוז צינו רות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד חישוק
שתפקידו להצמיד הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמה מירבית של קצה
צינור אחד לשני .אין להסיר את החישוק עד אשר ריתוך מבטיח תפישה טובה של
הצינורות הסמוכים זה לזה ואת מצבם הנכון של הצינורות עד להשלמת הריתוך.

ד.

ביצוע הרי תוכים
מצבי הריתוך
.1
ביצוע הריתוכים במצב קבוע ( כ שהצ י נורות נמצאים קבועים במקום
בשעת הריתוך) יורשה רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות
ע"י סדור מתאים של אדנים וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב של שני
צינורות או יותר .ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים על
אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה על מנת להשלים את תפר
הריתוך לכל היקפו .התפר האורכי של הצינורות יהיה תמיד כלפי מעלה
ותוך הזזה בין צינור לצינור בין "שעה  " 10:00ל"שעה ." 02:00
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.2

מחזור השורש
מחזור השורש (מחזור הריתוך הראשון) יבוצע בשני המצבים כאשר
הצינורות נמצאים קבועים במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת
הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו.

.3

ניקוי בין המחזורים
אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים,
קשקשים ולכלוך .כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את
האלקטרודות .את הניקוי י ש לבצע בעזרת אבן משחזת מכנית.

.4

מחזורי מילוי וגמר
מספר המחזורים בכל תפר ריתוך לא יהיה קטן משניים .לכל מחזור
תשמשנה אלקטרודות תקניות .עובי מחזורי המילוי יהיה בערך 3-3.5
מ"מ .עובי המחזורים ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפני הצינור
לא פחות מ  0.8 -מ"מ ול א יותר מ  1.5 -מ"מ .רוחב המחזור העליון יהיה
בערך  3מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך .את התפר הגמור יש
לנקות היטב במברשת פלדה .אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום.

.5

ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי
לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך יש להשתמש באבקת
"אק ספנדו" .האבקה תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית (לא
נוזלית) .התערובת תוכן בכמות אשר תספיק למריחה משך לא יותר מחצי
שעה מזמן הערבוב .קצות הציפוי יורטבו אחר הניקוי במים וימרחו
במשחה כל אחד בעובי של  2מ"מ בערך .פגיעות ושקעים קטנים בציפוי
ימולאו בזמן המריחה  .כך שבמקומות כאלה עשוי עובי המריחה להיות
גדול מהמידה הנ"ל .אין להרשות מריחה ב"אקספנדו" אלא דקות ספורות
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
לפני ביצוע הריתוך .אסור שהמריחה תעלה על שטחי הפלדה המיועדים
לריתוך מיד אחרי גמר המריחה יקורבו וילחצו קצוות הצינורות זה לזה
ללא רווח ,ובמצב זה יתפסו ע"י ריתוכים נקודתיים ,וינגבו קצות צינורות
הפלדה מכל עודף משחה אשר יצא לנעיץ הריתוך הריתוך הראשוני יעשה
באלקטרודה  3מ"מ וזרם אשר אינו עולה על  100אמפר.

.4

.6

מרחב עבודה
מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה לא קטן מ  40-ס"מ .הבורות לריתוכי
ראש יהיו בעלי גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה.

.7

תנאי מזג האוויר
אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י
תנאי מזג אוויר בלתי נוחים ,כגון גשם ,ערפל ,סופות חול ורוחות חזקות.
המהנדס יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג אוויר מרשים את ביצוע עבודות
הרית וך.

.8

תמיכות בצנרת
במידת הצורך יבוצעו תמיכות בחיבורים של קשתות בזווית  30מעלות
ומעלה ,הסתעפויות קמץ (" )" Tוקצה הצינור בהתאם לתכניות ,לדרישות
וההוראות של המהנדס.

עבודות ריתוך שונות
ריתוך אוגנים
א.
טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיה בהתאם לנא מר בסעיף  57.04.03בריתוך אוגן
שחיל ירתך המבצע נוסף לריתוך חיצוני ,גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן.
אוגנים בעלי צוואר ריתוך ירותכו לצינורות כמפורט בסעיף  57.04.03תוך
התאמה מדויקת ומרכזית של האוגנים כלפי הצינור .בריתוך האוגנים יש להבטיח
ששטח האטימה יהיה ניצב ל ציר הצינור .יש לשמור על שטחי האטימה מחומר
ריתוך ,ומכל פגיעה אחרת ,כגון טיפות התזה ,לכלוך וכו' .יש לתקן את כל
הפגמים העלולים להפריע לאטימה של אוגנים.
ב.

קשתות מרותכות (יבוצעו רק באישור בכתב של המפקח)
הקשתות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים .הקשתות יחתכו לפי המידות
שבתכניות ,תוך התאמה מדויקת של קטע אחד לשני .בצינורות בעלי ציפוי מלט
פנימי יחתכו וירתכו הקשתות כך שבכל מקום יהיה הציפוי רצוף וחלק ,יש לתקן
ולהשלים את הציפוי אחרי ריתוך הקשת כולה.

ג.

קשתות מוכנות
קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצ ינורות ע"י ריתוכים
ישרים כמפורט לעיל לריתוך צינורות ,תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבה
הנתון של הקשת .שינויים קלים בזוויות הקשתות יעשו ע"י חיתוך אלכסוני בקצה
הקשת ותוספות בהתאם לצורך.

ד.

ריתוך חדירה (יבוצע רק באישור בכתב של המפקח)
ריתוך ח די רה (טה) יבוצע ע"י חיתוך מדויק של הצינור החודר בהתאם לצורת
הפתח בצינור הראשי .חיתוך הפתח צריך להיות מותאם לפרופיל של הסעיף כדי
לרתכו לצינור הראשי .במידת האפשר יוחלק וינוקה היטב הצד הפנימי של
הריתוך כדי שיהיה מעבר חלק וקוטר הצינור יהיה מלא.
הצינור המתחבר לה סתעפות צריך להיות קטע קצר המאפשר תיקון של ציפוי
הפנימי אחרי ביצוע הריתוך .המשך ההסתעפות יעשה ע"י ריתוך השקה של צינור
שלם לקטע המסתעף הקצר .יש לתקן את הציפוי הפנימי של מלט צמנט עם
אקספנדו לפני ביצוע ריתוך החדירה.
את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארקאיר" כמ פורט בסעיף 57.04.03
שוברים בזהירות את הציפוי הפנימי שנתגלה אחרי הוצאת הסגמנט החתוך
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
מדופן הפלדה .אחרי ריתוך הסעיף כמפורט מעלה יש לנקות את הצד הפנימי של
החיבור מכל לכלוך ופירורי מלט ולהקפיד שיהיה מעבר חלק בקו החדירה בין שני
הצינורות .בגמר ריתוך הסעיף ותיקון הציפוי הפנימי יש לנקות את פנים הצינור
מכל פסולת .שיירי מלט וחומר זה אחר את המלט הטרי של התקין יש לכסות
בחומר הבשלה מתאים כדי למנוע ייבוש מהיר.

.5

ה.

אוכפי חיזוק
במקומות בהם דרוש הדבר לפי התכניות יתקין וירתך המבצע אוכפי חיזוק
לריתוכי חדירה "טה" .אחרי ביצוע ריתוך החדירה כמפורט לעיל ,יולבש האוכף
על הסעיף ,שוליו החיצוניים ירותכו אל הצינור הראשי ושפת הפתח שבו תרותך
אל הסעיף .לא תשולם כל תוספת עבור אוכף הוא ייכלל במחיר התקנת הצינורות.
טיב הריתוכים יהיה כמפורט מעלה לריתוך צינורות.

ו.

פגמים בצינורות ותיקונם
במקר ה ולאחר הריתוך יתגלו דפיקות ,סדקים או פגמים אחרים בצינורות י יתן
המפקח הוראות לתקן את הפגם ,לחתוך את החלק הפגום או לסלק את הצינור
הפגום כולו לא תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה.

ז.

תיקון של ליקויים בריתוכים
המפקח יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש א ו המילוי ,מותר לתקן
נקבי מלט וקעקועים במחזור הגמר ,אולם תיקונים כאלה יהיו טעונים אשור
המהנדס .קעקועים אשר עומקם אינו עולה על  1.0מ"מ לא ייחשבו כפגם .לפני
ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם ע"י חיטוט באיזמל ,ליטוש או חיתוך בלהבה
כל הסיגים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה ,במקרה שיתגלה סדק בתפר יש
לחתוך את כל התפר ולרתכו מחדש המבצע יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או
בריתוכים סימון ברור בצבע שמן על גב הצינור .כל התיקונים בריתוכים ייעשו
לפני הורדת הצינורות לתעלה ,ולא יורד כל קטע לתעלה אלא לאחר שמהנדס
אישר כי כל התיקונים באו תו קטע נעשו לשביעות רצונו.

צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים
תחום המפרט
א.
מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני
הקרקע הן זמניים והן קבועים .כמו כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים.
המפרט אינו חל על צינורות בתוך הבר יכות ,הבאים במגע עם המים.
ב.

הנחת הצינורות
צינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני בטון מיוחדים בגובה של לא פחות
מ  20-ס"מ מפני הקרקע ,על מנת להקטין את סכנת הקורוזיה ולהקל על עבודות
ההחזקה .צורת הלבנים הנ"ל (בלוקים טרומיים) ,המרחק ביניהם ומיקומן יהיו
ל פי התכניות או לפי הוראות המהנדס המפקח.

ג.

הכנת הרקע לצביעה (ניקוי פני הצינורות והאביזרים)
צינורות
.1
צינורות שלא היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכ א ניות מכל
חלודה ,קשקשים ,לכלוך ,וחומר זר אחר ,כתמי שמן וגריז יש להסיר
בנפט או בנזין .מיד לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה
של צבע יסוד כמפורט מטה.
בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר ,על המהנדס המפקח
לבדוק את כל השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע
את פעולות השיפוץ הדרושות.
כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק ,מתקלף או מראה חוסר
הידבקות אל המתכת .במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות הקשים
לגישה או המוסתרים מהעין .כל המקומות של חלודה או של פגמי צבע
ינוקו עד למתכת הנקייה בעזרת מברשת פלדה מכ א נית .במקרה ואין
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
אפשרות לעפעיל מברשות מכניות יורשה השימוש במברשות יד ,בתנאי
שהמפ קח י יתן את אישורו לכך ושהניקוי שווה בטיבו לזה המושג
במברשת מכ א נית.
במקומות קשים לגישה ,בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכ א ניות
או מברשות יד ,יש להסיר את החלודה ,צבע פגום ולכלוך עד כמה
שאפשר ,לייבש את השטח ע"י ניגוב ולכסות מקומות אלה במשחת מגן.
בצינורות המ צופים בשכבת אספלט יש להסיר את האספלט עד שיישאר
רק צבע היסוד.
.2

ד.

טיב הצבעים והטיפול בהם
כללי
.1
כל הצבעים יהיו טעונים אשור המפקח לפני השימוש בהם ,על המבצע
להגיש פרוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו להשתמש
בהם .פרוט זה יכלול :שם היצרן ,מין הצבע ,מפרט מלא של היצרן,
לרבות הוראות לטיפול ושימוש בצבע ,הוראות לדילול (אם מותר) וזמני
ייבוש מ ינימליים.
.2

ה.

אביזרים
באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמי החלודה
במקומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכ א נית.
במקומות אלה יתוקן הצבע לפי המפורט מטה.

יצרנים מאושרים
הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" ,או שווה ערך .אין להשתמש באותו
צינור בצבעים מתוצרת בתי חרושת שונים את הצבעים יש להחזיק
במיכלים המקוריים כשהם סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים,
לכלוך או חומר זר אחר .כמו כן יש להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר
דילול הצבעים והטיפול בהם .הדילול לא יורשה אלא אם קיימות הוראות
יצרן מפורשות לכך.

הצבעים
אלו הצבעים אשר ישמשו לצביעת צנרת על  -קרקעית ומערכות אביזרים על
קרקעיים:
שם שכבת יסוד
מס' שכבות
עובי שכבה יבשה
שכבת ביניים
מס' שכבות
עובי שכבה יבשה
שכבה עליונה
מס' שכבות
עובי שכבה יבשה
סה"כ מספר שכבות

ו.
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כללי
אלקיד
1.0
70.0
אלקיד
1.0
60.0
אלקיד
2.0
120.0
4.0

טמבור
יסוד סופר עמיד
1.0
60.0
יסוד סופר עמיד
1.0
70.0
עליון סופר עמיד
2.0
40.0
4.0

נירלט
יסוד צינכרומט HB
1.0
60.0
יסוד צינכ ר ומט HB
1.0
60.0
מולטילק DTC
2.0
40.0
4.0

ב יצוע הצביעה
צביעת היסוד תעשה במברשת מיד אחרי הניקוי .על הצינורות להיות יבשים
לגמרי בשעת הצביעה .הצבע יכסה את כל פני המכתת בשכבה רצופה וחלקה
בעלת עובי אחיד ,ללא הפסקות ,נזילות ,טיפות קרושות ופגמים אחרים .זמני
הייב וש יהיו ,בהתאם לצבע ,לפי המפורט מעלה.
את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה .במידה והדבר הוא מעשי,
ותוך הקפדה על הוראות היצרן .לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל
הפגמים בשכבה הקודמת ע,י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
לכלוך העלול להצטבר ב ין צביעה לצביעה .אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני
ייבושה של השכבה הקודמת .זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן.
ז.

חפיפה בין צבע וציפוי אספלט
בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה ,יושאר הציפוי
האספלטי על הצינור הגלוי למרחק של  50ס"מ בערך ממקום יציא תו מהאדמה.
הצבע בו צבועים הצינורות העל  -קרקעיים יחפה על האספלט למרחק של כ 20 -
ס,מ מקצה האספלט .לשם כך ,ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת
האפשר מהסיד ,וייצבע בשכבת יסוד של צבע פלסטי בושתי שכבות של צבע
אלומיניום סינתטי.

ח.

תיקוני צבע
במידה ויתגלו פגמים לאחר הצביעה ,שי לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח.

ט.

משחות מגן
במקומות שהגישה אליהם קשה ואין אפשרו לנקותם כראוי ,יש לכסות את פניה
מתכת בשכבה של משחת מגן ,כגון דנזו (  ) Densoאו איירונסרב (  .) Ironservאת
המשחה יש לשפשף בחוזקה על מנת להחדירה היטב לכל השקעים וה נקבוביות
בשטח וליצור שכבת מגן רצופה .את השטח המרוח ב"דנזו" יש לעטוף בסרט
"דנזו" לשם הגנה נוספת ,אם המפקח יראה עטיפה כזאת כדרושה .המשחה
איירונסרב משמשת גם למריחה על חלקי פלדה גלויים ,כגון כושי מגופים ,צירים
ומנעולים של מכסאות וכד' .במקרה זה משמשת המשחה גם כ סיכה וגם כהגנה
נגד קורוזיה.

י.

עבודות ציפויים
יש לצפות את מפרטי ה מגוף ,הידרנטים ,ש.א .ואחרים מעל פני הקרקע .המפרט
להלן יפרט את עבודות ההכנה ואת הציפויים ,שמות הציפויים שבמפרט הם
מסחריים של יצרנים מסוימים אך אין כל מניעה כי הקבלן יציע חומרים מתוצרת
אחרת לאישור המתכנן והמפקח .
מחיר הציפוי נכלל במחיר היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.
 . 1הכנת שטחי פלדה המיועדים לציפוי
פני הפלדה ינוקו בריסוס חול לפי תקן אמריקאי ( S.S.P.C.תמצית התקן ניתן
לקבל במשרד המתכנן) כדי להבטיח הרחקת כל שכבת החלודה והלכלוך,
שומן ,צבע רופף וכל גוף זר אחר .את הצביעה או הציפוי יש לבצע תוך
שעתיים מגמר הניקוי בהתזת חול.
 . 2צביעת צינורות וחלקי מתכת
לאחר הניקוי יש לצבוע צבע יסוד באחת משתי האפשרויות הבאות:
צבע יסוד
כרומט אבץ  2 , 172שכבות בעובי  35מיקרון כ.א – .בהברשה (  12.5מ"ר
לליטר) .או כרומט אבץ  HB 13שכבה אחת  70מיקרון – ריסוס (  6.4מ"ר
לליטר).
צבע עליון
(כחול או ירוק למים שפירים ,אדום למי ביוב ,לפי הוראות המתכנן ).
סופר לק –  2שכבות בעובי  30מיקרון כ"א בהברשה או התזה).
איתן –  2שכבות בעובי  25מיקרון כ"א בהתזה.
צביעת צינורות מגולבנים או חלקי מתכת מגולבנים
 2שכבות של מגינול אפור בעובי  35מיקרון כ.א.
 2שכבות של צבע נגד חומצה בעובי  30מיקרון כ.א.
זמן המתנה בין השכבות  24שעות.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
בכל מקרה של ציפוי המורכב מיותר משכבה אחת תהיינה שכבות הצבע
הנדרשות לציפוי בעלות גוונים שונים וא ין לצבוע בשכבה השנייה לפני אישור
המפקח בכתב על ציפוי השכבה הראשונה.
.6

בדיקת הקווים – לחץ הידרוסטטי
כללי
א.
לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי הכיסוי
החלקי ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית .הבדיקה תבוצע באורכים אשר
ייקבעו עם המהנדס .בד יקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח.
לחץ הבדיקה יהיה  10אטמוספרות .הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת
או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן.
ב.

הכנות לבדיקת הלחץ
אין להתחיל במילוי הקו אלא  7-6ימים לאחר יציקת מבני הבטון האחרונים.
לפני המילוי יש לבדוק בדיקה סופית אל כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל
האביזרים הינם במצב טוב ומוכנים לפעולה ,ובמיוחד יש לבדוק את פעולת
שסתומי האוויר ואטימות הניקוזים ,במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים
במגוף חוצץ ,יש לאטום את הקצה הפתוח שלה קטע ולדאוג לעיגונו הבטוח.
כן יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה.

ג.

מילוי הקו במים
לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס .הקו ימולא
בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות וכדי לאפשר את יציאת
כל האוויר מהצינורות .מהירות מילוי הקו במים תקבע ע"י המהנדס .בהתחלת
ה מילוי יהיה כל מגופי הניקוזים פתוחים ,וכל ניקוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו
ממנו את הלכלוך העלול להימצא בצינורות.
אחרי גמר המילוי ,אך טרם יועלה הלחץ בקו ,ייבדקו כל האביזרים לאטי מותם
וייעשו כל התיקונים הדרושים ,במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים  .אם
יתגלו בבדיק ה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו
מלא מים ,ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים .יש לחזור על הבדיקה הזו עד
אשר יתוקנו כל הדליפות.

ד.

בדיקת לחץ
לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  24שעות לאחר מילויו במים ,ובצינורות עם
ציפוי פנימי ממלט צמנט א חרי  72שעות מכל מקום ,לא יועלה הלחץ לאט
ובהדרגה עד הגיעו לגובה הדרוש ויוחזק בגוב הזה לתקופת זמן אשר תקבע ע"י
המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם תנאי הטמפרטורה.
בעוד הקו נמצא תחת לחץ ,ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר
תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לת קנו .אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית
ותעשה בדיקה חדשה .יש לחזור על הבדיקות ועל התיקונים כמתואר מעלה ,עד
אשר יהיה אטום בהחלט ,לשביעות רצונו של המהנדס.
הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ לא יפול
בתקופת הבדיקה בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים אטומים בקצותיהם
באוגנים עיוורים כאשר המגופים פורקו מהם .המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.

ה.
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.7

ו.

בדיקות עטיפות הצינורות
הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של ספק הצינורות לביקורת הקווים
ע"י מכשיר חשמלי על חשבונו.

ז.

התחברויות לקווים קיימים
כל ההתחברויות תעשנה בתאום עם המפקח ועם אגודת המים השיתופית בכפר
שמריהו  ,להמעיט בזמן השיתוק של מערכת המים הפועלת במסוף .ההתחברויות
תכלולנה ניקוז קווי המים ולא ישולם עבור פעילות זאת בנפרד והקבלן יקח זאת
בחשבון בהצגת מחירי היחידה להנחת הצינורות.

ח.

חציות
לפני תחילת העבודה ,יש לסמן את נקודות החצייה שבין קווי המים לתשתיות
אחרות ולתאם עם נציגי אגודת המים את אופן המעבר.

חיטוי (כלורינציה) הקו
כללי
א.
כל קו צינורות יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי הדרישות שבנספח.
כמו כן יש לחטא כל קטע של קו צינורות קיים אחרי שנעשו בו עבודות של
תיקונים או שינויים .חיטוי הקו ייעשה אחרי בדיקת הלחץ ,אלא אם המהנדס
יתן הוראות אחרות .כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקו חה של
המחלקה לביקורת איכות המים של המזמין.
תוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למפקח לאישור לפני הכנסת הקו לפעולה.

.8

אופני מדידה לעבודות מים
א.

.9

התחשבות בתנאי החוזה
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים
בחוזה על כל מסמכיו .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל
ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל ,על כל פרטיהם,
אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן ,לא תשמש סיבה לשינוי
המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו כל העבודות
תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאי ם הכלולים במפרט הכללי להוראות
שבסעיפים דלהלן.
מחירי היחידה כוללים שיקום נוי קיים והחזרת מצב לקדמותו כולל מערכות
השקייה ,קירות אבן ,גדרות מתכת/עץ ,שערים ,מסלעות ,מתקנים בחצרות
הבתים וכו' .

תאור העבודה ואופן המדידה
א  .הנחת צ י נורות פלדה
א  . 1 .צנרת פלדה
הספקת וה נחת צ י נורות פלדה ללא פעמון עטופים בפוליאטילן מושחל תלת
שכבתי וציפוי פנימי מבטון בקטרים "  3 "- 10בעובי דופן "  5/32וצינורות בקוטר
"  2עובי דופן  3.65מ"מ.
המחיר כולל :הספקת צינורות ,הובלה מביהח"ר ,פרוק ופזור לאורך תוואי
ההנחה במנוף או מחפר .חפירה לעומק מכסימלי של  1.5מ' (במכונה או ידיים),
מפני קרקע קיימים ו/או מתוכננים וברוחב מתוכנן של  0.80מ' הספקה ומילוי
חול  10ס"מ מתחת לצינור והמשך מילוי עד רום פני כביש קיים מעל גב הצינור .
ריתוכים בכל זווית שהיא .חיתוכים ,תיקוני ראשים .לפני הורדתו של הצינור
לתעלה ולאחר גמר תי קונים ייבדק הצינור .טיפה באמצעות שרוולים מתכווצים
כולל הספקת השרוולים ,הספקה והנחת סרט כחול מיוחד ,בהתאם לתקנים.
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הספקה והתקנת קשתות מבוטנות המסומנות על גבי תוכניות התנוחה הספקה
והתקנת מעברי קוטר מבוטנים .הספקה והתקנת הסתעפויות (טה) חרושתיות.
הספקה והתקנ ת מסעפים חרושתיים הנדרשים לקווים סניפים ,חיבורי בתים וכו'
(לא יותר חיבור ללא הסתעפות חרושתית מוכנה).
פיזור עודפי אדמה ופסולת לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
שטיפת הקו ,חיטוי ,בדיקות לחץ ,בדיקות מים (כולל קבלת אישור משרד
הבריאות) .עטיפת ראשים ות יקוני כיסוי התעלות רק לאחר קבלת אישור בכתב
ביומן העבודה של המפקח .
המחיר לפי מ"א נטו של ה צ י נור.
הערה :לא יהיה שינוי במחירי היחידה במקרה של הנחת קווים בקטעים ,כגון
בחציות כבישים ,לבין מחירי היחידה לקו רציף העובר לאורך הרחוב.
א  . 2 .הנחת צינורות מגולבנים עטופים בסרטים פלסטיים
הספקה ,הובלה והנחת צינורות פלדה מגולבנים עטופים סרטים פלסטיים בקרקע
"  1 " – 2בחצרות הבתים ,אשר לא נכללו במסגרת עבודות חיבור בית (מעל  6מ')
בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של  40ס"מ .צינורות "  2מוגנים פנימית בבטון.
החזרת המצב לקדמותו כולל מדרכות אספלט ,ריצופים ,צמחיה (שיחים ,פרחים,
דשאים).
א  . 3 .הנחת צנרת זמנית
הספקה והנחת צנרת זמנית מפוליאטילן בקטרים  50-63מ"מ דרג  , 8לפי החלטת
המפקח.
חיבורים זמניים מקו ראשי כולל הנחת צנרת פוליאטילן בקוטר  50מ"מ .הספקה
והתקנת מגוף זמני וחיבור זמני לצרכן.
העבודה כוללת אספקה והתקנת עמודים מצינורות מתכת ,קשירת הצינורות
הזמניים על גבי העמודים וכל עבודה וחומרים שיידרשו להשלמת קו זמני
לחיבורים.
ה מחיר לפי מ"א נטו של הצינור .
ב.

הרכבת מערכת מגוף בתא
הספקה ,הובלה והספקה של מגוף טריז מברזל יציקה מצופה אמיל (דגם  TRSאו
שווה איכות) .לחץ עבודה  16אטמוספרות .אוגן מחבר לאוגן ,ברגים ,אטמים ,אומים.
הרכבת המערכת ,עבודות חפירה וכיסוי ,ביצוע ריתוכים ,חיתוכים.

ג.

תאי מגן למגופים
הספקה והתקנת תאי מגן בקוטר  0.80מ'.
המחיר כולל :הספקת חוליות בטון טרומיות בקוטר עד  80ס"מ ובגובה עד  1.5מ'
(ת"י  ) 658הספקה תקרה ומכסה ב.ב( .ת"י  8 ,) 499טון ,התקנת התא בגובה
המדרכה/כביש קיים או מתוכנן.
הספקה וריפוד קרקעית התא בחצץ.
המחיר לפי יחידת תא קומפלט.

ד.

מכסה ב.ב .כבד
תוספת לסעיף  2.3עבור הספקה והתקנת שוחת מגוף המותקנת בכביש ,לרבות מכסה
יצקת המו תאם לעומס כבד  40טון.
המחיר לפי יחידה קומפלט.

ה.

הרכבת מערכת מגוף בתא טמון באדמה
הספקה ,הובלה והרכבה של מגוף טריז מברזל יציקה מצופה אמיל (דגם  TRSאו
שווה איכות) .לחץ עבודה  16אטמוספרות .אוגן כמחבר לאוגן .בשוחת מגוף מדגם
תא טמון באדמה ,כולל עיגון הצינור בט בעת בטון באדמה ארובת פי.וי.סי .בקוטר
 200מ"מ ,באורך עד  1.5מ' ,מכסה אובלי מיציקת פלדה עם פעמון ע"ג תושבת בטון.
המחיר לפי יחידת קומפלט.
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ו.

ברזי שריפה
הרכבת מערכת ברז שריפה בודד בקוטר "  3כולל שטורץ לחיבור מהיר ו/או ברז
שריפה כפול " . 2/3
המחיר כולל הספקה ,ה ובלה והתקנה של ברז שריפה "  3מאוגן ומוגן צינורות (" ) 4
מהיציאה מהצינור הראשי ,קשתות ("  90 ) 4מעלות ,מעבר קוטר "  4 "/ 3אוגנים.
עבודות חפירה וכיסוי ,ריתוך ,חיתוך ,ציפוי בסרט.
הרכבת ברז השריפה ,ציפוי החלקים שמתחת לקרקע וצביעה באדום את החלקים
שמעל הקרקע.
פרוק ברז י שריפה קיימים ,חיתוך הצינור היוצא מהקרקע עד לפני קרקע ,סגירה ע"י
פלטה וכיסוי ע"י אבני מדרכה ו/או אספלט.
המחיר לפי יחידת קומפלט.

ז.

חיבור לצינורות ראשיים קיימים
המחיר כולל :חפירה וכיסוי.
עבודות ריתוך (הסתעפות) ,חיתוך ,ריתוך וחיבור אוגנים לפי הצורך.
ת יקוני עטיפה וניקוז הקו בהתאם לצורך.
ביצוע "למד" לחיבור בין הצינור הקיים לצינור החדש כולל הספקת הקשת וזקף
ריתוך.
המחיר לפי יחידת חיבור לפי קוטר קו הצינורות החדש.

ח.

ביצוע "למד" אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה
ביצוע "למד" הבנוי משתי קשתות  90מע לות או  45מעלות בהתאם להחלטות המפקח
לתאום קווי טלפון ,ביוב ,חשמל וכו'.
המחיר כולל :הספקה והובלה של קשתות מוכנות (  2יח').
במידה ולצורך התאום תידרש קשת אחת בלבד ישולם עבור מחצית ה"למד".
המחיר לפי יחידה קומפלט.

ט.

ניתוק קווים סניפי י ם
המחיר כולל :ניתוק קווי ם סניפיים מקו קיים כולל עבודות חפירה וכיסוי.
סתימה הצינור הראשי באמצעות פלטה ,כולל סגירת מים ו/או אוגן :אוגן עור.
המחיר לפי יחידת ניתוק קומפלט.

י.

פתיחת משטחי אספלט
המחיר כולל :ניסור האספלט הקיים בכל עובי שהוא משני צידי התעלה ,פרוק
האספלט ברוחב הדרוש.
המחיר לפי מ"א נטו של ה צינור.

יא  .פרוק משטחים מרופים בכל רוחב המדרכה
המחיר כולל פרוק זהיר של ריצוף קיים מכל סוג שהוא ,שמירת אריחי הריצוף בשטח
לשימוש חוזר ו/או העברתם למחסני המועצה וסילוק הפסולת למקום שפך מורשה.
המחיר לפי מ"א מטו של ה צינור.
יב  .תיקון כבישים
המחיר כולל :ניסור אספלט משני צידי הניסור שבוצע על פי סעיף  , 2.11ברוחב של
 0.5מ' מעבר לניסור הראשוני מכל צד.
הספקה ,פיזור והידוק של מצע סוג א' בשתי שכבות של  15ס"מ כ"א מהודקת ל 98%
מוד פרוקטור.
ריסוס  MS-10בכמות של  1.0ק"ג/מ"ר כן אספקה ,פיזור והידוק שתי ש כבות
אספלט בעובי  8ס"מ תחתון ו  4-ס"מ עליון לכל רוחב העבודה .במידה ושכבת
האספלט השנייה תבוצע בשלב ב' ,יבוצע ריסוס נו סף בין שתי השכבות המחיר לפי
מ"א נטו של ה צינור.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
יג .

שיקום מדרכה מרוצפת
הספקה ,פיזור והידוק של מצע סוג א' בעובי  20ס"מ ושכבת חול בעובי  5ס"מ,
הס פקה והנחה אריחי ריצוף ,שפורקו בהתאם לסעיף  2.12והשלמה של אריחי ריצוף
חדשים ואבני שפה חדשים ,בהתאם לריצוף הקיים.
המחיר לפי מ"א נטו של ה צינור.

יד .

חיבורים לבתי מגורים
המח יר הכולל :הספקה של צינורות מגולוו נים סקדיול  , 40עטופים  APCאו טריו
ואביזרים מגולוו נים כו לל מופות .זוויות ,ניפלים כפולים ,מעברים קוניים ,טעים,
ברזים בושינגים ,רקורדים בקטרים "  , 2 " – 3/4הארקות.
התקנת אביזרים חדשים לחלקות ובתי מגורים בקטרים "  , 1 " – 2כולל עבודות
חפירה לעומק הדרוש לפי פרט .כיסוי ,עבודות ריתוך וחיתוך .חציית גדרות אבן,
פרוק והתקנה מחדש של מדרכות ו/או שבילי בטון.
חיבור מהצינור הראשי החדש עד למערכת המדידה  ,באמצעות צנרת בקטרים " 2 " - 3
באורך של עד  4.00מ'  ,לא כולל זקף עליה וצנרת במערכות המדידה.
מעל אורך זה ישולם בהתאם לסעיף . 2.1.1
במידה והחיבור בין הצינור הראשי לחיבור בבית יהיה באמצ עות צינור בקוטר " 3
(חצית כביש) ייכלל במחיר החיבור גם צינור זה באורך מכסימלי של  4מ' בתוספת
מעבר קוטר "  3/2מעל אורך יושלם לקבלן בהתאם לסעיף . 2.1.1
התקנת כל האביזרים כולל הארקות וחיבור ממערכת המדידה ועד הצינור הקיים
שלאחריה באמצעות צינור בקוטר " ( 1 " – 2עד .) 3.0
המחיר יכלול פירוק מערכת המדידה הקיימת לאחר ביצוע מערכת חדשה והעברת
האביזרים למקום שיורה המפקח.
במחיר הנחת הצינור בתוך המגרש יש לקחת בחשבון את החזרת המצב לקדמותו
כולל גינון כפי שמופיע בסעיף . 2.1.2






חיבור בודד – חיבור מהצינור הראשי (  ,) 1זקף "עליה" (  ,) 1מערכת מדידה ( .) 1
חיבור כפול – חיבור מהצינור הראשי (  ,) 1זקף "עליה" (  ,) 1מערכת מדידה ( .) 2
חיבור משולש – חיבור מהצינור הראשי (  ,) 1זקף "עליה" (  ,) 1מערכת מדידה ( .) 3
חיבור מרובע – חיבור מהצינור הראשי (  ,) 1זקף "עליה" (  ,) 1מערכת מדידה ( .) 4
חיבור מחומש – חיבור מהצינור הראשי (  ,) 1זקף "עליה" (  ,) 1מערכת מדידה ( .) 5

 חיבור הכנה – יכלול יציאה המהקו הראשי באמצעות הסתעפות חרושתית בקוטר
 2 ,או הסתעפות טע ,הנחת צינור בקוטר  2 ,אורך של  4מ' ,התקנת זקף בגובה  0.5מ'
מעל פני קרקע מתוכננים ,הרכבת זווית "  + 2 " / 1פקק.
טו  .פי רוק צינו רות קיימים
המחיר כולל :חפירה לאורך תוואי הצינורות הקיימים ,ניקוז הקווים ,הצינורות
וחיתוכם לאורכים של  6-12מ' .ערום הצינורות למחסן המועצה כפי שיורה המפקח
באתר.
המחיר לפי מ"א נטו של הצינור .
טז  .פרוק ברזי שריפה קיימים
חיתוך הצינור היוצא מהקרקע עד פני הקרקע ,סגירה על ידי פלטה וכיסוי על ידי
אבני מדרכה ו/או אספלט.
המחיר לפי יחידה קומפלט.
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המו עצה המקומית כפר שמריהו ו אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ
מכרז מסגרת מספר 6/2022
לביצוע מערכות תשתית ועבודות סלילה ופיתוח בשטחי המועצה המקומית כפר שמריהו
 57.36חציית קווים
א.

חציית קווי מים
במהלך העבודה יידרש הקבלן לחצות קווי מים פעילים ,כלהלן:
צינורות מקבילים:
 . 1המרחק האופקי בין שתי דפנות הצינורות הסמוכים (מרחק נטו) יהיה לפחות  1מ'
מדוד אופקית .לגבי צינור מים ראשי ("  12ומעלה) דרוש מרחק אופקי של  3מ' (אם
תנאי המקום מאפשרים זאת).
 . 2צינור הביוב יונח מתחת לצינור המים ,המרחק האנכי בין תחתית צינור המים לבין
קודקוד צינור הביוב ,מדוד אנכית ,יהיה  0.30מ' לפחות.
 . 3במקר ה שאין אפשרות למלא את הדרישות הנ"ל חייב צינור הביוב להיות מוגן
במיוחד ע"י עטיפת בטון סביב צינור הביוב לפי פרט מצורף.
צינורות מצטלבים:
 . 1בהצטלבות צינורות מים וביוב יונח צינור הביוב מתחת לצינור המים.
 . 2המרחק בין תחתית צינור המים לבין קודקוד צינור הביו ב חייב להיות לפחות  1מ'.
 . 3במקרה ואי אפשר למלא את התנאים בסעיפים  2 , 1יש לנקוט באמצעי הגנה הנקובים
בסעיף צינורות מקבילים.
אופני מדידה לתשלום :
עבור עטיפת בטון ישולם הסעיף כמתחייב בכתב הכמויות.

ב.

חציית קווי חשמל  /תאורה
במהלך העבודה יידרש הקבלן לחצות קווי חשמל פעילים או קווי תאורה מתוכננים :
 . 1בהצטלבות צינורות מים וחשמל קיימים במרחק קטן מ  80-ס"מ בין קווי המים
לחשמל יש לזמן את המפקח והמתכנן לקבלת הנחיות לביצוע .
 . 2בהצטלבות צינורות מים ותאורה מתוכננים במרחק קטן מ  80-ס"מ בין קווי המים
לחשמל יש להעמיק את קו התאורה כך שיהיה מרחק של לפחות  80ס"מ בנקודת
ההצטלבות.

ג.

בכל חציה בין קווי מים לתשתיות אחרות (ביוב ,ניקוז ,חשמל ,תאורה וכו )...שאינן בתקן יש לזמן
את המפקח והמתכנן לקבלת הנחיות לביצוע.

ד.

תוספת לסעיף  2.1.1עבור הספקה והתקנת שרוול צינור פלדה ערום לחציית תשתיות והשחלת
הצינור בתוך השרוול.
יבוצע על פי הוראות הפיקוח ונציגי האגודה.

 57.37הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים
 . 1הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים יהיו לפי חוזר ראש שירותי בריאות הציבור
(משרד הבריאות) מספר  22/13מתאריך . 28/11/2013
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